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Katalog zbirk osebnih podatkov Občine Grad

VSEBINA
Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o zaposlenih delavcih v občinski upravi Občine Grad
Evidenca o plači zaposlenega
Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Evidenca članov občinskega sveta, komisij in odborov
Evidenca postopkov odločanja o prostorskem načrtovanju (namenska raba,
sprememba namembnosti) ter evidenca lokacijskih informacij
6. Evidenca v postopkih prijave obratovalnega časa gostinskih obratov in turističnih
kmetij
7. Evidenca o predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledih
8. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
9. Evidenca v postopkih dodelitve enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
10. Evidenca v postopkih javnih razpisov za dodelitev sredstev za kulturne in športne
programe ter na področju razvoja turizma
11. Evidenca oseb, oproščenih plačila socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
12. Evidenca služnostnih pogodb
13. Evidenca podatkov o zavarovancih, prijavljenih v obvezno zdravstveno zavarovanje
po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
14. Evidenca v postopkih pokopališke dejavnosti in v zadevah pokrivanja stroškov mrliško
pregledne službe
15. Evidenca oseb, ki prejemajo stimulacije ob študiju
16. Evidenca o oddaji neprofitnih stanovanj
17. Evidenca o oddaji poslovnih prostorov v najem
18. Evidenca podatkov o pripadnikih civilne zaščite
19. Evidenca podatkov o prejemnikih državnih pomoči v kmetijstvu
20. Evidenca ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih
21. Evidenca o zagotavljanju prevoza otrok v šolo
22. Evidenca prejemnikov enkratne denarne pomoči
23. Evidenca vlagateljev zahtev za dostop do informacij javnega značaja
24. Evidenca prejemnikov občinskih priznanj in nagrad
25. Evidenca prejemnikov daril in evidenca zavezancev za prijavo premoženja
26. Evidenca podatkov o fizičnih osebah, ki so oproščene plačila storitve
institucionalnega varstva
27. Evidenca v postopkih urejanja zavodskega varstva
28. Evidenca v postopkih obračuna turistične takse
29. Evidenca podatkov o subvencioniranju obrestnih mer
30. Evidenca podatkov o sofinanciranju MKČN
31. Evidenca MKČN za znižanje okoljske dajatve
32. Evidenca najemnikov kulturne dvorane
33. Evidenca najemnikov šotora in druge opreme za prireditev
34. Evidenca v postopkih izdaje soglasja za prodajo blaga na premični stojnici
35. Evidenca v postopkih izdaje potrdila o oddaljenosti stalnega prebivališča od kraja
študija
36. Evidenca v postopkih izdaje potrdila o oddaljenosti od mejnega prehoda z R Avstrijo
37. Evidenca podatkov o izdanih predkupnih pravicah
38. Evidenca izdanih soglasij za poseg na občinsko cesto in v varovalni pas OC
1.
2.
3.
4.
5.
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1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH V OBČINSKI UPRAVI
OBČINE GRAD
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o zaposlenih delavcih v občinski upravi Občine Grad
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
1. in 7. 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, shranjeni v zbirki:
Zaposleni na Občini Grad in njihovo družinski člani, ki so zavarovani po uslužbencih in
zaposleni preko programov javnih del.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
- Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, datum,
kraj, občina in država rojstva;
- kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne
naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, delovna
doba, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog
prenehanja delovnega razmerja, zavarovalna doba do zaposlitve na občini, datum sklenitve
pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas,
vzdrževani družinski člani.
6. Namen obdelave:
Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, urejanje pravic in obveznosti iz
delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja 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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Statistični urad Republike Slovenije,
drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. drugimi predpisi.
Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
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11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Evidenca se hrani v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni in v računalniku, dostop v bazo
podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le
pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani
z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu
osebnih podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

2. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o plači zaposlenega
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
1. in 7. 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, shranjeni v zbirki:
Zaposleni delavci, zaposleni preko programa javnih del, funkcionarji, družinski pomočniki,
prejemniki drugih izplačil iz proračuna.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, naslov prebivališča, številka
osebnega računa, banka, ekspozitura, občina bivanja, šifra davčne izpostave, vrsta
delovnega razmerja, kategorija invalidnosti, osnovni koeficient, % minulega dela, dodatki,
podatki o kreditih in drugih odtegljajih, podatki o višini premije in premijskem razredu za
ZVPSJU, datum zaposlitve, datum prenehanja delovnega razmerja, olajšave, podatki o
vzdrževanih članih, delovni čas (ur tedensko), dejavnost organizacije (šifra), podatki o
delavčevem delovnem času – skupaj plačane delovne ure, od tega: dejansko opravljene ure,
neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacije oziroma
delodajalca, (ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z
nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne
nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev
organizacije ali delodajalca, drugo); neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo
plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov; skupaj neopravljene ure, za
katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacij, pristojnih za
zdravstveno in pokojninsko zavarovanje (ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela,
ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom), neopravljene
ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače; ure na delu, daljšem od polnega delovnega
časa; podatke o bruto plači, podatke o neto plači, podatke o plači za delo, daljše od polnega
delovnega časa; nadomestila plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca;
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nadomestila plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev; ostala izplačila (solidarnostna
pomoč, odpravnina, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, drugo).
6. Namen obdelave:
Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil in drugih 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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna
uprava Republike Slovenije, Kapitalska družba, AJPES, Statistični urad Republike Slovenije,
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Podatki so shranjeni v registratorjih v zaklenjeni omari v pisarni uslužbenca obračunavanja
plač, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Prostori, v katerih se nahajajo
nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema,
ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delavnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se
tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delavnega časa varovani
tudi z alarmno napravo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v
Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

3. EVIDENCA ZAVEZANCEV ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1), Zakon o urejanju
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prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in
72/17 – popr.).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Lastniki, najemniki nepremičnin.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka zavezanca, naslov, podatki o
lastništvu in dejanski rabi nepremičnine.
6. Namen obdelave:
Evidentiranje zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
določitev višine nadomestila.
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 5 let od pravnomočnosti odločbe o odmeri nadomestila.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, zunanje institucije, ki sodelujejo
v postopku odmere (finančni urad).
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni
podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do podatkov vodenih v računalniku je
avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki varovanja
osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Matične knjige, register prebivalstva, zemljiška knjiga.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

4. EVIDENCA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA, KOMISIJ IN
ODBOROV
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca članov občinskega sveta, komisij in odborov
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
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3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnik o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana, članov
drugih organov Občine Grad, nadzornega odbora ter o povračilih stroškov (Uradne objave
Občine Grad, št. 11/2017).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Člani občinskega sveta, komisij in odborov.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčna številka, naziv banke, transakcijski račun,
datum imenovanja, višina sejnine.
6. Namen obdelave:
Urejanje izplačil članom občinskega sveta, komisij, odborov. Pošiljanje vabil, obvestil in
drugih zadev za delovanje le-teh.
7. Rok hrambe osebnih podatkov: trajno.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov vodenih v računalniku je
avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za
zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

5. EVIDENCA POSTOPKOV ODLOČANJA O PROSTORSKEM
NAČRTOVANJU (NAMENSKA RABA, SPREMEMBA
NAMEMBNOSTI) TER EVIDENCA LOKACIJSKIH INFORMACIJ
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca postopkov odločanja o prostorskem načrtovanju (namenska raba, sprememba
namembnosti) ter evidenca lokacijskih informacij
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2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), Gradbeni zakon (Uradni list
RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične osebe vlagatelji zahtevkov za izdajo potrdila o namenski rabi, za spremembo
namenske rabe zemljišč in izdajo lokacijskih informacij, zastopniki pravnih oseb.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek vlagatelja in lastnika nepremičnine, naslov, telefon kontaktne osebe, podatki o
lastništvu in ostali podatki o zemljišču (zemljiškoknjižno, dejansko stanje, raba), ime in
priimek zakonitega zastopnika pravne osebe.
6. Namen obdelave:
Vodenje postopkov odločanja o namenski rabi, spremembi namenske rabe zemljišč in izdaji
lokacijskih informacij.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, izvajalci prostorsko ureditvenih
načrtov, Geodetska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Elektro Maribor, komunalno podjetje in drugi
soglasodajalci.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni
podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do podatkov vodenih v računalniku je
avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki varovanja
osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Matične knjige, register prebivalstva, zemljiška knjiga, zemljiški kataster.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
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6. EVIDENCA V POSTOPKIH PRIJAVE OBRATOVALNEGA ČASA
GOSTINSKIH OBRATOV IN TURISTIČNIH KMETIJ
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca v postopkih prijave obratovalnega časa gostinskih obratov in turističnih kmetij
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o gostinstvu – ZGos (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB-2, 26/14 – ZKme-1B in 52/16),
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične osebe – gostinci in kmetje, njihovi zastopniki.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, EMŠO, davčna številka nosilca gostinskega obrata oz. turistične kmetije,
naslov matične firme, telefonska številka, elektronska pošta zavezanca, dejavnost, ki jo
opravlja in trajanje obratovalnega časa.
6. Namen obdelave:
Vodenje postopkov prijave obratovalnega časa gostinskih obratov in turističnih kmetij, za
lastne statistične, analitične in evidenčne potrebe, za učinkovito vodenje postopkov ter druge
uradne namene.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, zunanje institucije, ki sodelujejo
v teh postopkih (upravna enota, finančni urad, inšpekcijske službe, policija…).
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni
podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do podatkov vodenih v računalniku je
avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki varovanja
osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Matične knjige, register prebivalstva, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, register stanovanj,
finančni register, sodni register.
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13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

7. EVIDENCA O PREDHODNIH IN OBDOBNIH ZDRAVSTVENIH
PREGLEDIH
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledih
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), Pravilnik o preventivnih
zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06)
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Zaposleni delavci.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno
prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta
invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum
zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis
delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na
področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih
mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca;
napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje
posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; morebitne omejitve oziroma
njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, predlagani ukrepi na področju
varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na
zdravstvene preglede.
6. Namen obdelave:
Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja 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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, pooblaščeni zdravnik, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo – predhodni zdravstveni pregled in zdravniška
spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledih se nahajajo v
registratorjih v zaklenjeni omari v pisarni. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni
delavci. Pisarna se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njej ni
zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delavnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
Dostop do podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki varovanja osebnih
podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

8. EVIDENCA O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO
DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Zaposleni delavci.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela, podatki o strokovni izobrazbi
delavca, opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu, vrsta, način in periodičnost
usposabljanja za varstvo pred požarom in za varno opravljanje dela.
6. Namen obdelave:
Urejanje pravic in obveznosti delavcev na katere 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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
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9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, izvajalci usposabljanja, drugi
uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB1).
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjeni omari v pisarni. Dostop do osebnih podatkov
imajo le pooblaščeni delavci. Pisarna se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v
času, ko v njej ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delavnega časa varovani tudi z
alarmno napravo. Dostop do podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki
varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. EVIDENCA V POSTOPKIH DODELITVE ENKRATNE DENARNE
POMOČI OB ROJSTVU OTROKA
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca v postopkih dodelitve enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Vlagatelji, upravičenci.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Vlagatelj/ica: priimek in ime, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka
bančnega računa, naziv banke, kjer je račun odprt; podatki o otroku: priimek in ime, datum
rojstva, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka varčevalnega računa
otroka.
6. Namen obdelave:
Zaradi plačila enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca ter za lastne statistične,
evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, druge uradne namene.
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 5 let
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8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni
podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do podatkov vodenih v računalniku je
avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki varovanja
osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

10. EVIDENCA V POSTOPKIH JAVNIH RAZPISOV ZA DODELITEV
SREDSTEV ZA KULTURNE IN ŠPORTNE PROGRAME TER NA
PODROČJU RAZVOJA TURIZMA
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca v postopkih javnih razpisov za dodelitev sredstev za kulturne in športne programe
ter na področju razvoja turizma
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg),
Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Grad
(Uradni list RS, št. 35/16), Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju
kulture v Občini Grad (Uradni list RS, št. 35/16), Pravilnik o sofinanciranju programov in
projektov na področju turizma v Občini Grad (Uradni list RS, št. 35/16).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične osebe, odgovorne osebe društev in zavodov.
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5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Naziv društva, naslov, telefon, GSM, elektronski naslov, matična številka, davčna številka,
ustanovitev (datum), številka bančnega računa in naziv banke, kjer je račun odprt, ime in
priimek zakonitega zastopnika pravne osebe, funkcija, ime in priimek kontaktne osebe,
naslov, telefon, GSM, elektronski naslov; fizična oseba: ime in priimek, naslov, telefon, GSM,
elektronski naslov, EMŠO, davčna številka, številka bančnega računa in naziv banke, kjer je
račun odprt.
6. Namen obdelave:
Sofinanciranje prijavljenih programov in projektov na razpis ter za lastne statistične,
evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, zunanje institucije, ki sodelujejo
v teh postopkih (izvajalci posameznih dejavnosti, upravna enota…).
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni
podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do podatkov vodenih v računalniku je
avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki varovanja
osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Matične knjige, register prebivalstva, register društev, športnikov.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

11. EVIDENCA OSEB, OPROŠČENIH PLAČILA SOCIALNO
VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca oseb, oproščenih plačila socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
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3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17,
54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17)
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Upravičenci za plačilo ali doplačilo socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče, premoženjsko stanje, podatki o oprostitvi plačila
storitve, število ur koriščenja storitve pomoči družini na domu, parcelne številke nepremičnin
v primeru prepovedi obremenitve in odtujitve v korist občine.
6. Namen obdelave:
Plačevanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ter za druge statistične in
analitične potrebe občine.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, drugi uporabniki v skladu z
zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Evidenca se hrani v zaklenjenih omarah, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je
avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se
nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška
oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se
tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v
Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Matične knjige, register prebivalstva, evidenca zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

12. EVIDENCA SLUŽNOSTNIH POGODB
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca služnostnih pogodb

15

Katalog zbirk osebnih podatkov Občine Grad

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
11/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 31/18), pogodbeno razmerje.
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične in pravne osebe, ki z Občino Grad sklenejo pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Fizične osebe: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, oznaka nepremičnine, na
kateri se ustanavlja služnostna pravica, višina nadomestila, način plačila, vrsta in trajanje
služnostne pravice.
Pravne osebe: naziv pravne osebe, naslov, matična številka, davčna številka, ime in priimek
odgovorne osebe, oznaka nepremičnine, na kateri se ustanavlja služnostna pravica, višina
nadomestila, način plačila, vrsta in trajanje služnostne pravice.
6. Namen obdelave:
Izvajanje postopkov ustanavljanja stvarne služnostne pravice za potrebe izvajanja nalog
občine, priprava služnostnih pogodb, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za statistične in
analitične potrebe.
7. Rok hrambe osebnih podatkov: trajno.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, drugi uporabniki v skladu z
zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Evidenca se hrani v zaklenjeni omari v pisarni in v računalniku, dostop v bazo podatkov
vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni
delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko
osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki
varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter
javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
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13. EVIDENCA PODATKOV O ZAVAROVANCIH, PRIJAVLJENIH V
OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE PO 21. TOČKI 15.
ČLENA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN
ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca podatkov o zavarovancih, prijavljenih v obvezno zdravstveno zavarovanje po 21.
točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 –
ZZVZZ – UPB3, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13
– ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 –
ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), Zakon o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Občani Občine Grad, ki niso zavarovani iz drugega naslova, prijavljeni v obvezno
zdravstveno zavarovanje po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ZZVZZ – UPB3, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJSC, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 –
ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K).
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Seznam občanov, ki ga pripravi Center za socialno delo Murska Sobota, kateri na podlagi
pogodbenega razmerja, vodi in odločba o upravičenosti do tovrstnega zavarovanja. Seznam
vsebuje naslednje podatke: ime in priimek zavarovanca in njegovih družinski članov, EMŠO,
davčna številka, naslov prebivališča, sorodstveno razmerje, datum pričetka/prenehanja
zavarovanja, znesek zavarovanja.
6. Namen obdelave:
Uveljavitev obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb iz 21. točke 15. člena ZZVZZ in
plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja.
7. Rok hrambe osebnih podatkov: trajno.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, Center za socialno delo Murska
Sobota, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
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10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o
varstvu osebnih podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

14. EVIDENCA V POSTOPKIH POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI IN V
ZADEVAH POKRIVANJA STROŠKOV MRLIŠKO PREGLEDNE
SLUŽBE
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca v postopkih pokopališke dejavnosti in v zadevah pokrivanja stroškov mrliško
pregledne službe
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) (Uradni list RS, št. 62/16), Odlok o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Grad (Uradni
list RS, št. 68/00 in 12/11).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične osebe za katere se opravi mrliški pregled in podpisniki najemnih pogodb posameznih
grobnih mest.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, datum in kraj rojstva, davčna številka in naslov najemnikov grobov, številka,
velikost in vrsta grobnega mesta, datum sklenitve in čas veljavnosti najemne pogodbe,
pravice in obveznosti najemnika in najemodajalca, datum in vzrok smrti pokojnika, naslov,
zadnje stalno prebivališče.
6. Namen obdelave:
Opravljanje mrliško pregledne službe in evidenca grobov na pokopališču, izpolnjevanju
pogodbenih obveznosti in pravic in pogodbenih partnerjev, obračunavanje najemnine.
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 5 let po izteku veljavnosti najemne pogodbe.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
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9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih (Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, izvajalci zdravstvenih storitev in izvajalec mrliško pogrebne službe), pooblaščeni
javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, svetniki in vaški predsedniki Občine Grad.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni
podatki se nahajajo v zaklenjenih in ognjevarnih omarah. Dostop do podatkov vodenih v
računalnikih je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Matične knjige, register prebivalstva, evidenca zdravstvenega zavarovanja.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

15. EVIDENCA OSEB, KI PREJEMAJO STIMULACIJE OB ŠTUDIJU
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca oseb, ki prejemajo stimulacije ob študiju
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Pravilnik o stimulaciji študentov v Občini Grad (Uradni list RS, št. 35/16), Zakon o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Pogodbe o stimulaciji.
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Redni študentje z območja občine Grad in izredni študentje z območja občine Grad, ki niso v
delovnem razmerju.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, št. osebnega računa in
naziv banke pri kateri je odprt, izobraževalni zavod, smer študija, letnik študija, stopnja
študija, potrdilo o vpisu, znesek stimulacije.
6. Namen obdelave:
Dodelitev stimulacije rednim in izrednim študentom, ki niso v delovnem razmerju, z območja
občine Grad.
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 10 let od sklenitve Pogodbe o stimulaciji.
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8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, računovodstvo, nadzorni odbor,
revizija ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

16. EVIDENCA O ODDAJI NEPROFITNIH STANOVANJ
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o oddaji neprofitnih stanovanj
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 –
ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in
27/17), Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Najemniki neprofitnih stanovanj v lasti Občine Grad.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, naslov, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, podatki o dohodkih, podatki o
družinskih članih oziroma članih, ki bodo bivali v najemniškem stanovanju, podatki o
stanovanju (število prostorov, velikost prostorov, skupni prostori, klet, garaža), številka
stanovanja.
6. Namen obdelave:
Oddaja v najem in izračun višine najemnine za neprofitno stanovanje.
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7. Rok hrambe osebnih podatkov: trajno.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, upravljavec neprofitnih
občinskih stanovanj in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

17. EVIDENCA O ODDAJI POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o oddaji poslovnih prostorov v najem
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, Uradni
list RS, št. 32/00, 102/02 – odl. US in 87/11 – ZMVN-A).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Samostojni podjetniki in pravne osebe, ki rešujejo svojo prostorsko stisko za opravljanje
poslovne dejavnosti.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Naziv pravne osebe, ime in priimek zastopnika, naslov, matična številka, davčna številka;
ime in priimek fizične osebe, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče,
davčna številka, državljanstvo prosilca.
6. Namen obdelave:
Oddaja poslovnih prostorov v najem.
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7. Rok hrambe osebnih podatkov: trajno.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, upravljavec poslovnih prostorov
in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB1) oziroma drugimi predpisi.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

18. EVIDENCA PODATKOV O PRIPADNIKIH CIVILNE ZAŠČITE
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca podatkov o pripadnikih civilne zaščite
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1,
97/10 in 21/18 – ZNOrg), Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16)
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične osebe.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, telefonska številka.
6. Namen obdelave:
Izvajanje nalog zaščite in reševanja.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave občine Grad.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

19. EVIDENCA PODATKOV O PREJEMNIKIH DRŽAVNIH POMOČI V
KMETIJSTVU
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca podatkov o prejemnikih državnih pomoči v kmetijstvu
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Pravilnik o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad za programsko
obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 35/16 in 43/16).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične in pravne osebe.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, telefonska številka,
MID-KMG (številka kmetijskega gospodarstva), številka bančnega računa in naziv banke pri
kateri je račun odprt, vrsta ukrepa, podatki o oddaji vloge, podatki o vložitvi zahtevka.
6. Namen obdelave:
Razdelitev sredstev državnih pomoči v kmetijstvu za ukrepe ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Grad.

23

Katalog zbirk osebnih podatkov Občine Grad

7. Rok hrambe osebnih podatkov: 10 let od datuma prejema pomoči.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za finance, Evropska komisija in drugi uporabniki v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

20. EVIDENCA OCENE ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI
NA PRIDELKIH
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in
68/08).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Oškodovanci.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, telefonska številka, MID-KMG
(številka kmetijskega gospodarstva), številka bančnega računa in naziv banke pri katerem je
odprt, površine poškodovanih zemljišč in vrsta kulture na njih.
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6. Namen obdelave:
Ocenjevanje škode po naravnih nesrečah.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, občinska in regijska komisija za
ocenjevanje škode, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

21. EVIDENCA O ZAGOTAVLJANJU PREVOZA OTROK V ŠOLO
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o zagotavljanju prevoza otrok v šolo
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3,102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF,
63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakon o prevozih v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – ZPCP-2-UPB7), Zakon o voznikih (Uradni list
RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17),
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB2, 69/17 – popr., 68/16,
54/17 in 3/18 – odl.US), Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14,
69/15, 44/17 in 75/17 – ZMV-1), Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 67/07), Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se
opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 1/08, 78/08 in 1/09).
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4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Šolo obvezni otroci in otroci s posebnimi potrebami.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek otroka, staršev, skrbnika – sorodstveno razmerje, naslov stalnega
prebivališča, naziv pravne osebe (izvajalca prevozov), ime in priimek zastopnika pravne
osebe, otroci s posebnimi potrebami: vsa dokumentacija, ki se nanaša na socialno,
psihološko ter medicinsko stanje prosilca.
6. Namen obdelave:
Zagotoviti varen prevoz učencem v šolo in nazaj v kraj bivanja.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, zunanje institucije, ki sodelujejo
v teh postopkih (osnovna šola, izvajalec prevozov, šola s prilagojenim programom) in drugi
uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

22. EVIDENCA PREJEMNIKOV ENKRATNE DENARNE POMOČI
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca prejemnikov enkratne denarne pomoči
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
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3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Zakon o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOAA).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Grad, ki zaprosijo za enkratno denarno
pomoč.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, številka bančnega računa in
naziv banke, pri kateri je račun odprt, letni prihodki in status prosilca.
6. Namen obdelave:
Za potrebe odločanja in dodelitve višine enkratne denarne pomoči.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci Občinske uprave Občine Grad.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za
obdelavo osebnih podatkov je v poslovnem času pod kontrolo zaposlenega javnega
uslužbenca, v ostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v
zaklenjenih omarah. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel za
avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za
varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

23. EVIDENCA VLAGATELJEV ZAHTEV ZA DOSTOP DO
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca vlagateljev zahtev za dostop do informacij javnega značaja
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2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 –
ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične in pravne osebe.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, elektronski naslov, telefonska številka,
ime in priimek zastopnika pravne osebe ali pooblaščenca.
6. Namen obdelave:
Informacije javnega značaja.
7. Rok hrambe osebnih podatkov: trajno.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad in drugi uporabniki v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

24. EVIDENCA PREJEMNIKOV OBČINSKIH PRIZNANJ IN NAGRAD
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca prejemnikov občinskih priznanj in nagrad
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2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Odlok o istovetnostnih simbolih in
priznanjih Občine Grad (Uradni list RS, št. 62/16).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Prejemniki nagrad in priznanj, predlagani kandidati in predlagatelji.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek ter naslov predlagatelja/-ljev, vrsta priznanja, ime in priimek kandidata ali ime
institucije, zavoda ali društva ter naslov.
6. Namen obdelave:
Za postopek podeljevanja občinskih priznanj in nagrad ter za lastne statistične, evidenčne in
analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, druge uradne namene.
7. Rok hrambe osebnih podatkov: trajno.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, zunanje institucije, ki sodelujejo
v teh postopkih ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

25. EVIDENCA PREJEMNIKOV DARIL IN EVIDENCA ZAVEZANCEV
ZA PRIJAVO PREMOŽENJA
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca prejemnikov daril in evidenca zavezancev za prijavo premoženja
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2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične osebe.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, naslov, funkcija, vrsta darila, vrednost.
6. Namen obdelave:
Poročanje Komisiji za preprečevanje 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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad in drugi uporabniki v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

26. EVIDENCA PODATKOV O FIZIČNIH OSEBAH, KI SO
OPROŠČENE PLAČILA STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca podatkov o fizičnih osebah, ki so oproščene plačila storitve institucionalnega
varstva
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2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17,
54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju občine Grad potrebne institucionalne
oskrbe.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča upravičenca in družinskega člana, ki je
plačilno sposoben prispevati k oskrbnim stroškom, rojstni podatek upravičenca, plačilna
sposobnost upravičenca in zavezanca za plačilo, ime oskrbnega doma, skupna višina
oskrbnine, obvestilo o smrti oskrbovanca.
6. Namen obdelave:
Plačevanje oskrbnih stroškov socialno varstvenim institucijam.
7. Rok hrambe osebnih podatkov: trajno.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, Center za socialno delo Murska
Sobota, izvajalci socialno varstvenih storitev (zavodi, oskrbni domovi) in drugi uporabniki v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
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27. EVIDENCA V POSTOPKIH UREJANJA ZAVODSKEGA VARSTVA
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca v postopkih urejanja zavodskega varstva
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17,
54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) in Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Upravičenci za plačilo ali doplačilo socialno varstvene storitve institucionalnega varstva.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek upravičenca, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, EMŠO, ime in
priimek zastopnika upravičenca ter naslov stalnega prebivališča, podatki o dohodku
upravičenca, podatki o dohodku zakonca upravičenca oziroma osebe s katero živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti, podatki o nepremičninah v lasti upravičenca z oznako
prepovedi odtujitve in obremenitve v zemljiški knjigi.
6. Namen obdelave:
Plačila ali doplačila socialno varstvene storitve institucionalnega varstva.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, Center za socialno delo Murska
Sobota, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Geodetska uprava Republike
Slovenije, Upravna enota, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
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13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

28. EVIDENCA V POSTOPKIH OBRAČUNA TURISTIČNE TAKSE
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca v postopkih obračuna turistične takse
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/18) in Odlok o
ustanovitvi lokalne turistične organizacije (Uradni list RS, št. 3/00).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Lastniki in upravljavci počitniških zmogljivosti, turistični vodniki.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime oziroma naziv počitniškega stanovanja, ime in priimek zastopnika oziroma lastnika ali
upravljavca počitniškega stanovanja, vrsta turistične zmogljivosti, naslov, matična številka,
davčna številka, ime in priimek turističnega vodnika, EMŠO, naslov, davčna številka.
6. Namen obdelave:
Nadzor nad plačevanjem turistične takse, razvoj turizma.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, zunanje institucije, ki sodelujejo
v teh postopkih (upravna enota, finančni urad, policija,…), drugi uporabniki v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Register turističnih ponudnikov, sodni register, register turističnih vodnikov.
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13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

29. EVIDENCA PODATKOV O SUBVENCIONIRANJU
OBRESTNIH MER
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca podatkov o subvencioniranju obrestnih mer
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Obligacijski zakonik (Uradni list RS,
št. 97/07 – UPB1, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Občani s stalnim prebivališčem v občini Grad, ki se prijavijo na razpis.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, naslov stalnega prebivališča, davčna številka,
lokacija premoženja upravičenca za katero se dodelijo sredstva (zemljiškoknjižno stanje,
mapne kopije), podatki o posamezni investiciji, datum in kraj vložitve vloge za dodelitev
sredstev, naslov, telefon kontaktne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika pravne
osebe, matična številka, številka osebnega računa prosilca.
6. Namen obdelave:
Odobritev subvencioniranja obrestne mere za investicijske in druge kredite ter za lastne
statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge
uradne namene.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad, zunanje institucije, ki sodelujejo
pri teh postopkih in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
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Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

30. EVIDENCA PODATKOV O SOFINANCIRANJU MKČN
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca podatkov o sofinanciranju MKČN
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Grad (Uradni list RS, št. 35/16).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične osebe, ki so lastniki stanovanjske ali večstanovanjske stavbe na območju občine
Grad, kjer ni oziroma ne bo možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem
območju, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
v RS, ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja (izven opredeljenih aglomeracij).
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek vlagatelja/-ev, naslov, davčna številka, parcelna številka, rojstni podatki,
številka osebnega/transakcijskega računa in banka, kjer je račun odprt.
6. Namen obdelave:
Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Grad.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad in drugi uporabniki v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

31. EVIDENCA MKČN ZA ZNIŽANJE OKOLJSKE DAJATVE
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca MKČN za znižanje okoljske dajatve
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) in Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične osebe, ki so lastniki malih komunalnih čistilnih naprav.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Priimek in ime vlagatelja, naslov, telefonska številka, parcelna št. objekta in k.o. MKČN, MID
EHIŠ.
6. Namen obdelave:
Izdaja odločbe o znižanju okoljske dajatve.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad in drugi uporabniki v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

32. EVIDENCA NAJEMNIKOV KULTURNE DVORANE
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca najemnikov kulturne dvorane
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Pravilnik o uporabi
kulturne dvorane pri Gradu (Uradni list RS, št. 1/09).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične in pravne osebe.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek vlagatelja, naslov, davčna številka, telefonska številka; naziv pravne osebe,
ime in priimek zakonitega zastopnika, naslov, davčna številka, telefonska številka.
6. Namen obdelave:
Najem kulturne dvorane za izvedbo prireditve.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad in drugi uporabniki v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

33. EVIDENCA NAJEMNIKOV ŠOTORA IN DRUGE OPREME ZA
PRIREDITEV
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca najemnikov šotora in druge opreme za prireditev
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične in pravne osebe.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek vlagatelja, naslov, davčna številka, telefonska številka; naziv pravne osebe,
ime in priimek zakonitega zastopnika, naslov, davčna številka, telefonska številka.
6. Namen obdelave:
Najem šotora in druge opreme za prireditev.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad in drugi uporabniki v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

34. EVIDENCA V POSTOPKIH IZDAJE SOGLASJA ZA PRODAJO
BLAGA NA PREMIČNI STOJNICI
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca v postopkih izdaje soglasja za prodajo blaga na premični stojnici
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o trgovini – ZT-1 (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15) in Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične in pravne osebe.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek vlagatelja, naslov, telefon; naziv pravne osebe, ime in priimek zakonitega
zastopnika pravne osebe, naslov, telefon.
6. Namen obdelave:
Izdaja soglasja za prodajo blaga na drobno na premični stojnici.
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 5 let.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad in drugi uporabniki v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

35. EVIDENCA V POSTOPKIH IZDAJE POTRDILA O ODDALJENOSTI
STALNEGA PREBIVALIŠČA OD KRAJA ŠTUDIJA
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca v postopkih izdaje potrdila o oddaljenosti stalnega prebivališča od kraja študija
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Redni študentje z območja občine Grad in izredni študentje z območja občine Grad, ki niso v
delovnem razmerju.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek vlagatelja, naslov.
6. Namen obdelave:
Izdaja potrdila o oddaljenosti stalnega bivališča od kraja študija.
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 5 let.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad in drugi uporabniki v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

40

Katalog zbirk osebnih podatkov Občine Grad

10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

36. EVIDENCA V POSTOPKIH IZDAJE POTRDILA O ODDALJENOSTI
OD MEJNEGA PREHODA Z R AVSTRIJO
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca v postopkih izdaje potrdila o oddaljenosti od mejnega prehoda z R Avstrijo
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične osebe iz občine Grad zaposlene v Republiki Avstriji.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek vlagatelja, naslov.
6. Namen obdelave:
Izdaja potrdila o oddaljenosti od mejnega prehoda z Republiko Avstrijo.
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 5 let.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad in drugi uporabniki v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

37. EVIDENCA PODATKOV O IZDANIH PREDKUPNIH PRAVICAH
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca podatkov o izdanih predkupnih pravicah
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Zakon o splošnem
upravnem postopku – ZUP-UPB2 (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične in pravne osebe.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek vlagatelja oziroma pooblaščenca, naslov, telefon, elektronska pošta, tip
nepremičnine, parcelna številka.
6. Namen obdelave:
Pridobitev potrdila o ne uveljavljenju predkupne pravice.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad in drugi uporabniki v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

38. EVIDENCA IZDANIH SOGLASIJ ZA POSEG NA OBČINSKO
CESTO IN V VAROVALNI PAS OC
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca izdanih soglasij za poseg na občinsko cesto in v varovalni pas OC
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 GRAD
Matična št.: 1365673
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o cestah – ZCest-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14- odl. US in 46/15).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Fizične in pravne osebe.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek vlagatelja, naslov, parcelna številka.
6. Namen obdelave:
Izdaja soglasja za poseg na občinsko cesto/v varovalni pas OC.
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 posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Grad in drugi uporabniki v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari občinske uprave. Dostop do podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov.
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 Zakona o varstvu osebnih podatkov:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
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