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EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 
ŠTUDIJSKEGA CENTRA ZA NARODNO SPRAVO 

 
Številka:  4                                                                                                                                                                                       

Datum nastanka evidence:  28. 6. 2022 

 
 
1. Podatki o upravljavcu 

Firma Študijski center za narodno spravo 

Naslov Tivolska cesta 42, 1000 Ljubljana 

Matična številka 3325369000 

Elektronska pošta  info@scnr.si 

 

 

2. Podatki o zbirki osebnih podatkov 

 

Naziv zbirke EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH  

Namen obdelave osebnih podatkov Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, 
uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in 
socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja 
ter za potrebe inšpekcijskega nadzora. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, naslov 
stalnega in začasnega prebivališča, naslov za vročanje in 
drugi podatki (npr. telefonska številka, elektronski naslov, 
transakcijski računi, osebno ime in naslov stalnega in 
začasnega prebivališča vzdrževanih družinskih članov ter 
njihova davčna številka) ter preostali podatki, ki jih zahteva 
zakonodaja (Zakon o evidencah na področju dela in socialne 
varnosti). 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni delavci javnega zavoda, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na 
podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za 
pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni 
privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.  

Rok hrambe Trajno.  
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. 
list RS, št. 40/06), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 
21/13 s spremembami). 
 
 

Naziv zbirke Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest in strukturi 
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Naziv zbirke EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA (evidenca 
delovnega časa, evidenca prisotnosti za mesec) 

Namen obdelave osebnih podatkov Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, 

javnih uslužbencev po nazivih 

Namen obdelave osebnih podatkov Pregled nad dejansko zasedenostjo delovnih mest. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Delovno mesto, šifra DM, tarifni razred, plačni razredi 
(min/maks), ime in priimek delavca, plačna skupina, datum 
uvrstitve v plačni razred, ime in priimek pregledovalca. 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno.  
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in nasl.). 
 

Naziv zbirke EVIDENCA O STROŠKIH DELA 

Namen obdelave osebnih podatkov Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, 
uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in 
socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja 
ter za potrebe inšpekcijskega nadzora. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, naslov 
stalnega in začasnega prebivališča, naslov za vročanje in 
drugi podatki (npr. telefonska številka, elektronski naslov, 
transakcijski računi, osebno ime in naslov stalnega in 
začasnega prebivališča vzdrževanih družinskih članov ter 
njihova davčna številka) ter preostali podatki, ki jih zahteva 
zakonodaja (Zakon o evidencah na področju dela in socialne 
varnosti). 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni delavci javnega zavoda, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na 
podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za 
pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni 
privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno.  
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. 
list RS, št. 40/06), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 
21/13 s spremembami). 
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uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in 
socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja 
ter za potrebe inšpekcijskega nadzora. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, naslov 
stalnega in začasnega prebivališča, naslov za vročanje in 
drugi podatki (npr. telefonska številka, elektronski naslov, 
transakcijski računi, osebno ime in naslov stalnega in 
začasnega prebivališča vzdrževanih družinskih članov ter 
njihova davčna številka) ter preostali podatki, ki jih zahteva 
zakonodaja (Zakon o evidencah na področju dela in socialne 
varnosti). 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni delavci javnega zavoda, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na 
podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za 
pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni 
privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno.   

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. 
list RS, št. 40/06), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 
21/13 s spremembami). 
 
 

 

 

Naziv zbirke EVIDENCA O KONTAKTNIH OSEBAH POSLOVNIH 
PARTNERJEV 

Namen obdelave osebnih podatkov Kontakt in sodelovanje s poslovnimi partnerji. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Poslovni partnerji javnega zavoda. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime, naziv pravne ali fizične osebe, pri kateri je oseba 
zaposlena, telefonska številka, drug podatek, ki ga oseba 
pusti pooblaščeni osebi javnega zavoda. 
 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Toliko časa, kolikor je nujno potrebno za namene, za katere 
se ti podatki obdelujejo, največ za obdobje 10 let po 
prenehanju poslovnega razmerja oziroma do preklica 
privolitve, kadar je bila ta dana. 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Privolitev, izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je 
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
zakoniti interesi javnega zavoda. 
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Naziv zbirke EVIDENCA STRANK  
 

Namen obdelave osebnih podatkov Izvajanje sklenjenih pogodb, poslovanje. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Pravne in fizične osebe, ki so v poslovnem oziroma 
pogodbenem razmerju z javnim zavodom. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, naslov 
stalnega oziroma začasnega prebivališča fizičnih oziroma 
osnovni podatki pravnih oseb ter njihovi kontaktni podatki 
(elektronski naslov, telefonska številka). 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Toliko časa, kolikor je nujno potrebno za namene, za katere 
se ti podatki obdelujejo, v primeru sklenitve pogodbe največ 
15 let od prevzema pogodbenega predmeta, oziroma če se 
podatki obdelujejo na podlagi privolitve, do preklica 
privolitve. 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Privolitev, izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je 
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
zakoniti interesi javnega zavoda. 

 

Naziv zbirke Zapisniki sej sveta SCNR 

Namen obdelave osebnih podatkov Snemanje sej sveta javnega zavoda z namenom priprave 
zapisnikov sej. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Člani sveta, direktor javnega zavoda, morebitne tretje osebe, 
ki bodo prisotne na seji. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Glas in slika posameznika, ki je udeležen na seji sveta 
javnega zavoda. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Tajnica/poslovni sekretar in člani sveta javnega zavoda, ki bi 
imeli pripombe na zapisnik.  

Rok hrambe Šest mesecev od prve naslednje seje sveta, po seji, ki se je 
snemala. 
 

Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Posnetki se omejen čas hranijo na elektronskih nosilcih 
zvoka in slike v posebni ognjevarni železni omari. Do 
posnetkov lahko dostopajo le tajnica/poslovni sekretar in 
člani sveta javnega zavoda, ki bi imeli pripombe na zapisnik. 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Privolitev posameznika. 
 
 

 

Naziv zbirke Evidenca o izplačilu jubilejnih nagrad 

Namen obdelave osebnih podatkov Pregled in arhiviranje izplačil jubilejnih nagrad. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek, delovna doba. 
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Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12 in 
nasl.), 177. člen. 
 
 

 

Naziv zbirke Evidenca o letnem praktičnem usposabljanju zaposlenih za 
izvajanje evakuacije 

Namen obdelave osebnih podatkov Pregled in evidenca zaposlenih, ki so usposabljanje opravili. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11 in 
nasl.), 
Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/07 in nasl.), 
Pravilnik o varstvu pred požarom SCNR, 10. 3. 2021, 
Pravilnik o varstvu in zdravju na delovnem mestu SCNR, 
10. 3. 2021. 
 

 

Naziv zbirke Evidenca o usposabljanju odgovornih oseb za gašenje 
začetnih požarov in izvajanje evakuacije 

Namen obdelave osebnih podatkov Pregled in evidenca zaposlenih, ki so usposabljanje opravili. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov 
varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11 in nasl.) in v skladu 
s programom usposabljanja zaposlenih za varstvo pred 
požarom, 
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Pravilnik o varstvu pred požarom SCNR, 10. 3. 2021, 
Pravilnik o varstvu in zdravju na delovnem mestu SCNR, 
10. 3. 2021. 
 

 

Naziv zbirke Teoretično in praktično usposabljanje iz varnosti in zdravja 
pri delu 

Namen obdelave osebnih podatkov Pregled in evidenca zaposlenih, ki so usposabljanje opravili. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/07 in nasl.), 
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov 
varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11 in nasl.), 
Pravilnik o varstvu pred požarom SCNR, 10. 3. 2021, 
Pravilnik o varstvu in zdravju na delovnem mestu SCNR, 
10. 3. 2021. 

 

Naziv zbirke Evidenca zdravstvenih pregledov za zaposlene 

Namen obdelave osebnih podatkov Pregled in evidenca zaposlenih, ki so opravili zdravniški 
pregled. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev, pretekli zdravniški pregledi, 
naslednji zdravniški pregledi. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11 in 
nasl.). 

 

Naziv zbirke Evidenca delovne dobe javnih uslužbencev 

Namen obdelave osebnih podatkov Pregled in evidenca delovne dobe zaposlenih za potrebe 
pravilnega izračuna dodatka k plači. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev, delovna doba. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
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ali jim bodo razkriti osebni podatki  za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in nasl.), 
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.). 

 

Naziv zbirke Evidenca dopusta za zaposlene 

Namen obdelave osebnih podatkov Pregled in evidenca dni dopusta zaposlenih za pravilno 
izkoriščenje letnega dopusta. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev. 
  

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in nasl.), 
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.) 

 

Naziv zbirke Evidenca prenos dopusta 

Namen obdelave osebnih podatkov Pregled in evidenca neizkoriščenega letnega dopusta iz 
prejšnjega leta. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in nasl.), 
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.) 

 

Naziv zbirke Evidenca delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega 
dela (POD) 

Namen obdelave osebnih podatkov Pregled in evidenca delavcev, ki so imeli POD, za pravilen 
obračun plač ter pregled nad preobremenitvijo zaposlenih. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
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ali jim bodo razkriti osebni podatki  za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 
in nasl.), 
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega 
za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 53/08 in nasl.), 
Pravilnik o delovni uspešnosti SCNR, 10. 3. 2021. 

 

Naziv zbirke Evidenca o pregledu evidence prisotnosti za mesec 

Namen obdelave osebnih podatkov Evidenca o pregledu odgovorne osebe o mesečni prisotnosti 
zaposlenih za pravilen obračun plač. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev, ime in priimek pregledovalca 
evidence. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. 
l. RS, št. 40/06), 
Pravilnik o delovnem času, 
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in nasl.), 
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.), 
Pravilnik o delovnem času SCNR, 10. 3. 2021. 

 

Naziv zbirke Evidenca o pregledu poročil zaposlenih o delu na domu 

Namen obdelave osebnih podatkov Evidenca o pregledu odgovorne osebe, poročil zaposlenih o 
delu na domu, za ugotavljanje količine opravljenega dela. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev, ime in priimek pregledovalca. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. 
l. RS, št. 40/06), 
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in nasl.), 
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.),  
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Pravilnik o delovnem času SCNR, 10. 3. 2021, 
Pravilnik o delu na domu SCNR, 10. 3. 2021. 
 

 

Naziv zbirke Evidenca o pregledu poročil zaposlenih o delu 

Namen obdelave osebnih podatkov Evidenca o pregledu odgovorne osebe, poročil zaposlenih o 
delu, za ugotavljanje količine opravljenega dela. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev, ime in priimek pregledovalca. 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in nasl.), 
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.), 
Pravilnik o delovnem času SCNR, 10. 3. 2021. 

 

Naziv zbirke Evidenca odreditev odsotnosti z dela 

Namen obdelave osebnih podatkov Evidenca o odreditvi odsotnosti z dela, za potrebe 
ugotavljanja prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev, ime in priimek pregledovalca, 
situacija/okoliščine. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. 
l. RS, št. 40/06), 
Pravilnik o delovnem času, 
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in nasl.), 
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.), 
Pravilnik o delu na domu SCNR, 10. 3. 2021. 

 

Naziv zbirke Evidenca delovnih dni za mesec za zaposlene 

Namen obdelave osebnih podatkov Evidenca delovnih dni za mesec za zaposlene, za pravilen 
obračun plač. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev, ime in priimek pregledovalca ter 
vodje evidence. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
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ali jim bodo razkriti osebni podatki  za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. 
l. RS, št. 40/06), 
Pravilnik o delovnem času, 
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in nasl.), 
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.), 
Pravilnik o delovnem času SCNR, 10. 3. 2021. 

 

Naziv zbirke Evidenca izvedenih kontrol resničnosti podatkov za stroške 
prevoza na delo in z dela 

Namen obdelave osebnih podatkov Evidenca o izvedenih kontrolah preverjanja resničnosti 
podatkov za pravilen obračun povračila stroškov prevoza na 
in z dela. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev, ime in priimek pregledovalca. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in nasl.), 
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.). 

 

Naziv zbirke Strokovna izobraževanja zaposlenih 

Namen obdelave osebnih podatkov Evidenca o udeležbi na strokovnih izobraževanjih kot pregled 
strokovnega izobraževanja zaposlenih za potrebe boljšega 
načrtovanja strokovnih izobraževanj v prihodnje. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in nasl.), 
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.), 
Pravilnik o izobraževanju SCNR, 10. 3. 2021. 
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Naziv zbirke Osebne telefonske številke zaposlenih na SCNR 

Namen obdelave osebnih podatkov Nujno opravljanje delovnih nalog, kontaktiranje v nujnih 
primerih. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek, naslov bivališča, osebna telefonska številka. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in nasl.), 
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.), 
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. 
l. RS, št. 40/06), 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 177/20), 
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
osebnih podatkov), 
lastna privolitev. 

 

Naziv zbirke Evidenca prevzema mobilnega telefona 

Namen obdelave osebnih podatkov Pregled nad uporabo službenih mobilnih telefonov. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Delavci. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek delavcev, ime in priimek pregledovalca. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah 
mobilne telefonije na SCNR, 3. 3. 2021. 

 

Naziv zbirke Evidenca članov sveta JZ SCNR 

Namen obdelave osebnih podatkov Evidenca članov sveta ter njihovi kontaktni podatki, podatki, 
potrebni za povrnitev stroškov udeležbe na sejah sveta. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Člani sveta. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek članov sveta, njihovo stalno bivališče, EMŠO, 
davčna številka, TRR, datum rojstva, osebna e-pošta, 
mobilne številke. 
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Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, 
javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih 
zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 
6/15), 
Pravilnik o finančnem poslovanju SCNR, 10. 3. 2021. 

 
Naziv zbirke Adrema (kontakti za pošiljanje obvestil, e-naslovi, navadna 

pošta) 

Namen obdelave osebnih podatkov Pošiljanje obvestil in vabil SCNR. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Novinarji in zainteresirana javnost. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki E-naslovi, ime in priimek prejemnika, naslov bivališča. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno. 
 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 177/20), 
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
osebnih podatkov), 
lastna privolitev. 

 
 

Naziv zbirke Evidenca arhiv pričevanj 

Namen obdelave osebnih podatkov Evidentiranje in arhiviranje opravljenih pričevanj 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Pričevalci z osebnimi pričevanji, družinskimi zgodbami in 
spomini na obdobje treh totalitarizmov iz časa 2. svetovne 
vojne, povojnih komunističnih let in iz časa osamosvajanja 
Slovenije. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek, njihovo stalno bivališče, datum rojstva, 
osebna e-pošta, mobilne številke. 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. Po osebni privolitvi pričevalca tudi 
zainteresirana javnost. 
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Rok hrambe Trajno. 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 177/20), 
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
osebnih podatkov), 
lastna privolitev. 

 

Naziv zbirke Evidenca prejete in poslane pošte 

Namen obdelave osebnih podatkov Beleženje in pregledno vodenje vhodne in izhodne pošte. 

Kategorije posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki v zbirki 

Pošiljatelji in prejemniki pošte. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime, priimek, naslov  

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili 
ali jim bodo razkriti osebni podatki  

Pooblaščeni zaposleni, osebe, ki jih direktor javnega zavoda 
za to posebej pooblasti, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali 
pogodbenem razmerju. 

Rok hrambe Trajno 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov  

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 177/20), 
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
osebnih podatkov), 
lastna privolitev. 

 

 

 

 


