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Št. Naziv 
zbirke 

Pravna pod-
laga 

Namen obde-
lave 

Kategorije po-
sameznikov 

Vrste osebnih po-
datkov 

Notranji 
uporabniki 

Zunanji 
uporabniki 

Rok 
hrambe 
(izbrisa) 

Način zava-
rovanja 

Odgovorna 
oseba 
(skrbnik 
zbirke) 

Informacijska 
podpora 

1. Evidenca o 
zaposlenih 
delavcih 

Pogodba o za-
poslitvi in Za-
kon o eviden-
cah na podro-
čju dela in soci-
alne varnosti 
(ZEPDSV) 

Uveljavljanje 
pravic iz 
sistema social-
nega zavarova-
nja in social-
nega varstva, za 
namen zagotav-
ljanja statistič-
nega spremlja-
nja ter za po-
trebe inšpekcij-
skega nadzora 

Zaposleni delavci Podatki o delavcu 
(13/I(a) člen 
ZEPDSV); 
Podatki o sklenjeni po-
godbi o zaposlitvi 
(13/I(c) člen 
ZEPDSV); 
Podatki o prenehanju 
pogodbe o zaposlitvi 
(13/I(č) člen ZEPDSV)

Tajnica 
 

pomočniki 
ravnatelja 
 

zaposleni za 
obračun plač 

ZZZS, ZPIZ 
in drugi dr-
žavni organi 
na podlagi za-
kona 

Dokumen-
tarno gra-
divo trajno, 
elektronska 
evidenca v 
času trajanja 
delovnega 
razmerja – 
kot določa 
ZEPDSV 

Kot je nave-
deno v Pravil-
niku o varo-
vanju osebnih 
podatkov 

Bojana Kav-
čič, tajnica 

KPIS, SAOP, 
Excel 

2. Evidenca o 
stroških 
dela 

Pogodba o za-
poslitvi in Za-
kon o eviden-
cah na podro-
čju dela in soci-
alne varnosti 
(ZEPDSV) 

Uveljavljanje 
pravic iz 
sistema social-
nega zavarova-
nja in social-
nega varstva, za 
namen zagotav-
ljanja statistič-
nega spremlja-
nja ter za po-
trebe inšpekcij-
skega nadzora 

Zaposleni delavci Podatki o delavcu 
(16/I(a) člen 
ZEPDSV); 
Podatki o plačah in na-
domestilih plač, ki bre-
menijo delodajalca 
(16/I(b) člen 
ZEPDSV); 
Podatki o drugih stro-
ških dela (16/I(c) člen 
ZEPDSV); 
Podatki o zakonsko 
določenih prispevkih 
za socialno varnost za 
posameznega delavca 
(16/I(č) člen ZEPDSV)

Zaposleni za 
obračun plač 
in drugih stro-
škov dela 

ZZZS, ZPIZ 
in drugi dr-
žavni organi 
na podlagi za-
kona 

Dokumen-
tarno gra-
divo trajno, 
elektronska 
evidenca v 
času trajanja 
delovnega 
razmerja – 
kot določa 
ZEPDSV 

Kot je nave-
deno v Pravil-
niku o varo-
vanju osebnih 
podatkov 

Mateja Tušek, 
obračun plač 

KPIS, SAOP 



3. Evidenca o 
izrabi de-
lovnega 
časa 

Pogodba o za-
poslitvi in Za-
kon o eviden-
cah na podro-
čju dela in soci-
alne varnosti 
(ZEPDSV) 

Uveljavljanja 
pravic iz 
sistema social-
nega zavarova-
nja in social-
nega varstva, za 
namen zagotav-
ljanja statistič-
nega spremlja-
nja ter za po-
trebe inšpekcij-
skega nadzora 

Zaposleni delavci Podatki o številu 
opravljenih in neo-
pravljenih ur dela (18. 
člen ZEPDSV) 

Pomočniki 
ravnatelja 
 
zaposleni za 
obračun plač 

ZZZS, ZPIZ 
in drugi dr-
žavni organi 
na podlagi za-
kona 

Dokumen-
tarno gra-
divo trajno, 
elektronska 
evidenca v 
času trajanja 
delovnega 
razmerja – 
kot določa 
ZEPDSV 

Kot je nave-
deno v Pravil-
niku o varo-
vanju osebnih 
podatkov 

Primož Šmid, 
pomočnik 
ravnatelja 

/ 

4. Evidence s 
področja 
varnosti in 
zdravja pri 
delu  

Pogodba o za-
poslitvi, Zakon 
o evidencah na 
področju dela 
in socialne var-
nosti 
(ZEPDSV) in 
Zakon o varno-
sti in zdravju 
pri delu 
(ZVZD-1)

Zagotavljanje 
varnosti in 
zdravja pri delu 

Zaposleni delavci Podatki in potrdila o 
zdravstvenih pregle-
dih, omejitvah, in po-
škodbah pri delu 

Tajnica Inšpektorat za 
delo, poobla-
ščeni izvaja-
lec medicine 
dela, poobla-
ščeni stro-
kovni delavec 
za varnost pri 
delu, državni 
organi na pod-
lagi zakona

trajno Kot je nave-
deno v Pravil-
niku o varo-
vanju osebnih 
podatkov 

Bojana Kav-
čič, tajnica 

/ 



5. Zbirka po-
datkov o 
otrokih, 
vpisanih v 
vrtec, in nji-
hovih star-
ših 

43. člen Za-
kona o vrtcih 
(ZVrt) 
 
VPIS v pro-
gram (pogod-
beni pravni te-
melj) 
 
pogodba o 
vključitvi 
otroka v vrtec 
(pogodbeni te-
melj) 

Za potrebe vo-
denja postopka 
sprejema in 
vključitve 
otroka v pro-
gram vrtca ter 
zaradi ustrez-
nega dela z 
otrokom pri iz-
vedbi progra-
mov, zaradi so-
delovanja s 
starši in zaradi 
spremljanja pla-
čil staršev za 
program vrtca 

Otroci, vpisani in 
vključeni v vrtec, 
ter njihovi starši 
oz. skrbniki 
 
 

Podatki o otroku in 
starših oz. skrbnikih 
(prvi in tretji odstavek 
44. člena ZVrt)  
 
 

Vodja vrtca 
 
vzgojiteljice 
 
svetovalna de-
lavka v vrtcu 
 
zaposleni za 
obračun pri-
spevkov star-
šev za vrtec 

Pooblaščeni 
delavci, Mini-
strstvo za izo-
braževanje, 
znanost in 
šport (MIZŠ) 
in Občina Že-
lezniki 

Podatki iz 
evidence 
vpisanih 
otrok se hra-
nijo do nji-
hove vklju-
čitve v vr-
tec, ko se 
prenesejo v 
evidenco 
vključenih 
otrok, ozi-
roma do iz-
teka veljav-
nosti čakal-
nega sez-
nama, na 
katerem je 
vpisani 
otrok. 
 

Podatki v 
evidenci 
vključenih 
otrok se iz-
brišejo 1 
leto po iz-
stopu otroka 
iz vrtca.

Kot je nave-
deno v Pravil-
niku o varo-
vanju osebnih 
podatkov 

Sabina Hab-
jan 

CEUVIZ 

6. Evidenca 
plačil star-
šev 

43. člen Za-
kona o vrtcih 
(ZVrt) 
 

VPIS v pro-
gram (pogod-
beni pravni te-
melj) 
 

pogodba o 
vključitvi 
otroka v vrtec 
(pogodbeni te-
melj)

Zaradi sprem-
ljanja mesečnih 
plačil staršev 
 

Starši otrok, vpi-
sanih in vključe-
nih v vrtec 

Podatki o starših: 
višina plačil in meseč-
nih plačil staršev (45/2 
ZVrt) 

Vodja vrtca 
 
zaposleni za 
obračun pri-
spevkov star-
šev za vrtec 

Pooblaščeni 
delavci in Mi-
nistrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in 
šport (MIZŠ) 
ter Občina Že-
lezniki 

Do izpolni-
tve namene, 
zaradi kate-
rega so bili 
zbrani 

Kot je nave-
deno v Pravil-
niku o varo-
vanju osebnih 
podatkov 

Sabina Hab-
jan 

SAOP 



7. Evidenca 
upravičen-
cev do sofi-
nanciranja 
staršev iz 
državnega 
proračuna 

43. člen Za-
kona o vrtcih 
(ZVrt) 
 
Vloga za uve-
ljavljanje sofi-
nanciranega 
plačila

Zaradi postopka 
sofinanciranja 
plačil staršev  

Starši, ki so upra-
vičeni do sofinan-
ciranja plačil za 
vrtec 

Podatki o otroku in 
starših oz. skrbnikih 
(46.a/1 ZVrt) 

Zaposleni za 
obračun pri-
spevkov star-
šev za vrtec 

Pooblaščeni 
delavci, Mini-
strstvo za izo-
braževanje, 
znanost in 
šport (MIZŠ) 
ter Občina Že-
lezniki

trajno Kot je nave-
deno v Pravil-
niku o varo-
vanju osebnih 
podatkov 

Sabina Hab-
jan 

Aplikacija MIZŠ 

8. Evidenca 
otrok, ki 
potrebujejo 
svetovanje 
oziroma po-
moč 

43. člen Za-
kona o vrtcih 
(ZVrt) 
 
privolitev star-
šev oz. skrbni-
kov 

Pomoč in sveto-
vanje otrokom, 
ki potrebujejo 
strokovno sve-
tovanje oz. po-
moč 

Otroci, za katere 
starši oz. skrbniki 
podajo soglasje, 
oz. otroci, ki jih je 
potrebno zavaro-
vati 

Podatki o družinski in 
socialni anamnezi, di-
agnostični postopki, 
postopki strokovne po-
moči in strokovna 
mnenja drugih institu-
cij (centrov za socialno 
delo, zdravstvenih in-
stitucij, svetovalnih 
centrov oz. vzgojnih 
posvetovalnic

Vodja vrtca 
 
svetovalna 
služba vrtca 

Pooblaščeni 
delavci, Mini-
strstvo za izo-
braževanje, 
znanost in 
šport (MIZŠ) 

1 leto po iz-
stopu otroka 
iz vrtca 

Kot je nave-
deno v Pravil-
niku o varo-
vanju osebnih 
podatkov 

Janja Jan / 

9. Zbirka po-
datkov o 
učencih, 
vpisanih v 
osnovno 
šolo, in nji-
hovih star-
ših 

95. člen Za-
kona o osnovni 
šoli (ZOsn)  
 
VPIS v pro-
gram (pogod-
beni pravni te-
melj) 

Za potrebe ob-
veznega izobra-
ževanja in za 
izvajanje z za-
konom določe-
nih nalog ter za 
potrebe znan-
stveno-razisko-
valnega dela in 
pri izdelavi sta-
tističnih analiz, 
kjer identiteta 
posameznika ni 
razvidna 

Učenci, vpisani v 
osnovno šolo, in 
njihovi starši oz. 
skrbniki 

Podatki o učencu (prva 
alineja drugega od-
stavka 95. člena 
ZOsn), 
Podatki o starših oz. 
skrbnikih (druga ali-
neja drugega odstavka 
95. člena ZOsn) 

Svetovalni de-
lavki 
 
pomočnika 
ravnatelja za 
šolo 
 
tajnica 
 
razredniki 

Pooblaščeni 
delavci, Mini-
strstvo za izo-
braževanje, 
znanost in 
šport (MIZŠ) 

trajno Kot je nave-
deno v Pravil-
niku o varo-
vanju osebnih 
podatkov 

Svetovalni de-
lavki 

CEUVIZ, 
eAsistent 



10. Zbirka po-
datkov o 
napredova-
nju učen-
cev, izdanih 
spričevalih, 
vzgojnih 
opominih in 
drugih listi-
nah 

95. člen Za-
kona o osnovni 
šoli (ZOsn)  
 
VPIS v pro-
gram (pogod-
beni pravni te-
melj) 

Za potrebe ob-
veznega izobra-
ževanja in za 
izvajanje z za-
konom določe-
nih nalog ter za 
potrebe znan-
stveno-razisko-
valnega dela in 
pri izdelavi sta-
tističnih analiz, 
kjer identiteta 
posameznika ni 
razvidna 

Učenci, vpisani v 
osnovno šolo 

Podatki o učencu iz 
prve alineje drugega 
odstavka 95. člena 
ZOsn in 
Podatki o napredova-
nju učenca, izdanih 
spričevalih, vzgojnih 
opominih in drugih 
listinah (95/3 ZOsn) 

Razredniki 
 
tajnica 

Pooblaščeni 
delavci in Mi-
nistrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in 
šport (MIZŠ) 

trajno Kot je nave-
deno v Pravil-
niku o varo-
vanju osebnih 
podatkov 

Tajnica eAsistent 

11. Zbirka po-
datkov o gi-
balnih spo-
sobnostih in 
morfoloških 
značilnosti 
učencev 

95. člena ZOsn 
 
privolitev 
starša oz. skrb-
nika učenca 

Spremljanje te-
lesnega razvoja 
učenca 

Učenci, za katere 
starši oz. skrbniki 
podajo soglasje  

Podatki o učencu iz 
prve alineje drugega 
odstavka 95. člena 
ZOsn in 
Podatki o gibalnih spo-
sobnostih in morfolo-
ških značilnostih 
učenca (95/4 ZOsn)

Razredniki 
 
učitelji športa 

Pooblaščeni 
delavci in Mi-
nistrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in 
šport (MIZŠ) 

1 leto po za-
ključku šo-
lanja učenca

Kot je nave-
deno v Pravil-
niku o varo-
vanju osebnih 
podatkov 

Aleš Jensterle ŠVkarton 

12. Zbirka po-
datkov o 
učencih, ki 
potrebujejo 
pomoč ozi-
roma sveto-
vanje 

95. člena ZOsn 
 
privolitev 
starša oz. skrb-
nika učenca 
(razen v pri-
meru, ko je 
učenec v dru-
žini ogrožen in 
ga je treba za-
varovati)

Pomoč in sveto-
vanje učencem, 
ki potrebujejo 
pomoč 

Učenci, za katere 
starši oz. skrbniki 
podajo soglasje, 
oz. učenci, ki jih 
je potrebno zava-
rovati 

Podatki o učencu (prva 
alineja drugega od-
stavka 95. člena 
ZOsn), 
Podatki o starših oz. 
skrbnikih (druga ali-
neja drugega odstavka 
95. člena ZOsn) 

Svetovalni de-
lavki 

Pooblaščeni 
delavci in Mi-
nistrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in 
šport (MIZŠ) 

1 leto po za-
ključku šo-
lanja učenca

Kot je nave-
deno v Pravil-
niku o varo-
vanju osebnih 
podatkov 

Svetovalni de-
lavki 

/ 



13. Evidenca 
šolske pre-
hrane 

17. člen Za-
kona o šolski 
prehrani 
(ZŠolPre-1) 

Za potrebe 
organizacije 
šolske prehrane 
in uveljavljanja 
oz. priznavanja 
pravic učencev 
do subvencioni-
rane šolske pre-
hrane ter za po-
trebe statistič-
nih analiz, kjer 
identiteta posa-
meznika ni raz-
vidna 

Učenci, prijav-
ljeni na šolsko 
prehrano in nji-
hovi starši oz. 
skrbniki 

Podatki o učencu in 
starših oz. skrbnikih 
(17/1 ZŠolPre-1) 

Razredniki 
 
vodja šolske 
prehrane 
 
zaposleni za 
obračun stro-
škov učencev 

Pooblaščeni 
delavci in Mi-
nistrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in 
šport (MIZŠ) 

5 let od za-
ključka vsa-
kega šol-
skega leta, v 
katerem je 
učenec 
upravičen 
do prehrane 

Kot je nave-
deno v Pravil-
niku o varo-
vanju osebnih 
podatkov 

Sabina Hab-
jan 

SAOP 
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