
Katalog informacij javnega značaja za Delovni in zaposlitveni center 

Janeza Levca  
 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv organa: Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca (DZC 
Janeza Levca)  

- Sedež na naslovu, Karlovška c. 18, 1000 
Ljubljana  

- Izvajanje dejavnosti poteka na naslovu, Tržaška 
79, 1000  Ljubljana 
Tel.: 01 2418 100, 01 6005750 

 Fax:016005754, www.dzc.si  

Odgovorna uradna oseba:  dr. Matej Rovšek, direktor  

Datum prve objave kataloga:  29.11.2006  

Datum zadnje spremembe:  22.9.2014 

Katalog je dostopen na spletnem 
naslovu: 

 www.dzc.si  

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna v DZC Janeza Levca, 

vsak delovnik od 9.00-13.00 ure  

 
 

 

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

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa  

Organigram zavoda     

     

 SVET ZAVODA   STROKOVNI SVET   
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Kratek opis delovnega področja 

organa:  

Izvajanje socialno varstvene storitve: vodenje, 

varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.  

Seznam vseh notranjih 

organizacijskih enot : 

Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca, 

Tržaška 79, Ljubljana 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje 

informacij  

Pristojna oseba:  • Matej Rovšek, direktor  
• Elvira Agič, strokovni vodja VDC  

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z 
delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma 

evropskega registra predpisov)  

Državni predpisi :  Zakon o socialnem varstvu  
 Pravilnik o standardih in normativih 

socialno varstvenih storitev  
 Nacionalni program socialnega varstva  
 Zakon o družbenem varstvu duševno in 

telesno prizadetih oseb  
 Pravilnik o tehničnih pogojih za izvajanje 

socialno varstvene storitve 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  
 Kolektivna pogodba za dejavnost 

zdravstva in socialnega varstva Slovenije  

 Zakon o varstvu osebnih podatkov  
 Zakon o zavodih  

 Zakon o delovnih razmerjih  
 Zakon o javnih uslužbencih  
 Kolektivna pogodba za negospodarske 

dejavnosti v RS  
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

 Zakon o javnih naročilih  
 Odredba o obvezni vsebini razpisne in 

ponudbene dokumentacije  
 Zakon o dostopu do informacij javnega 



značaja  
 Zakon o splošnem upravnem postopku  

 Zakon o računovodstvu  
 Zakon o varovanju zdravja in varstva pri 

delu  
 Zakon o požarni varnosti  

Predpisi lokalnih skupnosti in interni 

akti:  

 Koncesijska pogodba  

 Akt o ustanovitvi DZC Janeza Levca  
 Statut DZC Janeza Levca  

 Pravilnik o urejanju medsebojnih 
razmerij med DZC Janeza Levca in 
uporabniki storitve VDC 

Predpisi EU :  Povezava na evropski register predpisov  

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega 
registra predpisov)  

Predlogi predpisov   Ni nobenega predloga predpisov  

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih  

Seznam strateških in programskih 
dokumentov  

 Nacionalni program socialnega varstva  
 Program dela VDC za tekoče koledarsko 

leto  

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov  

Vrste postopkov, ki jih vodi organ :  Postopek vključitve, sprejema, 

premestitve in odpusta uporabnikov  
 Sklenitev dogovorov z uporabniki o 

izvajanju socialno varstvene storitve  

 Javna naročila  
 Odločanje o pritožbah na dajanje 

informacij javnega značaja  
 Postopek izbire delavca na razpisano 

delovno mesto  
 Postopek o napredovanju delavca  
 Odločanje o razvrstitvah v količnike za 

plače in pripadajočih dodatkih  
 Finančno in drugo poslovanje v skladu z 

zakoni  

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja  

Seznam evidenc   Zapisniki Sveta zavoda  
 Javni razpisi  

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov  

Seznam zbirk :  Zavod nima zbirk za javno uporabo  

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 

oziroma seznam posameznih dokumentov  

Sklopi informacij – sledijo 
razčlenjenemu opisu delovnega 

področja organa:  

 Program dela VDC 
 Poslovno poročilo zavoda  

 Število zaposlenih po posameznih 
področjih dela  

 Število uporabnikov socialno varstvene 

storitve  
 Notranji akti zavoda  

     

 



3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

Opis dostopa do posameznih 

sklopov informacij:  

 Na spletnem mestu www.dzc.si  

 Vsak delovnik od 9.-13h v DZC Janeza 
Levca, Tržaška 79 v Ljubljani in v 
tajništvu zavoda, Karlovška 18 v 

Ljubljani. 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

Seznam desetih najpogosteje 

zahtevanih informacij oziroma 
tematskih sklopov  

(samodejno generiran seznam, ki ga 
določa povpraševanje po posamezni 
informaciji) : 

1. Program dela VDC 

2. Postopek in pogoji vključevanja v 
socialno varstveno storitev  

3. Upravičenci do socialno varstvene 
storitve VDC 

4. Hišni red  

 
 
 

 
 Podpis odgovorne osebe 

 
 


