
 

EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV - OBČINA MEŽICA, TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA, Kontakt: dpo@mezica.si ; Tel.: 02 82 79 363 
 

Zap. 
št. 

Naziv zbirke Pravna podlaga Namen 
obdelave 

Vrsta obdelave Kategorije 
posameznikov 

Vrsta OP Uporabniki /kategorije 
uporabnikov – prenos 
zunanjim 

Uporabniki- 
pogodbena 
obdelava 
 

Čezmejna 
obdelava, 
(obdelava 
izven EU) 

Rok hrambe  
T – trajno 
A – arhivsko 
 

Ukrepi za 
varstvo 
osebnih 
podatkov 

1 Evidenca 
dokumentarnega 
sistema (na 
podlagi več 
dejavnosti 
obdelav – vloge v 
upravnih in drugih 
postopkih)  
 

74. a člen 
Zakona o 
državni upravi, 
Uredba o 
upravnem 
poslovanju  
 

Za potrebe 
postopkov in 
odločanj pri 
opravljanju 
del in nalog 
Občine 
Mežica 
 

Zbiranje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba, 
razkritje s 
posredovanjem  
 

Občani Občine 
Mežica in ostali 
vlagatelji  
 

Ime in priimek, naslov, 
EMŠO, datum rojstva, 
državljanstvo, kontaktni 
podatki in drugi 
podatki, 
 ki se obdelujejo v 
posameznih postopkih 
 

Na podlagi izrecne 
zahteve temelječe na 
zakonu, se podatki 
posredujejo 
upravičenim 
uporabnikom  
 

VBIT d.o.o. 
Brezje nad 
Kamnikom 25a,  
1242 Strahovica 
 
KALIOPA, 
informacijske 
rešitve d.o.o. 
Letališka cesta 32J 
1000 Ljubljana 

Ne 2 leti, T oz. 
50 let od 
nastanka, A 
 

Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

2 Evidenca članov 
občinskega sveta 
in delovnih teles 
in članov 
nadzornega 
odbora  

Zakon o lokalni 
samoupravi, 
Zakon o 
dohodnini, 
Zakon o 
evidencah na 
področju dela in 
socialne 
varnosti, Zakon 
o pokojninskem 
in invalidskem 
zavarovanju 

Plačilo sejnin 
in drugih 
obveznosti, 
vodenje 
evidenc s 
področja dela 
in socialne 
varnosti,  
poročanje 
podatkov 
Komisiji za 
preprečevanje 
korupcije 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba, 
razkritje s 
posredovanjem.  
 

Člani 
občinskega 
sveta, 
nadzornega 
odbora in člani 
delovnih teles, 
ki niso 
funkcionarji  
 

Ime in priimek, naslov 
prebivališča, davčna 
številka, EMŠO,  
telefonska številka, 
elektronska pošta, 
transakcijski račun, 
 podatek o vrsti  
zaposlitve,  
stranka / lista  

Komisija za 
preprečevanje 
korupcije  
 
Delno javno objavljeni 
podatki, skladno z 
zakonom 

INFOSYS podjetje 
za računalniški 
inženiring d.o.o. 
Partizanska cesta 
20A 
2390 Ravne na 
Koroškem 
 
Sigmateh 
inovativne 
informacijske 
tehnologije d.o.o. 
Cesta proletarskih 
brigad 67 
2000 Maribor 

Ne A Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

3 Evidenca 
kandidatov za 
člane občinskega 
sveta in župana 
 

Zakon o lokalnih 
volitvah 
Zakon o volitvah 
v državni zbor 

Izvolitev 
članov 
občinskega 
sveta in 
župana  
 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba, 
razkritje s 
posredovanjem  
 

Kandidati za 
člane 
občinskega 
sveta in župana  
 

Ime in priimek, rojstni 
podatki, stopnja 
izobrazbe, naziv 
izobrazbe, strokovni ali 
znanstveni naziv in 
delo, ki ga opravlja, 
naslov stalnega 
prebivališča v Republiki 
Sloveniji, ime in priimek 
ter naslov stalnega 
prebivališča 
predstavnika 
kandidature oziroma 

Delno javno objavljeni 
podatki, skladno z 
zakonom 
 
Državna volilna komisija  
 

Ne Ne 2 leti, A 
 

Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

mailto:dpo@mezica.si


liste kandidatov, če je 
državljan druge države  
 

4 Evidenca članov 
volilnih organov  
 

Zakon o lokalnih 
volitvah, Zakon 
o volitvah v 
državni zbor  

Izvedba 
lokalnih 
volitev in 
referendumov  
 
izplačilo 
nadomestila  
 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba, 
razkritje s 
posredovanjem  
 

Kandidati za 
člane volilnih 
organov  
 

Ime in priimek, naslov 
prebivališča, davčna 
številka,  
telefon, elektronska 
pošta  

Finančna uprava RS, 
Zavod RS za 
zaposlovanje, Zavod za 
zdravstveno 
zavarovanje Slovenije  
 

INFOSYS podjetje 
za računalniški 
inženiring d.o.o. 
Partizanska cesta 
20A 
2390 Ravne na 
Koroškem 
 
Sigmateh 
inovativne 
informacijske 
tehnologije d.o.o. 
Cesta proletarskih 
brigad 67 
2000 Maribor 

Ne 2 leti, A 
 

Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

5 Evidenca 
kandidatov in 
imenovanih 
sodnikov 
porotnikov  
 

Zakon o 
sodiščih  

Izvolitev 
sodnikov 
porotnikov  
 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba, 
razkritje s 
posredovanjem  
 

Kandidati za 
sodnike 
porotnike  
 

Ime in priimek, naslov 
prebivališča,  
izobrazba, zaposlitev, 
datum rojstva,  
telefon, elektronska 
pošta  

Okrožno sodišče v 
Slovenj Gradcu, 
 
Občinski svet  

Ne Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

6 Evidenca 
kandidatov za 
direktorje in 
ravnatelje javnih 
podjetij in javnih 
zavodov in  
kandidatov za 
člane sveta 
zavoda javnih 
zavodov in javnih 
podjetij  

Zakon o lokalni 
samoupravi 
 

Imenovanje 
direktorjev, 
ravnateljev in 
članov sveta 
zavoda javnih 
podjetij in 
javnih 
zavodov  
 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba, 
razkritje s 
posredovanjem  
 

Kandidati za 
direktorje, 
ravnatelje, 
člena sveta 
zavoda  
 

Ime in priimek, naslov 
prebivališča,  
izobrazba, zaposlitev, 
datum rojstva,  
telefon, elektronska 
pošta  

Občinski svet Ne  Ne A Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

7 Evidenca 
pripadnikov 
Civilne zaščite 
Občine Mežica  
 

Zakon o varstvu 
pred naravnimi 
in drugimi 
nesrečami 
 

Za potrebe 
izvajanja 
zaščite in 
reševanja  
 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba, 

Pripadniki 
sistema zaščite, 
reševanja in 
pomoči v občini   
 

Ime in priimek, naslov 
stalnega prebivališča, 
kraj rojstva, davčna 
številka, EMŠO, 
telefonska številka, e-
pošta  
 

Uprava RS za zaščito in 
reševanje  
 
Pogodba z zunanjim 
izvajalcem 

INFOSYS podjetje 
za računalniški 
inženiring d.o.o. 
Partizanska cesta 
20A 
2390 Ravne na 
Koroškem 
 

Ne T, A Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 



razkritje s 
posredovanjem  
 

Sigmateh 
inovativne 
informacijske 
tehnologije d.o.o. 
Cesta proletarskih 
brigad 67 
2000 Maribor 

8 Evidenca 
zavezancev za 
odmero 
nadomestila za 
uporabo 
stavbnega 
zemljišča  
 

Zakon o 
stavbnih 
zemljiščih, 
Odlok o 
nadomestilu za 
uporabo 
stavbnega 
zemljišča v 
Občini Mežica  

Za potrebe 
odmere 
nadomestila 
za uporabo 
stavbnega 
zemljišča na 
območju 
občine   
 

Zbiranje, 
urejanje, 
vpogled, 
izmenjava s 
FURS  
 

Uporabniki in 
lastniki 
nepremičnin na 
območju 
občine, ki so 
predmet 
odmere NUSZ  

ime in priimek, EMŠO, 
naslov, lastništvo 
zemljišča oziroma 
objekta, površina 
objekta 

Finančna uprava RS KALIOPA, 
informacijske 
rešitve d.o.o. 
Letališka cesta 32J 
1000 Ljubljana 

Ne 5 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

9 Evidenca o 
komunalnem 
prispevku  
 

od 216. do 219. 
člen Zakona o 
urejanju 
prostora  
 

Odmera 
komunalnega 
prispevka na 
vlogo stranke 
in po uradni 
dolžnosti  
 

Zbiranje,  
shranjevanje, 
vpogled  

Zavezanci za 
plačilo 
komunalnega 
prispevka 
 

ime in priimek, 
prebivališče, parc. št., 
telefon, elektronska 
pošta  
 

Na podlagi izrecne 
zahteve temelječe na 
zakonu, se podatki 
posredujejo 
upravičenim 
uporabnikom  
 

Ne Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

10 Evidenca prosilcev 
za dodelitev 
neprofitnega 
stanovanja 

Stanovanjski 
zakon, 
Pravilnik o 
dodeljevanju 
neprofitnih 
stanovanj v 
najem 

Izvedba 
postopka 
uvrstitve 
prosilcev na 
prednostno 
listo za 
dodelitev 
neprofitnega 
stanovanja 

Zbiranje,  
shranjevanje, 
vpogled 

Prosilci za 
dodelitev 
neprofitnega 
stanovanja 

ime in priimek 
vlagatelja in družinskih 
članov, datum rojstva, 
EMŠO, podatki o 
državljanstvu; podatki o 
prebivališču: stalno 
ali/in začasno, kraj, 
ulica in hišna številka, 
številka in ime pošte, 
občina; podatki, ki se 
nanašajo na družinska 
razmerja: število 
družinskih članov, 
razmerje do vlagatelja; 
podatki o bivanjskih 
okoliščinah, podatki o 
premoženjskem stanju 
vseh članov 
gospodinjstva 
(dohodninska odločba) 

Stanovanjsko podjetje, 
d.o.o., Ravne na 
Koroškem                      
Stanovanjski sklad RS, 
javni sklad 

Ne                       Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

11 Evidenca 
najemnikov 
občinskih 
stanovanj 

Stanovanjski 
zakon, 
Pravilnik o 
dodeljevanju 

Za potrebe 
sklenitve in 
izvajanja 

Zbiranje,  
shranjevanje, 
vpogled 

najemniki 
občinskih 
stanovanj 

ime in priimek 
vlagatelja in družinskih 
članov, datum rojstva, 
EMŠO, podatki o 

Stanovanjsko podjetje, 
d.o.o., Ravne na 
Koroškem 

Stanovanjsko 
podjetje, d.o.o., 
Ravne na 
Koroškem 

Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 



neprofitnih 
stanovanj v 
najem 

najemne 
pogodbe 

državljanstvu; podatki o 
prebivališču: stalno 
ali/in začasno, kraj, 
ulica in hišna številka, 
številka in ime pošte, 
občina; podatki, ki se 
nanašajo na družinska 
razmerja: število 
družinskih članov, 
razmerje do vlagatelja; 
podatki o bivanjskih 
okoliščinah, podatki o 
premoženjskem stanju 
vseh članov 
gospodinjstva 
(dohodninska odločba) 

v Občini 
Mežica 

12 Evidenca 
upravičencev do 
subvencionirane 
najemnine 

50. člen Zakona 
o uveljavljanju 
pravic iz javnih 
sredstev  

za potrebe 
izplačila 
subvencije 
najemnine 

Zbiranje,  
shranjevanje, 
vpogled 

upravičenci do 
subvencije 
najemnine 

ime in priimek, EMŠO, 
davčna številka, naslov 
prebivališča, številka 
transakcijskega računa 
lastnika stanovanja, 
naslov najemnega 
stanovanja, obdobje 
veljavnosti in višina 
pravice 

CSD Ravne na 
Koroškem,  
Stanovanjsko podjetje, 
d.o.o., Ravne na 
Koroškem,                    
Energija RM d.o.o. 

Stanovanjsko 
podjetje, d.o.o. 
Ravne na 
Koroškem 

Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

13 Evidenca o 
najemnih 
razmerjih in 
služnostnih 
pogodbah za 
zemljišča v lasti 
občine  
 

Zakon o lokalni 
samoupravi,  
Zakon o 
stvarnem 
premoženju 
države in 
samoupravnih 
lokalnih 
skupnosti 
Uredba o 
stvarnem 
premoženju 
države in 
samoupravnih 
lokalnih 
skupnosti  

Izdajanje 
računov, 
spremljanje 
veljavnosti 
pogodb, 
zasedenosti  
 

vpis, vodenje 
evidence  
 

fizične osebe, ki 
so najemniki, 
služnostni 
upravičenci/ 
zavezanci  
 

ime in priimek, naslov,  
EMŠO,  
davčna številka,  
ID parcele 
 

Ne Ne Ne T, A Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

14 Evidenca o 
prodajah in 
nakupih 
nepremičnin 

Zakon o lokalni 
samoupravi,  
Zakon o 

stvarnem 

premoženju 

države in 

Sklenitev 
pogodbe, 
pogajanja, 
pregled nad 
stanjem 
stvarnega 

Zbiranje, 
urejanje, 
vpogled 

Kupci, 
prodajalci 

Ime in priimek, naslov, 
EMŠO, davčna številka, 
ID parcele 

Ne Ne Ne T, A Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 



samoupravnih 

lokalnih 

skupnosti 

Uredba o 

stvarnem 

premoženju 

države in 

samoupravnih 

lokalnih 

skupnosti   

premoženja 
občine,   

15 Evidenca pobud 
za spremembo 
namenske rabe 
prostora  
 

Zakon o lokalni 
samoupravi,  
Zakon o 
urejanju 
prostora  

Priprava in 
uveljavitev 
prostorskega 
akta  
 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba, 
razkritje s 
posredovanjem  
 

Pobudniki za 
spremembo 
prostorskega 
akta  
 

Ime in priimek, 
prebivališče, kontakt: 
telefon, elektronska 
pošta, parcelna št, k.o.  
 

Ne Pogodba z 
zunanjim 
pripravljavcem  
 

Ne A Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

16 Evidenca pripomb 
in predlogov 
javnosti v okviru 
javne razgrnitve 
posameznih 
prostorskih 
načrtov  
 

Zakon o lokalni 
samoupravi,  
Zakon o 
urejanju 
prostora  

Priprava in 
uveljavitev 
prostorskega 
akta  
 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba, 
razkritje s 
posredovanjem.  
 

Vsi, ki so dali 
pripombo v 
času javne 
razgrnitve 
prostorskega 
akta  
 

Ime in priimek, 
prebivališče, kontakt: 
telefon, elektronska 
pošta, parcelna št, k.o.  
 

Ne Pogodba z 
zunanjim 
pripravljavcem  
 

Ne A 
 

Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

17 Evidenca plačil 
obveznega 
zdravstvenega  
zavarovanja  

Zakon o 
uveljavljanju 
pravic iz javnih 
sredstev, 
Zakon o 
zdravstvenem  
varstvu in 
zavarovanju  
 

Za potrebe 
izplačevanja 
prispevka za 
obvezno 
zdravstveno 
zavarovanje in 
vodenje 
evidence 
 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba 
 

Upravičenci do 
plačila 
obveznega 
zdravstvenega 
zavarovanja  

1.ime in priimek, 
davčna številka, številka 
odločbe, datum in 
veljavnost odločbe(uvoz 
podatkov iz 
Distribucijskega modula 
MDDSZ v aplikacijo za 
izplačilo)  
2. ime in priimek 
otroka, podatki o 
prebivališču otroka 
(stalnem, začasnem) 
EMŠO otroka, ime in 
priimek staršev otroka, 
naslov prebivališča 
staršev otroka, rojstni 
datum staršev otroka, 
podatki o skrbniku 

Finančna uprava RS,  
Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije,  
Center za socialno delo  

INFOSYS podjetje 
za računalniški 
inženiring d.o.o. 
Partizanska cesta 
20A 
2390 Ravne na 
Koroškem 
 
 

Ne T Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 



otroka, podatki o 
prebivališču skrbnika 
otroka, socialna slika 
družine (spisovna 
evidenca  
– podatki CSD)  
 

18 Evidenca o 
upravičencih do 
denarne pomoči 
za novorojence  

Zakon o lokalni 
samoupravi,  
Pravilnik o 
enkratni 
denarni pomoči 
ob rojstvu 
otroka v občini 
Mežica 

Za potrebe 
izplačevanja 
enkratnega 
denarnega 
prispevka  
 

Zbiranje, 
urejanje, 
vpogled v CRP  
 

Starši 
novorojencev, 
novorojenci 
 

ime in priimek, naslov, 
EMŠO, davčna številka, 
telefon, TRR vlagatelja, 
sorodstvena vez, število 
otrok, ime in priimek 
ter rojstni podatki 
otroka, ime in priimek, 
naslov, rojstni podatki 
starša 

Ne  Ne Ne 5 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

19 Evidenca 
vlagateljev, ki 
kandidirajo na 
javnih 
pozivih/razpisih za 
priznanja/nagrade  
 

Zakon o lokalni 
samoupravi, 
Statut Občine,  
Odlok o grbu, 
zastavi, 
občinskem 
prazniku in 
priznanjih v 
Občini Mežica 
 

Podelitev 
nagrad ali 
priznanj  
 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba  
 

Vlagatelji, ki 
kandidirajo na 
javni 
poziv/razpis za 
izjemne 
dosežke na 
predlog  
 

Kandidat: Ime in 
priimek, naziv, naslov, 
status, kontaktni 
podatki (tel. št., naslov 
elektronske pošte), 
vrsta nagrade  
 

Delno javno objavljeno Ne Ne 5 let (A) Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

20 Evidenca oseb 
oproščenih plačila 
storitev 
institucionalnega 
varstva  

Zakon o lokalni 
samoupravi  
Statut Občine  
Zakon o 
socialnem 
varstvu  

Subvencionira
nje stroškov 
oskrbe v 
institucionaln
em varstvu  
 

Vpogled, 
uporaba, 
strukturiranje  
 

Občani, katerim 
Center za 
socialno delo 
odobri 
subvencioniran
o 
institucionalno 
varstvo  
 

Oskrbovanec: priimek 
in ime, naslov stalnega 
bivališča, datum 
rojstva, mesečni stroški 
oskrbnine  
 

Center za socialno delo,  
institucija, ki izvaja 
varstvo  

Ne 
 

Ne T Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

21 Evidenca izplačil 
enkratne denarne 
pomoči  
 

Zakon o lokalni 
samoupravi, 
Zakon o 
socialnem 
varstvu  
 

Izplačilo 
denarne 
pomoči  
 

Vpogled, 
uporaba  
 

Posamezni 
občani občine  
 

Priimek in ime, naslov  
 

CSD Ravne na 
Koroškem 

Ne 
 

Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

22 Evidenca oseb, ki 
so oproščene 
plačila storitve 
pomoč družini na 
domu - družinski 
pomočnik 

Zakon o lokalni 
samoupravi, 
Zakon o 
socialnem 
varstvu  
 

Oprostitev 
plačila 
storitve 
pomoč na 
domu 

Vpogled, 
uporaba  
 

Posamezni 
občani občine  
 

Priimek in ime, naslov, 
EMŠO 
 

CSD Ravne na 
Koroškem 

Ne Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 



23 Evidenca 
prijaviteljev na 
razpise s področja 
kmetijske 
dejavnosti  
 

Zakon o lokalni 
samoupravi,  
Zakon o 
kmetijstvu, 
Pravilnik o 
ohranjanju in 
spodbujanju 
razvoja 
kmetijstva in 
podeželja v 
Občini Mežica 
za programsko 
obdobje 2016–
2020 

Dodelitev 
sredstev za 
ohranjanje in 
razvoj 
kmetijstva in 
podeželja  
 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba  
 

Prijavitelj na 
razpis  
 

Ime in priimek lastnika 
kmetije, KMG – MID,  
ime in priimek, naslov, 
telefon, e-pošta, davčna 
št. matična št., št. 
računa, banka pri kateri 
je odprt račun 
 

Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano,  
Ministrstvo za finance  
 

Ne 
 

Ne 2,5 leti, T, A Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

24 Evidenca 
prijaviteljev na 
razpise s področja 
dodeljevanja 
finančnih spodbud 
za pospeševanje 
razvoja turizma 
 

Zakon o lokalni 
samoupravi ,  
Pravilnik o 
spodbujanju 
razvoja turizma 
v Občini Mežica 

Dodelitev 
sredstev za 
razvoj turizma  
 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba  
 

Prijavitelj na 
razpis  
 

Ime in priimek 
odgovorne osebe, 
naslov, telefon, e-pošta, 
davčna št. matična št., 
št. računa, banka pri 
kateri je odprt račun 
 

Ne Ne Ne 2,5 leti, T, A Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

25 Evidenca 
oškodovancev ob 
naravnih nesrečah  
 

Zakon o lokalni 
samoupravi  
Zakon o odpravi 
posledic 
naravnih 
nesreč, 
Uredba o 
metodologiji za 
ocenjevanje 
škode  

Dodelitev 
sredstev za 
odpravo 
škode zaradi 
naravne 
nesreče  
 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba  
 

Oškodovanec iz 
občine Mežica, 
ki se prijavi na 
poziv  
 

Oškodovanci:  
Priimek in ime, naslov, 
davčna številka, KMG-
MID, naslov 
poškodovanega 
objekta, TRR, naziv 
banke, parcelna št.  
Cenilci komisije:  
priimek in ime, 
zaposlitev, kontaktni 
podatki (telefon, e-
naslov)  

MORS -  
Uprava RS za zaščito in 
reševanje  
Ministrstvo za 
gospodarstvo   
 
Program AJDA 

Ne Ne A Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

26 Evidenca 
posameznikov in 
odgovornih oseb 
kulturnih, 
športnih, 
socialnih, 
mladinskih  
organizacij 
(društva in javni 
zavodi), ki 
kandidirajo na 
razpisih 

Zakon o lokalni 
samoupravi, 
Zakon o športu, 
 
Posamezni 
občinski 
pravilniki s 
predmetnih 
področij 

Dodelitev 
sredstev za 
spodbujanje 
športnih, 
kulturnih, 
socialnih 
programov  
 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba  
 

Prijavitelj na 
razpis,  
člani društva  

Prijavitelj:  
Naziv in naslov 
prijavitelja, naslov, 
davčna št., matična št. 
ime in priimek 
zakonitega zastopnika, 
naslov, funkcija, TRR in 
naziv banke  
Kontakt: tel. številka, 
elektronski naslov  
Podatki o kontaktni 
osebi:  

Ne Ne Ne 2,5 leti, T, A Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 



ime in priimek, naslov, 
funkcija  
Kontakt: tel. številka, 
elektronski naslov  
Udeleženci aktivnosti:  
Ime in priimek, naslov, 
leto rojstva, rang 
tekmovanja  
Strokovni kader:  
Ime in priimek, naziv  

27 Evidenca o 
vlagateljih za 
znižano plačilo 
vrtca  

Zakon o vrtcih,  
Zakon o 
organizaciji in 
financiranju 
vzgoje in 
izobraževanja  
 

Subvencionira
nje stroškov 
oskrbe otroka 
v vrtcu  
 

Vpogled, 
uporaba, 
strukturiranje  
 

Otroci vključeni 
v programe 
vrtca, njihovi 
starši oz. 
zakoniti 
zastopniki 
 

Starš ali zastopnik: 
Priimek in ime, naslov, 
EMŠO, državljanstvo, 
družinska razmerja, 
premoženjsko stanje 
 
Otrok: Priimek in ime, 
naslov, EMŠO, 
državljanstvo 
 
 

OŠ Mežica, 
Vrtec Mežica, 
vrtci v Sloveniji  

Ne Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

28 Evidenca 
upravičencev do 
brezplačnega  
prevoza v 
osnovno šolo 

Zakon o 
prevozih v 
cestnem 
prometu 

Subvencionira
nje prevoza 

Vpogled, 
uporaba, 
strukturiranje  
 

osnovnošolci Ime in priimek, naslov OŠ Mežica Ne Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

29 Evidenca 
dolžnikov 
občinskega 
proračuna  
 

Zakon o lokalni 
samoupravi  
Zakon o 
financiranju 
občin, 
Zakon o izvršbi 
in zavarovanju  

Izterjava 
dolga, izvršbe 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba  

Dolžniki  Dolžnik:  
priimek in ime, naslov, 
datum rojstva (za 
fizične osebe), 
kontaktni podatki, višini 
dolga, datum 
opominjanja in datum 
vložitve izvršbe  
V primeru smrti: sklep o 
dedovanju, priimek in 
ime dedičev, datum 
rojstva, naslov, EMŠO  

Sodišča  
Stečajni upravitelji  

INFOSYS podjetje 
za računalniški 
inženiring d.o.o. 
Partizanska cesta 
20A 
2390 Ravne na 
Koroškem 
 

Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

30 Evidenca o 
zavezancih za 
občinsko takso 

Zakon o lokalni 
samoupravi, 
Odlok o 
občinskih 
taksah v Občini 
Mežica 

Postopek 
odmere 
občinske 
takse 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled 

Zavezanci za 
plačilo občinske 
takse 

Ime in priimek, naslov, 
EMŠO 

Ne Ne Ne 5 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 



31 
 

Evidenca o izdanih 
potrdilih iz javnih 
evidenc in 
soglasij, podanih 
na podlagi vloge 
posameznika 
(upravni 
postopek) 

Zakon o 
urejanju 
prostora 
Zakon o 
splošnem 
upravnem 
postopku 
 

Potrdilo o 
namenski rabi 
zemljišča, 
Lokacijska 
informacija, 
Potrdilo o 
ne/uveljavljan
ju predkupne 
pravice 
Potrdilo o 
pogojih za 
spreminjanje 
meje parcele 

Zbiranje, 
shranjevanje, 
vpogled 

vlagatelji Ime in priimek, naslov, 
telefonska številka 

Ne Ne Ne 2 leti Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

32 Evidenca soglasij 
izdanih s področja 
cestne 
infrastrukture na 
podlagi vlog 
posameznikov 

Zakon o cestah 
Posamezni 
odloki 

Soglasje za 
delno ali 
popolno 
zaporo 
občinske 
ceste, soglasje 
za izredni 
prevoz po 
javni cesti, 
soglasje za 
dela na in v 
varovalnem 
pasu ceste 

Zbiranje, 
shranjevanje, 
vpogled 

vlagatelji Ime in priimek, naslov, 
telefonska številka 

Policijska postaja Ravne 
na Koroškem,  
Reševalna  
postaja Ravne  
na Koroškem,  
Gasilsko 
društvo Mežica,  
UE Ravne na Koroškem, 
JKP Log d.o.o.,  
Medobčinski 
inšpektorat Koroške,  
Komunala Mežica d.o.o.  
 

Ne Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

33 Evidenca 
prijaviteljev 
obratovalnega 
časa gostinskih 
lokalov/kmetij 

Zakon o 
gostinstvu 

Prijava 
obratovalnega 
časa 

Zbiranje, 
shranjevanje, 
vpogled 

prijavitelji Ime in priimek, naslov, 
e-pošta, telefonska 
številka 

Ne Ne Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

34 Evidenca soglasij s 
področja 
gradbene 
zakonodaje  

Zakon o 
urejanju 
prostora, 
Posamezni 
odloki 

Soglasje za 
priključek na 
občinsko 
cesto, soglasje 
za manjši 
odmik od 
parcelne meje 

Zbiranje, 
shranjevanje, 
vpogled 

vlagatelji Ime in priimek, naslov, 
telefonska številka 

Ne Ne Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

35 Evidenca soglasij 
za izvedbo 
prireditev 

Zakon o javnih 
zbiranjih 

Soglasje k 
prireditvi 

Zbiranje, 
shranjevanje, 
vpogled 

vlagatelji Ime in priimek, naslov, 
telefon 

Ne Ne Ne 5 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 



36 Evidenca soglasij 
za prodajo izven 
poslovnega 
prostora 

Zakon o trgovini Soglasje k 
uporabi javne 
površine 

Zbiranje, 
shranjevanje, 
vpogled 

vlagatelji Ime in priimek, naslov, 
davčna številka 

Ne Ne Ne 5 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

37 Evidenca soglasij 
za uporabo javne 
površine 

Zakon o lokalni 
samoupravi 

Soglasje k 
prodaji izven 
poslovnih 
prostorov 

Zbiranje, 
shranjevanje, 
vpogled 

vlagatelji Ime in priimek, naslov, 
telefonska številka 

Ne Ne Ne 5 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

38 Evidenca 
prijaviteljev 
zapuščenih živali 

Zakon o zaščiti 
živali 

Prijava 
zapuščene 
živali 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba 

prijavitelji Ime in priimek, naslov, 
telefon 

Veterinarske postaje in 
posamezni veterinarji 

Ne Ne 5 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

39 Evidenca o 
zaposlenih 
delavcih 

48. člen Zakona 
o delovnih 
razmerjih, 13. 
člen Zakona o 
evidencah na 
področju dela in 
socialne 
varnosti, Zakon 
o javnih 
uslužbencih in 
Zakon o sistemu 
plač v javnem 
sektorju 
 

a) urejanje 
pravic in 
obveznosti 
delavcev iz 
delovnega 
razmerja, b) 
uveljavljanje 
pravic iz 
sistema 
socialnega 
zavarovanja in 
socialnega 
varstva, c) 
zagotavljanje 
statističnega 
spremljanja 
ter za potrebe 
inšpekcijskega 
nadzorstva 
 

Zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje, 
vpogled, 
uporaba, 
razkritje s 
posredovanjem. 
 

zaposleni 
delavci 
 

a) podatki o delavcu:- 
osebno ime,- datum 
rojstva, če oseba nima 
EMŠO,- kraj rojstva,- 
država rojstva, če je kraj 
rojstva v tujini,- enotna 
matična številka 
občana,- davčna 
številka,- državljanstvo,- 
naslov stalnega 
prebivališča (ulica, 
hišna številka, kraj, 
poštna številka, šifra 
občine, občina, šifra 
države, država),- naslov 
začasnega prebivališča 
(ulica, hišna številka, 
kraj, poštna številka, 
šifra občine, občina, 
šifra države, država),- 
izobrazba,- ali je 
delavec invalid, 
 

Finančna uprava RS, 
Zavod RS za 
zaposlovanje, Zavod za 
zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, 
drugi na podlagi izrecne 
zahteve (podlaga za 
pridobitev temelječa na 
zakonu ali osebni 
privolitvi). 
 

INFOSYS podjetje 
za računalniški 
inženiring d.o.o. 
Partizanska cesta 
20A 
2390 Ravne na 
Koroškem 
 

Ne T, A Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

40 Evidenca o 
stroških dela 

Zakon o 
evidencah na 
področju dela in 
socialne 
varnosti  

Urejanje 
pravic iz dela, 
ki izhajajo iz 
plač, 
nadomestil 

zbiranje, 
beleženje, 
urejanje, 
strukturiranje, 
shranjevanje… 

zaposleni 
delavci 
 

Ime in priimek, 
prebivališče, davčna 
številka, enotna 
matična številka 
občana, TRR za nakazilo 

Finančna uprava RS, 
Uprava za javna plačila, 
ZZZS, Ajpes, ZPIZ, 
Modra zavarovalnica 
 

INFOSYS podjetje 
za računalniški 
inženiring d.o.o. 
Partizanska cesta 
20A 

Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 



 plač, 
uveljavljanje 
pravic iz 
sistema 
socialnega 
zavarovanja 
 

vpogled, 
uporaba, 
razkritje s 
posredovanjem 
 

 2390 Ravne na 
Koroškem 
 

v Občini 
Mežica 

41 Evidenca o izrabi 
delovnega časa 

Zakon o 
evidencah na 
področju dela in 
socialne 
varnosti  
 

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

Zbiranje, 
urejanje, 
pregledovanje, 
posredovanje 
 

zaposleni 
delavci, bivši 
zaposleni, 
sodelavci po 
podjemni 
pogodbah 
 

ime in priimek, datum 
prihoda in odhoda na 
delo ter drugi izhodi za 
posamezni delovni dan, 
vrsta odsotnosti za 
posamezne delovne 
dni; koriščenje dopusta, 
bolniška odsotnost, 
službena pot, starševski 
dopust (dopust na nego 
in varstvo 
otroka/porodniški/očet
ovski dopust) 
 

Ne INFOSYS podjetje 
za računalniški 
inženiring d.o.o. 
Partizanska cesta 
20A 
2390 Ravne na 
Koroškem 
 

Ne 10 let 
 

Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

42 Evidenca s 
področja varnosti 
in zdravja pri delu 

Zakon o 
varnosti in 
zdravju pri delu 
 

vodenje 
evidence o 
opravljenih 
usposabljanjih 
za varno delo  
 

zbiranje in 
urejanje 
 

zaposleni 
 

Ime in priimek 
 

Ne Ne Ne 5 let, A Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

43 Evidenca oseb, 
vključenih v 
programe aktivne 
politike 
zaposlovanja 

Zakon o 
urejanju trga 
dela 

Sofinanciranje 
javnih del 

zbiranje in 
urejanje 
 

Udeleženci 
programa 

Ime in priimek, naslov, 
rojstni podatki, 
izobrazba, davčna 
številka, TRR, 
telefonska številka 

Ne Zavod za 
zaposlovanje RS 

Ne 5 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

44 Evidenca 
posredovane in 
prejete 
elektronske pošte  
 

3. odstavek 8. 
člena ZVOP in 
ZDR  
 

Izvrševanje 
zakonitih 
pristojnosti 
občine  
 

urejanje Zaposleni Ime in priimek, naslov 
elektronske pošte, 
elektronski naslov 
pošiljatelja, datum in 
čas prejema/pošiljanja 
elektronske pošte, 
velikost 
poslane/prejete 

Ministrstvo za javno 
upravo/HKOM  
 

Ne Ne do 
prekinitve 
delovnega 
razmerja  
 

Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 



 

 

 

 

 

 

 

 

elektronske pošte, naziv 
poslane/prejete 
elektronske pošte  
 

45 Evidenca predalov 
elektronske pošte 
zaposlenih  
 

3. odstavek 8. 
člena ZVOP  
 

Omogočanje 
elektronske 
komunikacije  
 

urejanje zaposleni Ime in priimek, naslov 
elektronske pošte  
 

Ministrstvo za javno 
upravo/HKOM  
 

Ne Ne 
 

do 
prekinitve 
delovnega 
razmerja  
 

Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

46 Evidenca izplačil 
izvajalcem po 
podjemnih/ 
avtorskih 
pogodbah 
 

Pogodba izplačilo 
pogodbene 
obveznosti po 
opravljenem 
delu 
 

vnos podatkov, 
vpogled, 
razkritje  
 

posamezniki, ki 
sklenejo 
pogodbo 
 

Ime in priimek, 
prebivališče, davčna 
številka, enotna 
matična številka 
občana, kontakt: 
telefon, elektronska 
pošta 
 

Finančna uprava RS, 
Uprava za javna plačila, 
e-vem 
 

Ne Ne 10 let Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

47 Evidenca o 
postopkih 
omejitev 
dedovanja po ZD 

Zakon o 
dedovanju 

Omejitev 
dedovanja 

Zbiranje, 
urejanje, 
uporaba, 
posredovanje 

Zapustnik, 
dediči  

Ime in priimke, naslov, 
EMŠO, davčna številka, 
rojstni podatki 

UE Ravne na Kor. 
Sodišče 

Ne Ne T Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 

48 Evidenca o 
postopkih zaradi 
insolventnosti 

Zakon o 
finančnem 
poslovanju, 
postopkih 
zaradi 
insolventnosti 
in prisilnem 
prenehanju 

Prijava 
terjatev 

Zbiranje, 
urejanje, 
uporaba, 
posredovanje 

Dolžnik – fizična 
oseba 

Ime in priimke, naslov, 
EMŠO, davčna številka 

FURS 
Sodišče 

Ne Ne T Pravilnik o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
v Občini 
Mežica 


