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Na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) in 13.člena Statuta društva Sožitje Ljubljana je Izvršni odbor  društva Sožitje Ljubljana 
dne 18.9.2019 sprejel naslednji 
 
 
 

 
PRAVILNIK O VAROVANJU ZAUPNIH IN OSEBNIH PODATKOV TER O 

VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA 
 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1.člen 
 
 

S tem pravilnikom se določajo organizacijski in logično tehnični postopki in ukrepi za 
varovanje zaupnih in osebnih podatkov (v nadaljevanju: podatki), s katerimi upravlja društvo 
Sožitje Ljubljana, z namenom, da se nepooblaščenim osebam prepreči zlasti dostop, obdelava, 
uporaba, uničenje, spreminjanje in posredovanje zaupnih in osebnih podatkov. 
 
 

2.člen 
 

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen: 
 
ZAUPEN PODATEK je podatek, ki je razglašen za tajnost, ker je tako pomemben, da bi z 
njegovim razkritjem nastale škodljive posledice za delovanje ali interese društva Sožitje 
Ljubljana 
 
OSEBNI PODATEK je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika ne glede na 
obliko, v kateri je izražen. 
 
POSAMEZNIK je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, 
če se lahko identificira na način, ki ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega 
napora ali ne zahteva veliko časa. 
 
ZBIRKA PODATKOV je zbirka, ki vsebuje zaupne ali osebne podatke (npr. evidence, 
register, baza podatkov), ki se vodi s sredstvi za avtomatsko obdelavo podatkov ali s 
klasičnimi sredstvi in je namenjena izvajanju nalog društva Sožitje Ljubljana. 
 
OBDELAVA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV je kakršnokoli delovanje v zvezi z 
osebnimi podatki, zlasti postopki in procesi zbiranja, shranjevanja, spreminjanja, združevanja, 
uporabe, brisanja in posredovanja podatkov. 
 
DOKUMENTI so vsi pisni, tiskani, risani in posneti podatki ali podatki v elektronski 
oziroma drugi ustrezni obliki. 
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NOSILCI PODATKOV so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti podatki. 
 
VAROVANI PROSTORI: vsi prostori, v katerih so nosilci zaupnih ali osebnih podatkov ali 
prostori, v katerih je oprema, s katero je mogoč dostop do teh podatkov. 
 
 
 

KATALOG PODATKOV 
 

3.člen 
 
 

Upravljalec vodi katalog podatkov v skladu z zakonom. V katalogu morajo biti opisane vse 
zbirke osebnih podatkov, ki jih vodi. Podatki iz kataloga se posredujejo pristojnemu 
državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov. Katalog podatkov se redno 
dopolnjuje ob vsaki spremembi podatkov, ki jih ta vsebuje. Spremembe za katalog zbirk 
osebnih podatkov se redno posredujejo pristojnemu državnemu nadzornemu organu za 
varstvo osebnih podatkov. Zaposleni, ki obravnavajo osebne podatke, morajo biti seznanjeni z 
vsebino kataloga podatkov. 

 

 
 II. STOPNJE TAJNOSTI IN VRSTE ZAUPNIH PODATKOV DRUŠTVA SOŽITJE LJUBLJANA 

 
 

4.člen 
 
 

Stopnje tajnosti zaupnih podatkov društva Sožitje Ljubljana so: 
 
ZAUPNO so podatki, katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko škodovalo interesom društva 
Sožitje Ljubljana. 
Stopnjo tajnosti zaupno določi Izvršni odbor društva. 
 
INTERNO so: strokovna navodila za opravljanje delovnih nalog, delovni materiali za interne 
predpise, analitična, statistična in druga gradiva o delu oddelkov in služb društva Sožitje 
Ljubljana, interno informiranje, interni imeniki in vsa druga interna gradiva društva Sožitje 
Ljubljana. Razkritje teh podatkov nepoklicani osebi bi lahko škodovalo delovanju in izvajanju 
nalog društva Sožitje Ljubljana. Izjeme od stopnje tajnosti interno, ki so namenjene javni objavi, 
določi zastopnik društva. Ali druga od Izvršnega odbora pooblaščena  oseba. 
 
Vrste zaupnih podatkov društva Sožitje Ljubljana so: 
 
TAJNI PODATKI z oznako stopnje »zaupno« ali »interno«. 
 
OSEBNI PODATKI, ki se lahko obdelujejo samo v skladu z zakonom ali na podlagi pisne 
privolitve posameznika. 
Z osebnimi podatki se glede na njihovo vsebino ravna kot s podatki stopnje »zaupno« ali 
»interno« (npr. interni telefonski imenik, seznam zaposlenih, ki so na dopustu). Stopnjo 
zaupnosti zbirk osebnih podatkov določi pooblaščena oseba. Zbirke osebnih podatkov, ki se 
obdelujejo v skladu z zakonom, se varujejo s stopnjo tajnosti, ki je enaka kot »zaupno«. 
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III. VAROVANJE PROSTOROV IN STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME 
 

5.člen 
 
Prostori, v katerih so nosilci zaupnih ali osebnih podatkov, strojna in programska oprema 
(varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi 
ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. 
 
Dostop v varovani prostor je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo 
na podlagi dovoljenja zastopnika društva oz. od Izvršnega odbora pooblaščene osebe. 
 
 
Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. 
Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma morajo biti zaklenjeni, če v njih 
ni oseb pristojnih za njihov nadzor. 
 
Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, 
računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena ali fizično oziroma programsko zaklenjena. 
 
Zaposleni ne smejo puščati nosilcev zaupnih ali osebnih podatkov na mizah v prisotnosti 
oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. 
 

6.člen 
 

S štampiljkami, suhimi žigi, papirjem z glavo društva Sožitje Ljubljana in drugimi pripomočki, s 
katerimi bi bilo mogoče ponarediti dokumente, je potrebno ravnati kot z zaupnimi podatki. 
 

7.člen 
 

Nosilce podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, se lahko odnaša iz prostorov  društva Sožitje 
Ljubljana samo z dovoljenjem zastopnika društva oz. od Izvršnega odbora pooblaščene osebe. 
 

8.člen 
 

V prostorih, ki so namenjeni poslovanju s strankami, morajo biti nosilci podatkov in 
računalniški prikazovalniki nameščeni tako, da stranke nimajo vpogleda vanje. 
Nosilci zaupnih in osebnih podatkov, ki se nahajajo izven zavarovanih prostorov (hodniki, 
skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. 
 

9.člen 
 

Vzdrževanje in popravila strojne računalniške opreme in druge opreme je dovoljeno samo z 
vednostjo osebe, zadolžene za delovanje računalniškega informacijskega sistema, izvajajo pa 
ga lahko samo delavci ustrezne strokovne službe ali pooblaščeni servisi, s katerimi ima društvo 
Sožitje Ljubljana sklenjeno ustrezno pogodbo. V primeru manjših popravil, ko sklenitev pogodbe 
po navodilih za oddajo javnih naročil male vrednosti ni obvezna, je ob izvajanju del navzoč 
pooblaščen delavec. 
 

 
 

10.člen 
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Zunanji vzdrževalci prostorov, strojne in programske opreme, obiskovalci in poslovni 
partnerji se smejo gibati v varovanih prostorih samo z vednostjo pooblaščene osebe. 
Zaposleni, kot so čistilke, hišnik, in drugi, se lahko izven delovnega časa gibljejo samo v 
tistih varovanih prostorih, kjer je onemogočen vpogled v podatke ( nosilci podatkov so 
shranjeni v zaklenjenih omarah in pisalnih mizah, računalniki in druga strojna oprema pa 
mora biti izklopljena ali kako drugače fizično ali programsko zaklenjena). 
 
 
                 IV. VAROVANJE SISTEMSKE IN APLIKATIVNO PROGRAMSKE 
                      RAČUNALNIŠKE OPREME IN KOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ TER 
                      PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO Z RAČUNALNIŠKO OPREMO 
 

11.člen 
 

Dostop do medijev za namestitev programske opreme za zbiranje, obdelavo in posredovanje 
zaupnih podatkov mora biti varovan tako, da dovoljuje dostop samo pravnim ali fizičnim 
osebam, ki v skladu s sklenjeno pogodbo opravljajo dogovorjene storitve oziroma na način iz 
9. člena tega pravilnika. 
 

12.člen 
 

Nadgradnja in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme za zbiranje, 
obdelovanje in posredovanje zaupnih podatkov je dovoljeno samo na podlagi odobritve 
pooblaščene osebe, izvajajo pa ga lahko samo delavci ustrezne strokovne službe ali 
pooblaščeni servisi in organizacije in posamezniki, ki imajo z društvom Sožitje Ljubljana 
sklenjeno ustrezno pogodbo oziroma na način iz 9. člena tega pravilnika. Izvajalci morajo 
spremembe in dopolnitve sistemske in aplikativne programske opreme ustrezno dokumentirati. 
 

13.člen 
 

Za shranjevanje in varovanje medijev za namestitev aplikativne programske opreme za 
zbiranje, obdelovanje in posredovanje zaupnih podatkov veljajo enaka določila kot za ostale 
podatke iz tega pravilnika. 
 
Vsebina diskov mrežnega strežnika in lokalnih delovnih postaj, kjer se nahajajo pomembni 
podatki, se stalno preverja glede na prisotnost računalniških virusov. 
 
Vsi podatki in programska oprema, ki so namenjeni uporabi v računalniškem informacijskem 
sistemu društva Sožitje Ljubljana in prispejo preko medijev za prenos računalniških podatkov ali 
preko telekomunikacijskih kanalov, morajo biti pred uporabo preverjeni glede na morebitno 
prisotnost računalniških virusov. 
 

14.člen 
 

Zaposleni ne smejo namestiti programske opreme za dostop in varovanje zaupnih in osebnih 
podatkov brez vednosti osebe, zadolžene za delovanje računalniškega informacijskega 
sistema. Prav tako zaposleni ne smejo odnašati programske opreme iz prostora društva brez 
odobritve zastopnika društva oz. pooblaščene osebe in vednosti osebe, zadolžene za delovanje 
računalniškega informacijskega sistema. 
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15.člen 
 

Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za 
avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Oseba, zadolžena za 
delovanje računalniškega informacijskega sistema določi režim dodeljevanja, hranjenja in 
spreminjanja gesel. 
 

16.člen 
 

Za potrebe obnavljanja računalniškega sistema ob okvarah in ob drugih izjemnih situacijah se 
zagotavlja redna izdelava kopij vsebine mrežnih strežnikov. 
 
Te kopije se hranijo v zato določenih zaklenjenih omarah.. 
 
Ob restavraciji strežnikov iz varnostnih kopij je potrebno zagotoviti, da se ne restavrira 
osebnih podatkov, ki so starejši od enega leta po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili 
zbrani. 
 
 

      V. SPREJEM IN POSREDOVANJE ZAUPNIH IN OSEBNIH  PODATKOV 
 

17.člen 
 

Zaupne in osebne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in 
drugimi sredstvi le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim preprečujejo 
prilaščanje ali uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino. 
 
Zaposleni, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, mora proti podpisu izročiti poštno 
pošiljko z osebnimi oz. zaupnimi podatki direktno posamezniku ali oddelku oziroma službi, 
na katero je ta pošiljka naslovljena. Opravi se tudi vnos v program – evidenco prejete pošte. 
 
Zbirajo in obdelujejo se lahko samo tisti osebni podatki, ki imajo ustrezno zakonsko osnovo. 
Za zbiranje in obdelavo vseh ostalih osebnih podatkov si je potrebno pridobiti pisno privolitev 
posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Predhodno je potrebno posameznika pisno ali 
na drug ustrezen način seznaniti o upravljavcu in njegovem zastopniku (osebno ime, naziv 
oziroma firma in sedež) in z namenom obdelave. Pred vnosom v zbirko osebnih podatkov se 
lahko zahteva od posameznika na vpogled osebni dokument ali druga javna listina, da se 
preveri točnost vnosa. 
 
Podatki se smejo uporabljati samo za namene določene v zakonu ali za namene, razvidne iz 
pisne privolitve posameznika. 
 
Osebni podatki, vodeni v zbirkah se lahko posredujejo drugim uporabnikom na podlagi pisne 
zahteve ter samo, če so za njihovo pridobitev in uporabo pooblaščeni z zakonom ali na 
podlagi pisne zahteve oz. privolitve osebe, na katero se nanašajo. 
 
Vsako obdelovanje in posredovanje se beleži v evidenco obdelave in posredovanj, iz katere 
mora biti razvidno, kateri osebni podatki so bili obdelani oziroma posredovani, kdo je to 
storil, kdaj je to storil oziroma komu ter na kakšni podlagi, razen če to že omogočajo sredstva 
informacijske tehnologije oziroma je s temi sredstvi mogoče ugotoviti čas obdelave in kdo je 
to storil za obdobje zakonskega varstva. 
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Nikoli se ne posredujejo originali dokumentov. 
 
Zunanji sodelavci smejo opravljati samo storitve obdelave zaupnih in osebnih podatkov v 
okviru naročnikovih pooblastil in jih ne smejo obdelovati ali drugače uporabljati za noben 
drug namen. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo, ki mora vsebovati tudi 
pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov. 
 
                        VI. VIDEONADZOR 
 

18. člen 
 

Videonadzor se izvaja skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
Pisno odločitev o tem sprejme Izvršni odbor društva Sožitje Ljubljana. V odločitvi morajo biti 
obrazloženi razlogi za uvedbo video nadzora. O tem se pisno obvesti vse zaposlene v 
nadzorovanem prostoru. Videonadzor izvajajo pooblaščeni delavci. Posnetki se shranjujejo v 
evidenci videonadzora, ki je priloga tega pravilnika. 
 
Obvestilo o tem, da se izvaja videonadzor, mora biti vidno in razločno nameščeno na način, ki 
omogoča posamezniku, da se seznani z njim najpozneje v trenutku, ko se nad njim začne 
izvajati videonadzor (pri vhodu v poslovne prostore, ipd ) in vsebuje naslednje informacije: 
 
1. da se izvaja videonadzor, 
2. naziv izvajalca videonadzora, 
3. telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki. 
 
Videonadzorni sistem mora biti zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb. 
 
 
                        VII. PRAVICE POSAMEZNIKA 
 

19. člen 
 

Vse zahteve posameznika, dane pisno ali ustno na zapisnik v društvu Sožitje Ljubljana, je 
potrebno še isti dan predložiti v reševanje pristojnega organa društva. 
 

 
                      VIII. BRISANJE PODATKOV 
 

20.člen 
 

Po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani, se osebni podatki, v skladu z zakonom, 
brišejo iz zbirke, razen tistih, ki so po zakonu, ki ureja arhivsko gradivo in arhive opredeljeni 
kot arhivsko gradivo oziroma če tako določa drug zakon. 
 

21.člen 
 

Za brisanje podatkov iz računalniških medijev se uporabi takšna metoda brisanja, da je 
nemogoča restavracija vseh ali dela brisanih podatkov. 
 
Podatki na klasičnih medijih (listine, kartoteke, register, seznam in podobno) se uničijo na 
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način, ki onemogoča čitanje vseh ali dela uničenih podatkov. 
Na enak način se uničuje pomožno gradivo (npr. matrice, izračune in grafikone, skice, 
poskusne oziroma neuspešne izpise, ipd.). Odpadnih nosilcev podatkov ni dovoljeno 
odmetavati v koše za smeti. 
 
Postopek uničevanja nosilcev osebnih podatkov določi zastopnik društva oz. od Izvršnega 
odbora pooblaščena oseba. 
 
 
                 IX. UKREPANJE OB SUMU NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA 
 

22.člen 
 

Zaposleni so dolžni o aktivnostih, ki so povezane z odkrivanjem ali nepooblaščenim 
uničenjem zaupnih podatkov, zlonamerni ali nepooblaščeni uporabi, prilaščanju, spreminjanju 
ali poškodovanju podatkov takoj obvestiti zastopnika društva oz. od Izvršnega odbora 
pooblaščeno osebo, sami pa poskušajo v mejah zakona takšno aktivnost preprečiti. 
 
 
 X. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN POSTOPKOV 
 

23.člen 
 

Za izvajanje postopkov in ukrepov za varovanje zaupnih in osebnih podatkov so odgovorne 
osebe v društvu in drugi pooblaščeni delavci, odgovorni za neposredno izvajanje načrtovanih 
postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov. Pooblaščeni delavci so poleg 
zastopnika društva še od Izvršnega odbora pooblaščeno osebo. 
 
Pooblaščene osebe odgovorne za posamezno zbirko osebnih podatkov so določene v katalogih 
zbirk osebnih podatkov, ki so priloga tega pravilnika. 
 

24.člen 
 

Vsak, ki obdeluje zaupne in osebne podatke, je dolžan izvajati predpisane postopke in ukrepe 
za zavarovanje podatkov in varovati podatke, za katere je izvedel oziroma bil z njimi 
seznanjen pri opravljanju svojega dela. Obveza varovanja zaupnih podatkov ne preneha s 
prenehanjem delovnega razmerja. 
 
Pred nastopom dela na delovnem mestu, kjer se obdelujejo podatki s stopnjo tajnosti, ki je 
enaka »zaupno«, mora zaposleni podpisati posebno izjavo, ki ga zavezuje k varovanju 
poklicne skrivnosti in vsebuje pouk o posledicah kršitve. 
 
Za objavljanje osebnih podatkov, ki niso neposredno povezani z opravljanjem javne funkcije 
oziroma delovnim mestom posameznega delavca, je potrebna predhodna osebna pisna 
privolitev posameznika. 
 

 
 

25.člen 
 

Za kršitev določil prejšnjega člena oziroma določil tega pravilnika so zaposleni disciplinsko 
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odgovorni, ostali pa so odgovorni skladno s pogodbo ali opisom pristojnosti organa v katerem 
delujejo. 
 
 
                  X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

26.člen 
 

Delavci, ki obdelujejo osebne in zaupne podatke, podpišejo izjavo iz 2. odst. 24. člena v roku 
30 dni od začetka veljavnosti tega pravilnika. 
 

27. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati z dnevom sprejema , objavljen pa mora biti  na spletni strani društva; v 
fizični obliki pa se hrani v pisarni društva. 
 
 
Ta pravilnik je bil sprejet na seji Izvršnega odbora društva Sožitje Ljubljana, dne 18.9.2019.  
 
 
 
                                                                                   Zastopnik društva 
                                                                            
                                                                            Ime in priimek in podpis: 
   
                                                                                    Vinko Bilič        
 
 
Uradni zaznamek: 
 
Pravilnik je bil objavljen na oglasnih deskah, dne....... 
Pravilnik je začel veljati dne ….............................. 
 
Pooblaščena oseba: 
 
 
Priloge: 
 
- katalogi zbirk osebnih podatkov 
- izjava o varovanju podatkov 
 
 

 
 
 
 
 
 

KATALOGI ZBIRK OSEBNIH PODATKOV 
EVIDENCE ČLANOV DRUŠTVA SOŽITJE LJUBLJANA  
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1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidence članov društva Sožitje Ljubljana 
 
2. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Društvo Sožitje Ljubljana, Samova 9, 1000 Ljubljana 
Matična številka: 5134765000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo zbirke osebnih podatkov: 
13. člen Statuta društva Sožitje Ljubljana in 1. odstavek 8. člena in 1. odstavek 9. člena Zakona 
o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)      
    in osebna pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
 

  Člani društva so: 
 - osebe z motnjami v duševnem razvoju, 
-  starši in zakoniti zastopniki oseb  z motnjami v duševnem razvoj, 
- strokovni delavci in ostali občani, ki se interesno vključujejo v društvo zaradi ciljev 
društva, oziroma njegovega človekoljubnega  poslanstva. 
- pravne osebe in 

- častni člani društva. 
 
  
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki: 
- Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, 
izobrazba, zaposlitev ali šola, telefonska številka in elektronski naslov. 
 
6. Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za potrebe dela društva Sožitje Ljubljana, za zavarovanje gradiva, za statistična raziskovanja, za 
obveščanje uporabnika. 
 
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 
Podatki se izbrišejo eno leto po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.  
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki in pravna podlaga 
omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 
- pooblaščeni delavci društva Sožitje Ljubljana 
 
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS  št.94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo)  
 
10. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo – kam, komu in pravna podlaga iznosa: 
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Podatki se ne iznašajo iz države. 
 
11. Splošen opis zavarovanja: 
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. To so delavci, ki imajo dostop 
do baz podatkov članov društva. 
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je dne  18.9.2019. 
sprejel Izvršni odbor društva Sožitje Ljubljana. Podatki se hranijo deloma na strežniku v 
varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v 
zaklenjenih omarah. 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
- 
 
13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo): 
 
Predsednik društva Sožitje Ljubljana: Vinko Bilič 
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EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH 
 
 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca o zaposlenih delavcih. 
 
2. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Društvo Sožitje Ljubljana, Samova 9, 1000 Ljubljana 
Matična številka: 5134765000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo zbirke osebnih podatkov: 
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Uradni list  RS št. 40/06). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Zaposleni v društvu Sožitje Ljubljana 
 
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki: 
- 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 osebnih podatkov: 
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 in pravna podlaga 
omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki 
osebnih podatkov: 
- ZZZS, 
- ZPIZ, 
- Zavod za zaposlovanje 
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo). 
 
10. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo – kam, komu in pravna podlaga iznosa: 
Podatki se ne iznašajo iz države. 
 
11. Splošen opis zavarovanja: 
Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (v matični knjigi in personalnih mapah), se 
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izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih 
podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe, ki je pristojna za kadrovske zadeve. 
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je 
dne 18.9.2019 sprejel Izvršni odbor  društva Sožitje Ljubljana. 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
- 
 
13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) 
 
Predsednik društva Sožitje Ljubljana: Vinko Bilič 
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EVIDENCA O PLAČAH 
 
 

1. Naziv zbirke osebnih osebnih podatkov: 
Evidenca o plačah. 
 
2. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Drušzvo Sožitje Ljubljana, Samova 9, 1000 Ljubljana 
Matična številka: 5134765000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo zbirke osebnih podatkov: 
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list  RS št. 40/06). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Zaposleni pri društvu Sožitje Ljubljana, nekdanji zaposleni. 
 
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki: 
- Priimek in ime, EMŠO, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna 
  usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca; 
 
a) podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi: 
1) možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od 
   polnega ( nepolni in skrajšani delovni čas ); 
2) skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od 
   polnega ( nepolni in skrajšani delovni čas ), od tega: 
- dejansko opravljene ure, 
- ure čakanja na delo, zastojev in prekinitev pri delu, 
- ure ustavitve dela zaradi stavke; 
3) skupaj neopravljene ure; 
4) skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacije 
   oziroma delodajalca, od tega: 
- ure letnega dopusta, 
- ure počitka ob državnih praznikih, 
- ure odsotnosti z nadomestilom plače, 
- ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, 
- ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače iz 
  sredstev organizacije ali delodajalca, 
- drugo; 
5) neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij 
    ali delodajalcev in organov; 
6) skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacij, 
    pristojnih za zdravstveno zavarovanje, od tega: 
- ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, 
- ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; 
7) neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače; 
8) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; 
 
b) podatki o bruto plači delavca: 
1) izplačana bruto plača, od tega: 
- za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega ( nepolni in 
  skrajšani delovni čas ); 
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- za delo, daljše od polnega delovnega časa; 
2) bruto plača iz dobička; 
3) izplačana čista plača, od tega: 
- za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega ( nepolni ali 
   skrajšani delovni čas); 
- za delo, daljše od polnega delovnega časa; 
4) nadomestila čiste plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od 
    tega: 
- nadomestila čiste plače med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo od dela, 
- druga nadomestila čiste plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca; 
5) nadomestila čiste plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev; 
6) čista plača iz dobička; 
7) neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev delodajalca, od tega: 
- za solidarnostno pomoč, 
- za odpravnino, 
- za jubilejne nagrade, 
- za regres za letni dopust, 
- drugo; 
 
c) podatki o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katera se šteje 
    zavarovalna doba s povečanjem: 
1) število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, 
2) število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem 
    na podlagi posebnega zavarovančevega statusa; 
3) odstotek povečanja. 
 
6. Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za statistična raziskovanja in 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 in pravna podlaga 
omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki 
osebnih podatkov: 
- Davčna uprava RS, 
- ZPIZ 
- ZZZS, 
- Zavod RS za zaposlovanje 
- Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)  
 
 
10. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo – kam, komu in pravna podlaga iznosa: 
Podatki se ne iznašajo iz države. 
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11. Splošen opis zavarovanja: 
Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (v matični knjigi in personalnih mapah), 
izven delovnega časa se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih 
podatkov imajo le pooblaščeni delavci finančno - računovodske službe. 
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 18.9.2019 
sprejel Izvršni odbor društva Sožitje Ljubljana. Podatki se hranijo deloma na strežniku v 
varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v 
zaklenjeni omari. 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
- 
 
13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) 
 
Predsednik društva Sožitje Ljubljana: Vinko Bilič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
 
 
 

EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU 
 
 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca o poškodbah pri delu. 
 
2. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Društvo Sožitje Ljubljana, Samova 9, 1000 Ljubljana 
Matična številka: 5134765000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo zbirke osebnih podatkov: 
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list  RS Št. 40/06). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Zaposleni pri  društvu Sožitje Ljubljana. 
 
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki: 
- 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, dejavnost delodajalca; 
 
a) podatki o poškodovanem delavcu: 
1) delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu; 
2) koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu; 
3) ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat; 
4) narava poškodbe; 
5) poškodovani del telesa; 
6) ali je bila poškodba smrtna; 
7) podlaga zavarovanja; 
 
b) podatki o poškodbi pri delu: 
1) kdaj se je zgodila nesreča: 
- datum, 
- dan v tednu, 
- doba dneva; 
2) kje se je zgodila nesreča: 
- na kraju opravljanja del oziroma nalog, 
- na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, 
- na redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja, 
- na službenem potovanju, 
- drugo; 
3) koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu ( s smrtno ponesrečnimi 
  vred); 
4) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti 
    do zdravstvene organizacije, 
5) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu; 
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6) vir nesreče; 
7) vzrok nesreče; 
8) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; 
9) uporaba osebnih varstvenih sredstev: 
- ali je bila odrejena uporaba osebnih varstvenih sredstev in osebne varstvene opreme, 
- ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena sredstva in osebna 
  varstvena oprema, 
- ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu. 
 
6. Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za statistična raziskovanja in 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 in pravna podlaga 
omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki 
osebnih podatkov: 
- ZZZS, 
- Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo). 
 
10. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo – kam, komu in pravna podlaga iznosa: 
Podatki se ne iznašajo iz države. 
 
11. Splošen opis zavarovanja: 
Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (v matični knjigi in personalnih mapah), 
izven delovnega časa se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih 
podatkov imajo le pooblaščeni delavci v službi, pristojni za kadrovske zadeve. 
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 18.9.2019 
 sprejel Izvršni odbor društva Sožitje Ljubljana. 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
- 
 
13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo): 
 
Predsednik društva Sožitje Ljubljana: Vinko Bilič 
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Opomba: Trenutno  nimamo tehničnih možnosti in ni bil sprejet sklep IO o izvajanju 
videonadzora 

EVIDENCA VIDEONADZORA 
 
 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca videonadzora v društvu Sožitje Ljubljana 
 
2. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Društvo Sožitje, Samova 9, 1000 Ljubljana 
Matična številka: 5134765000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo zbirke osebnih podatkov: 
74., 75. in 77. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Zaposleni, predstavniki lastnika, varnostniki, izvajalci del in storitev, vzdrževalci 
prostorov, člani društva in ostali obiskovalci.  
 
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki: 
- posnetek posameznika (slika oziroma glas), 
- datum in čas vstopa in izstopa iz prostora ter gibanja v prostoru, 
- osebno ime posameznika, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, 
- zaposlitev, številko in podatke o vrsti njegovega osebnega dokumenta ter morebitnem 
  razlogu vstopa, če se osebni podatki zbirajo poleg ali s posnetkom. 
 
6. Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za zavarovanje gradiva društva,  premoženja društva in varnost ljudi v poslovnih prostorih 
društva.  
 
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 
Podatki se zbrišejo najkasneje eno leto po nastanku. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki in pravna podlaga 
omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo): 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 
- pooblaščeni delavci društva Sožitje Ljubljana 
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) kot policija ipd. 
 
10. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo – kam, komu in pravna podlaga iznosa: 
Podatki se ne iznašajo iz države. 
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11. Splošen opis zavarovanja: 
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. To so zakoniti zastopnik društva ali 
druga pooblaščena oseba v društvu, oz. delavec oziroma oseba, ki mu to dovolijo pooblaščeni 
delavci zaradi razjasnitve škodnega dogodka ali morebitnega kaznivega dejanja in pooblaščene 
uradne osebe organov za notranje zadeve. 
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 18.9.2019 
 sprejel Izvršni odbor  društva Sožitje Ljubljana. Podatki se hranijo deloma na računalniku v 
varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v 
zaklenjeni omari. 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
- 
 
13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) 
 
Predsednik društva Sožitje Ljubljana: Vinko Bilič: 
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Na podlagi 24. člena Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o 
varovanju dokumentarnega gradiva društvu Sožitje Ljubljana, Samova 9, 1000 Ljubljana, ki ga je 
sprejel Izvršni odbor društva Sožitje Ljubljana dne 18.9.2019 
 
 
 
 

IZJAVLJAM 
 
 
 
 

da bom kot tajne varoval osebne podatke delavcev društva  Sožitje Ljubljane, članov društva, 
strank in drugih ter druge zaupne podatke v društvu Sožitje Ljubljana in z njimi vestno ravnal na 
način in po postopkih, ki jih določa Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o 
varovanju dokumentarnega gradiv v društvu  Sožitje Ljubljana, z določbami katerega sem 
seznanjen. 
 
Izjavljam, da sem seznanjen s posledicami kršitev določil o varovanju podatkov ter s tem 
povezano odgovornostjo po zakonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                                                        Delavec: 
                                                                                                                    Podpis: 
 


