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1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH JAVNIH USLUŽBENCIH 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca o zaposlenih delavcih. 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
Matična številka: 5883407 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Zaposleni v Občinski upravi Občine Vrhnika in zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in 
redarstvu. 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov: 
- Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno 
prebivališče; 
- kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne 
naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali 
upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim 
delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog 
prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca. 
 
6. Namen obdelave: 
Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za 
uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 
 
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 
Podatki se hranijo trajno. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 86/04). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov:*** 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
- na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 
 
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na 
zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. 
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Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah, se izven 
delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le 
pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so 
določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 14.07.2008 izdal 
župan Občine Vrhnika. 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov: 
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
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2. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV - VIDEONADZOR 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Zbirka osebnih podatkov – videonadzor. 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
Matična številka: 5883407 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
74. in 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Zaposleni v Občinski upravi Občine Vrhnika in uporabniki storitev Občine Vrhnika in Upravne 
enote Vrhnika, v stavbi na Tržaški cesti 1, 1360 Vrhnika. 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov: 
Video zapis zaposlenih in uporabnikov. 
 
6. Namen obdelave: 
Zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov in zaradi 
varnosti ljudi in premoženja. 
 
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 
Podatki se hranijo največ eno leto po nastanku. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 86/04). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 

- Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
- Varnost Vič, Koprska 94, 1000 Ljubljana 
- Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, 
- na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih 

podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 
 
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na 
zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. 
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje 
osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 
14.07.2008  izdal župan Občine Vrhnika. 
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12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov: 
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
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3. ZBIRKA PODATKOV O OBČANIH 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Zbirka podatkov o občanih.  
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
Matična številka: 5883407 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98, 
70/00 in 100/05) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Vsi občani. Zbirka trenutno še vsebuje podatke o občanih občine Log - Dragomer, ki so imeli 
stalno bivališče v občini Vrhnika pred ločitvijo občine Log - Dragomer.. 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov: 
- Priimek in ime, EMŠO, stalno prebivališče (naslov, popisni okoliš, in koordinata hiše - za 
grafični prikaz); 
 
6. Namen obdelave: 
Vpogled v podatke zaradi priprave drugih dokumentov, evidenc, .... 
 
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 
Podatki se obnavljajo najmanj dvakrat letno. Možnost pridobitve novih podatkov je štirikrat letno. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: 
Ni omejitev vpogleda za zaposlene v Občini Vrhnika. 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 
Zaposlene v Občini Vrhnika. 
 
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na 
zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. 
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje 
osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 
14.07.2008 izdal župan Občine Vrhnika. 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov: 
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
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4. EVIDENCA UPRAVIČENCEV ZA VRAČILO VLAGANJ V JAVNO 
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKA 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju 
Občine Vrhnika 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
Matična številka: 5883407 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02, 55/03, 
86/04, 60/06 in 33/07) 
 

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Vlagatelji v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Vrhnika po pogodbah 
sklenjenih med pravnimi predniki Občine Vrhnika in pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d.  
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek, stalno prebivališče, številka osebnega računa in naziv banke, davčna številka 
 
6. Namen obdelave: 
Za izvajanje določil Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter Odloka o 
vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje v občini Vrhnika, da se 
dejanskim končnim upravičencem (vlagateljem) povrne vložek v izgradnjo javnega 
telekomunikacijskega omrežja. 
 
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 
Trajno. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 86/04). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 
Občina Vrhnika. 
 
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na 
zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.  
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=43364&part=&highlight=Zakona+o+vra%C4%8Danju+vlaganj+v+javno+telekomunikacijsko+omre%C5%BEje
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13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov: 
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
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5. EVIDENCA OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH 
TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 
OBČINE 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov nadzornega 
odbora občine 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
Matična številka: 5883407 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98, 
70/00 in 100/05) 
 

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Fizične osebe  
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek, datum rojstva, poklic in zaposlitev, naslov stalnega prebivališča, matična številka, 
številka osebnega računa in naziv banke, davčna številka, vrednostni podatki o izplačilih sejnin 
oziroma nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije. 
 
6. Namen obdelave: 
Delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora, obračun sejnin in 
nadomestil, ki so povezane z nepoklicnim opravljanjem funkcije, priprava kontrolnih podatkov za 
dohodnino za potreba DURS-a. 
 
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 
Osebni podatki se hranijo 5 let po zaključenem delovanju. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 86/04). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 
Občina Vrhnika. 
 
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
Evidenca se hrani v zaklenjeni omari v pisarni in v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih 
v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, 
v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter 
računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa 
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zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za varovanje 
osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov št. 007-
6/2008(2-01) z dne 14.7.2008.  
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov: 
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
 
 
 
 


