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Zapo

redna 

števil

ka 

Dejavnost 

obdelave 
Pravna podlaga 

Namen 

obdelave 
Vrsta obdelave 

Kategorija 

posameznikov 

Vrste osebnih 

podatkov 

Uporabniki / 

kategorije 

uporabnikov – 

prenos 

zunanjim 

Uporabniki – 

pogodbena 

obdelava 

(podizvajanje) 

Čezmejna 

obdelava 

Obdelava 

izven EU 

Rok 

hrambe 

osebnih 

podatkov 

ali (če to ni 

možno) 

merila za 

hrambo 

Tehnični 

in 

organizaci

jski 

ukrepi za 

varstvo 

osebnih 

podatkov 

Števil

ka 

Kratek naziv v 

povezavi z 

namenom 

obdelave 

(dejavnost 

obdelave ali 

Evidenca/zbirka 

na primer: 

zaposlenih, 

najemnikov 

zemljišč..) 

Zakon (natančna 

navedba člena), 

privolitev… 

Obračun 

plače, 

evidenca 

prisotnosti 

(glej prilogo-

evidence s 

področja dela 

ipd.), 

statistične 

obdelave, 

upravni 

postopek, 

segmentacije 

kupcev/strank, 

trženje, 

obveščanje 

kupcev ali 

občanih o 

novih izdelkih 

in novostih, 

reklamna 

gradiva, 

vabila na 

dogodke ipd.) 

Zbiranje, 

beleženjem 

urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje.. 

vpogled, uporaba, 

razkritje s 

posredovanjem…) 

Posamezniki 

katerih 

podatki se 

obdelujejo 

(zaposleni, 

kupci …) 

Kateri podatki se 

obdelujejo: ime in 

priimek, naslov 

bivališča, datum 

rojstva, tel. 

številka, 

elektronski naslov 

… 

Finančna 

uprava RS, 

Zavod   za 

zdravstveno 

zavarovanje , 

ipd., drugi na 

podlagi izrecne 

zahteve 

(podlaga za 

pridobitev 

temelječa na 

zakonu ali 

osebni 

privolitvi) 

Uporabnik na  

podlagi 

pogodbe – 

podizvajalci 

(npr. pogodba 

o 

videonadzoru, 

pogodba o 

gostovanju 

spletne strani, 

pogodba o 

izvajanju IT 

storitev…) 

navedba 

pogodbenega 

izvajalca 

Ali se 

podatki 

posredujejo 

v obdelavo 

ali hrambo 

ipd… izven 

Slovenije, 

izven EU)  - 

kam? 

Ali se 

podatki 

posredujejo 

v obdelavo 

(vključno 

hrambo) v 

tretje 

države 

(izven EU) 

– Da / Ne 

Doba za 

uporabo in 

hrambo 

podatkov; 

trajno, do 

datuma x, 

do 

»preklica« 

obdelave ali 

izpolnitve 

namena 

obdelave, še 

leto dni po 

preteku 

namena (po 

odjavi ali 

preteku 

namena 

obdelave, 

izvedbi 

upravnega 

postopka), 

zakonski 

rok ali rok 

določen z 

drugimi 

pravili 

Splošen 

opis 

zavarovan

ja osebnih 

podatkov 

(način 

hrambe, 

omejevanj

e dostopa 

/fizično/IT

), npr. 

postopek 

zavarovan

je določa 

Pravilnik, 

Informaci

jska 

varnostna 

politika 

mailto:dpo@postojna.si


 
 

1.  

Evidenca 

dokumentarnega 

sistema (na 

podlagi več 

dejavnosti  

obdelav – vloge 

v upravnih 

postopkih) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. a člen Zakona 

o državni upravi 

(Ur.list RS 

52/2002, 56/2003, 

123/2004, 

24/2005-UPB3, 

93/2005, 

113/2005-UPB4, 

126/2007-ZUP-E, 

48/2009, 8/2010-

ZUP-G, 8/2012-

ZVRS-F, 

21/2012, 17/2013 

Odl. US: U-I-

42/12-15, 

47/2013, 12/2014, 

90/2014, 51/2016) 

47. člen Uredbe o 

upravnem 

poslovanju  (Ur. 

list RS 9/18) 

 

 

 

 

Za potrebe 

postopkov in 

odločanj pri 

opravljanju del 

in nalog 

Občine 

Postojna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiranje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba, 

razkritje s 

posredovanjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občani občine 

Postojna in 

ostali 

vlagatelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime in priimek, 

naslov, EMŠO, 

datum rojstva, 

državljanstvo, 

kontaktni podatki in 

drugi podatki ki se 

obdelujejo v 

posameznih 

postopkih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 

izrecne zahteve 

temelječe na 

zakonu, se 

podatki 

posredujejo 

upravičenim 

uporabnikom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PORT, 

informacijski 

inženiring, 

d.o.o. 

Vojkovo 

nabrežje 30a 

6000 Koper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časovno 

določeni 

(2,5,10 let 

ali več) 

trajno, 

arhivsko 

gradivo. 

Osebni 

podatki se iz 

evidence 

izbrišejo ob 

uničenju 

dokumentov 

ali ob 

njihovem 

izločanju, če 

niso na 

podlagi 

zakona, ki 

ureja 

arhivsko 

gradivo in 

arhive, 

opredeljeni 

kot arhivsko 

gradivo. 

Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Evidenca o 

članih 

občinskega 

sveta, njegovih 

delovnih teles, 

nadzornega sveta 

in različnih 

komisij 

Zakon o lokalni 

samoupravi, 

Statut Občine 

Postojna, Zakon o 

integriteti in 

preprečevanju 

korupcije, Zakon 

o dohodnini, 

Zakon o 

evidencah na 

področju dela in 

socialne varnosti, 

Zakon o 

pokojninskem in 

invalidskem 

zavarovanju, 

Pravilnik o 

plačilih občinskih 

funkcionarjev, 

nagradah članov 

delovnih teles 

občinskega sveta, 

nadzornega 

odbora in članov 

drugih občinskih 

odborov 

Poročanje 

podatkov 

Komisiji za 

preprečevanje 

korupcije, 

plačilo sejnin 

in drugih 

obveznosti, 

vodenje 

evidenc s 

področja dela 

in socialne 

varnosti 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba, 

razkritje s 

posredovanjem. 

Člani 

občinskega 

sveta, 

nadzornega 

odbora in člani 

delovnih teles, 

ki niso 

funkcionarji 

Ime in priimek, 

naslov prebivališča, 

davčna številka, 

EMŠO 

kontakt: telefonska 

številka, elektronska 

pošta,  transakcijski 

račun, podatek o 

vrsti  zaposlitve  

stranka / lista 

Na podlagi 

izrecne zahteve, 

temelječe na 

zakonu, se 

podatki 

posredujejo 

upravičenim 

uporabnikom 

 

Komisija za 

preprečevanje 

korupcije 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5,  Lendava 

ne  ne 10 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 



 
 

3.  Podatki o članih 

svetov krajevnih 

skupnosti 

Zakon o lokalni 

samoupravi, 

Statut Občine 

Postojna, Zakon o 

integriteti in 

preprečevanju 

korupcije, Zakon 

o dohodnini, 

Zakon o 

evidencah na 

področju dela in 

socialne varnosti, 

Zakon o 

pokojninskem in 

invalidskem 

zavarovanju, 

Odlok o 

financiranju 

krajevnih 

skupnosti v 

Občini Postojna 

plačilo sejnin 

in drugih 

obveznosti 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba, 

razkritje s 

posredovanjem 

Izvoljeni člani 

svetov 

Ime in priimek, 

naslov prebivališča, 

davčna številka, 

EMŠO 

kontakt: telefonska 

številka, elektronska 

pošta,  transakcijski 

račun, stranka/ lista 

ne Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava  

ne ne 10 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

4.  Podatki o 

kandidatih za 

člane občinskega 

sveta, župana in 

člane svetov 

krajevnih 

skupnosti 

72. člen Zakona o 

lokalni 

samoupravi 

Izvolitev 

članov 

občinskega 

sveta, župana 

in članov 

svetov 

krajevnih 

skupnosti 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba, 

razkritje s 

posredovanjem 

Kandidati za 

člane 

občinskega 

sveta, župana 

in člane svetov 

krajevnih 

skupnosti 

Ime in priimek, 

rojstni podatki, 

stopnja izobrazbe, 

naziv izobrazbe, 

strokovni ali 

znanstveni naziv in 

delo, ki ga opravlja, 

naslov stalnega 

prebivališča v 

Republiki Sloveniji, 

ime in priimek ter 

naslov stalnega 

prebivališča 

predstavnika 

kandidature oziroma 

liste kandidatov, če 

je državljan druge 

države 

Državna volilna 

komisija 

ne ne ne 5 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

5.  Podatki o članih 

volilnih odborov 

5. odstavke 45. a 

člena Zakona o 

lokalnih volitvah,  

40. člen Zakona o 

volitvah v državni 

zbor 

Izvedba 

lokalnih volitev 

in 

referendumov, 

izplačilo 

nadomestila 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba, 

razkritje s 

posredovanjem 

Kandidati za 

člane volilnih 

odborov 

Ime in priimek, 

naslov prebivališča, 

davčna številka,  

kontakt: telefona, 

elektronska pošta 

Finančna uprava 

RS, Zavod RS za 

zaposlovanje, 

Zavod za 

zdravstveno 

zavarovanje 

Slovenije 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava  

ne ne 5 Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 



 
 

6.  Evidenca 

kandidatov in 

izvoljenih članov 

sodnikov 

porotnikov  

Zakon o lokalni 

samoupravi 

45. čl. Zakona o 

sodiščih 

Izvolitev 

sodnikov 

porotnikov 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba, 

razkritje s 

posredovanjem 

Kandidati za 

sodnike 

porotnike 

Ime in priimek, 

naslov prebivališča, 

izobrazba, 

zaposlitev, datum 

rojstva,  

kontakt: telefona, 

elektronska pošta 

Okrožno sodišče 

v Kopru 

 

Občinski svet 

ne ne ne Trajno Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

7.  Kandidati za 

direktorje in 

ravnatelje javnih 

podjetij in javnih 

zavodov in 

kandidati za 

člane sveta 

zavoda javnih 

zavodov in 

javnih podjetij  

Zakon o lokalni 

samoupravi 

Zakon o 

organizaciji in 

financiranju 

vzgoje in 

izobraževanja  
(Uradni list RS, št. 

16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 

36/08, 58/09, 64/09 – 

popr., 65/09 – popr., 

20/11, 40/12 – ZUJF, 

57/12 – ZPCP-2D, 

47/15, 46/16, 49/16 – 

popr. in 25/17 – 

ZVaj) 

Zakon o javnih 

zavodih (Uradni list 

RS, št. 12/91, 8/96, 

36/00 – ZPDZC in 

127/06 – ZJZP) 

Izvolitev 

direktorjev, 

ravnateljev in 

članov sveta 

zavoda javnih 

podjetij in 

javnih zavodov 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba, 

razkritje s 

posredovanjem 

Kandidati za 

direktorje, 

ravnatelje, 

člena sveta 

zavoda 

Ime in priimek, 

naslov prebivališča, 

izobrazba, 

zaposlitev, datum 

rojstva,  

kontakt: telefona, 

elektronska pošta 

Občinski svet 

 

Komisija za 

mandatna 

vprašanja in 

imenovanja 

ne ne ne Trajno Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

8.  Evidenca 

videoposnetkov 

dostopa na 

območje odprte 

tržnice pred PTC 

Primorka 

75. člen Zakona o 

varstvu osebnih 

podatkov 

Za varnosti 

ljudi ali 

premoženja, 

zaradi 

zagotavljanja 

nadzora nad 

gibanjem 

Snemanje, 

vpogled, hramba 

Najemniki 

stojnic in 

obiskovalci  

Posnetek 

posameznika, datum 

in čas gibanja 

ne ne ne ne 3 mesece Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348


 
 

9.  Evidenca 

zavezancev za 

odmero 

nadomestila za 

uporab 

stavbnega 

zemljišča 

Zakon o stavbnih 

zemljiščih (Ur. 

list RS št. 18/84, 

32/85, 33/89, 

24/92) 

218. in 218.a do 

218.d člen Zakona 

o graditvi 

objektov (Ur. list 

RS št. 13/11, 

32/12, 94/12, 

101/13) 

Odlok o 

nadomestilu za 

uporabo 

stavbnega 

zemljišča v 

Občini Postojna 

(Ur. list RS 

št.108/07, 117/07, 

121/08,  85/10, 

106/11) 

Za potrebe 

odmere 

nadomestila za 

uporabo 

stavbnega 

zemljišča na 

območju 

občine Postojna 

Zbiranje, urejanje, 

vpogled, izmenjava 

s  FURS 

Uporabniki in 

lastniki tistih 

nepremičnin 

na območju 

občine 

Postojna, ki so 

predmet 

odmere NUSZ 

na podlagi 

Odloka o 

NUSZ 

Ime in priimek, 

prebivališče, davčna 

številka, enotna 

matična številka 

občana, kontakt: 

telefon, elektronska 

pošta 

Prodajalec/darovale

c nepremičnine: 

ime in priimek, 

prebivališče, davčna 

številka, EMŠO 

Finančna uprava 

RS pravna 

podlaga 404. 

člen ZDavP-2 

Locus d.o.o. 

Ljubljanska 

cesta 76, 1230 

Domžale 

ne ne 10 let od 

odmere  

NUSZ 

Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

10.  Evidenca o 

komunalnem 

prispevku 

od 216. do 219. 

člen Zakona o 

urejanju prostora 

(ZUreP-2) (Ur. 

list RS št.16/17) 

Odmera 

komunalnega 

prispevka na 

vlogo stranke 

in po uradni 

dolžnosti 

Zbiranje,  

shranjevanje, 

vpogled 

Fizične osebe 

in pravne 

osebe, ki 

plačujejo 

komunalni 

prispevek 

 

 

Fizične osebe: 

ime in priimek, 

prebivališče,  

parc.št. kontakt: 

telefon, elektronska 

pošta 

 

 

Pravne osebe: 

parc.št. 

kontakt: telefon, 

elektronska pošta 

 

Zakonsko 

pooblaščeni 

uporabniki 

Ni pogodbene 

obdelave  

ne ne 10 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

11.  Evidenca o 

pripadnikih 

Civilne zaščite 

Postojna – 

varstvo pred 

naravnimi 

nesrečami 

98. člen Zakona o 

varstvu pred 

naravnimi in 

drugimi 

nesrečami (Ur. list 

RS 51/06 in 

97/10) in 6. člen 

Zakona o 

gasilstvu ( Ur. list 

RS št. 113/05) 

Za potrebe 

izvajanja 

zaščite in 

reševanja na 

območju 

občine Postojna 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba, 

razkritje s 

posredovanjem 

Pripadniki 

sistema 

zaščite, 

reševanja in 

pomoči v 

občini 

Postojna 

Ime in priimek, 

naslov stalnega 

prebivališča, kraj 

rojstva, davčna 

številka, EMŠO 

Celotni regijski 

sistem zaščite, 

reševanja in 

pomoči, Uprava 

RS za zaščito in 

reševanja 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava 

ne ne 10 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 



 
 

12.  Evidenca o 

subvencioniranju 

najemnin 

6. člen Zakona o 

uveljavljanju 

pravic iz javnih 

sredstev (Ur. list 

RS št. 62/10, 

40/11, 40/12-

ZUJF, 57/12-

ZPCP-2D,3/13-

ZŠolPre-1A in 

14/15-ZUUJFO: v 

nadaljevanju 

ZUPJS)  

121. člen 

Stanovanjskega 

zakona (Uradni 

list RS št. 69/03)  

Izplačevanje in 

subvencije 

najemnin iz 

sredstev 

proračuna 

občine in 

vodenje 

evidence za 

potrebe 

izplačevanja 

subvencij 

najemnin 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba. 

Najemniki 

stanovanj, ki 

jim je izdana 

odločba CSD 

o pravici – 

subvenciji 

najemnine  

 

Najemodajalci 

tržnih 

stanovanj  

Podatki najemnika: 

stanovanje, priimek 

in ime, podatki o 

prebivališču, 

EMŠO, davčna 

številka, podatki o 

naslovu stanovanja, 

delež subvencije, 

številka odločbe, 

datum in veljavnost 

odločbe. 

Podatki 

najemodajalca 

stanovanja: priimek 

in ime, podatki o 

prebivališču, davčna 

številka, 

transakcijski račun 

Finančna uprava 

RS, 

Ministrstvo za 

okolje in prostor 

ne ne ne 10 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

13.  Evidenca 

najemnikov 

službenih 

stanovanj v lasti 

Občine Postojna 

pogodba vodenje 

evidence 

najemnikov 

službenih 

stanovanj, 

obračun 

najemnin in 

obratovalnih 

stroškov 

vpis,  vodenje 

evidence, vpogled 

fizične osebe, 

najemniki 

službenih 

stanovanj 

ime in priimek, 

naslov, davčna 

številka, EMŠO, tel. 

številka, številka 

stanovanja, višina 

najemnine 

PUN 

nepremičnine 

d.o.o. – upravnik 

občinskih 

stanovanj, 

upravniki 

večstanovanjskih 

stavb, FURS, 

Kaliopa d.o.o. – 

geografski 

informacijski 

portal  

ne ne ne trajno Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

14.  Evidenca 

vlagateljev, ki se 

prijavijo na javni 

razpis za oddajo 

neprofitnih 

stanovanja v 

najem 

Stanovanjski 

zakon (Uradni list 

RS, št. 18/91-I, 

19/91 – popr., 

13/93 – ZP-G, 

9/94 – odl. US, 

21/94, 29/95 – 

ZPDF, 23/96, 

24/96 – odl. US, 

44/96 – odl. US, 

1/00, 1/00 – odl. 

US, 22/00 – ZJS, 

87/02 – SPZ, 

29/03 – odl. US in 

69/03 – SZ-1 

Vodenje 

evidence 

najemnikov 

neprofitnih 

stanovanj in 

zaračunavanje 

obratovalnih 

stroškov 

vpis,  vodenje 

evidence, vpogled 

fizične osebe, 

občani, ki so 

najemniki 

1. ime in priimek, 

naslov, davčna 

številka, EMŠO, 

državljanstvo, tel. 

številka, številka 

stanovanja, višina 

najemnine 

 

2.ime in priimek, 

davčna številka, 

številka odločbe, 

datum in veljavnost 

odločbe(podatki iz 

Distribucijskega 

modula MDDSZ) 

   

PUN 

nepremičnine 

d.o.o. – upravnik 

občinskih 

stanovanj, 

upravniki 

večstanovanjskih 

stavb, FURS, 

Kaliopa d.o.o. – 

geografski 

informacijski 

portal 

MDDSZ 

ne ne ne trajno Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 



 
 

15.  Evidenca o 

najemnih 

razmerjih  in 

služnostnih 

pogodb za 

zemljišča v lasti 

občine  Postojna 

Zakon o lokalni 

samoupravi, 

Zakon o stvarnem 

premoženju 

države in 

samoupravnih 

lokalnih skupnosti  

Uredba o 

stvarnem 

premoženju 

države in 

samoupravnih 

lokalnih skupnosti 

Izdajanje 

računov, 

spremljanje 

veljavnosti 

pogodb, 

zasedenosti 

vpis, vodenje 

evidence 

fizične osebe, 

ki so 

najemniki 

ime in priimek, 

naslov, EMŠO, 

davčna številka, št. 

parcele, k.o., datum 

sklenitve 

najemne/služnostne 

pogodbe, datum 

veljavnosti pogodbe 

Kaliopa d.o.o. – 

geografski 

informacijski 

portal 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava 

ne ne trajno Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

16.  Evidenca o 

oddajanju javnih 

parkirnih 

površin, ki so v 

lasti Občine 

Postojna  

Zakon o lokalni 

samoupravi, 

Statut Občine 

Postojna, 

Zakon o stvarnem 

premoženju 

države in 

samoupravnih 

lokalnih skupnosti  

Uredba o 

stvarnem 

premoženju 

države in 

samoupravnih 

lokalnih skupnosti 

Plačilo računa Zbiranje, urejanje, 

strukturiranje, 

razkritje s 

posredovanjem 

Občani 

zainteresirani 

za parkiranje 

na parkiriščih 

danih v najem  

Ime in priimek, 

prebivališče, 

kontakt: telefon, 

elektronska pošta, 

registrska številka 

vozila 

Na podlagi 

izrecne zahteve 

temelječe na 

zakonu, se 

podatki 

posredujejo 

upravičenim 

uporabnikom  

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava 

ne ne 10 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

17.  Evidenca o 

izdanih 

dovolilnicah za 

parkiranje na 

območju modre 

cone  

Odlok o ureditvi 

in varnosti 

cestnega prometa 

v Občini Postojna 

(Ur. l. RS, št. 

19/09, 36/09, 

5/10, 81/13, 97/14 

in 59/17) 

Plačilo računa Zbiranje, urejanje, 

strukturiranje, 

razkritje s 

posredovanjem 

Občani 

zainteresirani 

za parkiranje 

na parkiriščih 

v območju 

modre cone  

Ime in priimek, 

prebivališče, 

kontakt: telefon, 

elektronska pošta, 

registrska številka 

vozila 

Medobčinski 

inšpektorat in 

redarstvo občin 

Postojna, 

Cerknica, Pivka, 

Loška dolina, 

Bloke  

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava 

ne ne 10 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

18.  Evidenca pobud 

za spremembo 

namenske rabe 

prostora 

Zakon o lokalni 

samoupravi, 

Zakon o urejanju 

prostora (ZUreP-

2) (Ur. list RS št. 

61/17) 

Priprava in 

uveljavitev 

prostorskega 

akta 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba, 

razkritje s 

posredovanjem. 

Pobudniki za 

spremembo 

prostorskega 

akta. 

Ime in priimek, 

prebivališče, 

kontakt: telefon, 

elektronska pošta, 

parcelna št, k.o. 

ne Pogodba z 

zunanjim 

pripravljavcem 

ne ne 5 let po 

sprejemu 

prostorskega 

akta 

Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 



 
 

19.  Evidenca 

pripomb in 

predlogov 

javnosti v okviru 

javne razgrnitve 

posameznih 

prostorskih 

načrtov 

Zakon o lokalni 

samoupravi, 

Zakon o urejanju 

prostora (ZUreP-

2) (Ur. list RS št. 

61/17) 

Priprava in 

uveljavitev 

prostorskega 

akta 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba, 

razkritje s 

posredovanjem. 

Vsi, ki so dali 

pripombo v 

času javne 

razgrnitve 

prostorskega 

akta 

Ime in priimek, 

prebivališče, 

kontakt: telefon, 

elektronska pošta, 

parcelna št, k.o. 

ne Pogodba z 

zunanjim 

pripravljavcem 

ne ne 5 let po 

sprejemu 

prostorskega 

akta 

Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

20.  Evidenca plačil 

obveznega 

zdravstvenega  

zavarovanja po 

21. točki 15. 

člena ZZVZZ in 

po 24. točki 

prvega odstavka 

15. člena 

ZZVZZ 

Zakon o uveljavljanju 

pravic iz javnih 

sredstev (Ur. list RS 

št. 62/10, 40/11, 

40/12-ZUJF,57/12-

ZPCP-2D,3/13 

ZŠolPre-1,14/13, 

56/13 ZŠtip-1,99/13, 

46/14- ZŠolPre-1A in 

14/15-ZUUJFO), 6. 

in 30. člen Zakona o 

zdravstvenem varstvu 

in zavarovanju (Ur. 

list RS št. 72/06-upb, 

114/06 

ZUTPG,91/07,76/08, 

62/10-

ZUPJS,87/11,40/12.Z

UJF,21/13 ZUTD-

A,91/13,99/13,ZUPJS

-C,99/13-ZSVarPre-

C,111/13 ZMEPIZ-1 

in 95/14-ZUJF.C); 

21. točka prvega 

odstavka 15. člena, 

24. točka prvega 

odstavka 15. člena 

Za potrebe 

izplačevanja 

prispevka za 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovanje in 

vodenje 

evidence. 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba. 

1. Državljani 

RS in tujci, ki 

imajo 

dovoljenje za 

stalno bivanje, 

ki jim je po 

zakonu, ki 

ureja 

uveljavljanje 

pravic iz 

javnih sredstev 

priznana 

pravica do 

plačila 

prispevka za 

obvezno 

zavarovanje. 

2.otroci do 18. 

leta starosti, ki 

se šolajo in 

niso 

zavarovani kot 

družinski 

člani, ker 

njihovi starši 

ne skrbijo za 

njih oz. ker 

starši ne 

izpolnjujejo 

pogojev za 

vključitev v 

obvezno 

zavarovanje.  

1.ime in priimek, 

davčna številka, 

številka odločbe, 

datum in veljavnost 

odločbe(uvoz 

podatkov iz 

Distribucijskega 

modula MDDSZ v 

aplikacijo za 

izplačilo) 

2. ime in priimek 

otroka, podatki o 

prebivališču otroka 

(stalnem, začasnem) 

EMŠO otroka, ime 

in priimek staršev 

otroka, naslov 

prebivališča staršev 

otroka, rojstni 

datum staršev 

otroka, podatki o 

skrbniku otroka, 

podatki o 

prebivališču 

skrbnika otroka, 

socialna slika 

družine (spisovna 

evidenca – podatki 

CSD) 

Finančna uprava 

RS 

Zavod za 

zdravstveno 

zavarovanje 

Slovenije 

Center za 

socialno delo 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava 

ne ne 10 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 



 
 

21.  Evidenca 

enkratnega 

denarnega 

prispevka 

staršem ob 

rojstvu otroka 

Zakon o lokalni 

samoupravi, 

Pravilnik o 

enkratni denarni 

pomoči družini 

novorojenca v 

Občini Postojna 

(Uradni list RS št. 

53/12  in 18/16) 

Za potrebe 

izplačevanja 

enkratnega 

denarnega 

prispevka 

Zbiranje, urejanje, 

vpogled v CRP 

Starši s 

stalnim 

prebivališčem 

in 

državljanstvo

m RS v občini 

Postojna z 

novorojencem 

vložijo vlogo 

Vlagatelj: ime in 

priimek, stalno 

bivališče, EMŠO, 

davčna številka, št. 

TRR in naziv 

banke, kontaktni 

podatki vlagatelje: 

e-naslov in tel. št. 

Novorojenec: ime in 

priimek, stalno 

prebivališče, 

EMŠO, datum in 

kraj rojstva   

FURS Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava. 

ne ne 5 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

22.  Evidenca 

vlagateljev, ki 

kandidirajo na 

javnih 

pozivih/razpisih 

za 

priznanja/nagrad

e 

Zakon o lokalni 

samoupravi, 

Statut Občine, 

Odlok o 

proračunu,  Odlok 

o priznanjih 

Občine Postojna 

(Uradni list RS, 

št. 30/09 in 

53/09), Razpis 

Nagrad ali 

priznanja 

posameznikom, 

ki so izbrani za 

izjemne 

dosežke ali jih 

predlaga 

komisija 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba  

Vlagatelji, ki 

kandidirajo na 

javni 

poziv/razpis za 

izjemne 

dosežke ali jih 

predlaga 

komisija 

Kandidat: Ime in 

priimek, naziv, 

naslov, status, 

kontaktni podatki 

(tel. št., naslov 

elektronske pošte), 

vrsta nagrade 

 ne  ne  ne  ne  5 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

23.  Evidenca otrok, 

ki se udeležujejo 

letovanja 

Zakon o lokalni 

samoupravi 

Subvencioniran

je dela stroškov 

letovanja otrok 

Vpogled  Starši s 

stalnim 

prebivališčem 

v občini 

Postojna, ki 

vložijo prošnjo 

za 

subvencionira

nje stroškov  

letovanje pri 

na s strani 

ZZZS-ja 

izbranemu 

izvajalcu  

Vlagatelj: Priimek 

in ime, naslov, 

kontaktni podatki 

(tel. št., elektronski 

naslov) 

Otrok: Priimek in 

ime, naslov, datum 

rojstva 

Zavod za 

zdravstveno 

zavarovanje 

Slovenije, 

izvajalec 

letovanja izbran 

na razpisu  

 ne  ne  ne  5 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 



 
 

24.  Evidenca otrok s 

posebnimi 

potrebami, 

katerim se 

zagotavlja 

poseben prevoz v 

šolo ali povračilo 

potnih stroškov 

Zakon o lokalni 

samoupravi,  

 

Statut Občine, 

 

Zakon o osnovni 

šoli 

 

Zakon o 

organizaciji in 

financiranju 

vzgoje in 

izobraževanja  

 

Pravilnik o 

povračilih 

stroškov šolskega 

prevoza otrokom 

s posebnimi 

potrebami (Ur. list 

Rs 121/08, 81/13) 

Subvencioniran

je stroškov 

prevoza v  

centre za 

usposabljanje, 

vzgojo in 

rehabilitacijo 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba  

Starši s 

stalnim 

prebivališčem 

v občini 

Postojna v 

sodelovanju s 

šolami,  

vložijo prošnjo 

za 

subvencionira

nje prevoza 

otroka s 

posebnimi 

potrebami v 

center za 

usposabljanje, 

vzgojo in 

rehabilitacijo 

Vlagatelj: Priimek 

in ime, naslov, 

kontaktni podatki 

(tel. št., elektronski 

naslov) 

Otrok: Priimek in 

ime, naslov 

bivališča, datum 

rojstva  

Šole kjer se 

otroci s 

posebnimi 

potrebami šolajo 

 

FURS 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava 

ne ne 5 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

25.  Evidenca otrok 

vključenih v 

program 

predšolskega 

varstva 

Zakon o lokalni 

samoupravi,  

Statut Občine, 

 

Zakon o vrtcih 

 

Zakon o 

organizaciji in 

financiranju 

vzgoje in 

izobraževanja  

 

Pravilnik o 

sprejemu otrok v 

vrtec (Ur. list 

105/12, 48/15)  

Subvencioniran

je stroškov 

oskrbe otroka v 

vrtcu  

Vpogled, uporaba, 

strukturiranje 

Starši s 

stalnim 

prebivališčem 

v občini 

Postojna, 

katerih otroci 

so v oskrbi v 

vrtcu  

Starš ali oskrbnik: 

Priimek in ime, 

naslov  

Otrok: Priimek in 

ime, naslov, datum 

rojstva 

Vrtec Postojna in 

Osnovna šola 

Prestranek – 

enota vrtec, vrtci 

po Sloveniji, 

kamor starši s 

prebivališčem v 

občini Postojna 

vozijo otroke  

ne ne ne 10 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

26.  Evidenca 

subvencionirane

ga varstva otrok 

pri registriranem 

varuhu na domu  

Zakon o lokalni 

samoupravi, 

Statut Občine, 

Zakon o vrtcih  

Zakon o 

organizaciji in 

financiranju 

vzgoje in 

izobraževanja  

 

Subvencioniran

je stroškov 

oskrbe otroka 

pri 

registriranem 

varuhu na 

domu 

Vpogled, uporaba Starši s 

stalnim 

prebivališčem 

v občini 

Postojna, 

katerih otroci 

so v oskrbi pri 

registriranem 

varuhu na 

domu 

Starš ali oskrbnik: 

Priimek in ime, 

naslov, kontaktni 

podatki (tel. št., 

elektronski naslov) 

Otrok: Priimek in 

ime, naslov, datum 

rojstva 

Registrirani 

varuh na domu 

ne ne ne 10 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 



 
 

27.  Evidenca 

prejemnikov 

štipendije za 

izobraževanje 

Zakon o lokalni 

samoupravi 

 

Statut Občine 
 

Pravilnik o 

štipendiranju (Ur. 

list št. 52/2016)  

Izplačilo 

štipendije za 

srednješolsko 

izobraževanje 

ali študij na 

fakulteti  

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba 

Dijaki in 

študenti s 

stalnim 

prebivališčem 

na območju 

občine 

Postojna  

Starš: Priimek in 

ime, naslov, 

kontaktni podatki 

(tel. št., elektronski 

naslov),  

Dijak: Priimek in 

ime, naslov, datum 

rojstva, dosežene 

ocene, smer 

izobraževanja 

Študent: Priimek in 

ime, naslov, 

kontaktni podatki 

(tel. št., elektronski 

naslov), datum 

rojstva, smer 

izobraževanja, 

dosežen uspeh, 

 

 

Komisija za 

odobritev 

štipendije 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava 

ne ne 10 let po 

zaključku 

štipendiranj

a 

Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

28.  Evidenca 

občanov, ki 

obiskujejo 

psihoterapevtske 

delavnice 

Zakon o lokalni 

samoupravi, 

Statut Občine 

Zakon o 

socialnem varstvu 

Plačilo 

stroškov 

psihoterapevtsk

e pomoči 

Strukturiranje,  

vpogled, uporaba 

Občani, 

katerim Center 

za socialno 

delo odobri 

psihoterapevts

ko pomoč 

Udeleženec 

delavnice: priimek 

in ime, naslov,  

Center za 

socialno delo  

 

Izbrani izvajalec 

ne ne ne 5 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

29.  Evidenca 

oskrbovancev v 

institucionalnem 

vastvu, katerim 

občina 

subvencionira 

oskrbnino 

Zakon o lokalni 

samoupravi 

  

Statut Občine 

 

Zakon o 

socialnem varstvu 

Subvencioniran

je stroškov 

oskrbe v 

institucionalne

m varstvu 

Vpogled, uporaba, 

strukturiranje 

Občani, 

katerim Center 

za socialno 

delo odobri  

subvencionira

no 

institucionalno 

varstvo  

Oskrbovanec: 

priimek in ime, 

naslov stalnega 

bivališča, datum 

rojstva, mesečni 

stroški oskrbnine  

Center za 

socialno delo,  

institucija, ki 

izvaja varstvo 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava. 

ne ne Trajno Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

http://www.postojna.si/act/8914
http://www.postojna.si/act/8914
http://www.postojna.si/act/8914


 
 

30.  Evidenca 

družinskih 

pomočnikov 

Zakon o lokalni 

samoupravi,  

Statut Občine 

Zakon o 

socialnem varstvu 

(Ur. l. 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 

in 21/18 - ZNOrg) 

Subvencioniran

je stroškov 

družinskega 

pomočnika 

Strukturiranje, 

vpogled, uporaba 

Občani, 

katerim CSD 

odobri 

družinskega 

pomočnika in 

družinski 

pomočniki 

Oskrbovanec: 

priimek in ime, 

naslov stalnega 

bivališča, datum 

rojstva, datum 

priznanja statusa 

invalida, 

premoženjsko stanje 

 

Družinski pomočnik 

priimek in ime, 

naslov stalnega 

bivališča 

Center za 

socialno delo 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava. 

ne ne ne Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

31.  Evidenca 

občanov, katerim 

občina omogoči 

pomoč na domu 

Zakon o lokalni 

samoupravi,  

Statut Občine 

Zakon o 

socialnem varstvu 

(Ur.l. 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 

in 21/18 - ZNOrg) 

Subvencioniran

je stroškov 

storitve 

Strukturiranje, 

vpogled, uporaba 

Občani, kateri 

uporabljajo 

storitve 

pomoči na 

domu 

Oskrbovanec, 

kateremu pomoč 

odobri CSD: 

priimek in ime, 

naslov stalnega 

bivališča, datum 

rojstva, mesečni 

stroški oskrbnine, 

podatki o obsegu 

izvedene storitve 

 

Oskrbovanec, 

kateremu občina 

delno krije stroške: 

priimek in ime, 

naslov stalnega 

bivališča, mesečni 

stroški oskrbnine , 

podatki o obsegu 

izvedene storitve 

 

Center za 

socialno delo 

 

Izbran izvajalec 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava. 

ne ne ne Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

32.  Evidenca 

občanov, ki 

uporabljajo 

brezplačni 

prevoz Sopotniki 

Zakon o lokalni 

samoupravi, 

Statut Občine 

Brezplačni 

prevozi 

občanov iz 

ruralnega 

območja v 

Postojno 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba 

Občani, kateri 

zaprosijo za 

brezplačen 

prevoz  

Vlagatelj: priimek 

in ime, naslov, tel. 

številka 

Prostovoljci, ki 

izvajajo prevoze 

Zavod 

Sopotniki 

ne ne ne Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 



 
 

33.  Evidenca 

prostovoljcev, ki 

izvajajo 

brezplačni 

prevoz Sopotniki 

Zakon o lokalni 

samoupravi, 

Statut Občine 

Izvajanje 

brezplačnih 

prevozov 

občanov iz 

ruralnega 

območja v 

Postojno 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba 

Prostovoljci, 

kateri izvajajo 

brezplačen 

prevoz 

Prostovoljec: 

priimek in ime, 

naslov, tel. številka, 

el. naslov, datum 

rojstva 

ne Zavod 

Sopotniki 

ne ne ne Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

34.  Izplačilo 

enkratne denarne 

pomoči 

Zakon o lokalni 

samoupravi, 

Zakon o 

socialnem varstvu  

Izplačilo 

denarne 

pomoči 

Vpogled, uporaba Posamezni 

občani občine 

Postojna 

Priimek in ime,  

naslov.  

CSD Postojna Za občino 

Postojna izvaja 

pogodbeno 

obdelavo CSD 

Postojna 

ne  ne 10 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

35.  Evidenca 

Društva 

upokojencev 

21. čl. Zakona o 

lokalni 

samoupravi 

 

Program 

socialnega varstva 

v Občini Postojna 

Starejši za 

starejše 

Izbor podatkov 

(razkritje s 

posredovanjem) 

Občani, 

starejši od 69 

let 

Ime in priimek, 

naslov bivališča, 

datum rojstva 

Društvo 

upokojencev 

Postojna 

Društvo 

upokojencev 

Postojna 

ne ne Do izteka 

pogodbeneg

a roka 

Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

36.  Evidenca 

Krajevne 

skupnosti 

Postojna 

21. čl. Zakona o 

lokalni 

samoupravi 

 

Program 

socialnega varstva 

v Občini Postojna 

Starejši za 

starejše in 

obdarovanje 

starejših 

občanov in 

invalidov 

Izbor podatkov 

(razkritje s 

posredovanjem) 

Občani, 

starejši od 69 

let 

Ime in priimek, 

naslov bivališča, 

datum rojstva 

Krajevna 

skupnost 

Postojna 

Krajevna 

skupnost 

Postojna 

ne ne Do izteka 

pogodbeneg

a roka 

Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 



 
 

37.  Evidenca 

najemnikov 

grobov na 

pokopališčih v 

upravljanju 

Občine Postojna 

Zakon o lokalni 

samoupravi 

 

Zakon o pogrebni 

in pokopališki 

dejavnosti (Ur.l. 

RS, št. 62/16) 

 

Odlok o 

gospodarskih 

javnih službah v 

Občini Postojna 

(Ur. l. RS, št. 

105/08 in 48/09) 

Izvajanje 

pogrebne 

dejavnosti na 

pokopališčih v 

upravljanju 

Občine 

Postojna 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba 

Najemnik 

groba  

 

Ime in priimek, 

naslov, davčna 

številka 

Kontakt: tel. 

številka, elektronski 

naslov 

Kaliopa d.o.o. – 

geografski 

informacijski 

portal 

 

Podjetje, ki je 

izbrano za 

tiskanje 

položnic z 

najemnino  

 

 

na ne Trajno Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

38.  Evidenca 

prijaviteljev na 

razpise s 

področja  

kmetijske 

dejavnosti 

Zakon o lokalni 

samoupravi 
 

Zakon o 

kmetijstvu – 

Zkme-UPB1 

(Ur.l. RS št. 

45/08) 

 

Pravilnika o 

ohranjanju in 

spodbujanju 

razvoja kmetijstva 

in podeželja v 

Občini Postojna 

za programsko 

obdobje 2015–

2020 (Ur.l. RS št. 

45/2015) 

Dodelitev 

sredstev za 
ohranjanje in 
razvoj kmetijstva 
in podeželja 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba 

Prijavitelj na 

razpis 

Ime in priimek 

lastnika kmetije, št.   

KMG – MID  

Ime in priimek 

odgovorne osebe, 

naslov, telefon, fax, 

e-pošta, davčna št. 

matična št., št. 

računa, banka pri 

kateri je odprt 

račun, 

višina dodeljenih 

sredstev  

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano,  

 

Ministrstvo za 

finance 

 

FURS 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava 

ne ne 5 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

39.  Evidenca 

prijaviteljev na 

razpise s 

področja  

dodeljevanja 

finančnih 

spodbud za 

pospeševanje 

razvoja 

podjetništva 

Zakon o lokalni 

samoupravi 
 

Pravilnik o 

dodeljevanju 

finančnih spodbud 

za pospeševanje 

razvoja 

podjetništva v 

občini Postojna za 

obdobje 2015-

2020 (Uradni list  

RS, št. 67/15) 

Dodelitev 

sredstev za 

spodbujanje 

razvoja 

podjetništva 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba 

Prijavitelj na 

razpis 

Prijavitelj: Ime in 

priimek zakonitega 

zastopnika 

prijavitelja,  

Ime in priimek 

odgovorne osebe za 

spremljanje 

investicije 

Kontakt: tel. 

številka, elektronski 

naslov 

 

Prijavitelj na razpis 

subvencioniranje 

stroškov za 

delovanje mladih 

podjetij dodatno: 

dokazilo o datumu  

zaposlitve, potrdilo 

o plačanih davkih in 

prispevkih 

Ministrstvo za 

gospodarstvo  

 

Ministrstvo za 

finance 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava 

ne ne 5 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 



 
 

40.  Evidenca 

oškodovancev ob 

naravnih 

nesrečah 

Zakon o lokalni 

samoupravi 

 

Zakon o odpravi 

posledic naravnih 

nesreč (Uradni list 

RS, št. 114/05 – 

uradno prečiščeno 

besedilo, 90/07, 

102/07, 40/12 – 

ZUJF in 17/14) 

 

Uredba o 

metodologiji za 

ocenjevanje škode 

(Uradni list RS, 

št. 67/03, 79/04, 

33/05, 81/06 in 

68/08) 

Dodelitev 

sredstev za 

odpravo škode 

zaradi naravne 

nesreče 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba 

Oškodovanec 

iz občine 

Postojna, ki se 

prijavi na 

poziv 

Oškodovanci: 

Priimek in ime, 

naslov, davčna 

številka, KMG-

MID, naslov 

poškodovanega 

objekta, TRR, naziv 

banke, parcelna št. 

 

 

Cenilci  komisije: 

priimek in ime, 

zaposlitev, 

kontaktni podatki 

(telefon, e-naslov) 

MORS - 

Uprava RS za 

zaščito in 

reševanje 

 

Ministrstvo za 

gospodarstvo 

AJDA ne ne 5 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

41.  Evidenca 

prijaviteljev na 

razpise  

izvajalcev 

športnih 

programov, 

programov/proje

ktov s področja 

družbenih 

dejavnosti, 

sofinanciranje 

obnove in 

vzdrževanje 

spomenikov in 

objektov 

kulturne 

dediščine   

Zakon o lokalni 

samoupravi 

Zakon o športu 

športu (Ur. l. RS, št. 

29/2017) 
Odlok o postopku 

in merilih za 

financiranje 

letnega programa 

športa v občini 

Postojna (Ur. l. RS, 

št. 79/2017, 4/2018) 

Zakon o 

uresničevanju 

javnega interesa 

za kulturo (Ur. l.  

RS, št. št. 77/07 - 

uradno prečiščeno 

besedilo, 65/07 - Odl. 

US, 56/08, 4/10, 

20/11, 100/11 - Odl. 

US in 111/13) 

Dodelitev 

sredstev za 

spodbujanje 

športnih in 

kulturnih  

dejavnosti 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba 

Prijavitelj na 

razpis, 

člani društva 

Prijavitelj:  

Naziv in naslov 

prijavitelja, naslov, 

davčna št., matična 

št. ime in priimek 

zakonitega 

zastopnika, naslov, 

funkcija, TRR in 

naziv banke 

Kontakt: tel. 

številka, elektronski 

naslov 

Podatki o kontaktni 

osebi: 

ime in priimek, 

naslov, funkcija 

Kontakt: tel. 

številka, elektronski 

naslov 

Udeleženci 

aktivnosti: 

Ime in priimek, 

naslov, leto rojstva, 

rang tekmovanja 

Strokovni kader: 

Ime in priimek, 

naziv 

 

ne Positiva rešitve 

d.o.o. 

Tržaška cesta 

286d, 1000 

Ljubljana - 

delno 

 

 

 

ne ne 5 let Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0542
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3479
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1112
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3539
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2972


 
 

42.  Evidenca 

dolžnikov 

občinskega 

proračuna 

Zakon o lokalni 

samoupravi  
 

Zakon o 

financiranju občin 

– (ZFO) (Uradni 

list št. 123/06 s 

spremembami in 

dopolnitvami= 

 

Zakon o izvršbi in 

zavarovanju (ZIZ) 

(Uradni list št. 

3/07 s 

spremembami)  

Izterjava dolga 

(npr. najemnine 

za stanovanja 

in poslovne 

prostore, 

subsidirana 

odgovornost, 

grobarine, 

turistične takse, 

nadomestila za 

uporabo 

stavbnega 

zemljišča…) 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba 

Dolžniki Dolžnik: 

priimek in ime, 

naslov, datum 

rojstva (za fizične 

osebe), kontaktni 

podatki, višini 

dolga, datum 

opominjanja in 

datum vložitve 

izvršbe  

 

V primeru smrti: 

sklep o dedovanju,  

priimek in ime 

dedičev, datum 

rojstva, naslov, 

EMŠO 

Sodišča 

 

 

Stečajni 

upravitelji 

 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava. 

 

ne ne Do 

zaključka  

posamezneg

a postopka 

Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

43.  Evidenca zadev 

v katerih se izda 

plačilni nalog 

Zakon o lokalni 

samoupravi, 203. 

čl. Zakona o 

prekrških (Ur. list 

RS št. 29/11-

UPB1, 

21/13,111/13,74/1

4-odl.US,92/14-

odl.US,31/16 in 

15/17-odl.US) 

Preglednost 

prekrškovnih 

postopkov, 

statistično 

poročanje 

Zbiranje, analitika, 

poročanje 

Kršitelji 

(posamezniki) 

Ime in priimek, 

prebivališče, 

EMŠO, 

državljanstvo, 

matična številka, 

podatki o zaposlitvi, 

podatki o vozilu 

Ministrstvo za 

notranje zadeve, 

Finančna uprava 

RS in drugi 

organi, ki imajo 

pristojnosti na 

podlagi zakona 

Inpores d.o.o. 

Spodnji Plavž 

24e, Jesenice 

ne ne 5 let po 

pravnomočn

osti 

Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4615
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4615
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4615
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1008
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1008


 
 

44.  Evidenca zadev 

v katerih se izda 

odločba o 

prekršku 

Zakon o lokalni 

samoupravi, 203. 

čl. Zakona o 

prekrških (Ur. list 

RS št. 29/11-

UPB1, 

21/13,111/13,74/1

4-odl.US,92/14-

odl.US,31/16 in 

15/17-odl.US) 

Zaradi 

zagotavljanja 

izvrševanja 

pravnih 

posledic odločb 

o prekršku in 

za ugotavljanje 

prej izrečene 

sankcije za 

prekrške 

Zbiranje, analitika, 

poročanje 

Kršitelji 

(posamezniki) 

Ime in priimek, 

prebivališče, 

EMŠO, 

državljanstvo, 

matična številka, 

podatki o zaposlitvi, 

podatki o vozilu 

Ministrstvo za 

notranje zadeve, 

Finančna uprava 

RS in drugi 

organi, ki imajo 

pristojnosti na 

podlagi zakona 

Inpores d.o.o. 

Spodnji Plavž 

24e, Jesenice 

ne ne 3 leta: 

pravnomočn

e odločbe, 

sodbe oz. 

sklepi o 

prekrških se 

iz evidenc iz 

203. in 204. 

člena ega 

zakona 

izbrišejo po 

poteku teh 

let od dneva 

pravnomočn

osti odločb, 

vendar ne 

dokler 

trajajo 

stranske 

sankcije 

Dokumentar

no gradivo 

na podlagi 

katerega so 

bile vpisane 

so hrani 10 

let 

Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

45.  Evidenca 

uporabe prisilnih 

sredstev 

Zakon o lokalni 

samoupravi in 

28.a člen Zakona 

o redarstvu (Ur. 

list RS 

139/06,9/17) 

Izpolnitev 

zakonske 

obveznosti, ki 

določa 

evidentiranje 

uporabe 

prisilnih 

sredstev 

Zbiranje, poročanje Posamezniki - 

kršitelji 

Ime in priimek, 

spol, prebivališče, 

EMŠO, št. osebnega 

dokumenta 

Ministrstvo za 

notranje zadeve 

ne ne ne 2 leti Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 



 
 

46.  Evidenca o 

zaposlenih 

uslužbencih 

48. člena Zakona 

o delovnih 

razmerjih (Uradni 

list RS, št. 21/13, 

78/13 – popr., 47/15 – 

ZZSDT, 33/16 – PZ-

F, 52/16 in 15/17 – 

odl. US) , 

13. člen Zakona o 

evidencah na 

področju dela in 

socialne varnosti 
(Ur. list RS 40/06), 

Zakon o javnih 

uslužbencih, 

Zakon o sistemu 

plač v javnem 

sektorju 

- urejanje 

pravic in 

obveznosti 

uslužbencev iz 

delovnega 

razmerja, 

- uveljavljanje 

pravic iz 

sistema 

socialnega 

zavarovanja in 

socialnega 

varstva, 

- zagotavljanje 

statističnega 

spremljanje in 

za potrebe 

inšpekcijskega 

nadzora 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba, 

razkritje s 

posredovanjem 

Zaposleni 

uslužbenci 

Podatki o 

uslužbencu: priimek 

in ime, datum 

rojstva, , kraj 

rojstva, država 

rojstva, če je kraj 

rojstva v tujini, 

EMŠO, davčna 

številka, 

državljanstvo, 

naslov stalnega 

prebivališča (ulica, 

hišna številka, kraj, 

poštna številka, šifra 

občine, občina, šifra 

države, država) 

naslov začasnega 

prebivališča (ulica, 

hišna številka, kraj, 

poštna številka, šifra 

občine, občina, šifra 

države, država), 

izobrazba, ali je 

delovni invalid. 

Finančna uprava 

RS, Zavod RS za 

zaposlovanje, 

Zavod za 

zdravstveno 

zavarovanje 

Slovenije, drugi 

na podlagi 

izrecne zahteve 

(podlaga za 

pridobitev 

temelječa na 

zakonu ali osebni 

privolitvi) 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava 

ne ne Trajno Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

47.  Evidenca o 

preventivnih 

zdravstvenih 

pregledih 

zaposlenih 

Zakon o varnosti 

in zdravju pri delu 

Vodenje 

evidence 

preventivnih 

zdravstvenih 

pregledov 

Zbiranje, urejanje, 

pregledovanje, 

posredovanje 

Zaposleni  Ime in priimek, 

datum opravljenega 

zdravstvenega 

pregleda, trajanje 

veljavnosti 

zdravstvenega 

pregleda in datum 

naslednjega 

zdravstvenega 

pregleda 

Medicina dela 

Bea d.o.o. 

Prečna ulica 2, 

6230 Postojna   

ne ne ne Trajno Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

48.  Evidenca o 

opravljenih 

usposabljanjih za 

varno delo in 

preizkus 

praktičnega 

znanja 

Zakon o varnosti 

in zdravju pri delu 

Vodenje 

evidence o 

opravljenih 

usposabljanjih 

za varno delo 

Zbiranje, urejanje, 

pregledovanje, 

posredovanje 

Zaposleni Ime in priimek, 

datum opravljenega 

usposabljanja 

Vago, varnost pri 

delu, d.o.o., 

poslovna enota 

Postojna 

Cankarjeva ulica 

1, 6230 Postojna 

ne ne ne Trajno Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741


 
 

49.  Evidenca 

družinskih 

članov 

zaposlenih 

Zakon o 

evidencah na 

področju dela in 

socialne varnosti 
(Ur. list RS 40/06) 

Uveljavljanje 

pravic s 

socialnega 

področja po 

zaposlencu 

(sklep o letnem 

dopustu, 

uveljavljanje 

olajšave za 

dohodnino) 

Zaradi ustreznega 

izplačila plače, 

olajšave in ustrezne 

določitve št. dni 

dopusta 

 

Posamezni 

zaposleni in 

njihovi 

družinski člani 

Ime in priimek, 

naslov prebivališča, 

davčna številka, 

EMŠO 

Finančna uprava 

RS 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava 

ne ne Trajno Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

50.  Evidenca o 

plačah, potnih 

nalogih, in 

drugih mesečnih 

izplačilih 

48. čl. Zakona o 

delovnih 

razmerjih ZDR-1, 

16. čl. Zakona o 

evidencah na 

področju dela in 

socialne varnosti 
(Ur. list RS 40/06 

Urejanje pravic 

iz dela, ki 

izhajajo iz plač, 

nadomestilo 

plač, 

uveljavljanje 

pravic iz 

sistema 

socialnega 

zavarovanja 

Zbiranje, 

beleženje, urejanje, 

strukturiranje, 

shranjevanje, 

vpogled, uporaba, 

razkritje s 

posredovanjem 

Zaposleni  Ime in priimek, 

prebivališče, davčna 

številka, EMŠO, 

TRR za nakazilo, 

vrsta in registrska 

št. osebnega vozila 

Finančna uprava 

RS,  

Uprava za javna 

plačila, 

ZZZS, 

Ajpes, 

ZPIZ,  

Modra 

zavarovalnica 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava 

ne ne Trajno Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

51.  Evidenca izplačil 

izvajalcem po 

podjemnih 

pogodbah 

pogodba Izplačilo 

pogodbene 

obveznosti po 

opravljenem 

delu 

Vnos podatkov, 

vpogled, razkritje 

Posamezniki, 

ki sklenejo 

pogodbo 

Ime in priimek, 

prebivališče, davčna 

številka, EMŠO, 

kontakt: telefon, 

elektronska pošta, 

TRR za nakazilo, 

banka 

Finančna uprava 

RS 

Uprava za javna 

plačila 

Cadis d.o.o. 

Mlinska ulica 

5, Lendava 

ne ne Trajno Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

52.  Evidenca o izrabi 

delovnega časa 

18. čl. Zakona o 

evidencah na 

področju dela in 

socialne varnosti 
(Ur. list RS 40/06) 

Urejanje pravic 

in obveznosti 

zaposlenih iz 

delovnega 

razmerja, 

uveljavljanje 

pravic iz 

sistema 

socialnega 

zavarovanja in 

socialnega 

varstva, 

zagotavljanje 

statističnega 

spremljanja ter 

za potrebe 

inšpekcijskega 

nadzora 

Zbiranje, urejanje, 

pregledovanje, 

posredovanje 

Zaposleni, 

bivši 

zaposleni, 

sodelavci po 

podjemnih 

pogodbah 

Ime in priimek, 

datum in ura 

prihoda in odhoda 

na delo ter drugi 

izhodi za posamezni 

delovni dan, vrsta 

odsotnosti za 

posamezni delovne 

dnim koriščenje 

dopusta, bolniška 

odsotnost, 

službena pot, 

starševski dopust 

(dopust za nego in 

varstvo otroka, 

porodniški dopust, 

očetovski dopust) 

ne G-Rega, 

Gregor 

Omersa s.p. 

Goriče 14, 

4204 Golnik 

ne ne 2 leti, če gre 

za 

evidentiranj

e odsotnosti, 

če gre za 

evidentiranj

e izrabe 

delovnega 

časa po 

Zakonu o 

evidencah s 

področja 

dela pa je 

Trajno 

Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 



 
 

53.  Evidenca 

posameznikov, 

ki se prijavijo na 

e-novice preko 

spletne strani 

Osebna privolitev Obveščanje 

zainteresirane 

javnosti o delu 

občine 

Zbiranje Obiskovalci 

občinske 

spletne strani, 

ki želijo 

prejemati 

obvestila o 

novih objavah 

na občinski 

spletni strani 

Ime in priimek, 

elektronski naslov 

ne Sigmatech 

d.o.o Maribor 

ne ne Do odjave  Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

54.  Evidenca 

uporabe 

mobilnih 

telefonov 

3. odstavek 9. 

člena ZVOP in 

43. člen ZDR-1 

Plačilo 

stroškov, 

kontrola porabe 

Zbiranje, vpogled, 

shranjevanje, 

kontrola 

Zaposleni, ki 

jim je župan s 

sklepom 

odobril 

dodelitev 

službenega 

mobilnega 

telefona 

ne ne ne ne ne   Do preklica 

uporabe 

službenega 

telefona 

Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

55.  Evidenca 

posredovane in 

prejete 

elektronske pošte 

3. odstavek 8. 

člena ZVOP in  

ZDR 

Izvrševanje 

zakonitih 

pristojnosti 

občine 

urejanje zaposleni Ime in priimek, 

naslov elektronske 

pošte, elektronski 

naslov pošiljatelja, 

datum in čas 

prejema/pošiljanja 

elektronske pošte, 

velikost 

poslane/prejete 

elektronske pošte, 

naziv 

poslane/prejete 

elektronske pošte  

ne Ministrstvo za 

javno 

upravo/HKOM 

ne ne do 

prekinitve 

delovnega 

razmerja 

Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

56.  Evidenca 

predalov 

elektronske pošte 

zaposlenih 

3. odstavek 8. 

člena ZVOP 

Omogočanje 

elektronske 

komunikacije 

urejanje zaposleni Ime in priimek, 

naslov elektronske 

pošte 

ne Ministrstvo za 

javno 

upravo/HKOM 

ne ne do 

prekinitve 

delovnega 

razmerja 

Osebni 

podatki so 

zavarovani 

v skladu s 

Pravilniko

m o 

varstvu 

osebnih 

podatkov v 

Občini 

Postojna 

 


