
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 
 
 

1. OSNOVNI PODATKI  

Naziv zavoda: 

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj 
Tel. 04 / 20 10 430, fax 04/ 20 10 435 
e-naslov: dsd.kranj@guest.arnes.si 
 

Odgovorna uradna oseba: 

Judita Nahtigal, spec. ped., prof. ped., ravnateljica 
Tel. 04/20 10 440 
e-naslov: judita.nahtigal@guest.arnes.si 
 

Datum prve objave kataloga: 1. 9. 2012 

Datum zadnje spremembe: 20. 12. 2017 

Katalog je dostopen na spletnem 
naslovu: 

www.dsd-kranj.si/  

2. SPLOŠNI PODATKI O DOMU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA 

2. a Organigram in podatki o organizaciji doma 

Kratek opis delovnega področja doma: DŠD Kranj je ustanovljen za zagotavljanje nastanitve dijakov in izvajanje vzgojnega 
programa za dijake. 
Nastanitvene in druge bivalne pogoje zagotavlja tudi za študente višjih strokovnih šol in 
študente visokošolskih zavodov, sprejete v dom v skladu s predpisi o bivanju v dijaških 
domovih oziroma predpisi o bivanju študentov v študentskih domovih, lahko pa izvaja 
tudi nastanitve drugih oseb za določen čas v skladu s predpisi. 

Seznam vseh notranjih organizacijskih 
enot 

Dijaški in študentski dom Kranj je enovit zavod, lociran na naslovu Kidričeva 53, Kranj. 
Organizacijsko, administrativno in finančno se deli na dijaški in študentski del doma. Za 
slednjega izvaja vpis študentska pisarna v Ljubljani, namestitev in ostale aktivnosti v 
zvezi s študenti pa opravljamo sami. 

 
Organigram doma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. b  Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba: Judita Nahtigal – ravnateljica; spec. ped., prof. ped., svetnica 
       04 20 10 440, judita.nahtigal@guest.arnes.si 

Mirjana Kleindienst – poslovna sekretarka, univ. dipl. org. dela 
       04 20 10 430, dsd.kranj@guest.arnes.si 

Urška Bizjak – računovodkinja, dipl. ekon. 
 04 20 10 437, urska.bizjak3@guest.arnes.si 
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2. c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko 
državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Notranji predpisi - Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški in študentski dom 
Kranj (Vlada RS, 2. 9. 2008) 

- Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Dijaški in študentski dom Kranj (Vlada RS, 27. 6. 2010) 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 
- Pravilnik o pečatih 
- Pravilnik o domskem redu 

Državni predpisi Register predpisov RS 
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih ( Ur.l. RS, št. 75/06 ) 
Pravilnik o normativih in standardih na področju srednjega šolstva ( Ur.l. RS, št. 62/10 ) 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( Ur.l. RS, št. 16/07, 36/08 ) 
Zakon o delovnih razmerjih ( Ur.l. RS, št. 42/02, 103/07 ) 
Zakon o javnih uslužbencih ( Ur.l. RS, št. 63/07, 65/08 ) 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ( Ur.l. RS, št. 96/07, 17/08, 58/08, 80/08 ) 
Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 36/04) 
Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 94/07 ) 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( Ur.l. RS, št. 51/06 ) 
Zakon o splošnem upravnem postopku ( Ur.l. RS, št. 24/06, 126/07, 65/08 ) 
Zakon o računovodstvu (Ur.l. 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  Povezava na državni ali lokalni register predpisov 

 Povezava na EU portal 

2. e  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in programskih 
dokumentov  

- Letni delovni načrt 
- Poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta 
- Poslovni in finančni načrt 
- Poslovno in računovodsko poročilo 
- Samoevalvacijsko poročilo 

2. f  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi dom - postopek sprejema v dijaški dom 
- postopek imenovanja ravnatelja 
- volitve v svet doma 
- napredovanje zaposlenih v nazive in plačne razrede 
- postopek izrekanja vzgojnih ukrepov za dijake in študente 

2. g  Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja 

Seznam evidenc Evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov  
https://www.ip-rs.si/varstvoosebnih-podatkov/registerzbirk/pregled-zbirk/ 

2. h  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk  

2. i  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 

Sklopi informacij   

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Opis dostopa do posameznih sklopov 
informacij 

- dostop preko spletnega mesta 
- fizični dostop na upravi v času uradnih ur oziroma po dogovoru z osebo, pristojno za 

posredovanje informacij javnega značaja 
- dostop po e-pošti na osnovi formalno podane zahteve upravičenca 

http://zakonodaja.gov.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?stevilka=4158&urlid=200697
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV10249.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1420.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3177.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO3328.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1667.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?stevilka=3836&urlid=200486
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3336.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1603.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1597.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1597.html
http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm
https://www.ip-rs.si/varstvoosebnih-podatkov/registerzbirk/pregled-zbirk/


4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Seznam najpogosteje zahtevanih 
informacij oziroma tematskih sklopov  

- informacije o vpisu v dijaški / študentski dom 
- informacije o prostih mestih v dijaškem / študentskem domu 
- informacije o pogojih bivanja  
- informacije o pogodbah z zunanjimi izvajalci storitev 

 
 
               Podpis odgovorne osebe 
 

 


