
1. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine, vrste osebnih podatkov 
Namen obdelave 
Kategorije posameznikov 

Skladno s 86. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter 6. členom Pravilnika o šolski 
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
Izvajanje postopka vpisa v šolo 
Prijavljeni kandidati za vpis v šolo 
  

5. Pravne podlage - 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19), 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325 
- 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18 in 
70/19) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432 
 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

16. Jezik zapisa slv 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432


 

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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

Ravnatelj 
Pooblaščeni zaposleni in obdelovalci, tajnik VIZ, svetovalni delavec 

 

  



 2.  Evidenca vpisanih ter evidenca vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca vpisanih ter evidenca vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine, vrste osebnih podatkov 
Namen obdelave 
Kategorije posameznikov 

Skladno s 86. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter 6. členom Pravilnika o šolski 
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
Izvajanje postopka vpisa in za potrebe dejavnosti šole in MIZŠ, za potrebe statističnih analiz 
Vpisani kandidati 
  

5. Pravne podlage - 2. točka prvega odstavka 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
79/06, 68/17 in 46/19), http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325 
- 2. točka 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18 
in 70/19) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432 
 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

16. Jezik zapisa slv 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432


 

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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

Ravnatelj 
Pooblaščeni zaposleni in obdelovalci, tajnik VIZ, svetovalni delavec 

 

  



3.  Osebni list, ki se vodi za vsakega vpisanega 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Osebni list, ki se vodi za vsakega vpisanega 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine, vrste osebnih podatkov 
Namen obdelave 
Kategorije posameznikov 

Skladno s 86. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter 6. členom Pravilnika o šolski 
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
Za potrebe dejavnosti šole, MIZŠ, za potrebe statističnih obdelav 
Vpisani kandidati 
  

5. Pravne podlage - 3. točka prvega odstavka 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
79/06, 68/17 in 46/19), http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325 
- 3. točka 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18 
in 70/19) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432 
 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

16. Jezik zapisa slv 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432


 

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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

Ravnatelj 
Pooblaščeni zaposleni in obdelovalci, tajnik VIZ, svetovalni delavec, razrednik 

 



4. Matična knjiga 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Matična knjiga 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine, vrste osebnih podatkov 
Namen obdelave 
Kategorije posameznikov 

Skladno s 86. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter 6. členom Pravilnika o šolski 
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
Za potrebe spremljanja poteka in zaključka izobraževanja 
Vpisani kandidati 
  

5. Pravne podlage - 4. točka prvega odstavka 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
79/06, 68/17 in 46/19), http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325 
- 4. točka 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18 
in 70/19) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432 
 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

16. Jezik zapisa slv 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432


 

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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

Ravnatelj 
Pooblaščeni zaposleni in obdelovalci, tajnik VIZ, svetovalni delavec, razrednik 

 



5.  Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih vpisanih 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih vpisanih 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine, vrste osebnih podatkov 
Namen obdelave 
Kategorije posameznikov 

Skladno s 86. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter 6. členom Pravilnika o šolski 
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
Privolitev dijaka- dijaki, ki podajo soglasje. 
Spremljanje telesnega razvoja dijaka. 
  

5. Pravne podlage - 5. točka prvega odstavka 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
79/06, 68/17 in 46/19), http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325 
- 5. točka 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18 
in 70/19) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432 
 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

16. Jezik zapisa slv 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432


 

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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

Ravnatelj 
Pooblaščeni zaposleni in obdelovalci, učitelji športne vzgoje, ki vodijo športno-vzgojni karton in evidence o 
gibalnih sposobnostih dijakov. 

 



6.  Zapisniki sej izpitnega odbora za zaključni izpit 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Zapisniki sej izpitnega odbora za zaključni izpit 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine, vrste osebnih podatkov 
Namen obdelave 
Kategorije posameznikov 

Skladno s 86. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter 6. členom Pravilnika o šolski 
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
Spremljanje zaključnega izpita. 
  

5. Pravne podlage - 6. točka prvega odstavka 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
79/06, 68/17 in 46/19), http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325 
- 6. točka 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18 
in 70/19) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432 
 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

16. Jezik zapisa slv 
 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432


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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

Ravnatelj 
Pooblaščeni zaposleni in obdelovalci, ravnatelj, tajnik zaključnega izpita. 



7.  Zapisniki zaključnih izpitov, poročilo o zaključnem izpitu, zapisnike o izpitih, ki obsegajo prijavo k izpitu, potek izpita in doseženo oceno 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Zapisniki zaključnih izpitov, poročilo o zaključnem izpitu, zapisnike o izpitih, ki obsegajo prijavo k izpitu, 
potek izpita in doseženo oceno 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine, vrste osebnih podatkov 
Namen obdelave 
Kategorije posameznikov 

Skladno s 86. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter 6. členom Pravilnika o šolski 
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
Spremljanje zaključnega izpita. 
Spremljanje izobraževanja in napredovanja. 
  

5. Pravne podlage - 6. točka prvega odstavka 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
79/06, 68/17 in 46/19), http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325 
- 6, 7. točka 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
30/18 in 70/19) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432 
 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432


16. Jezik zapisa slv 
 

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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

Ravnatelj 
Pooblaščeni zaposleni in obdelovalci, ravnatelj, tajnik zaključnega izpita. 



8. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine, vrste osebnih podatkov 
Namen obdelave 
Kategorije posameznikov 

Skladno s 86. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter 6. členom Pravilnika o šolski 
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
Pomoč in svetovanje dijakom, ki potrebujejo pomoč.  
Soglasje dijaka. 

5. Pravne podlage - 9. točka prvega odstavka 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
79/06, 68/17 in 46/19), http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325 
- 8. točka 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18 
in 70/19) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432 
 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

16. Jezik zapisa slv 
 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432


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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

Ravnatelj 
Svetovalni delavec 

  



9. Evidenca vpisanih v izredno izobraževanje 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca vpisanih v izredno izobraževanje 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine, vrste osebnih podatkov 
Namen obdelave 
Kategorije posameznikov 

Skladno s 86. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter 6. členom Pravilnika o šolski 
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
Izvajanje postopka vpisa 

5. Pravne podlage - 9. točka prvega odstavka 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
79/06, 68/17 in 46/19), http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325 
- 9. točka 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18 
in 70/19) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432 
 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

16. Jezik zapisa slv 
 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432


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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

Ravnatelj 
Pooblaščeni zaposleni in obdelovalci, ravnatelj, tajnik VIZ 

  



 10. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine, vrste osebnih podatkov 
Namen obdelave 
Kategorije posameznikov 

Skladno s 86. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter 6. členom Pravilnika o šolski 
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
Izvajanje postopka vpisa 

5. Pravne podlage - 3. točka prvega odstavka 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
79/06, 68/17 in 46/19), http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325 
- 10. točka 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
30/18 in 70/19) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432 
 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

16. Jezik zapisa slv 
 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432


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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

Ravnatelj 
Pooblaščeni zaposleni in obdelovalci, ravnatelj, tajnik VIZ 

 

 



 11. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine, vrste osebnih podatkov 
Namen obdelave 
Kategorije posameznikov 

Skladno s 86. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter 6. členom Pravilnika o šolski 
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
Spremljanje izobraževanja 

5. Pravne podlage - 3. točka prvega odstavka 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
79/06, 68/17 in 46/19), http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325 
- 11. točka 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
30/18 in 70/19) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432 
 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

16. Jezik zapisa slv 
 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432


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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

Ravnatelj 
Pooblaščeni zaposleni in obdelovalci, ravnatelj, tajnik VIZ 

 

 

 

  



12. Evidenca o zaposlenih delavcih 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca o zaposlenih delavcih 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine  
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 
 
Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva 
 

5. Pravne podlage 6., 12., 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

16. Jezik zapisa slv 



 

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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

Ravnatelj 
Pooblaščeni zaposleni in obdelovalci: tajnik VIZ, ravnatelj, računovodja 

 

  



13. Evidenca o stroških dela 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca o stroških dela 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine  
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 
 
Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva 
 

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) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400


16. Jezik zapisa slv 
 

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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

Ravnatelj 
Pooblaščeni zaposleni in obdelovalci: tajnik VIZ, ravnatelj, računovodja 

 

  



14. Evidenca o izrabi delovnega časa 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca o izrabi delovnega časa 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine  
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) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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 

/ 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400


12. Morebitni internetni naslov do odprtih 
podatkov (strojno berljiva oblika) 

/ 

13. Datum nastanka  

14. Pogostost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

16. Jezik zapisa slv 
 

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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

 Ravnatelj 
Pooblaščeni zaposleni in obdelovalci: tajnik VIZ, ravnatelj, računovodja 

 

  



15. Evidenca nezgod, poškodb pri delu 

1. Naziv institucije Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca nezgod, poškodb pri delu 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine  
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. 
 
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 
 

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

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni. 

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 

/ 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11781


12. Morebitni internetni naslov do odprtih 
podatkov (strojno berljiva oblika) 

/ 

13. Datum nastanka  

14. Pogostost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

Po potrebi 
 

15. Oblika zapisa pdf 

16. Jezik zapisa slv 
 

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

/ 

18. Odgovorna oseba 
Notranji uporabniki 

Ravnatelj 
Tajnik VIZ 

 

 


