
Normativna podlaga:   Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco o dejanski zasedenosti delovnih mest. 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (SOP 2002-01-2759) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   zaposlitev s krajšim delovnim časom, 

zaposlitev s polnim delovnim časom, javni uslužbenec 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Word 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Po 21. členu Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/ vodi uprava lokalne skupnosti 

evidenco o strukturi javnih uslužbencev po nazivih 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (SOP 2002-01-2759) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   zaposlitev s krajšim delovnim časom, 

zaposlitev s polnim delovnim časom, javni uslužbenec 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Word 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca dokumentarnega gradiva 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Po 2. in 49. členu Uredbe o upravnem poslovanju uprava lokalne skupnosti vodi 

evidenco dokumentarnega gradiva 

za potrebe postopkov in odločanj pri opravljanju del in nalog Občine Žirovnica 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ (SOP: 1999-01-3777) 

Uredba o upravnem poslovanju (SOP: 2018-01-0353) 

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih /ZVDAGA/ (SOP: 2006-01-1229) 

74. a člen Zakona o državni upravi /ZDU-1/ (SOP: 2002-01-2526) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   Klasifikacija, shranjevanje dokumentov, iskanje 

dokumentov 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   ODOS 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca dokumentov 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Po 51. členu Uredbe o upravnem poslovanju uprava lokalne skupnosti vodi 

evidenco dokumentov. 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ SOP 1999-01-3777; Uredba o 

upravnem poslovanju SOP 2005-01-0690 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   Klasifikacija, shranjevanje dokumentov, iskanje 

dokumentov 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   ODOS 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o sejnem gradivu 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco o sejnem gradivu. Sejno gradivo posamezne seje se šteje 

kot dosje, ki se odpre na začetku priprav na sejo. 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (SOP 2006-

01-1229);  

Uredba o upravnem poslovanju (SOP 2005-01-0690); 

Pravilnik o določanju rokov in hranjenju dokumentarnega gradiva; 

Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ SOP 1999-01-3777 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   Klasifikacija, shranjevanje dokumentov, iskanje 

dokumentov 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   https://zirovnica.si/category/seje-obcinskega-

sveta-gradiva/ 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Word 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o upravnem postopku 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Občina izdajaja potrdila in druge listine (izpiske, certifikate itd.) o dejstvih, o 

katerih vodi uradno evidenco. 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ (SOP 1999-01-3777); 

Pravilnik o vodenju evidence o upravnem postopku (SOP 2003-01-0724) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   Javna uprava, upravni postopek 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   #N/A 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca sklepov 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco o sprejetih sklepih s katero je mogoče izdelati poročilo o 

uresničevanju sklepov. 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ SOP 1999-01-3777; 

Uredba o upravnem poslovanju SOP 2005-01-0690 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   Klasifikacija, shranjevanje dokumentov, iskanje 

dokumentov 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   https://zirovnica.si/category/seje-obcinskega-

sveta-gradiva/ 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Word 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje 

upravnih postopkov 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Seznam uradnih oseb občinske uprave Občine Žirovnica, ki so pooblaščene za 

odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o splošnem upravnem postopku (SOP 1999-01-3777); 

Uredba o upravnem poslovanju (SOP 2005-01-0690) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   Javna uprava, upravni postopek 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Spletna stran www.zirovnica.si 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne 

prostore 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Izdajanje računov in spremljanje veljavnosti pogodb. Po Zakonu o poslovnih 

stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/ uprava lokalne skupnosti vodi evidenco najemnih pogodb 

za poslovne stavbe in poslovne prostore v lasti občine 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/ (SOP 1974-04-0176);  

Pogodba 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   oddajanje v najem, najem nepremičnin,  

najem poslovnih prostorov 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   ODOS 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o javnih financah /ZJF/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca finančnega premoženja občine 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Po 71. členu Zakona o javnih financah /ZJF/ uprava lokalne skupnosti vodi 

centralno evidenco finančnega premoženja občine 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o javnih financah /ZJF/ SOP 1999-01-3758 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   Javne finance 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Excel 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

/ZSPDSLS-1/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb 

javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Po 37. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti /ZSPDSLS/ uprava lokalne skupnosti vodi evidenco nepremičnega premoženja v lasti 

samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljice so samoupra 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

/ZSPDSLS/ (SOP 2010-01-4654) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   nepremično premoženje 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Cadis Poslovanje 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o cestah /ZCes-1/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o občinskih cestah in objektih - videoalmanah 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Po 103. členu Zakona o cestah /ZCes-1/ mora upravljavec občinske ceste voditi 

evidence o občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o 

evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o cestah /ZCes-1/ (SOP 2010-01-5732);  

Odlok o občinskih cestah (Ur.l. 43/12); Pravilnik o varstvu osebnih podatkov pri izdelavi video-

almanaha v Občini Žirovnica 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   cestno omrežje, hitra cesta, 

mestna cesta, 

podeželska cesta 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Banka cestnih podatkov 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca pobiranja in odvajanja turistične takse 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Plačilo turistične takse sobodajalcev na območju občine Žirovnica 
 

5. Pravne podlage:    Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica (Ur.l. 48/18);  

Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ (SOP 2018-01-0541) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   turistična taksa, sobodajalci 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Cadis Poslovanje, Excel 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o pripadnikih CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in 

pomoč 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Za potrebe izvajanja zaščite in reševanja na območju Žirovnicaa 
 

5. Pravne podlage:    98. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) (SOP

 1994-01-2183);  

Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, 

reševanje in pomoč (SOP 2009-01-1929); 

Zakon o gasilstvu /ZGas/ (SOP 1993-01-2576) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   civilna zaščita 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Excel 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Stanovanjski zakon /SZ-1/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Register stanovanj v lasti Občine Žirovnica 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Po 154. členu Stanovanjskega zakona /SZ-1/ uprava lokalne skupnosti vodi register 

stanovanj 
 

5. Pravne podlage:    Stanovanjski zakon /SZ-1/ SOP 2003-01-3312 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   stanovanje 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   #N/A 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Register upravnikov stavb in najemnih pogodb 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Občina  vodi register upravnikov stavb in najemnih pogodb v skladu z 154. členom 

/SZ-1 / 
 

5. Pravne podlage:    Stanovanjski zakon /SZ-1/SOP 2003-01-3312 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   stanovanje 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o do 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   ODOS 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o socialnem varstvu /ZSV/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca doplačil oskrbovanih stroškov v domu za starejše 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Občina samo pridobi seznam oskrbovancev kot prilogo k računu 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o socialnem varstvu /ZSV/ SOP 1992-01-2484 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   socialna politika, socialna pomoč, oskrbovanci 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   ODOS 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o podeljenih koncesijah na področju negospodarskih 

javnih služb 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco o podeljenih koncesijah na področju negospodarskih javnih 

služb. 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/  (SOP 1993-01-1350); 

Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (OP 1992-01-0460); 

Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (SOP 2016-01-3687) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   koncesija za opravljanje storitev,   javna služba 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Excel 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca upravičencev do institucionalnega varstva 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Občina samo pridobi seznam oskrbovancev kot prilogo k računu 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o socialnem varstvu /ZSV/ SOP 1992-01-2484 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   socialna politika, socialna pomoč, oskrbovanci 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   ODOS 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca vlog vlagateljev, ki preje05.05.2021o socialnovarstveno 

pomoč za otroke za letovanja v zdravstveni koloniji 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Dodeljevanje socialno varstvene pomoči za osnovnošolske in predšolske otroke. 

Evidenca vsebuje naslednje podatke: ime in priimek vlagatelja in otroka, naslov vlagatelja in 

otroka, višina odobrene pomoči, namen pomoči 
 

5. Pravne podlage:       
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   socialnovarstvena pomoč, zdravstvena kolonija 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Excel 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o izplačilih fizičnim osebam 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Podatki se dopolnjujejo in uporabljajo ob izplačilih fizičnim osebam 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)  (SOP  2002-01-2759); 

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (SOP  2006-01-1768); 

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) (SOP 2013-01-4125); 

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) (SOP  2006-01-5018); 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (SOP  2002-01-2760) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   izplačila fizičnim osebam 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Cadis Plače 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o izrabi delovnega časa 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja in uveljavljanje 

pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega 

spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora 
 

5. Pravne podlage:    Pogodba;  

16. in 17. člen člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV) (SOP 2006-

01-1768);  

48. člen Zakona o delovnih razmerjih / ZDR-1/ (SOP 2013-01-0784) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   zaposlitev s krajšim delovnim časom, 

zaposlitev s polnim delovnim časom, javni uslužbenec, delodajalec,  socialna varnost 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Allhours (registrator delovnega časa), 

excel 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri 

delodajalcu 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri 

delodajalcu. 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/SOP 2006-

01-1768 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   zaposlitev s krajšim delovnim časom, 

zaposlitev s polnim delovnim časom, javni uslužbenec, delodajalec,  socialna varnost 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   0 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o stroških dela 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz 

sistema socialnega varstva, statistična raziskovanje, za druge namene in za uveljavljanje drugih 

pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ter za potrebe inšpekcijskeg 
 

5. Pravne podlage:    Pogodba;  

16. in 17. člen člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV) (SOP 2006-

01-1768);  

48. člen Zakona o delovnih razmerjih / ZDR-1/ (SOP 2013-01-0784) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   zaposlitev s krajšim delovnim časom, 

zaposlitev s polnim delovnim časom, javni uslužbenec, delodajalec,  socialna varnost 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Cadis Plače 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o zaposlenih delavcih 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz 

sistema socialnega varstva, statistična raziskovanje, za druge namene in za uveljavljanje drugih 

pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ter za potrebe inšpekcijskeg 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ SOP 2006-

01-1768; 

48. člen Zakona o delovnih razmerjih / ZDR-1/ (SOP 2013-01-0784); 

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ (SOP 2002-01-2759); 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/ (SOP 2002-01-2760) 

 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   zaposlitev s krajšim delovnim časom, 

zaposlitev s polnim delovnim časom, javni uslužbenec, delodajalec,  socialna varnost 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Cadis Plače 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Po 32. členu Zakona o varstvu pred požarom /ZVPoz/ uprava lokalne skupnosti 

vodi evidenco o usposobljenosti pri zaposlenih za varstvo pred požarom. 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (SOP 2006-

01-1768); 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (SOP 2011-01-2039);  

Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/ SOP 1993-01-2577 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   varstvo pred požarom 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   ODOS 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Kataster gospodarske javne infrastrukture 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Po 35. členu Zakona o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/ uprava lokalne skupnosti 

vodi kataster gospodarske infrastrukture.  

Podatki o omrežjih in objektih GJI: vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, ceste, … 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/ (SOP 2010-01-4216); 

Zakon o prostorskem načrtovanju (SOP 2007-01-1761) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   geodezija, urejanje prostora, nepremičnine 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ZIROVNICA 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:   01.04.2010 
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   #N/A 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca oddanih javnih naročil 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Po 21. členu Zakona o javnem naročanju /ZJN-3/ uprava lokalne skupnosti vodi 

evidenco oddanih javnih naročil 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ (SOP 2015-01-3570) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   javno naročilo, javno naročilo za storitve, javno 

naročilo po postopku s pogajanji, 

javno naročilo za izvedbo gradbenih del 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Cadis Poslovanje, portal enarocanje.si 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o delovnih razmerjih /ZDR-1/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o študentih in dijakih na delovni praksi ali študentskem 

delu 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco o študentih in dijakih na delovni praksi ali študentskem 

delu. Evidenca se nahaja v ODOS-u v okviru posameznih spisov. 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o delovnih razmerjih /ZDR-1/ (SOP  2013-01-0784);  

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ (SOP 2002-01-2759) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   študent/dijak, 

tuji študent 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   ODOS 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o podeljenih koncesijah na področju gospodarskih 

javnih služb 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco o podeljenih koncesijah na področju gospodarskih javnih 

služb. Evidenca se nahaja v ODOS-u v okviru posameznih spisov. To je vodooskrba, čiščenje vode, 

odvajanje vode, pokopališča, prevozi otrok, oglaševanje, javna razsvetljava, energ 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/  (SOP 1993-01-1350); 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   koncesija za opravljanje storitev, gospodarska javna 

služba 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Excel 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ) 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca podatkov za odmero nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Za potrebe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 

občine 
 

5. Pravne podlage:    VI. poglavje Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/ (SOP 1984-04-0932);  

218. in 218.a do 218.d člen Zakona o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04, 14/05, 92/05);  

403. do 406. člen Zakon o davčnem postopku /ZDavP-2/ (SOP 2006-01-5018);  

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica (Ur.l. 66/18) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   urbanizem, urejanje prostora 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Excel 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o osnovni šoli /ZOsn/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca brezplačnih prevozov šoloobveznih otrok 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco brezplačnih prevozov šoloobveznih otrok v občini. 

Evidenca se nahaja v ODOS-u v okviru posameznih spisov. 
 

5. Pravne podlage:    Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami (SOP 2019-01-2126); 

Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (SOP 1993-01-2629); 

Zakon o osnovni šoli /ZOsn/ (SOP 1996-01-0570) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   otrok,  

socialna politika 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Word 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca vlog vlagateljev, ki preje05.05.2021o povrnitev stroškov 

prevoza za otroke, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom in razvojni vrtec 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Preverba upravičenosti dodelitve pravice, izračun, izdaja odločbe in povračilo 

stroškov prevoza 
 

5. Pravne podlage:    Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami (SOP 2019-01-2126); 

Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (SOP 1993-01-2629); 

Zakon o osnovni šoli /ZOsn/ (SOP 1996-01-0570) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   prevozi otrok, stroški 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Excel 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 

dejavnosti /ZPFOLERD/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi 

podjetji 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Po 5. členu Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju 

različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/ morajo javna podjetja dokumentacijo s podatki o finančnih 

odnosih z državnimi organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti in z drugimi javn 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 

dejavnosti /ZPFOLERD-1/ SOP 2011-01-1584 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   javno podjetje, javne finance, finančno poslovodenje, 

državni organi, ekonomski odnosi, preglednost uprave 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Excel 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca izdanih lokacijskih informacij 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Spremljanje podatkov o nameravanih gradnjah v občini na podlagi OPN 
 

5. Pravne podlage:    259. in 261. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   urbanizem, urejanje prostora, lokacijska informacija 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   ODOS 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca zavezancev za plačilo komunalnega prispevka 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Odmera komunalnega prispevka na vlogo stranke in po uradni dolžnosti 
 

5. Pravne podlage:    216. in 217. člen Zakona o urejanju prostora /ZureP-2/ (SOP 2017-01-2915);  

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini 

Žirovnica ((Uradni list RS, št. 81/19, 63/20) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   urbanizem, urejanje prostora 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   ODOS 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon  o varstvu pred požarom /ZVPoz/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca o usposobljenosti zaposlenih za varstvo pred požarom 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Po 32. členu Zakona o varstvu pred požarom /ZVPoz/ uprava lokalne skupnosti 

vodi evidenco o usposobljenosti pri zaposlenih za varstvo pred požarom. 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (SOP 2006-

01-1768); 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (SOP 2011-01-2039);  

Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/ SOP 1993-01-2577 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   požar, varstvo pred požarom 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Excel 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Zakon o vrtcih /ZVrt/ 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca otrok v vrtcih 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Občina samo pridobi seznam otrok v vrtcih kot prilogo k računu 
 

5. Pravne podlage:    Zakon o vrtcih /ZVrt/ (SOP 1996-01-0569);  

Odlok o  ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Ur.l. 

136/20);  

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (2004-01-3546) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   otrok, socialna politika 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Excel 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Pravilnik o izrednih socialnih pomočeh v Občini Žirovnica 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Odločanje o dodelitvi in izplačilih socialnih pomoči itd. 
 

5. Pravne podlage:    21. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (SOP 1993-01-2629); 

Pravilnik o izrednih socialnih pomočeh v Občini Žirovnica (Ur.l. 08/12) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   socialna neenakost, socialna politika, socialna pomoč 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   ODOS 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Odlok o priznanjih Občine Žirovnica 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca dobitnikov priznanj 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Imenovanje prejemnikov občinskih nagrad in priznanj 
 

5. Pravne podlage:    Odlok o priznanjih Občine Žirovnica (Ur.l.03/20) 

Zakoniti interes (4.odstavek 9. člena ZVOP-1; člen 6 e GDPR) za izvajanje nalog na podlagi 21. člena 

Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (SOP 1993-01-2629); 

Privolitev 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   priznanje, nagrada, častni občan 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   Spletna stran www.zirovnica.si 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga:   Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica 

 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Evidenca upravičencev do enkratne denarne pomoči za 

novorojence 
 

3. Področje (šifrant):   Lokalna samouprava 
 

4. Opis vsebine:   Za potrebe izplačevanja enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu 

otroka 
 

5. Pravne podlage:    21. člen ZLS; 

Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica  (Ur.l.RS št. 19/2013, 95/2014) 
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   socialna neenakost, socialna politika, socialna pomoč 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja . 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   / 
 

13. Datum nastanka:      
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS, CSV, TXT, XML, RDF 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   ODOS 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



Normativna podlaga: 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Ekološki otoki v občini Žirovnica 
 

3. Področje (šifrant):   Okolje in prostor 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco ekoloških otokov v občini 
 

5. Pravne podlage:       
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   ekološki otoki, recikliranje 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o do 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   

https://podatki.gov.si/dataset/ekoloski-otoki-v-obcini-zirovnica 
 

13. Datum nastanka:   05.05.2021 
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   0 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Gasilska društva v občini Žirovnica 
 

3. Področje (šifrant):   Javni sektor 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco gasilskih društev v občini 
 

5. Pravne podlage:       
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   gasilci, gasilska društva, gasilski dom 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o do 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   

https://podatki.gov.si/dataset/gasilska-drustva-v-obcini-zirovnica 
 

13. Datum nastanka:   05.05.2021 
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   0 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Avtobusna postajališča v občini Žirovnica 
 

3. Področje (šifrant):   Promet in infrastruktura 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco avtobusnih postajališč v občini 
 

5. Pravne podlage:       
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   avtobusna postaja, avtobusna postajališča, mestni 

promet, primestni potniški promet 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o do 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   

https://podatki.gov.si/dataset/avtobusna-postajalisca-v-obcini-zirovnica 
 

13. Datum nastanka:   05.05.2021 
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   0 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Lokacije AED v občini Žirovnica 
 

3. Področje (šifrant):   Zdravje 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi seznam AED defibriltorjev v občini 
 

5. Pravne podlage:       
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   AED, defibrilator 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o do 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   

https://podatki.gov.si/dataset/lokacije-aed-v-obcini-zirovnica 
 

13. Datum nastanka:   05.05.2021 
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   0 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Kulturna dediščina v občini Žirovnica 
 

3. Področje (šifrant):   Izobraževanje, kultura in šport 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco kulturnih spomenikov v občini 
 

5. Pravne podlage:       
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   kultura, kulturna dediščina, varstvo kulturne 

dediščine 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o do 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   

https://podatki.gov.si/dataset/kulturna-dediscina-v-obcini-zirovnica 
 

13. Datum nastanka:   05.05.2021 
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   0 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Občinske ceste v občini Žirovnica 
 

3. Področje (šifrant):   Promet in infrastruktura 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco občinskih cest 
 

5. Pravne podlage:       
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   ceste, kategorizacija cest, prometna infrastruktura 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o do 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   

https://podatki.gov.si/dataset/obcinske-ceste-v-obcini-zirovnica 
 

13. Datum nastanka:   05.05.2021 
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   0 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Vzgojno izobraževalne ustanove v občini Žirovnica 
 

3. Področje (šifrant):   Izobraževanje, kultura in šport 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco izobraževalnih ustannov v občini 
 

5. Pravne podlage:       
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   izobraževanje, vzgoja, vzgojno-izobraževalni zavodi 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o do 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   

https://podatki.gov.si/dataset/vzgojno-izobrazevalne-ustanove-v-obcini-zirovnica 
 

13. Datum nastanka:   05.05.2021 
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   0 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Zdravstvene ustanove in domovi v občini Žirovnica 
 

3. Področje (šifrant):   Zdravje 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evicenco zdravstvenih ustanov v občini 
 

5. Pravne podlage:       
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   ambulanta, zdravstveni dom, zdravstvo 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o do 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   

https://podatki.gov.si/dataset/zdravstvene-ustanove-in-domovi-v-obcini-zirovnica 
 

13. Datum nastanka:   05.05.2021 
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   0 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Razvid športnih objektov v občini Žirovnica 
 

3. Področje (šifrant):   Izobraževanje, kultura in šport 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco športnih objektov v občini 
 

5. Pravne podlage:       
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   Izobraževanje. kultura in šport, športni objekt 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o do 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   

https://podatki.gov.si/dataset/razvid-sportnih-objektov-v-obcini-zirovnica 
 

13. Datum nastanka:   05.05.2021 
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   0 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 



 

1. Naziv institucije:   Občina Žirovnica 
 

2. Naziv zbirke podatkov:   Seznam in lokacije občinskih stavb v občini Žirovnica 
 

3. Področje (šifrant):   Javni sektor 
 

4. Opis vsebine:   Občina vodi evidenco občinskih stavb 
 

5. Pravne podlage:       
 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):   Stavbe, občinska stavbe, stavbe zavodov 
 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:   Občina Žirovnica 
 

8. Dostopnost podatkov  (šifrant):   Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop 

in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk podatkov oziroma zavrne zahtevo 

za dostop do podatkov, če se zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev  6. 

člena Zakona o do 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:   Ne velja noben pogoj 
 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:   / 
 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):   

https://podatki.gov.si/dataset/seznam-in-lokacije-obcinskih-stavb-v-obcini-zirovnica 
 

13. Datum nastanka:   05.05.2021 
 

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):   Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa:   XLS 
 

16. Jezik zapisa:   Slovenščina (slv) 
 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:   0 
 

18. Odgovorna oseba:   Občina Žirovnica,  obcina@zirovnica.si 
 


