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Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti 
(Uradni list RS, št. 40/06) 

III. EVIDENCE, KI JIH VODIJO DELODAJALCI

(12. do 21. člen)
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Zakonsko obvezne evidence za 

delodajalce

EVIDENCO O 

ZAPOSLENIH DELAVCIH

EVIDENCO O 

STROŠKIH DELA

EVIDENCO O 

OBLIKAH REŠEVANJA 

KOLEKTIVNIH 

DELOVNIH SPOROV 

PRI DELODAJALCU

EVIDENCO O IZRABI 

DELOVNEGA ČASA
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Evidenca o zaposlenih delavcih – 13. člen

a)Podatki o delavcu b) Podatki o delovnem dovoljenju 

tujca

c) Podatki o sklenjeni pogodbi

1. osebno ime, 

2. datum rojstva, če oseba nima EMŠO, 

3. kraj rojstva, 

4. država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, 

5. enotna matična številka občana, 

6. davčna številka, 

7. državljanstvo, 

8. naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, 

kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra 

države, država), 

9. naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna 

številka, kraj, poštna številka, šifra občine, 

občina, šifra države, država), 

10.izobrazba, 

11.ali je delavec invalid, 

12.kategorija invalidnosti, 

13.ali je delavec delno upokojen, 

14.ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem 

delodajalcu, 

15.ime drugega delodajalca (in matična številka), pri 

katerem delavec opravlja dopolnilno delo, 

16.naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec 

opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, 

poštna številka, kraj); 

17. vrsta delovnega dovoljenja, 

18. datum izdaje delovnega dovoljenja, 

19. datum izteka delovnega dovoljenja, 

20. številka delovnega dovoljenja, 

21. organ, ki je izdal delovno dovoljenje; 

22. datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, 

23. datum nastopa dela, 

24. sklenjene pogodbe o zaposlitvi, 

25. razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za 

določen čas, 

26. poklic, ki ga opravlja delavec, 

27. strokovna usposobljenost, potrebna za 

opravljanje del in nalog delovnega mesta, za 

katero je delavec sklenil pogodbo o 

zaposlitvi, 

28. naziv delovnega mesta oziroma podatki o 

vrsti dela, za katerega je delavec sklenil 

pogodbo o zaposlitvi, 

29. število ur tedenskega rednega delovnega 

časa, 

30. razporeditev delovnega časa, 

31. kraj, kjer delavec opravlja delo, 

32. ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje 

konkurenčno klavzulo; 

č) Podatki o prenehanju pogodbe o 

zaposlitvi

33. datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, 

34. način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
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Evidenca o 

zaposlenih 

delavcih

➢14. člen: dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha 

voditi evidenca o zaposlenih delavcih in izvirne listine, na 

podlagi katerih se vpisujejo podatki v evidenco o zaposlenih 

delavcih, se hranijo kot listina trajne vrednosti.

Evidenca o 

stroških dela

17. člen: Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha 

voditi evidenca o stroških dela, se hranijo kot listina trajne 

vrednosti, ki jo mora delodajalec predložiti na zahtevo 

pristojnega organa. 

Evidenca o izrabi 

delovnega časa

19. člen: Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha 

voditi evidenca o izrabi delovnega časa, se hranijo kot listina 

trajne vrednosti, ki jo je delodajalec dolžan predložiti na zahtevo 

pristojnega organa. 



Mnenje IP Številka: 0712-1/2017/1397
https://www.ip-rs.si/vop/hramba-kadrovskih-podatkov-2940/

Glede hranjenja listin, na katerih se nahajajo osebni podatki, ki jih obdeluje delodajalec, IP opozarja

na tretji odstavek 14. člena ZEPDSV, ki določa, da se izvirne listine, na podlagi katerih se vpisujejo

podatki v evidenco o zaposlenih delavcih, hranijo kot listina trajne vrednosti, ki jih mora delodajalec

predložiti na zahtevo pristojnega organa.

Identične določbe, ki se nanašajo na evidenco o stroških dela in evidenco o izrabi delovnega

časa, vsebuje tudi drugi odstavek 17. člena in drugi odstavek 19. člena.

Ob prenehanju dejavnosti delodajalca prevzame arhiv podatkov o delavcu pravni naslednik. Če

pravnega naslednika ni, arhivsko gradivo prevzame Arhiv Republike Slovenije. Glede na navedeno

torej delodajalec trajno hrani dokumente in izvirne listine (nekdanjega) zaposlenega. ZEPDSV

torej v omenjenih členih daje pravno podlago za hrambo listin, na podlagi katerih se vpisujejo osebni

podatki v evidence, ki jih ureja ZEPDSV. Povedano drugače, listine, ki vsebujejo osebne podatke,

ki se na podlagi zgoraj navedenih določb ZEPDSV vpisujejo v posamezno, s tem zakonom

predvideno evidenco, se torej po mnenju IP že na podlagi tretjega odstavka 14. člena,

drugega odstavka 17. člena in drugega odstavka 19. člena ZEPDSV hranijo v personalni mapi

zaposlenega.



Sodna praksa

• VDS 0010780; Tožena stranka je bila na podlagi 18. člena ZEPDSV dolžna voditi 
evidenco o izrabi delovnega časa tožnika, pri čemer bi morala dokumente glede te 
evidence hraniti kot listino trajne vrednosti.

• VDSS sodba Pdp 1151/2012 ; Tožena stranka ni dokazala, da je tožnici izplačala 
regres za letni dopust za vtoževano obdobje, saj dokazov za svoje trditve, da je 
zaposlenim na roko izplačala regres, ni predložila, čeprav je na podlagi določb 
ZEPDSV dolžna voditi evidenco o stroških dela, ki bremenijo delodajalca, to je 
o regresu za letni dopust in povračilu stroškov v zvezi z delom (16. in 17. člen 
ZEPDSV). Te listine se na podlagi 2. odstavka 17. člena ZEPDSV hranijo kot 
listine trajne vrednosti.

• VDSS Sodba Pdp 98/2018 : Iz teh določb izhaja, da mora delodajalec med drugim 
voditi tudi evidenco o izrabi delovnega časa, torej tudi podatke o opravljenih nadurah 
(18. člen ZEPDSV). Tudi ta evidenca se hrani kot listina trajne vrednosti, 
delodajalec pa jo je dolžan predložiti na zahtevo pristojnega organa (19. člen 
ZEPDSV).



Zakon o varnosti in zdravju pri delu
(Uradni list RS, št. 43/11) 

VI. DOKUMENTACIJA



ZVZD-1  

61. člen: Hramba dokumentacije:
(1) Delodajalec hrani vso dokumentacijo po tem zakonu in podzakonskih aktih, zlasti pa dokumentacijo, ki se 
nanaša na:
▪ 1. obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;
▪ 2. obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;
▪ 3. preglede in preizkuse osebne varovalne opreme;
▪ 4. opravljeno usposabljanje za varno delo in preizkuse usposobljenosti;
▪ 5. zdravstvene preglede delavcev;
▪ 6. nezgode pri delu, kolektivne nezgode, nevarne pojave, ugotovljene poklicne bolezni in bolezni, povezane z 

delom ter njihove vzroke;
▪ 7. nevarne snovi, ki jih uporablja, če tako določajo posebni predpisi.

(2) Bolezen, povezana z delom, po tem zakonu je bolezen, pri kateri ima delovni proces oziroma delovno okolje 
vlogo predisponirajočega, ne pa vzročnega dejavnika za njen nastanek in ki je pomembna za zbiranje podatkov 
zaradi izboljšanja delovnih razmer.
(3) Delodajalec trajno hrani dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena. Delodajalec mora v primeru 
prenehanja predati dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, če ta 
zakon ali podzakonski akti ne določajo drugače.
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Dokumenti v personalni 

mapi

Katere dokumente odlagamo v 

personalne mape?



Dokumenti v procesu 

zaposlitve delavca



Javna objava DM

• Javna objava DM je obvezna za vse delodajalce
➢ Javni sektor in podjetja v večinski lasti države preko Zavoda za zaposlovanje

➢ Delodajalci zasebnega prava- katerakoli oblika javne objave!

Rok velja od datuma zadnje javne objave (več javnih objav)!

• Podlaga – sistemizacija DM (pogoji)
16

Internetna 
stran

Javna 
oglasna 
deska

Portali 
zaposlitve

Mediji
Socialna 
omrežja

OP:  NE 
(ZDR- 1, ZUTD)

• Splošni zastaralni rok 5 

let, lahko trajno



Izjeme javne objave - 26. člen ZDR-1

• nova pogodba zaradi spremenjenih okoliščin

• zaposlitev štipendista

• zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov

• zaposlitev za DČ do 3 mesece v koledarskem letu

• zaposlitev za DČ za nadomeščanje začasno odsotnega delavca

• zaposlitev za NDČ osebe, ki je pri delodajalcu že pripravnik ali zaposlena za DČ, (razen 
po tretjem odstavku 22. člena ) 

• zaposlitev zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila 
pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu

• zaposlitev  iz krajšega v polni DČ 

• zaposlitev družbenikov v pravni osebi

• zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba

• zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziroma drugih delavcev, ki so vezani na 
mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, 
zbornicah, društvih in njihovih zvezah,

• poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce iz drugega odstavka 74. člena tega 
zakona 17



Selekcijski postopek

➢Preverjanje kandidata (teoretično, praktično)

➢Izbor kandidata

➢Obveščanje izbranega kandidatka

➢Obvestilo neizbranim kandidatom 
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OP:  DA 
(ZDR- 1, GDPR)

• Vloge neizbrani kandidati – izbris 30 dni po izbiri kandidata

• Dokumenti selekcijskega postopka - do izpolnitve namena (splošni zastaralni rok 5 let)

• Obvestilo neizbranim kandidatom - do izpolnitve namena (splošni zastaralni rok 5 let)



Zdravniški pregledi

▪ Kdaj napotiti?

▪ Predhodni – napotnica obr. DZS 8.204

▪ Obdobni/usmerjeni – napotnica obr. DZS 8.205

▪ Podlaga!

▪ Zdravstveno kartico, očala ali leče, kartoteko osebnega zdravnika 

ali izpis

19

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev 
(Url.RS, št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06 in 43/11 – ZVZD-1) 

OP:  DA 
(ZVZD, GDPR)

• Zdravniška napotnica, spričevalo - trajno



Predlog pogodbe o zaposlitvi
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Dokazilo!

OP:  DA 
(ZDR-1, GDPR)

• do izpolnitve namena

• Splošni zastaralni rok 5 let



Izročitev
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Dokazilo!OP:  DA 
(ZDR -1, ZEPDSV)

GDPR: do izpolnitve namena

• Splošni zastaralni rok 5 let



Prijava v socialna zavarovanja – M1 

– Elektronska prijava:  SPOT (E-vem portal)

– Preden delavec nastopi na delo ali izjemoma na dan nastopa na delo 

(ni več 8 dnevnega roka!!!)

– Kopija delavcu (fizični dokument, preko e-pošte)

– Dokazilo, da je delavec prevzel kopijo!
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Ko delavec ne pride na 

delo?
Pravilno izpolnjen 

obrazec M1!

Dokazilo!

OP:  DA 
(ZDR-1, ZMEPIZ-1, ZEPDSV, GDPR)

• M1 - trajna listina

• Izjava prevzem – do izpolnitve 

namena (splošni zastaralni rok 5 

let)



Dokumentiran postopek zaposlitve

JAVNA 

OBJAVA 

DELOVNEGA 

MESTA

PRIJAVA 

DELAVCA 

NA DM, 

ŽIVLJENJEPIS

KADROVSKI 

VPRAŠALNIK

POGODBA O 

ZAPOSLITVI 

DELAVCA IN 

DOKAZILO 

IZROČITVE

DOKAZILA  -

POGOJI ZA 

NASTOP NA 

DELOVNO 

MESTO

(Izobrazba)

M1 

OBRAZEC –

DOKAZILO 

IZROČITVE

Dokumentacija 

delodajalca, 

DOVOLJENJE 

ZA BIVANJE IN 

DELO

• Z globo od 750 do 2.000 eurov se

kaznuje, če delavcu ne izročite pisnega

predloga pogodbe in pogodbe o zaposlitvi.

• Z globo od 750 do 2.000 eurov se

kaznuje, če delavcu ne izročite fotokopije

prijave (obrazca M1) v zavarovanje v 15

dneh od nastopa dela.

PREDLOG 

POGODBE O 

ZAPOSLITVI

+ DOKAZILO 

VROČITVE

NAPOTNICA 

IN 

ZDRAVNIŠKO 

SPRIČEVALO 

DELAVCA

ODLOČBA –

INVALIDSKA 

KATEGORIJA



Dokumenti s področja varstva pri delu
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Usposabljanja

– Na področju varnosti in zdravja pri delu, 

požarna varnost (teoretično, praktično)

• Potrdilo o izvedenem usposabljanju + test

– Praktična uvedba delavca v delovni proces!!!

• Dokument – dokazilo o izvedenem praktičnem 

usposabljanju

OP:  DA 
(ZVZD-1, GDPR)

• trajno

OP:  DA 
(ZVZD-1, GDPR)

• trajno



Interna pravila

– Seznanitev delavca z oceno tveganja in z internimi akti

– Dokazilo delodajalca (Izjave in zaveze) !!!

– Navodila za delo

– Varovalna oprema (št. čevljev, št. obleke, št. rokavic…)
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OP:  DA 
(ZDR-1, ZVZD-1, GDPR)

• do izpolnitve namena (splošni 

zastaralni rok 5 let)

OP:  DA 
(ZVZD-1, Ocena tveganja, GDPR)

• Podatki v evidencah:  (št. čevljev…) - izbris ob prenehanju delovnega razmerja

• Prevzemni zapisnik: splošni zastaralni rok 5 let



Varno delo

POTRDILO 

VARSTVO 

PRI DELU IN 

POŽARNA 

VARNOST

DOKAZILO  

SEZNANITEV

Z OCENO 

TVEGANJA

DOKAZILA O 

PREVZEMU 

DELOVNE 

OPREME

DOKAZILO

PRAKTIČNA 

UVEDBA 

DELAVCA V 

VARNO 

DELO

ZAVEZE, 

IZJAVE, 

VEZANE NA 

VSEBINO 

AKTOV 

DOKAZILA O 

SEZNANITVI 

DELAVCA Z 

INTERNIMI 

AKTI 

DRUŽBE

Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje, če delavca ne 

usposobite za varno opravljanje dela.

OP:  DA 
(ZVZD-1, Ocena tveganja, GDPR)

• Izjave - do izpolnitve namena (splošni zastaralni 

rok 5 let)



V času trajanja zaposlitve

OBVESTILO 

O LETNEM 

DOPUSTU

ANEKSI K 

POGODBI

POGODBA 

O 

NAPOTITVI

SPREMEMBE 

BIVALIŠČA-

DOKAZILO

OPOMINI,

OPOZORILA

M3 OBRAZEC

ali M2 in 

ponovno M1

SOGLASJA 

(nadurno delo, 

starejši 

delavec…)

SPREMEMBE 

OTROCI
Odločba o 

invalidnosti 

delavca

OP:  DA 
(ZDR-1, ZMEPIZ -1,ZPIZ -2, ZEPDSV, GDPR)

• Trajne listine

• do izpolnitve namena (splošni zastaralni rok 

5 let)



Ob prenehanju zaposlitve

ODPOVED 

DELAVCU

ALI ODPOVED 

DELAVCA

ALI SPORAZUM

DOKAZILO 

O VROČITVI 

ODPOVEDI 

DELAVCU

SPORAZUM O 

SKRAJŠANEM 

ODPOVEDNEM 

ROKU

DOKAZILO O 

PREVZEMU 

M2 OBRAZCA

ODJAVA

M2 

OBRAZEC

OP:  DA 
(ZDR-1, ZMEPIZ -1, ZEPDSV, GDPR)

• trajne listine

• do izpolnitve namena (splošni zastaralni rok 

5 let)



Karierna mapa

DOKUMENT

LETNI 

RAZGOVORI

REZULTATI 

PSIHO-

METRIČNEGA 

TESTIRANJA

REZULTATI 

DRUGIH 

TESTOV 

(VEDENJSKI, 

360 st., 

zadovoljstvo…)

OCENE 

KOMPETENC

KARIERNI 

NAČRT

OP:  DA 
(ZDR-1, ZEPDSV, GDPR)

• utemeljitev namena

• do izpolnitve namena (splošni zastaralni rok 5 let)

• Interna pravila

• Klasifikacijski načrt



Tveganja
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Kopije osebnih dokumentov

Izjema po 48. členu ZDR-1;

…če je to potrebno zaradi 

uresničevanja pravic in 

obveznosti iz delovnega 

razmerja ali v zvezi z delovnim 

razmerjem
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Matični rojstni list otrok

ali možnost izjave

IP: Delodajalec ima na podlagi 48. člena ZDR-1 pravico, da 

zbira in nadalje obdeluje osebne podatke otrok delavcev, 

če je to potrebno zaradi uveljavljanja pravic delavcev iz 

delovnega razmerja.

Delavec lahko na izpisku prekrije vse osebne podatke, razen 

svojega imena ter imena, priimka in datuma rojstva otroka.

Pisno soglasje delavca 

in opredeljen namen!

OP:  DA 
(ZDR-1, KP,GDPR)

• do izpolnitve namena (splošni zastaralni 

rok 5 let)
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Poročni list

IP: Delodajalec ima v zvezi s spremembo priimka pravico, da 

od delavke zahteva vpogled v osebni dokument, iz katerega 

se bo prepričal o novem imenu in priimku. 

Zato ni nobenega razloga, da bi delodajalec zahteval 

kakršenkoli dodaten podatek ali dokument (npr. izpis iz 

poročne matične knjige), iz katerega bi izhajal razlog za 

spremembo priimka. Iz poročnega lista namreč izhaja tako 

podatek o tem, kaj je razlog za spremembo priimka, kot tudi 

osebni podatki zakonca, do katerih pa delodajalec ni 

upravičen, razen če izkaže, da so podatki potrebni za 

izvrševanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. 

Pisno soglasje delavca in 

opredeljen namen!

OP:  DA 
(ZDR-1, KP,GDPR)

• do izpolnitve namena (splošni zastaralni rok 5 let)
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Davčna št., TRR kartica, začasno 

bivališče

• Kopija TRR kartice /Potrdila o davčni št./Potrdilo o začasnem bivališču (kraj od 

koder delavec prihaja na delo) ne pomeni kršitve ZVOP-1, če se delavec s tem 

strinja. 

• Če delavec ne želi izročiti kopije, se delodajalec mora zadovoljiti z drugim 

zapisom podatka.

Pisno soglasje delavca in 

opredeljen namen!

OP:  DA 
(ZEPDSV,GDPR)

• Podatki se hranijo v evidencah trajno

• Predani dokumenti – ni potrebe po hrambi
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Kopija vozniškega dovoljenja

Izjema po 48. členu ZDR-1;

…če je to potrebno zaradi 

uresničevanja pravic in obveznosti iz 

delovnega razmerja ali v zvezi z 

delovnim razmerjem

Do izpolnitve namena!
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Fotografija delavca

Podlaga 48. 
člen ZDR-1

Do izpolnitve 
namena

Ko preneha 
namen –
uničenje 
(vrniti)

Osebna 
privolitev

Za čas trajanja 
privolitve

Splošni pogoji 
obdelave, 
hrambe, 

možnosti izbrisa.

Delodajalec pridobiva 

dovoljenje za bivanje in delo

Drugi nameni brez zakonske 

ali pogodbene podlage 

(intranet, spletna stran…)
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Drugi osebni podatki v delovnih 

razmerjih

• Privatna telefonska št., email - privolitev z jasno opredeljenim namenom

• Potrdilo o nekaznovanosti – ko je to pogoj za nastop na DM ali drug zakon, ki 

to določa

• Podatki o plači pri bivšem delodajalcu – ER 28 ali plačilna lista in urne 

obveznosti – šele ko nastopijo okoliščine  (za izračun nadomestila)

• Psihološki profil delavca – selekcija, razvoj

• Podatek o dietni prehrani – ko zagotavlja obrok (ne pa o diagnozi)

• Članstvo v sindikatu – ne

• Podatki o invalidnosti - da



Primer klasičnih 

personalnih map



Urejenost PM

01 - PROCES 

ZAPOSLITVE
02 – POGODBE IN 

ANEKSI

03 – ZDRAVNIŠKA 

SPRIČEVALA

06 – IZJAVE, 

SOGLASJA, 

ZAVEZE

04 – VARSTVO PRI 

DELU IN POŽARNA 

VARNOST

07 –

USPOSABLJANJA
08 – DRUGO

(invalidske odločbe,

Enotna dovoljenja…)

05 – POGOJI

(certifikati…)

09 – NAPREDOVANJA

Priporočilo: dokumenti označeni z roki hrambe!



Elektronske 

personalne mape?

VARNOST?

ZAKONITOST?



Hvala za pozornost!

Uspešno delo!

Andreja S. Koderman, andreja@kadrovska-asistenca.si, gsm: 051 280 891

mailto:andreja@kadrovska-asistenca.si

