
 
 

  

 
2. KATALOG EVIDENCE O STROŠKIH DELA JAVNIH USLUŽBENCEV 

 
 
1. Naziv zbirke podatkov: 
    Evidenca o stroških dela  javnih uslužbencev 
 
2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež: 
    Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 
    Ljubljana 
    Matična številka: 1937286 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 UPB1), Zakon o evidencah 
na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06 - ZEPDSV). 

 
4. Kategorije posameznikov,  na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v     

zbirki: 
    Zaposleni javni uslužbenci 
 
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki: 
    
    a )  podatki o plačah in nadomestilih plač 
     - bruto osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost, 
     - izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, 
     - neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, 
     - nadomestilo neto plače v breme ARRS za začasno nezmožnost za delo. 
 
 b ) druga nadomestila 
     - nadomestila neto plače v breme drugih proračunskih uporabnikov. 
 
     c ) podatki o drugih stroških dela 
     - povračila stroškov v zvezi z delom: prevoz, prehrana, 
     - regres za letni dopust, 
     - jubilejna nagrada,  
 - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev,  
 -      KDPZ za javne uslužbence (obvezno in dodatno), 
    - solidarnostna pomoč, 
    - odpravnina, 
    - stroški izobraževanja delavcev, 
    - davki na izplačane plače, 
    - ostali stroški dela. 
 

č ) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost delavca 
    - prispevki v breme delodajalca: 
  - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
  - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, 
  - plačani prispevki za starševsko varstvo, 
  - plačani prispevki za zaposlovanje, 
   -     prispevki v breme zavarovanca: 
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  - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
  - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, 
  - plačani prispevki za starševsko varstvo, 
  - plačani prispevki za zaposlovanje. 
       
 
6. Namen obdelave: 
     Uveljavljanje pravic in obveznosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, 
     za statistična raziskovanja, druge uradne namene. 
 
7. Rok hrambe: 
    Podatki se hranijo trajno. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev: 
    Ni omejitev pravic posameznikov iz 3. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki: 
     Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje, Davčna uprava RS, Vzajemna 
zdravstvena zavarovalnica,  Kapitalska družba d.d., Statistični urad Republike Slovenije, 
AJPES in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, 
osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 

 
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države: 
     Podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 
11. Splošen opis zavarovanja: 
     Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na 

zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni javnih 
uslužbencev. 

     Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter 
magnetni trakovi ali drugi mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega 
časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni 
uslužbenci. 

     Dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in 
postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. 

     Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o 
zavarovanju osebnih podatkov na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije. 

 
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: 
      Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
 
14. Pooblaščeni javni uslužbenec ARRS za vodenje zbirke:  
      Pooblaščeni računovodja. 
       
15. Pooblaščeni javni uslužbenci ARRS, ki zaradi narave dela obdelujejo osebne 

podatke:  
Pooblaščeni javni uslužbenci organizacijske enote: 
- splošnih zadev, 
- financ in računovodstva, 
- informatike in 
- tajnica direktorja. 

 


