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Datum: 21.maj 2021

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
DOM NA KRASU
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Namen Kataloga informacij javnega značaja Doma na Krasu je zagotoviti javnost in odprtost
delovanja zavoda ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo
informacije javnega značaja, na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ
(Uradni list RS, št. 24/2003, 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14,
19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18).
Za uresničitev namena tega zakona si morajo organi prizadevati, da dosežejo čim večjo obveščenost
javnosti o svojem delovanju.
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA DOMA NA KRASU
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
Naziv organa:
Naslov:
Matična številka:
Davčna številka:
TRR
Telefon:
Fax:
Spletna stran:
E-naslov:
Odgovorna uradna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu:
Druge oblike kataloga:

Dom na Krasu
Dutovlje 128, 6221 Dutovlje
SI 5478448000
70284253
01100-6030300883
T: +386 (0)5 7084 100, 041 389 919, 041 613 784
F: +386 (0)5 7084 115
www.domnakrasu.si
E: info@domnakrasu.si
Matjaž PRELC, mag., direktor
21. maj 2021
21. maj 2021
www.domnakrasu.si
Interni pravilniki in akti so dostopni na spletni strani Doma na
Krasu in v tajništvu Doma na Krasu (od ponedeljka do petka
od 7.do 15. ure)

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA DOMA NA KRASU
2.a.Opis delovnega področja zavoda:
Dom na Krasu je javni socialno-varstveni zavod, ustanovljen za opravljanje dejavnosti socialnega
varstva. Njegov ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje
Vlada Republike Slovenija.
Dom na Krasu na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (U.l.RS
17/08) in aktom o ustanovitvi kot osnovno dejavnost izvaja 87.200 - dejavnost nastanitvenih
ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb, izvaja pa še
socialnovarstvene storitve. Zavod lahko opravlja tudi dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je
namenjena višji kvaliteti življenja in varstva stanovalcev.
V okviru opredelitve iz prejšnjega odstavka opravlja zavod:

2

2.1. kot osnovno dejavnost:
Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)
Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in
zasvojenih oseb
Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
2.2. kot gospodarsko dejavnost:
A 01.13 pridelava zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A 01.19 pridelava cvetja in drugih enoletnih rastlin
A 01.21 vinogradništvo
A 01.24 gojenje pečkatega in koščičastega sadja
A 01. 28 gojenje začimb, aromatskih in zdravilnih rastlin
A 01 45 reja drobnice
A 01.50 mešano kmetijstvo
C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)
I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
I 56.101 Restavracije in gostilne
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.103 Slaščičarne in kavarne
I 56.104 Začasni gostinski obrati
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
I 56.300 Strežba pijač
J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.190 Drugo založništvo
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
K 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
K 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M 73.120 posredovanje oglaševalskega prostor
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 81.210 Splošno čiščenje stavb
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 81.3 urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
R 90.030 Umetniško ustvarjanje
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S 96.021 Frizerska dejavnost
S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
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S 96.030 Pogrebna dejavnost
S 96.040 Dejavnosti za nego telesa
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
2.b Seznam notranjih organizacijskih enot in kontaktni podatki vodje služb so dostopni na:
www.domnakrasu.si
2.c Organigram zavoda:
USTANOVITELJ RS

SVET ZAVODA

DIREKTOR

STROKOVNI VODJA

SKUPNA SLUŽBA

PSIHOSOCIALNA SLUŽBA

FINANČNO
RAČUNOVODSKA
SLUŽBA

ZDRAVSTVENA NEGA IN
OSKRBA

STROKOVNI SVET

SLUŽBA PREHRANE

KUHINJA
TEHNIČNO
VZDRŽEVALNA
SLUŽBA

DISLOCIRANE ENOTE

CENTER AKTIVNOSTI

PROJEKT
PROJEKT DOMA NA
KRASU

2.d Kontaktni podatki uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Uradna oseba: Matjaž PRELC, mag., direktor
+386 (0)5 7084 100
e-mail: matjaz.prelc@domnakrasu.si
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2.e Seznam zakonov, podzakonskih aktov in internih aktov z delovnega področja Doma na Krasu
Državni predpisi:
 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 –
PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE)
 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
 Zakon 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, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO)
 Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08, 46/15 – odl. US in 44/19 – odl. US)
 Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in
45/11)
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06
 Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS,
št. 39/13)
 Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028 (Uradni list RS, št. 24/18)
 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12)
 Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10,
28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19)
 Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št.
38/04, 23/06, 42/07 in 4/14)
 Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15)
 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl.
US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO)
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1,
95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in
51/21)
 Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20)
 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96,
47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US,
61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04,
44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 –
ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20 in 42/21 – odl. US)
 Splošni dogovor izvajalcev zdravstvenih storitev

Interni predpisi zavoda:





Statut Doma na Krasu
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Domu na Krasu
Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih
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 Pravilnik o ravnanju z denarnimi sredstvi, žepninami in nagradami stanovalcev Doma na
Krasu
 Pravilnik o postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti
 Izjava o varnosti z oceno tveganja
 Pravilnik o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v zavodu Domu
na Krasu
 Pravilnik o uporabi službenih vozil in privatnih vozil v službene namene
 Hišni red Doma na Krasu
 Pravilnik o oddajanju in uporabi počitniških kapacitet Doma na Krasu
 Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju delavcev Doma na Krasu
 Pravilnik o blagajniškem poslovanju
 Pravilnik o izvajanju notranje kontrole
 Pravilnik o popisu
 Poslovnik o delu sveta zavoda
 Poslovnik o delu strokovnega sveta
 Poslovnik o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda
 Navodilo o zaščiti človekovega dostojanstva v Domu na Krasu
 Navodila o delu komisije za sprejem, premestitev in odpust v Domu na Krasu
 Merila za razvrščanje stanovalcev Doma na Krasu v kategorijo oskrbe
 Navodilo o opravljanju prostovoljnega dela v Domu na Krasu
 Navodila za opravljanje s tveganji v Domu na Krasu
 Navodila za obravnavo pritožb in pohval stanovalcev Doma na Krasu
3. SEZNAM SPREJETIH IN PREDLAGANIH STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV,
ZNANSTVENIH MNENJ, POROČIL IN ANALIZ, S KATERIMI RAZPOLAGAMO V DOMU NA KRASU
3.1. »Vzpostavitev mreže stanovanjskih bivalnih enot«
Zavod Dom na Krasu je dne 04.12.2020 z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za delo , družino,
socialne zadeve in enake možnosti sklenil Pogodbo št. C2611-20-593102 o sofinanciranju operacije
»Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu« (OP20.06684) v okviru
9. prednostne osi : Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine
9.3 prednostne naložbe : vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja,
spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev
in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti
9.3.1. specifičnega cilja : izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe
4. SEZNAM VRSTE POSTOPKOV, KI JIH VODI DOM NA KRASU







Odločanje o namestitvi v zavod
Odločanje o premestitvi znotraj zavoda ali v drug zavod
Odločanje o odpustu iz zavoda
Odločanje v postopkih javnega naročanja
Odločanje o dostopih do informacij javnega značaja
Odločanje o pritožbi posameznika na podlagi Zakona o pacientovih pravicah
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5. SEZNAM EVIDENC IN DRUGIH ZBIRK PODATKOV, S KATERIMI UPRAVLJA DOM NA KRASU
Dom na Krasu pridobiva podatke neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo, in
sicer na podlagi obrazcev, medijev ali iz drugih zbirk podatkov, katerih upravljavec je Dom na Krasu.
Opis in pogoji dostopa do evidenc: prosilci lahko podatke pridobijo po pogojih, ki jih določa Zakon o
varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ (Ur.l. RS, št. 86/2004, 113/2005 –ZinfP in 94/2007-UPB1)
oziroma Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008).
Seznam evidenc:
 Evidenca o uporabnikih storitev institucionalnega varstva Doma na Krasu
 Evidenca o uporabnikih storitev zdravstvene nege in oskrbe v posebnem socialno
varstvenem zavodu
 Evidenca o prejetih in izdanih psihoaktivnih snoveh
 Evidenca o uporabnikih storitev fizioterapije in delovne terapije v posebnem socialno
varstvenem zavodu
 Kadrovsko – obračunska evidenca
 Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega varstva
 Evidenca o dijakih, študentih in prostovoljcev in drugih zaposlencih
 Evidenca o stroških dela
 Evidenca o izrabi delovnega časa
 Evidenca o uporabi posebnih varovalnih ukrepov iz drugega odstavka 99. člena ZDZdr
 Evidenca o odvzemu brisov uporabnikov in zaposlenih
 Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu
 Evidenca obiskovalcev
 Evidenca usposabljanja iz varstva pri delu in požarnega varstva
 Evidenca o varovanju z videonadzornim sistemom
 Evidenca vpogledov v evidenco o varovanju z videonadzornim sistemom
Seznam informatiziranih zbirk podatkov:







Računovodsko-knjigovodski informacijski sistem (SAOP)
Kadrovski informacijski sistem z obračunom plač in potnih nalogov (SAOP)
Registracija delovnega časa (PLAN DELA)
Evidenca osnovnih sredstev in drobnega inventarja (LEOSS)
Evidenca materialnega poslovanja (SAOP)
Evidenca prejete in poslane pošte (SAOP)

Podatki iz navedenih evidenc so dostopni na način in v skladu z omejitvami iz Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), Zakona o
evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) in Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2,
23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18).
6. SEZNAM POSAMEZNIH POMEMBNEJŠIH INFORMACIJ IN OBRAZCEV ZA POSLOVANJE Z DOMOM
NA KRASU
Seznam posameznih pomembnejših informacij in obrazcev za poslovanje z nami so dostopni na
naslovu http://www.ssz-slo.si/prosnje/obrazci/ in na naslovu www.domnakrasu.si
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7. SEZNAM DRUGIH ORGANOV Z DELOVNEGA PODROČJA DOMA NA KRASU
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000
Ljubljana
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Socialna inšpekcija,
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
 Skupnost socialnih zavod Slovenije, Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana
 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; OE Koper, Martinčev trg 2, 6000 Koper
 Seznam posebnih socialno varstvenih zavod je dostopne na:
https://www.gov.si/teme/posebni-socialno-varstveni-zavodi/
 Skupnost centrov za socialno delo, Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana
 Centri za socialno delo
 Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
 Inštitut RS za socialno varstvo, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
 Nacionalni inštitut za varno zdravje , OE Nova Gorica, Vipavska cesta 13,5000 Nova Gorica
 Nacionalni inštitut za varno zdravje , OE Koper, Vojkovo nabrežje 4a, 6000 Koper
8. OBJAVE V SKLADU S PREDPISI O JAVNIH NAROČILIH TER OBJAVE JAVNIH POZIVOV, NAMER,
OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST, IPD.
Dom na Krasu vse javne objave objavlja na svoji oglasni deski, na svojih internetnih straneh, na
straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ali na straneh Zavoda RS za zaposlovanje.
9. OPIS NAČINA DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA DOMA
NA KRASU
 Zahteva za dostop informacij javnega značaja se poda ustno ali pisno po postopku,
določenem v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.
 Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na sedežu
zavoda v tajništvu, in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00 ure, kjer je na voljo
tiskana oblika kataloga informacij javnega značaja ter posamezne brošure in informativni listi.
 Prav tako je dostop do kataloga možen preko spleta na spletnem naslovu:
www.domnakrasu.si
 Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh zavoda, na spletnih
straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in na spletnih straneh ministrstva, pristojnega
za socialne zadeve.
 Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih organa ali na svetovnem spletu, vam
bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, po pošti
ter preko telefona ali po elektronski pošti (glej kontaktne podatke uradnih oseb, pristojnih za
posredovanje informacij)
 Na podlagi vaše zahteve smo dolžni posredovati informacijo, ki jo dejansko posedujemo (če
to lahko storimo brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih imamo). Dostop do
informacij pa se skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja lahko tudi
zavrne.
 Ob pozitivno rešeni zadevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije
tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski
zapis.
Več podatkov in neobvezne obrazce za vložitev zahteve najdete na spletnih straneh Informacijskega
pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/
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10. STROŠKOVNIK
Dostop do informacij javnega značaja je brezplačen. Dom na Krasu lahko, če je bila zahteva za dostop
do večjega obsega dokumentov povezana tudi z večjim materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

11. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Najpogosteje zahtevane informacije se nanašajo na kapacitete Doma na Krasu in cene storitev,
postopek sprejema ter čakalne dobe. Več o tem lahko preberete na naših spletnih straneh in na
spletnih straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
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