1. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, VPISANIH V OSNOVNO ŠOLO, IN NJIHOVIH STARŠIH
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

Osnovna šola Jožeta Moškriča
Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
izobraževanje, kultura in šport
Podatki o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in
državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z
učencem in
podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče
posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.

5. Pravne podlage

95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn) SOP 1996-01-0570;
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli SOP 2012-01-2532
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11251

6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani
podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop
oz. vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov
(šifrant)

izobraževanje
Slovenija
Podatki niso javno dostopni.
/
/
/
/

Po potrebi

15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa

pdf
slv

17. Opis morebitne povezanosti
(odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi
evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave
18. Odgovorna oseba

/

ravnatelj

2. ZBIRKA PODATKOV O NAPREDOVANJU UČENCEV, IZDANIH SPRIČEVALIH, VZGOJNIH OPOMINIH IN DRUGIH LISTINAH
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

Osnovna šola Jožeta Moškriča
Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
izobraževanje, kultura in šport
Podatki o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in
državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z
učencem in
- podatki o napredovanju učenca
- podatki o izdanih spričevalih
- podatki o izdanih drugih listinah

5. Pravne podlage

95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn) SOP 1996-01-0570
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448;
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli SOP 2012-01-2532
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11251

6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani
podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop
oz. vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov
(šifrant)

izobraževanje
Slovenija
Podatki niso javno dostopni.
/
/
/
/

Po potrebi

15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa

pdf
slv

17. Opis morebitne povezanosti
(odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi
evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave
18. Odgovorna oseba

/

ravnatelj

3. ZBIRKA PODATKOV O GIBALNIH SPOSOBNOSTIH IN MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTIH UČENCEV
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

Osnovna šola Jožeta Moškriča
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
izobraževanje, kultura in šport
Podatki o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in
državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z
učencem in
podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na: telesno višino,
voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično
vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in
vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
Osebni podatki se zbirajo v soglasju s starši oziroma skrbniki učencev.

5. Pravne podlage

95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn) SOP 1996-01-0570
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448;
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli SOP 2012-01-2532
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11251

6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani
podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop
oz. vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka

izobraževanje
Slovenija
Podatki niso javno dostopni.
/
/
/
/

14. Pogostost osveževanja podatkov
(šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa

Po potrebi

17. Opis morebitne povezanosti
(odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi
evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave
18. Odgovorna oseba

/

pdf
slv

ravnatelj

4. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, KI POTREBUJEJO POMOČ OZIROMA SVETOVANJE
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

Osnovna šola Jožeta Moškriča
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
izobraževanje, kultura in šport
Podatki o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in
državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z
učencem in podatki o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah ter
družinsko in socialno anamnezo;
razvojno anamnezo;
strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov;
podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja;
dokumentacijo v zvezi s postopkom usmerjanja učenca s posebnimi potrebami;
strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih
centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.
Osebni podatki se zbirajo v soglasju s starši učencev, razen v primeru, ko je učenec v družini ogrožen in ga
je potrebno zavarovati.

5. Pravne podlage

95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn) SOP 1996-01-0570
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448; Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli SOP 201201-2532 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11251

6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani
podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo

izobraževanje
Slovenija
Podatki niso javno dostopni.
/
/

11. Morebitni internetni naslov za dostop
oz. vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov
(šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa

/

17. Opis morebitne povezanosti
(odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi
evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave
18. Odgovorna oseba

/

/

Po potrebi
pdf
slv

ravnatelj

5. EVIDENCE ŠOLSKE PREHRANE
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

Osnovna šola Jožeta Moškriča
Evidence šolske prehrane
izobraževanje, kultura in šport
Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega naslednje podatke o otroku oziroma učencu
prijavljenem na šolsko prehrano:
ime in priimek ter naslov,
EMŠO,
naziv šole, razred izobraževalnega programa,
ime in priimek staršev ter naslov,
številka odločbe, ki je podlaga za upravičenost do subvencije za malico oziroma kosilo,
datum nastopa pravice in obdobje upravičenosti do otroškega dodatka oziroma oziroma subvencije
za malico oziroma kosilo,
višina subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo,
podatek o namestitvi v dom za učence oziroma v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, podatek o namestitvi v rejniško družino in podatek, da je učenec
prosilec za azil,
datum prijave na malico oziroma kosilo,
vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen,
število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov

5. Pravne podlage

17. člen Zakona o šolski prehrani SOP 2013-01-0058
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6564; Pravila o šolski prehrani

6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani
podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo

izobraževanje
Slovenija
Podatki niso javno dostopni.
/

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop
oz. vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov
(šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa

/

17. Opis morebitne povezanosti
(odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi
evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave
18. Odgovorna oseba

/

/
/

Po potrebi
pdf
slv

ravnatelj

6. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

Osnovna šola Jožeta Moškriča
Evidenca o zaposlenih delavcih
izobraževanje, kultura in šport
V evidenco o zaposlenih delavcih se za vsakega delavca, ki je v delovnem razmerju, vpišejo:
a) podatki o delavcu
b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci)
c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi
č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi

5. Pravne podlage

6., 12., 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (SOP 2006-01-1768)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400

6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani
podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop
oz. vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov
(šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa

izobraževanje
Slovenija
Podatki niso javno dostopni.
/
/
/
/

Po potrebi
pdf
slv

17. Opis morebitne povezanosti
(odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi
evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave
18. Odgovorna oseba

/

ravnatelj

7. EVIDENCA O STROŠKIH DELA
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

Osnovna šola Jožeta Moškriča
Evidenca o stroških dela
izobraževanje, kultura in šport
Delodajalec mesečno za vsakega delavca vpisuje v evidenco o stroških dela naslednje:
a) podatke o delavcu
b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca
c) podatke o drugih stroških dela
č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca

5. Pravne podlage

6., 12., 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (SOP 2006-01-1768)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400

6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani
podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop
oz. vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov
(šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa

izobraževanje
Slovenija
Podatki niso javno dostopni.
/
/
/
/

Po potrebi
pdf
slv

17. Opis morebitne povezanosti
(odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi
evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave
18. Odgovorna oseba

/

ravnatelj

8. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

Osnovna šola Jožeta Moškriča
Evidenca o izrabi delovnega časa
izobraževanje, kultura in šport
Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje
podatke:
podatke o številu ur,
skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od
polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
opravljene ure v času nadurnega dela,
neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste
nadomestila,
neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev
in organov z oznako vrste nadomestila,
neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na
katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

5. Pravne podlage

6., 12., 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (SOP 2006-01-1768)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400

6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani
podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop
oz. vpogled podatkov

izobraževanje
Slovenija
Podatki niso javno dostopni.
/
/
/

12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov
(šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa

/

17. Opis morebitne povezanosti
(odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi
evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave
18. Odgovorna oseba

/

Po potrebi
pdf
slv

ravnatelj

9. EVIDENCA NEZGOD, POŠKODB PRI DELU
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

Osnovna šola Jožeta Moškriča
Evidenca nezgod, poškodb pri delu
izobraževanje, kultura in šport
Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo
pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni
pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.
V zvezi s prijavo nezgod pri delu in poklicnih bolezni iz prejšnjega odstavka tega člena delodajalec zbira in
posreduje v obrazcih naslednje osebne podatke:
ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO oziroma datum rojstva v nezgodi udeleženega delavca;
ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO oziroma datum rojstva delavca, pri katerem je bila
ugotovljena poklicna bolezen, podatki o poklicni bolezni in odločba, s katero je delavcu priznana poklicna
bolezen.

5. Pravne podlage

6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani
podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop
oz. vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (SOP 2011-01-2039)
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537;
Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (SOP 2013-01-2054)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11781
s prilogami prijave nezgode-poškodbe pri delu
izobraževanje
Slovenija
Podatki niso javno dostopni.
/
/
/
/

13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov
(šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti
(odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi
evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Po potrebi
pdf
slv
/

ravnatelj

10. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA IN EVIDENCA O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV ZA VARSTVO
PRED POŽAROM
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine
5. Pravne podlage

Osnovna šola Jožeta Moškriča
Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja in evidenca o usposobljenosti
delavcev za varstvo pred požarom
izobraževanje, kultura in šport
Pravice in obveznosti s področja varnosti pri delu ter izvajanje preventivnih ukrepov.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (SOP 2011-01-2039)
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
, Zakon o varstvu pred požarom (SOP 1993-01-2577)
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO302

6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani
podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop
oz. vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov
(šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa

izobraževanje
Slovenija

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

/

Podatki niso javno dostopni.
/
/
/
/

Po potrebi
pdf
slv

evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave
18. Odgovorna oseba

ravnatelj

