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1. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis 

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Evidenca vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, predhodno 
pridobljena izobrazba 

5. Pravne podlage Zakon o gimnazijah (SOP 1996-01-0571), Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
SOP (1999-01-4584) 

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. Pogostost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

Po potrebi 
 

14. Oblika zapisa pdf 

15. Jezik zapisa slv 

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

Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_z
birke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837 

17. Odgovorna oseba Svetovalna služba Eva Gašperlin: eva.gasperlin@guest.arnes.si  

 

  

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
mailto:eva.gasperlin@guest.arnes.si
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2. Matična knjiga, ki obsega splošne podatke o vpisanih, o poteku njihovega izobraževanja od vpisa do dokončanja izobraževanja oziroma do izpisa 

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

2. Naziv zbirke podatkov Matična knjiga, ki obsega splošne podatke o vpisanih, o poteku njihovega izobraževanja od vpisa do 
dokončanja izobraževanja oziroma do izpisa 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Matična knjiga vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, 
predhodno pridobljeno izobrazbo, podatke o splošnem učnem uspehu, o opravljenih izpitih, o 
napredovanju in dokončanju izobraževanja. Vodi se od vpisa do končanja izobraževanja oziroma do 
izpisa. 

5. Pravne podlage Zakon o gimnazijah (SOP 1996-01-0571), Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem 
izobraževanju SOP (1999-01-4584) 

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. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant) Po potrebi 

14. Oblika zapisa pdf 

15. Jezik zapisa slv 
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16. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. 
podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take 
povezave 

Pooblaščeni delavci Gimnazije Kranj • Pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo • 
Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l .RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&
tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837 

17. Odgovorna oseba Tajnica VIZ Tatjana Cvetko: tatjana.cvetko2@guest.arnes.si  

 

  

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
mailto:tatjana.cvetko2@guest.arnes.si
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 3. Osebni list, ki se vodi za vsakega dijaka od vpisa do končanja izobraževanja oz. do izpisa 

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

2. Naziv zbirke podatkov Osebni list, ki se vodi za vsakega dijaka od vpisa do končanja izobraževanja oz. do izpisa 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Osebni list vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, 
predhodno pridobljena izobrazba ter podatke o splošnem učnem uspehu, o opravljenih izpitih, o 
napredovanju in dokončanju izobraževanja. Vodi se za vsakega vpisanega dijaka od vpisa v izobraževanje 
pa do končanja izobraževanja oziroma izpisa.  

5. Pravne podlage Zakon o gimnazijah (SOP 1996-01-0571), Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
SOP (1999-01-4584) 

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. Pogostost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

Po potrebi 
 

14. Oblika zapisa pdf 

15. Jezik zapisa slv 

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

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_z
birke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837 

17. Odgovorna oseba Razrednik 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
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4. Evidenca vpisanih ter evidenca vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah 

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

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 Evidenca vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, predhodno 
pridobljena izobrazba 

5. Pravne podlage Zakon o gimnazijah (SOP 1996-01-0571), Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
SOP (1999-01-4584) 

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. Pogostost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

Po potrebi 
 

14. Oblika zapisa pdf 

15. Jezik zapisa slv 

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

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_z
birke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837   

17. Odgovorna oseba Tajnica VIZ Tatjana Cvetko: tatjana.cvetko2@guest.arnes.si  

 

 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
mailto:tatjana.cvetko2@guest.arnes.si
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5. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju 

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum rojstva, 
kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o 
splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja; vodi se za vsakega 
vpisanega dijaka od vpisa v izobraževanje pa do končanja izobraževanja oziroma izpisa; 

5. Pravne podlage Zakon o gimnazijah (SOP 1996-01-0571), Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
SOP (1999-01-4584) 

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. Pogostost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

Po potrebi 
 

14. Oblika zapisa pdf 

15. Jezik zapisa slv 

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

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_z
birke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837 

17. Odgovorna oseba Tajnica VIZ Tatjana Cvetko: tatjana.cvetko2@guest.arnes.si  

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
mailto:tatjana.cvetko2@guest.arnes.si
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6. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja  

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja  

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in 
predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju 
in dokončanju izobraževanja; vodi se za vsakega vpisanega dijaka od vpisa v izobraževanje pa do končanja 
izobraževanja oziroma izpisa, in sicer po oddelkih, letnikih oziroma skupinah v redovalnicah; 

5. Pravne podlage Zakon o gimnazijah (SOP 1996-01-0571), Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
SOP (1999-01-4584) 

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. Pogostost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

Po potrebi 
 

14. Oblika zapisa pdf 

15. Jezik zapisa slv 

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

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_z
birke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837 

17. Odgovorna oseba Razrednik 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
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7. Zapisniki sej šolske maturitetne komisije ter zapisniki o maturi, poročilo o maturi 

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

2. Naziv zbirke podatkov Zapisniki sej šolske maturitetne komisije ter zapisniki o maturi, poročilo o maturi 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Evidenca o maturi, ki je sestavljena iz treh delov (podevidenc), in sicer: zapisnikov sej šolske maturitetne 
komisije, zapisnikov o maturi in poročila o maturi; vodi se posebej za vsak izpitni rok in šolsko leto; 

- Podevidenca zapisnikov šolske maturitetne komisije je zbirka vseh zapisnikov te komisije; 

-   podevidenca zapisnikov o maturi vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, 
prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo; obsega še podatke o poteku mature, in sicer prijavo k maturi, 
poročila o uspehu pri seminarskih nalogah, vajah oziroma terenskem delu in zapisnike o poteku ustnega 
oziroma pisnega dela maturitetnega izpita; 

-   podevidenca poročilo o maturi je sestavljena iz dveh delov, in sicer splošnega poročila o maturi in knjige 
maturantov; ta vsebuje seznam vseh kandidatov, ki so opravili maturo, splošne podatke o izpitnih rezultatih 
pri posameznih predmetih in splošnem uspehu; 

5. Pravne podlage Zakon o gimnazijah (SOP 1996-01-0571), Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
SOP (1999-01-4584) 

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) 

/ 
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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 

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_z
birke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837 

18. Odgovorna oseba Tajnica ŠMK Neža Zupančič Logar: neza.zupancic@gmail.com  

 

  

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
mailto:neza.zupancic@gmail.com
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8. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba 

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

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

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Vsebuje ime in priimek, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in 
predhodno pridobljeno izobrazbo ter družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične 
postopke, postopke strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, 
zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic;  

5. Pravne podlage Zakon o gimnazijah (SOP 1996-01-0571), Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
SOP (1999-01-4584) 

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. Pogostost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

Po potrebi 
 

14. Oblika zapisa pdf 

15. Jezik zapisa slv 

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

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_z
birke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837  

17. Odgovorna oseba Svetovalna služba Tanja Varjačič: tanja.varjacic@guest.arnes.si  

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
mailto:tanja.varjacic@guest.arnes.si
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9. Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih 

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

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

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine  Vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in pridobljeno 
izobrazbo ter podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer 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; 

5. Pravne podlage Zakon o gimnazijah (SOP 1996-01-0571), Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
SOP (1999-01-4584) 

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. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant) Po potrebi 

14. Oblika zapisa pdf 

15. Jezik zapisa slv 

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

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx
_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837 

17. Odgovorna oseba Učitelj športne vzgoje 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
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10. Evidenca odraslih, ki se izobražujejo in evidence odraslih, ki opravljajo izpite 

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca odraslih, ki se izobražujejo in evidence odraslih, ki opravljajo izpite 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Vsebuje: ime in priimek odraslega, ki se izobražuje oz. opravlja izpite, spol, datum, kraj, občina in država 
rojstva, stalno in začasno prebivališče, predhodno pridobljena izobrazba. 

5. Pravne podlage Zakon o gimnazijah (SOP 1996-01-0571) 

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. Pogostost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

Po potrebi 
 

14. Oblika zapisa pdf 

15. Jezik zapisa slv 

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

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_z
birke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837  

17. Odgovorna oseba Svetovalna služba Eva Gašperlin: eva.gasperlin@guest.arnes.si  

  

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
mailto:eva.gasperlin@guest.arnes.si
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11. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja 

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Podatki o zavarovancu: a) ime in priimek, b) enotna matična številka občana, c) spol, d) datum rojstva, e) 
stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), f) poklic, g) šolska izobrazba, h) podlaga zavarovanja, i) sektor 
(družbeni, zadružni, mešani, zasebni); • datum priznanja pravice • datum začetka uveljavljanja pravice • 
vrsta pravice, ki se uveljavlja • datum prenehanja pravice 

5. Pravne podlage Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (SOP 2006-01-1768) 

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. Pogostost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

Po potrebi 
 

14. Oblika zapisa pdf 

15. Jezik zapisa slv 

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

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_z
birke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837  

17. Odgovorna oseba Računovodstvo Erika Rozman: erika.rozman@guest.arnes.si  

 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
mailto:erika.rozman@guest.arnes.si
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12. Evidenca o zaposlenih delavcih  

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca o zaposlenih delavcih 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni 
podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja. 
Vpišejo se: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država 
rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – 
naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, 
država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra 
države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, 
– ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična 
številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec 
opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju 
delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega 
dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni 
pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene 
pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja 
delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je 
delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je 
delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev 
delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno 
klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi. DODATNI PODATKI: d) podatki za študente/dijake - naziv študentskega 
servisa - letnik izobraževalne ustanove - naziv izobraževalne ustanove - status študenta/dijaka do - vpisna 
številka študenta/dijaka - številka osebnega dokumenta študenta/dijaka e) ostali podatki: - telefon 
 

5. Pravne podlage Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (SOP 2006-01-1768) 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 
 

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

Po potrebi 
 

14. Oblika zapisa pdf 

15. Jezik zapisa slv 

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

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_z
birke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837  

17. Odgovorna oseba Tajnica VIZ Tatjana Cvetko: tatjana.cvetko2@guest.arnes.si  

 

 

  

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
mailto:tatjana.cvetko2@guest.arnes.si
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13. Evidenca o stroških dela 

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca o stroških dela 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, 
če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov 
stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – 
naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, 
država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali 
delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri 
katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja 
dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – številka transakcijskega računa, na katerega se 
izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača 
za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za 
delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila 
za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; 
zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo 
oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po 
drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne 
uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, 
za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo 
plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za 
letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za 
prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja 
delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za 
socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko 
varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za 
starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje DODATNI PODATKI: d) krediti: - številka pogodbe, - 
datum pogodbe, - vrsta odtegljaja, - tip kredita, - znesek obroka, - višina kredita, - število obrokov - status 
olajšave pri dohodnini; e) vzdrževani družinski člani: - priimek, - ime, - datum rojstva, - davčna številka, - šifra 
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sorodstva; f) podatki za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje: - številka pogodbe, - datum pristopa, 
- datum začetka zavarovanja, - datum izračuna dob, - leta delovne dobe na dan pristopa, - vzrok prekinitve, 
- pokojninska doba na dan pristopa (let, mesecev), - premijski razred, - znesek premije delodajalca, - znesek 
premije zaposlenega; g) delovna doba: - status zaposlitve, - celotna delovna doba, - delovna doba v podjetju; 

5. Pravne podlage Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (SOP 2006-01-1768) 

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. Pogostost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

Po potrebi 
 

14. Oblika zapisa pdf 

15. Jezik zapisa slv 
 

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

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_z
birke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837  

17. Odgovorna oseba Računovodstvo Erika Rozman: erika.rozman@guest.arnes.si  

 

 

  

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
mailto:erika.rozman@guest.arnes.si
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14. Evidenca o poškodbah pri delu 

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca o poškodbah pri delu 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Vsebuje: podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in 
začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas 
(v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost podjetja (šifra); b) podatki o poškodbi: delo, ki ga je delavec 
opravljal, ko se je zgodila poškodba, koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu, 
ali je delavec kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali 
je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je zgodila poškodba, kje 
se je zgodila nesreča, število poškodovanih oseb, koliko oseb je izgubilo življenje, ali se je podobna nesreča 
zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na 
delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih sredstev (ali je bila odrejena uporaba zaščitnih 
sredstev, ali so bila uporabljena zaščitna sredstva, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri 
delu) 

5. Pravne podlage Zakon o varnosti in zdravju pri delu (SOP 2011-01-2039),  Pravilnik o prijavah na področju varnosti in 
zdravja pri delu (SOP 2013-01-2054) 

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. Pogostost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

Po potrebi 
 

14. Oblika zapisa pdf 
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15. Jezik zapisa slv 

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

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_z
birke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837  

17. Odgovorna oseba Pomočnica ravnatelja mag. Fani Mavrič: fani.mavric@guest.arnes.si  

 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=8572&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=265f846c0dca93153bc42e5c0a91c837
mailto:fani.mavric@guest.arnes.si
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15. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema 

1. Naziv institucije Gimnazija Kranj 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca posnetkov videonadzornega sistema 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Vsebuje: datum, ura, video posnetek 

5. Pravne podlage Zakon o varstvu osebnih podatkov (SOP 2004-01-3836) 

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. Pogostost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

Po potrebi 
 

14. Oblika zapisa pdf 

15. Jezik zapisa slv 

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

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
 

17. Odgovorna oseba Pomočnica ravnatelja mag. Fani Mavrič: fani.mavric@guest.arnes.si  

 

 

mailto:fani.mavric@guest.arnes.si

