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ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Vsebina zakona
S tem zakonom se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se
preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo
posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.
Načelo zakonitosti in poštenosti
Osebni podatki se obdelujejo zakonito in pošteno.
Načelo sorazmernost
Osebni podatki, ki se obdelujejo morajo biti ustrezni in po obsegu primerni glede na
namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo.
Prepoved diskriminacij
Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno vsakemu posamezniku.

• Obdelava za zgodovinsko, statistično in znanstvenoraziskovalne namene: Ne glede na prvotni namen zbiranja se
lahko osebni podatki nadalje obdelujejo za zgodovinsko,
statistično in znanstveno-raziskovalne namene.
• Točnost in ažurnost osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se
obdelujejo, morajo biti točni in ažurni. Upravljavec osebnih
podatkov lahko pred vnosom v zbirko osebnih podatkov preveri
točnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali
drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se
nanašajo.
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POMEN IZRAZOV
• OSEBNI PODATEK:
je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko,
v kateri je izražen.
• OBČUTLJIVI OSEBNI PODATEK:
…, podatki o zdravstvenem stanju in podatki o vpisu ali izbrisu v ali iz
kazenske evidence (19. Člen Zakona o gasilstvu)
• POSAMEZNIK:
je določena ali določljiva fizična oseba na katero se nanaša osebni
podatek

PRAVILNIK O VODENJU EVIDENC IN VAROVANJU
OSEBNIH PODATKOV GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE
Plenum gasilske zveze Slovenije na svojem zasedanju dne 7. aprila 2018 sprejel Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje
osebnih podatkov

• Namen pravilnika
S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in logično
tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov v
prostovoljnih gasilskih društvih in v gasilskih zvezah z namenom, da se
prepreči nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali
izgubo, kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali
posedovanje osebnih podatkov.
Vsi upravičeni uporabniki, ki pri svojem delu obdelujejo in uporabljajo
osebne podatke, morajo biti seznanjeni z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov in z določili 21. in 22. člena Zakona o gasilstvu.
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• V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
• Osebni podatek - katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne
glede na obliko, v kateri je izražen.
• Posameznik – je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se
nanaša osebni podatek.

• Zbirka osebnih podatkov - vsak strukturiran niz podatkov, ki
vsebuje vsaj en osebni podatek, dostopen na podlagi meril, ki
omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali
je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni
ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov,
ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči
določljivost posameznika.
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• Obdelava podatkov - kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki
se izvaja z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani oz.
so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali
namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje,
pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali
spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s
prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago,
razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris
ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana
(sredstva obdelave).
• Anonimiziranje – je sprememba oblike osebnih podatkov, da
jih ni več mogoče povezovati s posameznikom oz. je to
mogoče z nesorazmerno velikimi napori, stroški ali porabo
časa.
• Upravljavec osebnih podatkov - fizična ali pravna oseba ali
druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj
z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih
podatkov, oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa
namene ali sredstva obdelave.

• Posebne vrste osebnih podatkov (občutljivi)– so podatki o
rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem,
verskem, filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu,
zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz
kazenske evidence ali prekrškovne evidence ter biometrične
značilnosti.
• Uporabnik osebnih podatkov - fizična ali pravna oseba ali druga
oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali
razkrijejo osebni podatki.
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• Nosilec podatkov - vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti
podatki (listine, akti, gradiva, spisi, računalniška oprema, vključno z
magnetnimi, optičnimi ali drugimi računalniškimi mediji, fotokopije,
zvočno ali slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave za prenos podatkov idr.).
• Gasilske organizacije (GO) – so prostovoljna gasilska društva in njihove
enote, gasilske zveze, poklicne gasilske enote, organizirane kot javni
zavodi in druge organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko
službo.
• Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) – je humanitarna organizacija, v
kateri fizične osebe prostovoljno delujejo in opravljajo naloge na
področju gasilstva, varstva pred požarom in drugimi nesrečami ter
opravljajo druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in delovanje
gasilstva.

• Gasilska zveza Slovenije (GZS) – je zveza vseh prostovoljnih gasilskih društev,
prostovoljnih industrijskih gasilskih društev in njihovih gasilskih zvez, ki so
organizirana na občinski, medobčinski ter regijski ravni. Je samostojna,
nepridobitna, humanitarna, nepolitična in najvišja oblika povezovanja
prostovoljnih gasilskih društev, njihovih zvez ter regij.
• Prostovoljni gasilec – je član prostovoljnega gasilskega društva.
• Poklicni gasilec je – delavec v poklicni gasilski enoti ali poklicnem jedru
gasilske enote ali delavec, ki opravlja operativne naloge gasilstva v
gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji.
• Operativni gasilec – je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne
naloge gasilstva v formacijskih sestavah gasilskih enot, izpolnjuje predpisane
psihofizične ter zdravstvene zahteve in je strokovno usposobljena za
opravljanje teh nalog
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• Operativne naloge gasilstva – so gašenje in reševanje ob požarih,
prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah,
zaščita in reševanje oseb ter premoženja ob naravnih in drugih
nesrečah, požarne straže ter druge splošne reševalne naloge.
Operativne naloge gasilstva so tudi preventivne in operativne naloge v
zvezi z varstvom pred požarom.
• Odgovorna oseba po tem pravilniku je predsednik Gasilske zveze
Slovenije. Ko se pravilnik uporablja kot organizacijsko navodilo za
gasilske organizacije, je odgovorna oseba predsednik posamezne
gasilske organizacije.

INFORMACIJSKA VARNOST
• pomeni varstvo podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim
dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem.
• je smatrana kot zaupnost, neokrnjenost in razpoložljivost podatkov
ne glede na njihovo obliko: elektronsko, tiskano ali katero drugo.
• vlada, vojska, finančne institucije, bolnišnice in privatna podjetja
kopičijo velike količine zaupnih informacij o njihovih zaposlenih,
strankah, proizvodih, raziskavah in finančnem položaju.
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INFORMACIJSKA VARNOST
• Varovanje zaupnih podatkov je tako poslovna, kot v mnogih
primerih tudi etična in pravna zahteva. Informacijska varnost
ima za posameznika pomemben vpliv na zasebnost, ki je v
različnih kulturah videna različno.
• Bistveno je, da se ljudem pove, kako uporabljati produkte, da
se zagotovi informacijska varnost znotraj organizacije.
• KRAJA IDENTITETE? PIN BANČNE KARTICE? …
Točka ozaveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij Safe.si
Svetovalna linija za težave na spletu Tom telefon 116 111
Anonimna spletna prijava nezakonitih spletnih vsebin Spletno oko

PODATKI, K JIH VODI DRUŠTVO (VULKAN)
• PODATKI SE ZBIRAJO NA PODLAGI ZAKONA O
GASILSTVU, 21 IN 22. ČLEN
• V zbirki osebnih podatkov se od prostovoljnih
gasilcev zbirajo naslednji osebni podatki (za svoje
potrebe):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ime in priimek
spol
datum in kraj rojstva
priimek ob rojstvu
davčna številka
ulica, kraj, pošta, občina bivališča, upravna enota
bivališča, država EU
stopnja izobrazbe
poklic
vrsta in številka vozniškega dovoljenja
leto vstopa v gasilsko društvo ter funkcije v gasilstvu

•
•
•
•
•
•
•

čin
vrsta, način in periodičnost usposabljanja ali
preizkusa na področju gasilstva
datum zdravniškega pregleda in pregleda
psihofizičnih sposobnosti
vrsta gasilskih odlikovanj
telefonska številka in številka mobilnega
telefona
elektronski naslov
enotna matična številka občana.

Ne glede na prejšnji odstavek se podatki o davčni
številki, vrsti in številki vozniškega dovoljenja,
datumu zdravniškega pregleda in pregleda
psihofizičnih sposobnosti, elektronskem naslovu in
enotni matični številki občana zbirajo le za
operativne gasilce.

8

20/01/2022

KAKO PRIDOBITI PODATKE?
PODATKI SE ZBIRAJO NA PODLAGI ZAKONA O GASILSTVU

Način pridobivanja osebnih podatkov
• Osebni podatki se pridobivajo neposredno od posameznikov, o katerih se
vodi evidenca, ali pa se pridobijo iz že obstoječih zbirk podatkov.
• Vsak član prostovoljnega gasilskega društva mora biti ob izpolnitvi
pristopne
izjave seznanjen z obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov, kar
potrdi s podpisom pod naslednjo izjavo:
»Izjavljam, da sem seznanjen(a), da se bodo moji osebni podatki uporabljali v
skladu z Zakonom o gasilstvu in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Izjavljam, da so spodaj navedeni podatki točni.«

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
PODATKI SE ZBIRAJO NA PODLAGI ZAKONA O GASILSTVU

• Osebni podatki se hranijo in uporabljajo le toliko časa, kot je to potrebno za
dosego namena, za katerega so bili zbrani.
• Podatki o davčni številki, vrsti in številki vozniškega dovoljenja, datumu
zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih sposobnosti,
elektronskem naslovu in enotni matični številki občana se v skladu s
prejšnjim odstavkom zbirajo le za operativne gasilce.

• Pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora:
upravljavec osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika, na katerega
se nanašajo osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati
osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali
neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom.
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Uporabniki osebnih podatkov
PODATKI SE ZBIRAJO NA PODLAGI ZAKONA O GASILSTVU

Osebne podatke smejo uporabljati:
• organi prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez za opravljanje svojih
nalog v skladu s pravili gasilskih organizacij;
• občinski organi, pristojni za organiziranje javne gasilske službe občin;
• inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za opravljanje
inšpekcijskih nalog v skladu s tem zakonom in s predpisi o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
• Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za opravljanje nalog v
skladu s tem zakonom in s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter drugi državni organi, kadar je tako določeno z zakonom.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih
podatkov

• Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (dokumenti,
diskete, kompaktne plošče idr.), ter strojna in programska oprema
morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi
ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim dostop do podatkov.
• Računalniška oprema prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih
zvez, s katero se obdelujejo osebni podatki, se uporablja izključno za
potrebe gasilstva.
• Elektronska pošta in računalnik se uporabljata v službene namene.
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Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov
• Pristop do podatkov s spletno aplikacijo VULKAN se varuje s sistemom
gesel za avtorizacijo uporabnikov spletne aplikacije in podatkov, sistem
gesel pa mora omogočati tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so
bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko podatkov, uporabljeni ali
drugače obdelovani ter kdo je to storil.
• Režim dodeljevanja in hranjenja gesel predpiše Gasilska zveza Slovenije.
• Vsa gesla, ki se uporabljajo v sistemu VULKAN, se hranijo v zapečatenih
ovojnicah in se jih varuje pred dostopom nepooblaščenih oseb. Uporabi se
jih samo v izrednih okoliščinah in v nujnih primerih. Vsaka uporaba vsebine
zapečatene ovojnice se dokumentira. Po vsaki takšni spremembi se določi
nova vsebina gesel.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov
• Lokalne evidence, ki se ustvarijo kot rezultat iskanj oziroma izdelanih pregledov v
sistemu VULKAN in se shranijo na uporabniških računalnikih, se čim prej zbrišejo.
Praviloma se na uporabniških računalnikih ne hranijo osebni podatki.
• O vseh zaznanih nepravilnostih v zvezi z obdelavo in uporabo osebnih podatkov,
kot tudi s spletno aplikacijo VULKAN, mora oseba, ki to zazna, takoj sporočiti
predsedniku ali poveljniku društva, zveze oziroma predsedniku ali poveljniku
Gasilska zveza Slovenije.
• Iznos osebnih podatkov: Pisna zahteva za iznos osebnih podatkov iz Republike
Slovenije se vloži pri Upravnem odboru matične gasilske organizacije. Ta jo
posreduje upravljavcu zbirke osebnih podatkov – Gasilski zvezi Slovenije, ki o
zahtevi odloči v skladu z ZVOP. 22
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Videonadzor – odgovorna oseba
• Obvestilo vsebuje informacije o tem:
1. da se izvaja videonadzor;
2. naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja;
3. telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se hranijo
posnetki iz videonadzornega sistema.

• Obvestilo mora biti nameščeno na mestih, ki posamezniku
omogočajo, da se seznani z izvajanjem videonadzora najkasneje, ko se
le-ta nad njim začne izvajati – torej najkasneje ob vstopu v video
nadzorovani prostor.

VULKAN

• je program za vodenje gasilskih evidenc,
• je spletna aplikacija (na strežniku za celotno Slovenijo),
• za dostop je potreben računalnik z povezavo v internet ter nameščenim spletnim
brskalnikom
• vsebuje podatke o članstvu in opremi društev,
• pogled do podatkov je urejen hierarhično,
• omogoča centralno prijavo zahtevkov kot so:
prijava napredovanja v višji čin,
prijava na tečaje
prijava za odlikovanja
…
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SPIN
(informacijski sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah)

• enoten sistema zajemanja podatkov o intervencijah in nesrečah
• enotne baze, primerljivost podatkov različnih uporabnikov sistema
• takojšen pretok informacij med uporabniki
Povezava sistema s sorodnimi aplikacijami
prenos podatkov med sistemi
koriščenje podatkov iz drugih aplikacij, kot pomoč pri vodenju
intervencij

Uporabniki informacijskega sistema
• CORS (Center za obveščanje)
• ReCO (Regijski center za obveščanje)
• Vodje intervencij
• Sodelujoče enote ZRP (zaščita, reševanje in pomoč)
• Zavod za gozdove
• SAVESO
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PISARNIŠKO POSLOVANJE
Sodobno pisarniško poslovanje zajema vse stopnje obravnave: izdelavo,
obdelavo (predelavo), shranjevanje (arhiviranje) in prenos (oddajanje,
posredovanje in sprejemanje) informacij.
Skrbi za sodobno izmenjavo informacij tako znotraj same organizacije,
kot z okoljem organizacije.
INFORMACIJE morajo biti:
splošno razumljive, transparentne in zanesljive.

Štiri področja pisarniškega poslovanja
• vhodna obdelava dokumentarnega gradiva, zajema dejavnosti od
prevzema pošte do vročitve strokovnemu delavcu,
• pisarniško tehnična obdelava dokumentarnega gradiva: oblikovanje
dopisov, kopiranje …,
• izhodna obdelava dokumentarnega gradiva: kuvertiranje,
odpošiljanje,
• urejanje zbirke rešenega dokumentarnega gradiva: priprava ter
arhiviranje dokumentarnega gradiva.
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KATERA DELA SPADAJO K PISARNIŠKIM
OPRAVILOM?
Med pisarniška opravila lahko prištevamo:
sprejem in oddajo verbalnih informacij,
razmišljanje,
snovanje in pisanje informacij,
telefoniranje,
sestanki in diskusije,
poslovna srečanja, socialne aktivnosti in
službena potovanja

NAČELA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA
Na poslovnem in zasebnem področju se pojavljajo najrazličnejša načela,
ki nas usmerjajo, da je naše delo učinkovitejše, hitrejše in zlasti bolj
kakovostno.
Načelo enotnosti zahteva upoštevanje enakih pravil poslovanja in
standardizacijo oblik ter postopkov ravnanja z zapisi.
Načelo selektivnosti - za optimalen pregled nad množico zapisov
moramo le te ustrezno razvrstiti oziroma selekcionirati.
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NAČELA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA
Načelo preglednosti in urejenosti - vsak zapis uredimo tako, da
ga čim hitreje najdemo. Osnova za dobro delo v pisarni sta
preglednost in urejenost pisarniških evidenc, zbirk, opreme in
prostorov.
Načelo ekspeditivnosti - vsako delo je potrebno opraviti sproti in
ažurno. Povezano je z ekonomičnostjo – čim hitreje delo
opravimo, manj je stroškov.

NAČELA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA
Načelo enostavnosti - dela po nepotrebnem ne zapletamo in ne
podvajamo.
Načelo natančnosti in zanesljivosti - pisarniško delo moramo opraviti
natančno in brez napak, upoštevati moramo predpise in strokovna
navodila. Informacije zapisujemo takoj in zanesljivo, saj so običajno
dokazila o dejstvih, pravicah in obveznostih.

16

20/01/2022

NAČELA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA
Načelo ekonomičnosti - upravljanje z zapisi mora biti čim cenejše.
Načelo ekonomičnosti pomeni, da s čim manj vloženimi sredstvi
dosežemo čim boljši učinek. To načelo izpolnjujemo z dobro
organizacijo, varčevanjem s časom in materialom, stroji ter napravami,
uporabo sodobnih oblik dela …

Načelo varnosti dokumentarnega gradiva - dokumentarno gradivo
moramo zavarovati pred izgubo, uničenjem, poškodovanjem in zlorabo.
To dosežemo z uporabo sodobnih načinov hranjenja dokumentarnega
gradiva

NALOGE TAJNIKA V PGD
• ZAPIŠITE VSAJ PET NALOG TAJNIKA!

…
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Gimnazija Alojza Kraigherja
Brnčičeva 26P
1000 Ljubljana

PRIMER URADNEGA VABILA

Ljubljana, 8. 1. 2005
Vabilo članom Sveta šole
Vljudno Vas vabimo na 4. sejo Sveta šole Gimnazije Alojza Kraigherja, ki bo v petek, 15. 1. 2005, ob 10. uri v sobi 205
(2. nadstropje).
Dnevni red:
1.
Potrditev zapisnika 3. seje.
2.
Poročilo o poteku informativnega dneva za osmošolce.
3.
Organizacija obveznih izbirnih vsebin.
4.
Razno.
Lep pozdrav
Darja Kirn,
Predsednica Sveta šole, 2.a

Zapisnik 8. delovnega sestanka

PRIMER ZAPISNIKA

Zapisnik 8. delovnega sestanka, ki je bil v četrtek, 17. 10. 2013, ob 7. uri v _________.
Prisotni: glej seznam.
Opravičeno odsotni: XY, AB.
Dnevni red:
1.

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. delovnega sestanka .

2.

Plan dela.

3.

Razno.

Ad 1.
1. sklep: ________________________________ .
Ad 2.
1. sklep: ________________________________ .
2. sklep: ______________________________ .
Ad 3.
Delovni sestanek je bil zaključen ob 7. 30.
Zapisnikarica:
Mateja Munda

18

