
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU – INFORMACIJE 
JAVNEGA ZNAČAJA 

Naziv zavoda: 
 

DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA, 
Kardeljeva ploščad 28 Ljubljana  
tel.: 01 53 42 867 
mob: 070 755 239 
faks: 01 53 42 864 
elektronski naslov: info@ddb.si 
internetni naslov: www.ddb.si 

Odgovorna uradna oseba: 
 
 

ravnateljica: mag. Nataša Erjavec 
Tel.: 01 53 42 867 
       031 735 500 
elektronski naslov: natasa.erjavec@ddb.si  

Datum prve objave kataloga: november 2009 
Datum zadnje spremembe: avgust 2014 
Katalog je dostopen na spletnem 
naslovu: 

www.ddb.si 

  
 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S 
KATERIMI RAZPOLAGA 
2.a. Organigram in podatki o organizaciji zavoda 
Kratek opis delovnega področja zavoda: 
 

- področje vzgoje in izobraževanja, 
izvajanje državnega kurikula za 
dijaške domove; dejavnost dijaških in 
študentskih domov ter druge 
nastanitve – I/55.900  

- dejavnost knjižnic – R/91.011 
Druge dejavnosti po ustavnem aktu: 

- dejavnost hotelov in podobnih 
nastanitvenih obratov – I/55.100, 

- priprava/dostava hrane – I/56.210, 
- druga oskrba z jedmi – I/56.290, 
- dejavnost pralnic  - S/96.010, 
- raziskovalna in razvojna dejavnost na 

področjih: 
• naravoslovja/tehnologije 

M/72.182., 
• družboslovja/humanistike 

M/72.200. 
- izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje na področju: 
• športa/rekreacije – P/85.510, 
• kulture/umetnosti – P/85.520, 

- umetniško ustvarjanje – R/90.030 
- umetniško uprizarjanje – R/90.010 
- druge, nerazvrščeno spremljajoče 

dejavnosti za poslovanje – N/82.990 
- drugo 

Seznam vseh notranjih organizacijskih 
enot: 

sedež - Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, 
Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana 



Organigram zavoda: Pedagoško - strokovni sektor: 
- vzgojitelji vzgojnih skupin - srednja šola, 
- drugi strokovni sodelavci:  svetovalni 
  delavec, knjižničarka 
Gospodarsko-upravni in računovodski 
sektor: 

• uprava: 
     -    ravnateljica, 
     -    računovodkinja, 
     -    knjigovodkinja, 
     -    poslovna sekretarka,   

• tehnična služba: 
- vzdrževalec, 
- čistilke, 
- vratar, varnostniki, 
- perici, 
• kuhinja: 

     -    vodja prehrane, 
     -    kuharice, 
     -    pomočnice kuharic.   

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

tel.: 01 53 42 867 
031 735 500 
elektr. naslov: natasa.erjavec@ddb.si 

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

Publikacija (slo., ang.), 
Register tveganj – Dijaški dom Bežigrad, 
Načrt integritete, 
Poslovnik o delu Sveta zavoda, 
Poslovnik Sveta staršev, 
Pravilnik o domskem skladu, 
Pravilnik o priznanjih, pohvalah in nagradah 
dijakov, 
Pravilnik o vzgojnem ukrepanju, 
Pravilnik o pridobitvi statusa odgovornega 
dijaka, 
Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji 
delovnih mest, 
Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in 
prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc pri 
delavcih, 
Pravilnik o pečatih, 
Pravilnik o video nadzoru, 
Pravilnik o darilih, 
Pravilnik o zdravju pri delu, 
Navodila o ravnanju in ukrepih pred spolnim 
ali drugim nadlegovanjem delavcev,  
Priporočila za vodenje pedagoške 



dokumentacije, 
Urnik dela, 
Hišni red – domski red. 

Državni predpisi:  Register predpisov RS, 
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih , 
Vzgojni program za dijaške domove,  
Pravilnik o normativih in standardih v 
dijaških domovih, 
Zakon o uravnoteženju javnih financ, 
Zakon o delovnih razmerjih, 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja,  
Zakon o javnih uslužbencih,  
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,         
Zakon o javnih naročilih,  
Zakon o varstvu osebnih podatkov, 
Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja, 
Zakon o splošnem upravnem postopku           
Zakon o računovodstvu.  

Predpisi EU: 
 

Register predpisov RS- poglavja EU 
Zakonodaja EU 

2.d. Seznam predlogov predpisov ( preko državnega oziroma lokalnega registra 
predpisov ) 
Predlogi predpisov: Predlogi predpisov 
2.e. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po 
vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in programskih 
dokumentov: 

Letni delovni načrt, 
Poročilo Letnega delovnega načrta, 
Finančni načrt s kadrovskim načrtom , 
Poročilo Finančnega in kadrovskega načrta, 
Vizija vodenja doma, 
Energetski- Varčevalni ukrepi,  
Kazalci kakovosti – komisija za kakovost, 
Samoevalvacija. 

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

- volitve v svet zavoda, 
- postopek imenovanja ravnatelja, 

      -   postopek sprejema v dijaški dom, 
- izpis iz dijaškega doma, 
- napredovanja zaposlenih v nazive in 

plačne razrede, 
- izrekanje vzgojnih ukrepov, 
- obravnava dijakov v svetovalni službi. 

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

- evidence, ki se vodijo v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(https://www.ip-rs.si/varstvo-
osebnih-podatkov/register-
zbirk/pregled-zbirk/ ) 

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Seznam zbirk: / 



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

/ 

 3. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Neposreden dostop: - 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.         

Dostop na podlagi posebne zahteve: - spletna stran: www.ddb.si, 
-    fizična oblika: Dijaški dom Bežigrad 
     Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 
     1000 Ljubljana .      

Dostop do kataloga informacij javnega 
značaja za ljudi s posebnimi potrebami: 

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.  

  
 

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO JAVNEGA 
ZNAČAJA 
 Ceniki (http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200576&stevilka=3389). 
5. SEZNAM  NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 - Informacije o vpisu v dijaški dom, 

- informacije o prostih mestih v dijaškem 
domu, 

- informacije o pogojih bivanja, 
- šolski koledar, 
- število zaposlenih. 

 
 


