
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Kataloga informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO
Odgovorna uradna oseba: Nataša Kršak, univ. dipl. soc.

Datum prve objave kataloga: 18102006
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu:

http://www.lukrsko.si

Druge oblike kataloga

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis 
delovnega 
področja 
organa:

Javni zavod opravlja dejavnost izobraževanja odraslih predvsem na območju 
občine Krško, lahko pa opravlja dejavnost tudi za območja drugih občin.
Javni zavod opravlja izobraževanje odraslih po javno veljavnih in drugih 
izobraževalnih programih, ki so sprejeti na način in po postopku določenem z 
zakonom. Poleg tega opravlja tudi splošno in strokovno izobraževanje ter 
usposabljanje seminarskega tipa. Druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje in 
boljša ponudbo programov za izobraževanje odraslih, opravlja ob pogojih in 
na način, ki ga določajo predpisi.

Organigram 
organa:

Seznam zaposlenih :
http://www.lukrsko.si

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna 
oseba:

 Nataša Kršak, univ. dipl. soc.; direktorica; Bizeljska cesta 20, Brežice; 
07-48-81-162; natasa.krsak@lukrsko.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni 
predpisi:

Register predpisov RS 
Iskalnik po registru predpisov RS
Zbirke zakonodajnega postopka DZ 
Uradni list RS 

Predpisi 
lokalnih 
skupnosti:

Povezava na lokalni register predpisov 
http://www.krsko.si/

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/rps_kazala.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/rps_kazala.html
http://iskalnik.gov.si/rps/rps.cgi
http://iskalnik.gov.si/rps/rps.cgi
http://www.dz-rs.si/
http://www.dz-rs.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.krsko.si/
http://www.krsko.si/


Predpisi EU: Povezava na evropski register predpisov 
Dostop do zakonodaje Evropske unije 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra 
predpisov)
Predlogi 
predpisov:

Ljudska univerza ni predlagatelj predpisov

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam 
strateških in 
programskih 
dokumentov:

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki 
Sloveniji do leta 2010 
Naše vrednote, poslanstvo in naša vizija
Izjava za kakovost 

programa Republike Slovenije za obdobje 2007− 2013 http://www.svlr.gov.si/
fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Aktualno/
DRP_DELOVNO_GRADIVO_13-04-06.doc-

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste 
postopkov, ki 
jih vodi organ:
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/tools/sitemap.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/tools/sitemap.htm
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200470&stevilka=3149
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200470&stevilka=3149
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200470&stevilka=3149
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200470&stevilka=3149
http://www.lu-koper.si/povezava.aspx?pid=78
http://www.lu-koper.si/povezava.aspx?pid=78
http://www.lu-koper.si/povezava.aspx?pid=123
http://www.lu-koper.si/povezava.aspx?pid=123
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Aktualno/DRP_DELOVNO_GRADIVO_13-04-06.doc-
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Aktualno/DRP_DELOVNO_GRADIVO_13-04-06.doc-
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Aktualno/DRP_DELOVNO_GRADIVO_13-04-06.doc-
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Aktualno/DRP_DELOVNO_GRADIVO_13-04-06.doc-
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Aktualno/DRP_DELOVNO_GRADIVO_13-04-06.doc-
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Aktualno/DRP_DELOVNO_GRADIVO_13-04-06.doc-


Seznam 
evidenc:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca o zaposlenih delavcih in njihovih družinskih članih.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov in njegov sedež: 
Ljudska univerza Krško; Dalmatinova 8; Matična številka: 5642981.

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni 
v zbirki osebnih podatkov: 
Zaposleni delavci, družinski člani delavcev.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov:
• ime in priimek;
• spol;
• datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva);
• državljanstvo; 
• enotna matična številka občana;
• davčna številka in izpostava davčnega urada;
• stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država); 
• zakonski stan; 
• vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje);
• poklic; 
• šolska izobrazba;
• strokovna izobrazba;
• strokovna usposobljenost; 
• zaposlitev za nedoločen ali določen čas;
• datum sklenitve delovnega razmerja; 
• datum prenehanja delovnega razmerja; 
• razlog prenehanja delovnega razmerja; 
• podatki za pokojninsko zavarovanje: 
• datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice; 
• delovna doba;
• zavarovalna doba;
• prostovoljno zdravstveno zavarovanje; 
• številka tekočega računa in naziv banke; 
• podatki o delavčevem delovnem času (ur tedensko) in izrabi; 
• razporeditev na delovno mesto in količnik;
• določitev in evidenca o letnih dopustih; 
• odsotnosti z dela; 
• zdravniški pregledi (datum in vrsta pregleda); 
• podatki o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega; 

zavarovanja in o drugih pravicah in obveznostih delavca iz delovnega 
razmerja.

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter 
pravna podlaga namena: 
Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo 
in posredujejo za potrebe Ljudske univerze Krško, za potrebe Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje, za potrebe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za potrebe 
zavarovalnice Vzajemna z.v.d.,  za potrebe Davčnega urada Republike Slovenije, za 
potrebe Kapitalske družbe.

Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in objavljajo tako, da 
identiteta delavca ni razvidna.

Uporabniki osebnih podatkov, varovanih v zbirki osebnih podatkov: 
Ljudska univerza Krško, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za 
zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Vzajemna z.v.d., Davčni urad Republike Slovenije, Kapitalska družba in na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je 
vezana na zbirko osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi 
v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v 
personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. 
Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško 
vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in 
zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v 
kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni 
delavci.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter 
javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

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 poslovnih partnerjev

Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca poslovnih partnerjih.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov in njegov sedež: 
LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO Matična številka: 5642981.



2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam 
zbirk

 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma 
seznam posameznih dokumentov:
Sklopi 
informacij – 
sledijo 
razčlenjene
mu opisu 
delovnega 
področja 
organa

Evidence na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih:
1. zbirko podatkov o udeležencih izobraževanja;
2. zbirko podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja;
3. zbirko podatkov o izdanih spričevalih.

Evidence na podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij:

 Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik 
internet eksplorer  www.lukrsko.si 

 Fizični dostop je možen v času uradnih ur  vsak dan od 
ponedeljka do petka med 8. in 14. uro ter ob ponedeljkih od 
8. do 18. ure v prostorih Ljudske univerze Krško na 
Dalmatinovi 6 v Krškem.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje 
zahtevanih informacij 
oziroma tematskih sklopov 
(samodejno generiran 
seznam, ki ga določa 
povpraševanje po posamezni 
informaciji):

  

 podpis odgovorne osebe:
                                                                                           Nataša Kršak, direktorica

http://www.lukrsko.si
http://www.lukrsko.si

