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(1) EVIDENCA FUNKCIONARJEV, URADNIKOV NA POLOŽAJU, POSLOVODNIH OSEB, 
URADNIH OSEB, OSEB ODGOVORNIH ZA JAVNA NAROČILA  
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca funkcionarjev, uradnikov na položaju, poslovodnih oseb, uradnih oseb, oseb odgovornih za 
javna naročila  
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Prva alineja drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 45/10, v nadaljevanju: ZIntPK) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- funkcionarji, 
- uradniki na položaju,  
- poslovodne osebe, 
- uradne osebe,  
- osebe odgovorne za javna naročila iz 4. člena ZIntPK. 

 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime; 
- EMŠO; 
- davčna številka; 
- funkcija oziroma položaj; 
- naslov stalnega prebivališča; 

 
6. Namen obdelave 

- ugotavljanje zavezancev, njihove istovetnosti in preverjanja podatkov ter odločanja po ZIntPK.  
 
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – zastopnik ni potreben. 
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(2) EVIDENCA ZADEV S PODROČJA MEDNARODNE KORUPCIJE 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Druga alineja drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 45/10, v nadaljevanju: ZIntPK) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- osumljeni;  
- ovadeni; 
- obtoženi ali obsojeni slovenski in tuji državljani oziroma pravne osebe s sedežem v Republiki 

Sloveniji in tujini; 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
- osebno ime osumljene, ovadene, obtožene ali obsojene osebe; 
- EMŠO; 
- kvalifikacija kaznivega dejanja;  
- vrsta zaključka zadeve; 

 
6. Namen obdelave 

- ugotavljanje vzrokov mednarodne korupcije;  
- oblikovanja ukrepov za njihovo preprečevanje; 
- za potrebe poročanja mednarodnim organizacijam; 
- odkrivanja primerov mednarodne korupcije v skladu s pooblastili v ZIntPK in 
- zaradi sodelovanja z drugimi pristojnimi državnimi organi;  

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – zastopnik ni potreben. 
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(3) EVIDENCA ZADEV S PODROČJA ZAŠČITE PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH RAVNANJ   
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca zadev s področja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj   
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Tretja alineja drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 45/10, v nadaljevanju: ZIntPK). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- prijavitelji, ki komisiji podajo prijavo o koruptivnem ravnanju; 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
- osebno ime prijavitelja ali njegov psevdonim; 
- odločitev o tem, ali je bila prijava prijavitelja podana v dobri veri; 
- ali je bila za zaščito prijavitelja in njegovih družinskih članov odrejena zaščita po zakonu, ki 

ureja zaščito prič; 
 

6. Namen obdelave 
- za namene izvajanja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj,  
- spremljanja učinkovitosti zaščite prijavitelja in  
- pomoči prijaviteljem; 

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 -  zastopnik ni potreben. 
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(4) EVIDENCA ZADEV S PODROČJA ZAŠČITE URADNIH OSEB, OD KATERIH SE ZAHTEVA 
NEZAKONITO OZIROMA NEETIČNO RAVNANJE 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca zadev s področja zaščite uradnih oseb, od katerih se zahteva nezakonito oziroma neetično 
ravnanje 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Četrta alineja drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 45/10, v nadaljevanju: ZIntPK). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- uradne osebe, ki menijo, da se od njih zahteva nezakonito ali neetično ravnanje, ali se s tem 
namenom nad njo izvaja psihično ali fizično nasilje; 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
- osebno ime prijavitelja; 
- osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje,  
- navedba organa in 
- seznam izdanih navodil Komisije za ravnanje; 

 
6. Namen obdelave 

- za namene izvajanja zaščite uradnih oseb;  
- spremljanja učinkovitosti zaščite in  
- pomoči uradnim osebam; 

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – zastopnik ni potreben. 
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(5) EVIDENCA O OBSTOJU VZROČNE ZVEZE IZ TRETJEGA ODSTAVKA 25. ČLENA ZIntPK 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 25. člena ZIntPK 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Peta alineja drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 45/10, v nadaljevanju: ZIntPK) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- prijavitelji, ki so zaradi prijave izpostavljeni povračilnim ukrepom in so nastale za njih škodljive 
posledice; 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
- osebno ime prijavitelja 
- osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje,  
- navedba organa, 
- vsebina ocene oziroma zahtevka za premestitev; 

 
6. Namen obdelave 

- za namene ugotavljanja obstoja povračilnih ukrepov;  
- ukrepanja proti povračilnim ukrepom ter  
- spremljanja učinkovitosti ukrepov Komisije; 

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – zastopnik ni potreben. 
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(6) EVIDENCA ZAHTEVKOV ZA PREMESTITEV IZ ČETRTEGA ODSTAVKA 25. ČLENA ZIntPK 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca zahtevkov za premestitev iz četrtega  odstavka 25. člena ZIntPK 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Peta alineja drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 45/10, v nadaljevanju: ZIntPK) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- prijavitelji, ki so zaradi prijave izpostavljeni povračilnim ukrepom in so nastale za njih škodljive 
posledice; 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
- osebno ime prijavitelja; 
- osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje;  
- navedba organa;  
- vsebina ocene oziroma zahtevka za premestitev; 

 
6. Namen obdelave 

- za namene ugotavljanja obstoja povračilnih ukrepov;  
- ukrepanja proti povračilnim ukrepom ter  
- spremljanja učinkovitosti ukrepov Komisije; 

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – zastopnik ni potreben. 
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(7) EVIDENCA SEZNAMOV DARIL FUNKCIONARJEV IN EVIDENCA SEZNAMOV DARIL 
DRŽAVNIM IN LOKALNIM ORGANOM IN NOSILCEM JAVNIH POOBLASTIL 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca seznamov daril funkcionarjev in evidenca seznamov daril državnim in lokalnim organom in 
nosilcem javnih pooblastil 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Šesta alineja drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 45/10, v nadaljevanju: ZIntPK) in četrti odstavek 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- funkcionarji iz 4. člena ZIntPK; 
- darovalci;  

 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- naziv organa, ki je prejel darilo;  
- osebno ime obdarovanca in njegova funkcija; 
- vrsta darila; 
- osebno ime prejemnika darila in njegova funkcija ali položaj; 
- osebno ime in naslov darovalca oziroma njegov naziv in sedež, če gre za pravno osebo;  
- vrsta in vrednost darila 

 
6. Namen obdelave 

- ugotavljanje in odločanje o kršitvah glede prepovedi in omejitev sprejemanja daril;  
- nadzor Komisije nad vodenjem seznamov daril ter  
- njihovega objavljanja; 

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1. 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – zastopnik ni potreben. 
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(8) EVIDENCA POSLOVNIH SUBJEKTOV  IZ 35. ČLENA ZIntPK 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Sedma alineja drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 45/10, v nadaljevanju: ZIntPK) in četrti odstavek 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- funkcionarji iz 4. člena ZIntPK; 
- evidenca se nanaša na poslovne subjekte 

 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime; 
- funkcija oziroma položaj; 
- naziv poslovnega subjekta;  
- matična številka in sedež; 

 
6. Namen obdelave 

- za izvajanje nadzora nad omejitvami poslovanja;  
- sporočanja podatkov; 
- objavljanja podatkov o poslovnih subjektih za katere veljajo omejitve poslovanja z njimi; 

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1. 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – zastopnik ni potreben. 
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(9) EVIDENCA URADNIH OSEB, GLEDE KATERIH KOMISIJA PO DRUGEM ODSTAVKU 38. 
ČLENA IN DRUGEM ODSTAVKU 39. ČLENA ZIntPK UGOTAVLJA OBSTOJ NASPROTJA 
INTERESOV 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
 
Evidenca uradnih oseb, glede katerih komisija po drugem odstavku 38. člena in drugem odstavku 39. 
člena ZIntPK ugotavlja obstoj nasprotja interesov 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Osma alineja drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 45/10, v nadaljevanju: ZIntPK) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- uradne osebe iz 4. člena ZIntPK; 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
- osebno ime uradne osebe; 
- funkcija oziroma položaj;  
- naslov stalnega prebivališča;  
- vsebina odločitve komisije;  

 
6. Namen obdelave 

- ugotavljanje in odločanje o nasprotju interesov ter  
- sodelovanje s pristojnimi državnimi organi; 

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – zastopnik ni potreben. 
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(10) EVIDENCA ZAVEZANCEV IZ PRVEGA ODSTAVKA 41. ČLENA ZIntPK  
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK  
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Deveta alineja 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, v 
nadaljevanju: ZIntPK) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- zavezanci - poklicni funkcionarji,  
- nepoklicni župani in podžupani,  
- uradniki na položaju,  
- poslovodne osebe in  
- osebe odgovorne za javna naročila skladno s 4. členom ZIntPK; 

 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime, EMŠO,davčna številka zavezanca, 
- podatki o funkciji oziroma delu, delu, ki ga je opravljal neposredno pred nastopom funkcije, 

drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih opravlja,  
- podatki o lastništvu oziroma deležih, delnicah in upravljavskih pravicah v gospodarski družbi, 

zasebnem zavodu ali drugi zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti in oznako firme, oziroma 
imena organizacije,  

- podatki o deležih, delnicah, pravicah, ki jih imajo predhodno navedeni subjekti v drugi družbi, 
zavodu ali zasebni dejavnosti z oznako firme oziroma imena organizacije (posredno 
lastništvo),  

- podatki o letnih dohodkih, ki so osnova za dohodnino,  
- podatki o nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi podatki, 
- podatki o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah, katerih 

skupna vrednost na posameznem računu presega 10.000 eurov, 
- podatki o skupni vrednosti gotovine, če njena skupna vrednost presega 10.000 eurov,  
- podatki o vrstah in vrednosti vrednostnih papirjih, če njihova skupna vrednost ob času prijave 

premoženja presega 10.000 eurov,  
- podatki o dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih in danih posojilih, katerih vrednost 

presega 10.000 eurov,  
- podatki o premičninah, katerih vrednost presega 10.000 eurov.  

 
6. Namen obdelave 

- ugotavljanje zavezancev in njihove istovetnosti,  
- preverjanje podatkov in odločanje po ZIntPK ter  
- za objavo podatkov in  
- izvajanje pristojnosti Komisije in drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije; 

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
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11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – zastopnik ni potreben. 
 

 

(11) EVIDENCA ZADEV S PODROČJA NESORAZMERNO POVEČANEGA PREMOŽENJA IZ 45. 
ČLENA ZIntPK 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena ZIntPK  
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Deseta alineja 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, v 
nadaljevanju: ZIntPK) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- zavezanci - poklicni funkcionarji,  
- nepoklicni župani in podžupani,  
- uradniki na položaju,  
- poslovodne osebe in  
- osebe odgovorne za javna naročila skladno s 4. členom ZIntPK; 

 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime,  
- funkcija oziroma položaj zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK,  
- seznam obvestil po drugem odstavku 45. člena ZIntPK, 
- seznam obvestil iz četrtega odstavka 45. člena ZIntPK, 
- seznam sprejetih odločitev po petem odstavku 45. člena ZIntPK in  
- seznam ukrepov po šestem odstavku 45. člena ZIntPK; 

 
6. Namen obdelave 

- ugotavljanje premoženjskega stanja zavezancev,  
- odločanje o kršitvah ter sodelovanje s pristojnimi državnimi organi; 

  
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
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9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – zastopnik ni potreben. 
 
 
(12) EVIDENCA OSEB IZ DRUGE ALINEJE DRUGEGA ODSTAVKA 47. ČLENA ZIntPK 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca oseb iz druge alineje drugega odstavka 47. člena ZIntPK  
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Enajsta alineja 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, v 
nadaljevanju: ZIntPK) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- osebe, odgovorne za izdelavo načrta integritete; 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime;  
- delovno mesto;  
- organ; 

 
6. Namen obdelave 

- učinkovito izvajanje načrta integritete ter  
- usposabljanja oseb, odgovornih za načrt integritete; 

  
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
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11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – zastopnik ni potreben. 

 

(13) EVIDENCA FUNKCIONARJEV, ZOPER KATERE JE KOMISIJA PREDLAGALA 
UVELJAVLJANJE ODGOVORNOSTI ZARADI NEIZVAJANJA UKREPOV IZ RESOLUCIJE 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca funkcionarjev, zoper katere je Komisija predlagala uveljavljanje odgovornosti zaradi 
neizvajanja ukrepov iz resolucije 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Dvanajsta alineja 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, v 
nadaljevanju: ZIntPK) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- funkcionarji, zoper katere je Komisija predlagala uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanje 
ukrepov iz resolucije; 

 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime;  
- EMŠO,  
- davčna številka,  
- funkcija oz. položaj, 
- naslov stalnega bivališča; 

 
6. Namen obdelave 

- uresničevanje resolucije in  
- predlaganje ukrepov v primeru njihovega neizvajanja; 

  
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
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10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 

 

(14) EVIDENCA – REGISTER LOBISTOV 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca – register lobistov 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Trinajsta alineja 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, v 
nadaljevanju: ZIntPK) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- lobist oziroma lobistka, ki opravlja dejanja lobiranja; 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime;  
- davčna številka, 
- naslov, 
- firma oziroma ime in sedež gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, ali interesne 

organizacije, če je lobist pri teh zaposlen, ter  
- področja, glede katerih je registriral interes; 

 
6. Namen obdelave 

- zagotavljanje zakonitosti, ugotavljanja, odločanja ter nadzora na lobiranjem; 
  

7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
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11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 
- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 

varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 
- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 

 

(15) EVIDENCA SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV, GOSPODARSKIH DRUŽB OZIROMA 
INTERESNIH ORGANIZACIJ, ZA KATERE LOBIRAJO LOBISTI 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb oziroma interesnih organizacij, za katere 
lobirajo lobisti 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Štirinajsta alineja 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, v 
nadaljevanju: ZIntPK) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- posamezniki, ki lobirajo za gospodarske družbe, interesne organizacije in samostojne 
podjetnike; 

 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- naziv samostojnega podjetnika, gospodarske družbe oziroma interesne organizacije,  
- davčna številka; 

 
6. Namen obdelave 

- zagotavljanje zakonitosti, ugotavljanja, odločanja ter nadzora na lobiranjem; 
  

7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 
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- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 

 

(16) EVIDENCA IZREČENIH SANKCIJ LOBISTOM PO 73. IN 74. ČLENU ZIntPK 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca izrečenih sankcij lobistom po 73. in 74. Členu ZIntPk 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Petnajsta alineja 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, v 
nadaljevanju: ZIntPK) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- lobisti, ki jim Komisija v skladu s pristojnostmi izreče eno od sankcij navedenih v 73. in 74. 
členu ZIntPK; 

 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime,  
- davčna številka, 
- vrsta kršitve,  
- vrsta sankcije; 

 
6. Namen obdelave 

- zagotavljanje zakonitosti in transparentnosti lobiranja,  
- varnosti pravnega prometa,  
- spremljanja vzrokov in kršitev ter  
- oblikovanja ukrepov; 

  
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 
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- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 
 
 

(17) EVIDENCA O PRAVNOMOČNIH ODLOČBAH O PREKRŠKIH  

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških  
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, v nadaljevanju: ZIntPK), 203. 
člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, št. 29/2007 Odl.US: U-I-
56/06-31, 58/07 Odl.US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl.US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.), 76/08-ZIKS-
1C, 108/09, 109/09 Odl.US: U-I-56/08-15, 45/10-ZIntPK, 9/11). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- storilci prekrškov; 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča za fizično osebo oziroma firmo 
in sedež ter enotno matično številko za pravno osebo,  

- če je storilec tujec namesto EMŠO njegovi rojstni podatki, 
- pravna opredelitev prekrška,  
- številka in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečena sankcija.  

 
6. Namen obdelave 

- zagotavljanje izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku in  
- ugotavljanje izrečenih sankcij za prekrške in  
- za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence; 

  
7. Rok hrambe osebnih podatkov - 3 leta od dneva pravnomočnosti odločbe. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov 
Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil,stranke oziroma udeleženci, ki 
so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali 
uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi 
uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi 
posameznika ali pogodbenem razmerju. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200729&stevilka=1452
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200758&stevilka=3098
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200817&stevilka=554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4886
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009109&stevilka=4938
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201045&stevilka=2226
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20119&stevilka=318
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10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 
 

(18) VPISNIK ZA ZADEVE PREKRŠKOV, V KATERIH SE IZDA ODLOČBA O PREKRŠKU 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, v nadaljevanju: ZIntPK), 206. 
člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, št. 29/2007 Odl.US: U-I-
56/06-31, 58/07 Odl.US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl.US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.), 76/08-ZIKS-
1C, 108/09, 109/09 Odl.US: U-I-56/08-15, 45/10-ZIntPK, 9/11). 
 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- storilci prekrškov; 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime obdolženca ali kaznovanega, za poročene ženske tudi dekliški priimek, rojstni 
podatki, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo, poklic, zaposlitev, 
ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, podatki o 
zaposlitvi za odgovorno osebo, 

- osebni podatki predlagatelja, drugih udeležencev v postopku, 
- pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdane odločbe o prekršku, izrečena sankcija, 

številka zadeve; 
 

6. Namen obdelave 
- zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo,  
- za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje; 

  
7. Rok hrambe osebnih podatkov - 5 let od dneva pravnomočnosti odločbe. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200729&stevilka=1452
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200758&stevilka=3098
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200817&stevilka=554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4886
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009109&stevilka=4938
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201045&stevilka=2226
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20119&stevilka=318
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9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov 
Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki 
so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali 
uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi 
uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi 
posameznika ali pogodbenem razmerju. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 
 

(19) VPISNIK ZA ZADEVE PREKRŠKOV, V KATERIH SE IZDA PLAČILNI NALOG 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, v nadaljevanju: ZIntPK), 206. 
člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, št. 29/2007 Odl.US: U-I-
56/06-31, 58/07 Odl.US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl.US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.), 76/08-ZIKS-
1C, 108/09, 109/09 Odl.US: U-I-56/08-15, 45/10-ZIntPK, 9/11). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- storilci prekrškov; 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime obdolženca ali kaznovanega, za poročene ženske tudi dekliški priimek, rojstni 
podatki, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo, poklic, zaposlitev, 
ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, podatki o 
zaposlitvi za odgovorno osebo, 

- osebni podatki predlagatelja, drugih udeležencev v postopku, 
- pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdanega plačilnega analoga, izrečena 

sankcija, številka zadeve; 
 

6. Namen obdelave 
- zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo,  
- za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje; 

  
7. Rok hrambe osebnih podatkov - 5 let od dneva pravnomočnosti odločbe. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200729&stevilka=1452
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200758&stevilka=3098
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200817&stevilka=554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4886
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009109&stevilka=4938
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201045&stevilka=2226
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20119&stevilka=318
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8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov 
Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki 
so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali 
uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi 
uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi 
posameznika ali pogodbenem razmerju. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 
 
 

(20) EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH (PERSONALNE MAPE) 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape) 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
6. in 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- zaposleni javni uslužbenci in funkcionarji Komisije ter nekdanji zaposleni na Komisiji; 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime,  
- datum rojstva, če oseba nima EMŠO,  
- kraj rojstva,  
- država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,  
- EMŠO, 
- davčna številka,  
- državljanstvo,  
- naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra 

občine, občina, šifra države, država), 
- izobrazba,  



23 

 

- ali je delavec invalid, 
- kategorija invalidnosti, 
- ali je delavec delno upokojen, 
- ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, 
- ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, 
- naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, 

poštna številka, kraj);  
- datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, 
- podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v KAD,  
- podatki o vzdrževanih družinskih članih,  
- podatki o zavarovanih družinskih članih,  
- podatki o številu otrok do 10. leta starosti zaradi pravice do letnega dopusta,  
- podatki o plači in drugih prejemkih,  
- podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodbe o izobraževanju,  
- podatki o višini letnega dopusta,  
- podatki zaradi odsotnosti zaradi bolezni oziroma poškodbe ali nege družinskega člana,  
- podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov, 
- datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, 
- datum nastopa dela,  
- vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,  
- razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, 
- strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je 

delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,  
- naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o 

zaposlitvi,  
- število ur tedenskega rednega delovnega časa,  
- razporeditev delovnega časa,  
- kraj, kjer delavec opravlja delo, 
- ali pogodba o zaposlitvi vključuje konkurenčno klavzulo, 
- datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,  
- način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; 

 
 

6. Namen obdelave 
- urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,  
- uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva,  
- zagotavljanje statističnega spremljanja ter  
- za potrebe inšpekcijskega nadzora; 

  
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Trajno. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov 
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
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- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 
varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

- Personalne mape so shranjene v zaklenjenih kovinskih omarah v prostorih Komisije. 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 

 

(21) EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH (MFERAC) 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca o zaposlenih delavcih (MFERAC) 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
6. in 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- javni uslužbenci in funkcionarji Komisije; 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- identifikacijski podatki (osebno ime, prebivališče, EMŠO),  
- podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja, datum sklenitve delovnega 

razmerja),  
- podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju, 
- podatki o imenovanju, napredovanju in nazivu,  
- podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju,  
- udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih 

izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti,  
- podatki o službenih potovanjih,  
- podatki o prejšnjih delovnih razmerjih,  
- delovni dobi, pokojninski in službeni dobi,  
- podatki o izvrševanju funkcij, 
- o sodelovanju v projektnih skupinah in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca, 
- podatki o letnih ocenah,  
- podatki o izrabi letnega dopusta,  
- podatki o priznanjih in nagradah,  
- podatki o ugotovljeni disciplinski ali odškodninski odgovornosti,  
- podatki o prenehanju delovnega razmerja,  
- podatki, potrebni za obračun plače, 
- drugi podatki v skladu z zakonom; 

 
6. Namen obdelave 

- urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,  
- uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva,  
- zagotavljanje statističnega spremljanja ter  
- za potrebe inšpekcijskega nadzora; 

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Trajno. 
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8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov 
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije in 

- v predpisih v zvezi z uporabo aplikacije MFERAC, predvsem glede pooblastil za dostopanje in 
pravic za vnašanje ter spreminjanje podatkov. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Evidenca o zaposlenih delavcih (MFERAC) je povezana s Centralnim registrom prebivalstva.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 
 

(22) EVIDENCA O STROŠKIH DELA (MFERAC) 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca o stroških dela (MFERAC) 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
6. in 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- javni uslužbenci in funkcionarji Komisije, 
- volonterski pripravniki 

 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime,  
- EMŠO,  
- davčna številka,  
- kraj rojstva,  
- država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, 
- državljanstvo,  
- naslov stalnega in začasnega prebivališča,  
- izobrazba,  
- bruto plača za delo s polnim delovnim časom,  
- bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, 
- bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa,  
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- bruto nadomestila plač, ki bremenijo Komisijo,  
- bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti,  
- plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače,izredno izplačilo,  
- povračila stroškov v zvezi z delom,  
- regres za letni dopust,  
- jubilejna nagrada,  
- dodatna plačila, namenjena socialni varnosti,  
- plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje,  
- solidarnostna pomoč,  
- odpravnina,  
- stroški izobraževanja delavcev,  
- davki na izplačane plače,  
- ostali stroški dela,  
- plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,  
- plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,  
- plačani prispevki za starševsko varstvo,  
- plačani prispevki za zaposlovanje,  
- drugi podatki v skladu z zakonom; 

 
6. Namen obdelave 

- urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,  
- uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva,  
- zagotavljanje statističnega spremljanja ter  
- za potrebe inšpekcijskega nadzora; 

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Trajno. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov 
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije in 

- v predpisih v zvezi z uporabo aplikacije MFERAC, predvsem glede pooblastil za dostopanje in 
pravic za vnašanje ter spreminjanje podatkov. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Evidenca o zaposlenih delavcih (MFERAC) je povezana s Centralnim registrom prebivalstva.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 
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(23) EVIDENCA O IZVAJALCIH AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca o izvajalcih avtorskih in podjemnih pogodb  
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- osebe, ki so s Komisijo sklenile avtorsko ali podjemno pogodbo, 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
- osebno ime, EMŠO, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče, številka TRR. 
- vrsta pogodbe, opravljeno delo, razlog za sklenitev pogodbe, datum izvršitve pogodbenega 

dela, višina honorarja, oseba ali komisija za pregled opravljenega dela, predlagatelj sklenitve 
pogodbe 
 

6. Namen obdelave 
- izvajanje sklenjenih avtorskih pogodb in pogodb o delu,  
- za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se 

podatki nanašajo; 
 
7. Rok hrambe osebnih podatkov – Trajno. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov -  
Davčna uprava RS, Zavod za zaposlovanje RS, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih 
podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.  
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 
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(24) EVIDENCA O VOLONTERSKIH PRIPRAVNIKIH 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca o volonterskih pripravnikih 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
124. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07 Odl.US: U-I-
45/07, Up-249/06-22, 103/07, 45/08-ZArbit in 83/09 Odl.US: U-I-284/06-26) in pisna privolitev 
posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- osebe, ki so s Komisijo sklenile pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva. 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
- osebno ime,  
- EMŠO,  
- davčna številka,  
- stalno prebivališče,  
- številka TRR. 

 
6. Namen obdelave 

- izvajanje sklenjenih pogodb o opravljanju volonterskega pripravništva,  
- za druge v zakonu določene namene in  
- za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo; 

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov – Trajno. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov 
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200679&stevilka=3456
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200746&stevilka=2515
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007103&stevilka=5131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1979
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200983&stevilka=3714
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(25) EVIDENCA O IZPLAČILIH FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO ZAPOSLENE V KOMISIJI 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca o izplačilih fizičnim osebam, ki niso zaposlene v komisiji 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- osebe, ki prejemajo izplačila na podlagi sklenjene pogodbe o delu s Komisijo, ali na podlagi 
študentske napotnice 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
- osebno ime,  
- davčna številka,  
- stalno ali začasno prebivališče,  
- številka TRR. 
- višina bruto izplačil na podlagi sklenjene pogodbe o delu in prispevkov, ki bremenijo Komisijo. 

 
6. Namen obdelave 

- izvajanje sklenjenih pogodb o delu,  
- za druge v zakonu določene namene in  
- za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.  

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Trajno. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov 
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 
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(26) EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca o izrabi delovnega časa 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
6. in 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- javni uslužbenci in funkcionarji Komisije ter volonterski pripravniki. 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
- osebno ime,  
- podatke o številu ur,  
- datum prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan,  
- skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom z 

oznako vrste opravljenega delovnega časa in opravljene ure v času nadurnega dela,  
- neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako 

vrste nadomestila (koriščenje dopusta, bolniška odsotnost, službena pot),  
- neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali 

delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila (starševski dopust),  
- neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.  

 
6. Namen obdelave 

- urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,  
- uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva,  
- zagotavljanje statističnega spremljanja,  
- za potrebe inšpekcijskega nadzora, 
- za obračun dela in s tem povezanih izplačil. 

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov - Trajno. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev - Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - Ni zunanjih uporabnikov. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 
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(27) EVIDENCA O DELU NA DOMU 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca o delu na domu 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07 Odl.US: U-I-
45/07, Up-249/06-22, 103/07, 45/08-ZArbit in 83/09 Odl.US: U-I-284/06-26 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- javni uslužbenci, ki opravljajo delo na domu. 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
- osebno ime,  
- datum opravljanja dela na domu. 

 
6. Namen obdelave 

- urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter  
- za potrebe inšpekcijskega nadzora. 

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov – Trajno. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - Ni zunanjih uporabnikov.  
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200679&stevilka=3456
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200746&stevilka=2515
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007103&stevilka=5131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1979
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200983&stevilka=3714
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(28) SEZNAM UPORABNIKOV SLUŽBENE TELEKOMUNIACIJSKE, TEHNIČNE IN STROJNE 
OPREME  

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Seznam uporabnikov službene telekomunikacijske, tehnične in strojne opreme 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
18. člen Pravilnika o uporabi službene telekomunikacijske, tehnične in strojne opreme Komisije za 
preprečevanje korupcije št. 001-12/2011,1 z dne 17.2.2011 in pisna privolitev posameznika, na 
katerega se podatki nanašajo. 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- javni uslužbenci in funkcionarji, ki uporabljajo službeni mobilni telefon. 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
- osebno ime,  
- naziv/delovno mesto, 

 
6. Namen obdelave 

- urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, plačila ter za potrebe inšpekcijskega 
nadzora. 

 
7. Rok hrambe osebnih podatkov – Deset (10) let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - Ni zunanjih uporabnikov. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 

 

 



33 

 

(29) EVIDENCA O OPRAVLJENIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) in 39. 
člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- zaposleni na Komisiji. 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
- osebno ime,  
- datum opravljenega zdravstvenega pregleda. 

 
6. Namen obdelave 

- zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca,  
- preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in 

preprečevanja invalidnosti. 
 

7. Rok hrambe osebnih podatkov – Trajno. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - Ni zunanjih uporabnikov. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije., 

- podatki so shranjeni v zaklenjenih kovinskih omarah v prostorih Komisije. 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 
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(30) EVIDENCA O OPRAVLJENIH USPOSABLJANJIH ZA VARNO DELO IN PREKIZKUS 
PRAKTIČNEGA ZNANJA 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkus praktičnega znanja  
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) in 39. 
člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- zaposleni na Komisiji. 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
- osebno ime,  
- datum opravljenega usposabljanja. 

 
6. Namen obdelave 

- zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. 
 

7. Rok hrambe osebnih podatkov - Trajno. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov - Ni zunanjih uporabnikov. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije, 

- podatki so shranjeni v zaklenjenih kovinskih omarah v tajništvu Generalnega sekretariata 
Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 
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(31) EVIDENCA ZADEV/DOKUMENTARNEGA GRADIVA 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca zadev/dokumentarnega gradiva  
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Drugi odstavek 11. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, v 
nadaljevanju: ZIntPK) in 124. člen Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 
30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 popr.), 31/08, 35/09, 58/10 in 101/10) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- stranke, pobudniki, prosilci, prijavitelji, zavezanci in drugi osebe, katerih osebni podatki se 
obdelujejo v postopkih po ZInPK 

 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime, naslov, EMŠO, davčna številka,  
- zaposlitev, funkcija oziroma položaj,  
- firma, sedež in enotna matična številka pravne osebe, kontaktni podatki (telefonska številka, 

e-naslov), drugi podatki, ki se obdelujejo v posameznih postopkih. 
 
6. Namen obdelave 

- je temeljna evidenca o opravljanju del in nalog organa in je podlaga vsem drugim evidencam, 
ki se nanašajo na delo organa in tako namenjena izvajanju nalog in pristojnosti Komisije. 

  
7. Rok hrambe osebnih podatkov – Trajno. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov 
Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki 
so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter 
ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi 
drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi 
posameznika ali pogodbenem razmerju. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005106&stevilka=4563
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200630&stevilka=1265
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200686&stevilka=3722
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200732&stevilka=1705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&stevilka=3412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007115&stevilka=5705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20076263
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200831&stevilka=1124
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200935&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201058&stevilka=3238
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010101&stevilka=5154
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 (32) EVIDENCA OBISKOVALCEV 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca obiskovalcev  
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- osebe, ki vstopajo v prostore Komisije, razen zaposlenih in drugih, ki imajo s Komisijo 
sklenjeno pogodbo o delu 

 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

- osebno ime,  
- razlog vstopa,  
- datum in ura vstopa in izstopa. 

 
6. Namen obdelave 

- varovanja premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter zagotavljanja reda v njenih 
prostorih Komisije. 
 

7. Rok hrambe osebnih podatkov - 3 leta. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov  
Evidenca velja za uradno evidenco v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, če je 
potrebno pridobiti podatke z vidika koristi mladoletnika ali za izvrševanje pristojnosti policije ter 
obveščevalno-varnostne dejavnosti.  
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 
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(33) EVIDENCA PRIJAV O SUMIH KORUPCIJE IN KRŠITEV ZAKONA O INTEGRITETI IN 
PREPREČEVANJU KORUPCIJE 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov 
Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko) 
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Prva alineja drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11, v nadaljevanju: ZIntPK) 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

- prijavljene osebe 
 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
Ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebivališča prijavljenih oseb in druge podatke, 
povezane s preprečevanjem in raziskovanjem prijavljenih koruptivnih ravnanj za namene ugotavljanja 
korupcije in izvajanja pristojnosti komisije ter drugih državnih organov na področju preprečevanja 
korupcije.  
 
6. Namen obdelave 

- preprečevanje in raziskovanje prijavljenih koruptivnih ravnanj za namen ugotavljanja korupcije 
in izvajanja pristojnosti komisije ter drugih državnih organov na področju preprečevanja 
korupcije. 
 

7. Rok hrambe osebnih podatkov - 10 let. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov  

- z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa - Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije so 
varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom; 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; 
- postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o 

varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3.2.2011, ki je dostopen na lokalnem 
strežniku Komisije. 

 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 - zastopnik ni potreben. 


