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Priloga 4 - Pravilnik o Finančnem poslovanju Informacijskega pooblaščenca 
 

Verzija dokumenta 2.0 

 Datum veljavnosti 5. 5. 2011 

Številka dokumenta 020-5/2011/37 

Skrbnik dokumenta generalni sekretar 

 
PREVZEMNI IN PREDAJNI ZAPISNIK 

ob sklenitvi in prekinitvi delovnega razmerja pri Informacijskem pooblaščencu 
 
Ime in priimek: ______________________________________________ 
 
Delovno mesto: ______________________________________________ 
 
Datum sklenitve delovnega razmerja: _____________________________ 
 
Datum prekinitve delovnega razmerja: ______________________________________________ 
 
IT OPREMA - IZPOLNITI OB PREJEMU 
 

Prejeta oprema 
 

Inventarna 
številka 

Datum 
prejema 

Odgovorna 
oseba 

Monitor 
 

  Informatik 

Računalnik 
 

  Informatik 

Prenosni računalnik 
 

  Informatik 

USB ključek 
 

Prazno polje  Informatik 

(glej prevzemnice) 
Odkljukaj opremo, ki je bila prejeta in vrstice, ki niso predmet predaje, črtaj! 
 
Ime in priimek informatika, ki je predal opremo:  Ime in priimek osebe, ki je opremo prejel: 
________________________     __________________________  
  
Podpis:       Podpis: 
________________________     __________________________ 
 
 
IT OPREMA  - IZPOLNITI OB VRAČILU 
 

Vrnjena oprema 
 

Inventarna 
številka 

Datum vračila Odgovorna 
oseba 

Monitor 
 

  Informatik 

Računalnik 
 

  Informatik 

Prenosni računalnik 
 

  Informatik 

USB ključek 
 

Prazno polje  Informatik 

(glej prevzemnice) 
Odkljukaj opremo, ki je bila vrnjena in vrstice, ki niso predmet vračila, črtaj! 
 
Ime in priimek informatika, ki je prejel opremo:  Ime in priimek osebe, ki je opremo vrnila: 
________________________     __________________________ 
Podpis:       Podpis: 
________________________     __________________________ 
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OSTALA OPREMA - IZPOLNITI OB PREJEMU 
 

Prejeta oprema 
 

Inventarna 
številka 

Datum 
prejema 

Odgovorna 
oseba 

Ključ od pisarne 
 

Prazno polje  Generalni 
sekretar 

Kartica za evidentiranje 
prisotnosti 

Prazno polje  Generalni 
sekretar 

Kartica za garaţo 
 

Prazno polje  Generalni 
sekretar 

Poslovne vizitke 
 

Prazno polje  Generalni 
sekretar 

Mobilni telefon 
 

Prazno polje  Generalni 
sekretar 

Sluţbeno vozilo 
 

  Generalni 
sekretar 

Odkljukaj opremo, ki je bila predana in vrstice, ki niso predmet predaje, črtaj! 
 
Ime in priimek odg. osebe, ki je predala opremo:  Ime in priimek osebe, ki je opremo prejel: 
________________________     __________________________  
  
Podpis:       Podpis: 
 
 
 
 
OSTALA OPREMA - IZPOLNITI OB VRAČILU 
 

Prejeta oprema 
 

Inventarna 
številka 

Datum vračila Odgovorna 
oseba 

Ključ od pisarne 
 

Prazno polje  Generalni 
sekretar 

Kartica za evidentiranje 
prisotnosti 

Prazno polje  Generalni 
sekretar 

Kartica za garaţo 
 

Prazno polje  Generalni 
sekretar 

Poslovne vizitke 
 

Prazno polje  Generalni 
sekretar 

Mobilni telefon 
 

Prazno polje  Generalni 
sekretar 

Sluţbeno vozilo 
 

  Generalni 
sekretar 

Odkljukaj opremo, ki je bila vrnjena in vrstice, ki niso predmet vračila, črtaj! 
 
Ime in priimek odg. osebe, ki je prejela opremo:  Ime in priimek osebe, ki je opremo vrnila: 
________________________     __________________________  
  
Podpis:       Podpis: 
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Predaja računalniške opreme 
 
Izjava zaposlenega 
 
Izjavljam,  

a) da mi je bila dana moţnost zavarovanja lastnih osebnih podatkov in zasebne 
korespondence, ki je nastala ob uporabi sluţbenih sredstev v izključno zasebne namene,  

b) da sem odstranil datoteke z osebno vsebino iz svojega uporabniškega profila na delovni 
postaji in iz svoje particije na mreţnih diskih (zasebna particija I:\) . 

c) da delovna sredstva, ki jih vračam delodajalcu, ne vsebujejo mojih osebnih podatkov ali 
osebne korespondence oziroma se strinjam, da se lahko morebitni neizbrisani osebni 
podatki in osebna korespondenca na vrnjenih delovnih sredstvih nepovratno uničijo z 
naključnim prepisovanjem in formatiranjem. 
 

 
 
Ime in priimek zaposlenega:     Ime in priimek osebe, ki je opremo predal: 
 
________________________     __________________________  
  
 
Podpis:       Podpis: 
________________________     __________________________ 
 
 

 
Opravljene aktivnosti informatika ob odhodu zaposlenega 

 
 

 Opravljena ukinitev uporabniških pravic in izpolnjen Obrazec za upravljanje uporabniških pooblastil 
 

 Opravljen izbris osebnih zadev iz map na delovni postaji v uporabi (sluţbeni računalnik) 
 

 Opravljen izbris osebne elektronske pošte na sluţbeni mapi z elektronsko pošto 
 

 Opravljeno aţuriranje evidence IT opreme 
 

 Ob soglasju informacijske pooblaščenke in zaposlenega opravljen zapis vsebine predala elektronske pošte 
zaposlenega na prenosni nosilec podatkov in vročitev zaposlenemu 

 
 
Ime in priimek informatika:  
_____________________________________________ 
 
 
Podpis: 
_____________________________________________ 
 
 
Predaja nerešenih zadev 
 
 V skladu s pregledom evidence zadev ni nerešenih zadev v reševanju 
 
Ime in priimek odgovorne osebe IP, ki je prevzela opremo: 
_____________________________________________ 
 
Podpis odgovorne osebe: 
_____________________________________________ 



 4 

 
Vračilo izkaznice za državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov 
 

Da                              Ne 

 
 
Prevzem originalov oziroma fotokopij dokumentacije iz kadrovske mape 
 

Da                              Ne 

 
Prevzem potrdil in obrazcev ob prekinitvi delovnega razmerja 
 
 Prevzem potrdila o (ne)izrabljenem dopustu in izplačanem regresu 
 
 Prevzem obrazca R28 
 
 Prevzem potrdila o uvrstitvi v premijski razred 
 
 
Datum: ____________   
 
 
Podpis zaposlenega: _____________________________ 
 
 
Ţig in podpis odgovorne osebe za kadrovske zadeve: _____________________________ 
 
 
 
 
 

 


