
1. Evidenca kandidatov, prijavljenih za vpis 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca kandidatov, prijavljenih za vpis 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Evidenca vsebuje ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) 

in pridobljeno izobrazbo vsakega kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo; vodi se za vsako šolsko leto 

posebej; 

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. Datum nastanka 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 

 

  



 

2. Matična knjiga vpisanih dijakov 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

2. Naziv zbirke podatkov Matična knjiga vpisanih dijakov 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Evidenca vpisanih dijakov, ki vsebuje ime in priimek dijaka, njegov spol, datum, kraj, občino in državo 

rojstva, prebivališče in pridobljeno izobrazbo vpisanih kandidatov; vodi se po izobraževalnih programih, 

letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah, za vsako šolsko leto posebej. 

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. Datum nastanka 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 

 

  



 

3. Osebni list dijaka 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

2. Naziv zbirke podatkov Osebni list dijaka 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Osebni list vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in 

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. Datum nastanka 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 

 

  



 

4. Evidenca vpisanih dijakov na Gimnazijo Tolmin (njihovih staršev oziroma zakonitih skrbnikih) po letnikih in oddelkih in skupinah v redovalnici 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca vpisanih dijakov na Gimnazijo Tolmin (njihovih staršev oziroma zakonitih skrbnikih) po letnikih in 

oddelkih in skupinah v redovalnici 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine  

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. Datum nastanka 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 

 

  



 

5. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

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, kraj, 

občino in državo rojstva, prebivališče in prej 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. Datum nastanka 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 

 

  



 

6. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja (redovalnica) 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja (redovalnica) 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in prej 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. Datum nastanka 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 

 

  



 

7. Evidenca o izpitih kandidatov 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca o izpitih kandidatov 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine evidenca o izpitih vsebuje prijavo k izpitu, zapisnike o izpitu s podatki o kandidatih, in sicer ime in priimek 

dijaka ter njegov spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo, ter 

podatke o izpitnih nalogah oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah; vodi se posebej za vsak 

izpitni rok in šolsko leto; 

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. Datum nastanka 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 

 

  



 

8. Evidence o maturi 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

2. Naziv zbirke podatkov Evidence 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) 

/ 

13. Datum nastanka 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 



 

9. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

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, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in prej 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; vodi se po določbah 14., 15. in 16. člena tega pravilnika; 

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. Datum nastanka 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 

 

  



 

10. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

2. Naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka 

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; vodi se po določbah 14. in 16. člena pravilnika o šolski 

dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju; 

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. Datum nastanka 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 

 

 



11. Evidenca dijakov naročenih na šolsko prehrano 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca dijakov naročenih na šolsko prehrano 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Ime in priimek, razred, vrsta malice, kosilo po dnevih v tednu, podatki o subvenciji 

5. Pravne podlage Zakon o šolski prehrani SOP (2013-01-0058) 

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 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

Je povezana z mesečno evidenco obračunanih stroškov za malico oz. kosilo dijakom, namenjeno 

računovodstvu. 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 

 

  



 

12. Evidenca o zaposlenih delavcih 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

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 

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. Datum nastanka 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 

 

  



 

13. Evidenca o stroških dela 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

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 

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. Datum nastanka 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 

 

  



 

14. Evidenca o poškodbah pri delu 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca o poškodbah pri delu 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Osebni podatki delavca: ime in priimek, matična številka, davčna številka, naslov stalnega bivališča, šolska 

izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost 

organizacije (šifra); podatki o poškodbi delavca pri delu: delo, ki ga je opravljal ob poškodbi, narava 

poškodbe, ali se je delavec že poškodoval in kolikokrat, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, 

podlaga zavarovanja; vzrok poškodbe pri delu: datum poškodbe pri delu, dan v tednu, kraj poškodbe pri 

delu (na delovnem mestu, na poti na delo, na poti z dela, na službenem potovanju, drugo), število 

poškodovanih oseb, število smrtnih poškodb, ali se je podobna poškodba pri delu že zgodila, vir poškodbe 

pri delu, vzrok poškodbe pri delu; podatki o uporabi osebnih varstvenih ukrepov; podatki o delu delavca in 

ukrepih iz dela. 

5. Pravne podlage Zakon o varnosti in zdravju pri delu (SOP 2011-01-2039) 

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 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 

 



15. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja in evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom 

1. Naziv institucije Gimnazija Tolmin 

2. Naziv zbirke podatkov Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja in evidenca o usposobljenosti 

delavcev za varstvo pred požarom 

3. Področje (šifrant) izobraževanje, kultura in šport 

4. Opis vsebine Pravice in obveznosti s področja varnosti pri delu ter izvajanje preventivnih ukrepov. 

5. Pravne podlage Zakon o varnosti in zdravju pri delu (SOP 2011-01-2039), Zakon o varstvu pred požarom (SOP 1993-01-

2577)  

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 30. 3. 2011 

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 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_

zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc 

18. Odgovorna oseba ravnatelj 

 


