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INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 

1. Osnovni podatki o katalogu 
Naziv organa: Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o. 
Naslov: Kopališka ulica 18, 2325 Kidričevo 
Telefon: 02 799 06 25 
Faks: 02 799 06 19 
E-pošta: vzdrzevanje@kidricevo.si  
Matična številka: 3962806000 
Ident. št. za DDV (davčna): SI26675714 
TRR številka:SI56 0420 2000 1830 133 
BIC / SWIFT koda banke: KBMASI2X 
Šifra dejavnosti: E 37.000 
Zakoniti zastopnik: Beno Gregorec, direktor družbe 
Datum prve objave kataloga: 15.03.2022 
Katalog je dostopen na naslovu: https://www.vzdrzevanje-kidricevo.si/katalogjavnegaznacaja 
Druge oblike kataloga: / 
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
Uradne ure: 
Za stranke – uprava podjetja ( sedež ): 
Ponedeljek: 8.00 – 10.00 in 11.00 – 14.00 

Sreda: 8.00 – 10.00 in 11.00 – 14.00 

Petek: 8.00 – 10.00 in 11.00 – 14.00 

 

 

 

POLITIKA ZASEBNOSTI UPORABE 
SPLETNE STRANI IN STORITEV  

1. Uvod 

1.1 Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov? 

Vaše osebne podatke obdeluje (upravljavec osebnih podatkov): 
Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o. 
Kopališka ulica 18, 2325 Kidričevo 
02 799 06 25, vzdrzevanje@kidricevo.si  
 
Upravljalec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in 
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ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena 
obdelava. 
 
 

1.2 Na koga se lahko obrnete v primeru, če imate vprašanja ali zahtevke 
glede osebnih podatkov? 

 
Za vsa vprašanja v zvezi z uporabo te politike ali za uveljavljanje vaših pravic na podlagi te politike se lahko obrnete 
na nas na kontaktno točko za varstvo osebnih podatkov, katere podatki so dostopni preko centra za varstvo osebnih 
podatkov. 
 
 

1.3 Prikazovanje vsebine drugih spletnih mest 

Spletna stran lahko vključuje povezave na druga spletna mesta ali vtičnike drugih spletnih mest, ki ne nameščajo 
piškotkov in ne sledijo posameznikom ter niso pod našim nadzorom. Ko kliknete na to povezavo, boste usmerjeni na 
drugo spletno stran. Če obiščete katerokoli od teh povezanih spletnih mest, je potrebno prebrati njihova obvestila o 
pogojih uporabe in zasebnosti. Nimamo nadzora nad temi vsebinami in ne prevzemamo pravne ali kakršne koli druge 
odgovornosti za vsebino, politike zasebnosti in obvestila ali prakse drugih spletnih mest ali storitev drugih spletnih 
mest. 
 
 

2. Obdelava vaših osebnih podatkov 
Varnost osebnih podatkov je za upravljalca izjemno pomembno področje. Uporaba spletne strani je možna brez 
uporabe osebnih podatkov vendar, če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporabiti storitve na 
spletni strani v okviru katerih je potrebna uporaba osebnih podatkov potem lahko pri zagotavljanju nemotenega 
delovanja spletne strani pride do obdelave nekaterih osebnih podatkov. 
 
 
 
 
 

2.1. Predlogi in pobude, vprašanja občanov 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima možnost, da na spletni strani upravljalca posreduje 
podatke (vključno z osebnimi podatki) v obliki predloga, pobude ali vprašanja v elektronski obliki. Osebni podatki, ki jih 
vnese posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, se zbirajo in shranjujejo izključno v okviru namena in na 
podlagi, ki je opredeljena pri posredovanju osebnih podatkov posameznika v okviru posamezne oddaje predloga, 
pobude ali vprašanja. 
 
Osebni podatki, ki se obdelujejo pri naročilu posameznika so: 

 ime in priimek, 
 naslov in pošta, 
 e-pošta. 

Z oddajo predlogov, pobud in vprašanj na spletni strani upravljalca se shranjuje tudi IP-naslov, ki ga določi ponudnik 
internetnih storitev (ISP), datum in čas oddaje. Podatki se posredujejo preko zavarovanih šifriranih komunikacijskih 
kanalov uporabnikom, ki so pooblaščeni za obdelavo osebnih podatkov. Podatki, ki se obdelujejo v okviru predlogov, 
pobud in vprašanj se ne posredujejo tretjim strankam. 
 
Pravna podlaga: Člen 6(1)(e) Splošne uredbe o varstvu podatkov 
Rok hrambe: Podatki se hranijo v skladu s predpisi o dokumentarnem in arhivskem gradivu. 
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3. Izbris in blokiranje osebnih podatkov 
 
Upravljalec podatkov obdeluje in hrani osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le za 
obdobje, ki je potrebno za doseganje namena za katere so se osebni podatki pridobili oziroma, če drugi zakon ne 
določa drugače. 
 
Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki 
blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. 
 
 

4. Piškotki 
Upravljavec ima izdelano politiko upravljanja s piškotki, ki vključuje vse relevantne informacije v povezavi z piškotki.  
 
 

5. Zbiranje/obdelava splošnih podatkov in informacij 
Spletna stran zbira splošne podatke in informacije, ko posameznik ali avtomatiziran sistem obišče spletno stran. Ti 
splošni podatki in informacije so shranjeni v dnevniških datotekah/podatkovni bazi strežnika. 
 
Zbrani so lahko: 

 uporabljeni tipi brskalnikov in uporabljene različice, 
 operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop, 
 spletno mesto, iz katerega se dostopa do spletne strani (tako imenovani referenčni sistemi), 
 pod-domene in gnezdene spletne strani, 
 datum in čas dostopa do spletne strani, 
 naslov internetnega protokola (IP naslov), 
 ponudnik internetnih storitev dostopnega sistema in 
 vse druge podobne podatke in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru zagotavljanja identifikacije v 

primeru napadov na informacijske sisteme, kjer gostuje spletna stran. 

 
Ob uporabi splošnih podatkov in informacij se le te ne obdelujejo z namenom identificiranja posameznika, na katerega 
se podatki nanašajo. 
 
Informacije so potrebne, da: 

 se pravilno dostavi vsebino spletnega mesta, 
 optimizira vsebino spletne strani 
 zagotovi dolgoročno optimalno delovanje sistemov informacijske tehnologije in 
 da se zagotovi zadostne informacije, potrebne za kazenski pregon v primeru kibernetskih groženj (napadov 

na spletno stran). Podatke in informacije se obdeluje statistično, s ciljem povečevanja zaščite podatkov in 
varnosti podatkov ter zagotavljanja optimalne ravni varstva osebnih podatkov, ki se obdelujejo. 

Pravna podlaga: Člen 6(1)(e) Splošne uredbe o varstvu podatkov in člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

6. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki 
Informacije o pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki so dostopne preko centra za varstvo 
osebnih podatkov. 
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7. Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov / uporabniki 
Vaše osebne podatke bomo zaupali v obdelavo le tistim obdelovalcem, ki spoštujejo navedene tehnične in 
organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov. 
 
Gostovanje in vzdrževanje spletne strani zagotavlja podjetje Naj splet d.o.o., Peršonova ulica 29, 2250 Ptuj. 
 
 

8. Varovanje osebnih podatkov 
Izvajamo tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred nezakonito ali nepooblaščeno 
uporabo ali dostopom ter pred nenamerno izgubo ali uničenjem. Navedeni ukrepi se izvajajo glede na našo IT 
infrastrukturo, potencialni vpliv na vašo zasebnost in glede na stroške izvajanja ter v skladu s trenutnimi standardi in 
prakso v panogi. 
 
Zagotavljanje varnosti podatkov pomeni skrb za zaupnost, celovitost in dostopnost vaših osebnih podatkov: 

 Zaupnost: vaše osebne podatke bomo varovali pred nedovoljenim razkritjem tretjim osebam. 
 Celovitost: vaše osebne podatke bomo varovali pred spreminjanjem s strani nepooblaščenih tretjih oseb. 
 Dostopnost: poskrbeli bomo, da bodo do vaših osebnih podatkov lahko dostopale le pooblaščene osebe, 

kadar bo to potrebno. 

Naši varnostni postopki vključujejo: varovanje dostopov, varnostno kopiranje, nadzor, revizije in vzdrževanje, 
upravljanje z varnostnimi incidenti, neprekinjeno poslovanje, itd. 
 
 

9. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam? 
Upravljavec vaših osebnih podatkov za posredovanje pobud in vprašanj ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim 
osebam, razen če zakon ne določa drugače. Upravljavec bo omogočil obdelavo oz. posredovanje osebnih podatkov, 
izključno pooblaščenih uporabnikom, ki so pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov. 
 
 

10. Veljavnost politike 
Pridržujemo si pravico, da to Politiko zasebnosti kadarkoli spremenimo. 
 

 

 

 

Opis načina dostopa do informacij javnega 
značaja 
 
Dostop do informacij na podlagi neformalne zahteve: 
Ustna zahteva, preko telefona 
Dostop do informacij na podlagi formalne zahteve: 
Zahteva podana ustno na zapisnik, pisna zahteva po pošti, vložitev zahteve po elektronski pošti na naslov: 
vzdrzevanje@kidricevo.si . 
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Podatki o prejemkih direktorja oziroma drugega zastopnika poslovnega subjekta Po 10. a členu ZDIJZ, 12. 
odstavek 

 

 

UPRAVA PODJETJA Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o. ( za leto 2021 ) 
 

 
FUNKCIJA  OSEBNO IME  OBDOBJE 

OPRAVLJANJA 

FUNKCIJE 

DOGOVORJENA 

VIŠINA MESEČNIH 

PREJEMKOV  

( bruto v € ) 

Skupna višina 

izplačanih 

prejemkov v 

preteklem letu  

( bruto v €) 

Direktor  David Merc  01.01. –

01.07.2021 

V skladu s 

pogodbo o 

zaposlitvi 

25.283,23 €

Direktor  mag .Mojca 

Meško  

01.07. –  
 
31.12.2021 

515,18 € 2.817,50 €

 
 

 

 

 

 
NADZORNI SVET Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o. ( za leto 2021 ) 

 
FUNKCIJA  OSEBNO IME  Dogovorjena 

višina prejemov 

na posamezno 

sejo ( bruto v € ) 

Dogovorjena 

višina odpravnine 

Skupna višina 

izplačanih 

prejemkov v 

preteklem letu  

( bruto v €) 

Predsednik  Anton Drevenšek  117,36 € / 469,44 €

Član  Petra Potrč  70,42 € / 281,68 €

Član  Damjan Ludvik 

Stopar 

70,42 € / 281,68 €

 

 

                                                                                 Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o. 


