
IZVLEČK EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV - ZBIRKE/EVIDENCE; Naziv zavoda: Osnovna šola Jurija Vege Moravče, Vrtec Vojke 
Napokoj pri OŠ Jurija Vege Moravče; koordinator: Mateja Andrejka 

Identificirajte 
dejavnosti 
obdelave - 
zbirke/ 
evidence, ki 
vsebujejo 
osebne 
podatke 

Status 
organizacije 

Namen 
obdelave 
osebnih 
podatkov 

Kategorije 
posameznikov 

Kategorije 
osebnih 
podatkov 

Kategorije 
(zunanjih) 
uporabnikov 

Informacije o 
prenosih v 
tretje države 
ali 
mednarodne 
organizacije 
(če obstaja) 

Predviden rok 
hrambe 

Splošen opis 
tehničnih in 
organizacijski
h varnostnih 
ukrepov 

Dejavnosti/ 
procesi 
obdelave 
osebnih 
podatkov - 
zbirke/ 
evidence, ki 
vsebujejo 
osebne 
podatke 

• Upravljavec 
- podatke 
zbirate in 
obdelujete, 
• Skupni 
upravljavec - 
določitev 
namenov in 
sredstev za 
obdelavo 
podatkov z 
eno ali več 
družbami  
• Obdelovalec 
- podatke 
obdelujete v 
imenu vašega 
partnerja 

Navedba 
namena ali več 
namenov 
obdelave 
osebnih 
podatkov  

Zaposleni, 
občani, 
poslovni 
parnerji, kupci, 
naročniki, 
drugo 

Kontaktni 
podatki, ID - 
identifikatorji 
(davčna, 
emšo), bančni 
podatki, 
davčni 
podatki, 
podatki v zvezi 
z davki, 
podatki v zvezi 
s prispevki, 
izobrazba in 
kvalifikacija 
zaposlenih, 
podatki v zvezi 
z zaposlitvijo, 
podatki o 
nakupih 
kupcev, 
podatki o 
nakupih, 
podatki o 

Kategorije 
(zunanjih) 
uporabnikov 
katerim so ali 
jim bodo 
razkriti osebni 
podatki: 
primeri: 1. 
pogodbeni 
obdelovalec 
(pogodbeni, 
na primer IT 
podpora - 
vzdrževanje ali 
druga 
obdelava na 
podlagi 
pogodbe), 2. 
zakonska 
obveznost (na 
primer javni 
organ), 3. 
katerekoli 

Če obstaja, 
imena tretjih 
držav ali 
mednarodnih 
organizacij 
kamor 
podatke 
posredujemo 
in 
dokumentacija 
o ustreznih 
zaščitnih 
ukrepih 
(vključno s 
storitvami v 
oblaku) 

Rok hrambe 
lahko določa 
zakonodaja 
(na primer 
Zakon o 
evidencah s 
področja 
dela), 
računovodski 
predpis ipd.., 
Klasifikacijski 
načrt ali v 
drugih 
primerih ga 
določite sami 
(do izpolnitve 
namena)  ali je 
vezan na 
preklic 
privolitve oz. 
obdelave… 

Šifriranje pri 
shranjevanju, 
šifriranje pri 
prenosu, 
omejitve 
dostopa 
(določitev 
pooblastil) 
oziroma druge 
omejitve za 
dostop in  
obdelavo, 
revizijska sled 
pri obdelavi, 
revizijska sled 
pri prenosu ali 
splošen opis 
glede na 
notranja 
pravila 



naročnikih, 
podatki o 
naročninah, 
telefonski klici, 
videoposnetek
, IP 
identifikatorji..
./ + posebne 
vrste; podatki 
o političnem 
mnenju, 
versko ali 
filozofsko 
prepričanje, 
članstvo v 
sindikatu, 
podatki v zvezi 
z zdravjem, 
podatki v zvezi 
z 
posameznikovi
m spolnim 
življenjem ali 
spolno 
usmerjenostjo
, genski in 
biometrični 
podatki za 
namene 
edinstvene 
identifikacije 
posameznika   

tretje osebe s 
katerimi si 
delimo 
podatke ali jim 
podatke 
posredujemo, 
drugi 
(upravičeni 
zahtevki)  



RAČUNOVODS
TVO 

RAČUNOVODS
TVO 

RAČUNOVODS
TVO 

RAČUNOVODS
TVO 

RAČUNOVODS
TVO 

RAČUNOVODS
TVO 

RAČUNOVODS
TVO 

RAČUNOVODS
TVO 

RAČUNOVODS
TVO 

Evidenca 
izplačil 
izvajalcem po 
podjemnih in 
avtorskih 
pogodbah 

Upravljavec Izplačilo 
pogodbene 
obveznosti po 
opravljenem 
delu, urejanje 
pravic in 
obveznosti 
izvajalcev del 
po podjemnih 
pogodbah 

Pogodbeni 
delavci, ki 
sklenejo 
pogodbo o 
delu in delavci, 
ki sklenejo 
pogodbo o 
avtorskem 
delu ter druge 
oblike 
podjemnih 
pogodb z 
zavodom 

Kontaktni in ID 
podatki 
(davčna, 
EMŠO), bančni 
podatki, posel 
- predmet 
pogodbe, 
trajanje 
opravljanja 
dela, kraj 
opravljanja 
dela, višina 
honorarja 

Pogodbeni 
obdelovalci, 
javni organi 

Ne obstaja 10 let po 
zaključenem 
poslu - 
opravljeni 
storitvi 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

Evidenca 
plačil staršev 

Upravljavec Spremljanje 
mesečnih 
plačil 

Starši oz. 
skrbniki otrok, 
vpisanih in 
vključenih v 
zavod 

Podatki o 
učencu in 
staršu oz. 
skrbniku 
učenca, 
otroka, višina 
plačil staršev, 
mesečna 
plačila staršev, 
preostanek 
dolga 

Javni organi 
(občine) 

Ne obstaja 10 let po 
poteku leta, 
na katerega se 
računi 
nanašajo 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda 
OŠ Jurija Vege 
Moravče 

Izdaja in 
plačilo 
računov 

Upravljavec Izdajanje in 
plačevanje 
računov, 
računovodsko 
knjiženje 

Kupci in 
dobavitelji 
blaga oz. 
storitev 

Ime in 
priimek, 
naslov, ID-
identifikatorji 
(davčna, 
EMŠO), bančni 
podatki  

Javni organi 
(FURS, UJP, 
AJPES) in 
pogodbeni 
obdelovalec  

Ne obstaja 10 let po 
poteku leta, 
na katerega se 
računi 
nanašajo 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 



podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

E-naslovi in 
mobilne 
številke za 
obveščanje 

Upravljavec Obveščanje 
staršev oz. 
skrbnikov 
preko e-pošte 
oz. telefonske 
številke 

Starši oz. 
skrbniki 
učencev, otrok 
vpisanih v 
zavod 

Ime in priimek 
starša oz. 
skrbnika, 
njegova 
mobilna 
številka in 
elektronski 
naslov, ime in 
priimek 
učenca, 
razred; ime in 
priimek 
otroka, 
skupina 

Zakonska 
obveznost: 
učenci - javni 
organ 
(sistematski 
pregledi) 

Ne obstaja Do preklica Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

Zbirka 
podatkov o 
učencih, 
vpisanih v 
zavod in 
njihovih 
starših 

Upravljavec Za potrebe 
obveznega 
izobraževanja 
in za izvajanje 
z zakonom 
določenih 
nalog ter za 
potrebe 
znanstveno-
raziskovalnega 
dela in pri 
izdelavi 
statističnih 

Učenci vpisani 
v zavod in 
njihovi starši 
oz. skrbniki 

Podatki o 
učencu (prva 
alineja 2. odst. 
95. člena Zosn 
- ime in 
priimek ter 
EMŠO, spol, 
datum, kraj in 
državo rojstva, 
prebivališče in 
državljanstvo, 
zdravstvene 
posebnosti, 

Javni organ 
(Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in 
šport 
(MIZŠ)) in 
pogodbeni 
izvajalec Ešola 
d.o.o. 

Ne obstaja Trajno Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



analiz 
(identiteta 
posameznika 
ne sme biti 
razvidna) 

katerih 
poznavanje je 
nujno za 
učenčevo 
varnost in za 
delo z 
učencem) in 
podatki o 
starših oz. 
skrbnikih 
(druga alineja 
2. odst. 95. 
člena ZOsn - 
ime in priimek, 
naslov 
prebivališča, 
telefonska 
številka, na 
katero je 
mogoče 
posredovati 
nujna 
sporočila v 
času, ko je 
učenec v šoli)  

Zbirka 
podatkov o 
napredovanju 
učencev, 
izdanih 
spričevalih, 
vzgojnih 

Upravljavec Za potrebe 
obveznega 
izobraževanja 
in za izvajanje 
z zakonom 
določenih 
nalog ter za 
potrebe 

Učenci vpisani 
v zavod 

Podatki o 
učencu (prva 
alineja 2. odst. 
95. člena Zosn 
- ime in 
priimek ter 
EMŠO, spol, 
datum, kraj in 

Javni organ 
(Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in 
šport 
(MIZŠ)) in 
pogodbeni 

Ne obstaja Trajno Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 



opominih in 
drugih listinah 

znanstveno-
raziskovalnega 
dela in pri 
izdelavi 
statističnih 
analiz 
(identiteta 
posameznika 
ne sme biti 
razvidna) 

državo rojstva, 
prebivališče in 
državljanstvo, 
zdravstvene 
posebnosti, 
katerih 
poznavanje je 
nujno za 
učenčevo 
varnost in za 
delo z 
učencem) in 
podatki o 
napredovanju 
učenca, 
izdanih 
spričevalih, 
vzgojnih 
opominih in 
drugih listinah 
(95/3 ZOsn) 

obdelovalec 
Ešola d.o.o. 

zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



Zbirka 
podatkov o 
šolski 
dokumentaciji 

Upravljavec Osebni 
podatki 
učencev iz 
zbirk podatkov 
se zbirajo, 
obdelujejo, 
shranjujejo in 
uporabljajo za 
potrebe 
obveznega 
izobraževanja 

Učenci, ki se v 
skladu z 
Zakonom o 
osnovni šoli 
vpisujejo 
oziroma so 
vpisani v 
program 
življenja in 
dela zavoda 

a.) Knjige in 
splošni 
dokumenti 
osnovne šole: 
matična 
knjiga; šolska 
kronika; letno 
organizacijsko 
poročilo; letni 
delovni načrt 
osnovne šole; 
evidenca o 
izdanih 
spričevalih in 
drugih listinah; 
b.) 
Dokumentacij
a o delu 
oddelkov v 
osnovni šoli: 
dnevnik; 
dnevnik in 
redovalnica 
učne skupine, 
dnevnik za 
podaljšano 
bivanje, 
jutranje 
varstvo; 
dnevnik za 
druge oblike 
dela z učenci, 
vzgojnega 

Javni organ 
(Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in 
šport (MIZŠ)) 

Ne obstaja skladno s 
klasifikacijskim 
načrtom, 
različni roki 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



dela; 
redovalnica z 
opisnimi 
ocenami, s 
številčnimi 
ocenami; 
mapa vzgojnih 
ukrepov; zbirni 
športnovzgojni 
karton; c.) 
Dokumentacij
a o učencih v 
osnovni šoli: 
vpisni list ; 
matični list; 
osebna mapa 
učenca, ki 
potrebuje 
pomoč 
oziroma 
svetovanje; 
osebni 
športno-
vzgojni karton; 
zapisnik 
komisije za 
ugotavljanje 
pripravljenosti 
otroka za 
vstop v šolo; 
zapisnik o 
popravnih, 
razrednih in 



predmetnih 
izpitih 
učencev; 
zapisnik o 
ocenjevanju 
učenca, ki se 
izobražuje na 
domu; č.) 
Dokumentacij
a o delu 
strokovnih 
delavcev: 
letna priprava 
strokovnega 
delavca; 
sprotna 
priprava na 
vzgojno-
izobraževalni 
delo; f.) 
Dokumentacij
a o delu 
organov: 
zapisniki sej 
učiteljskih 
zborov, 
oddelčnih 
učiteljskih 
zborov in 
strokovnih 
aktivov; 
zapisniki o 
sejah sveta 



staršev šole, 
sveta šole, 
roditeljskih 
sestankov; 
razrednikova 
analiza 
pedagoškega 
dela v 
oddelku; g) 
Javne listine in 
druga 
dokumentacija
: spričevalo z 
opisnimi 
ocenami; 
spričevalo s 
številčnimi 
ocenami, 
zaključno 
spričevalo; 
potrdilo o 
šolanju, 
potrdilo o 
izpolnjeni 
osnovnošolski 
obveznosti; 
kolesarska 
izkaznica; izpis 
iz evidence; 
razna 
obvestila in 
soglasja 

OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO 



Evidenca 
uporabnikov 
eAsistent / 
Arnes 

Upravljavec Stik staršev oz. 
skrbnikov z 
zavodom 
(podpora 
pouku) - 
elektronska 
komunikacija, 
sporočanje 
izostankov, 
prijava na 
pogovorne 
ure, prijava in 
odjava na 
šolsko 
prehrano, 
pregled urnika 
učenca                                  
Razširjeni 
plačljivi paket 
eAsistent 
(PLUS) 
omogoča 
staršem: 
pregled 
pridobljenih 
ocen, pregled 
izostankov, 
opažanja 
učitelja o delu 
in vedenju 
otroka v 
zavodu, 
pregled 

Učenci, njihovi 
starši oz. 
skrbniki 

Podatki na 
prijavnici za 
eAsistent, 
uporabniško 
ime in geslo 

Pogodbeni 
obdelovalec 

Ne obstaja Do preklica oz. 
odjave 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



domačih 
nalog, zanimivi 
članki in 
nasveti za 
starše 

Evidenca vlog 
za statuse 
učencev 

Upravljavec Urejanje 
statusa učenca 
za prilagoditev 
šolskih 
obveznost 

Učenci, njihovi 
starši oz. 
skrbniki 

Izpolnjena 
vloga za status 
(vrhunskega 
ali 
pespektivnega 
športnika, 
vrhunskega ali 
perspektivneg
a mladega 
umetnika) - 
podatki o 
staršu ali 
skrbniku (ime 
in priimek, 
naslov), ime in 
priimek 
učenca, razred 

Ne obstaja Ne obstaja Do preklica 
dogovora 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



Evidenca 
odličnjakov in 
drugih 
zaslužnih 
učencev in 
posameznikov 

Upravljavec Evidenca, ki se 
pošlje na 
Občino 
Moravče z 
namenom 
slavnostnega 
sprejema pri 
županu  

Najboljši 
učenci zavoda 
OŠ Jurija Vege 
Moravče; 
športniki in 
drugi zaslužni 
posamezniki, 
ko dosežejo 
izjemen uspeh 

Učenci: ime in 
priimek, 
razred in šola 

Ne obstaja Ne obstaja Trajno Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

Zbirka 
podatkov o 
gibalnih 
sposobnostih 
in morfoloških 
značilnostih 
učencev 

Upravljavec Spremljanje 
telesnega 
razvoja učenca 

Učenci vpisani 
v osnovno 
šolo, za katere 
starši oz. 
skrbniki 
podajo 
soglasje  

Podatki o 
učencu (prva 
alineje 2. odst. 
95. člena Zosn 
-  ime in 
priimek ter 
EMŠO, spol, 
datum, kraj in 
državo rojstva, 
prebivališče in 
državljanstvo, 
zdravstvene 
posebnosti, 
katerih 
poznavanje je 
nujno za 
učenčevo 
varnost in za 
delo z 
učencem) in 
podatki o 
gibalnih 

Javni organ 
(Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in 
šport 
(MIZŠ)) in 
pogodbeni 
obdelovalec 
aplikacija ŠVK 
(Nacionalni 
program za 
spremljanje 
telesnega in 
gibalnega 
razvoja otrok 
in mladine), 
Ešola d.o.o. 

Ne obstaja 1 leto po 
zaključku 
šolanja učenca 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



sposobnostih 
in morfoloških 
značilnostih 
učenca (95/4 
ZOsn - telesna 
višina, 
voluminoznost 
telesa, hitrost 
alternativnih 
gibov, 
eksplozivna 
moč, 
koordinacija 
gibanja telesa, 
fizična 
vzdržljivost 
trupa, 
gibljivost, 
mišična 
vzdržljivost 
ramenskega 
obroča in rok, 
sprinterska 
hitrost in 
vzdržljivost v 
submaksimaln
em 
kontinuiranem 
naprezanju) 



Zbirka 
podatkov o 
učencih, ki 
potrebujejo 
pomoč 
oziroma 
svetovanje 

Upravljavec Pomoč in 
svetovanje 
učencem, ki 
potrebujejo 
pomoč 

Učenci, za 
katere starši 
oz. skrbniki 
podajo 
soglasje, oz. 
učenci, ki jih je 
potrebno 
zavarovati 

Podatki o 
učencu (prva 
alineja 2. odst. 
95. člena 
ZOsn), podatki 
o starših oz. 
skrbnikih 
(druga alineja 
2. odst. 95. 
člena ZOsn) in 
podatki o 
napredovanju 
učenca, 
izdanih 
spričevalih, 
vzgojnih 
opominih in 
drugih listinah 
(95/3 ZOsn) 

Javni organ 
(Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in 
šport 
(MIZŠ)) in 
pogodbeni 
obdelovalec 
Ešola d.o.o. 

Ne obstaja 1 leto po 
zaključku 
šolanja učenca 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

Evidenca 
podatkov v 
postopku 
ugotavljanja 
pripravljenosti 
otroka za 
vstop v zavod 

Upravljavec Za potrebe 
obveznega 
izobraževanja 
in za izvajanje 
z zakonom 
določenih 
nalog 

Otroci v 
postopku 
ugotavljanja 
pripravljenosti 
otroka za 
vstop v šolo 

Podatki o 
otroku (ime in 
priimek, 
EMŠO, podatki 
o zdravstveni 
anamnezi, ki 
so potrebni za 
odločanje 
komisije za 
ugotavljanje 
pripravljenosti 
otroka za 
vstop v šolo) 
in podatki o 

Ne obstaja Ne obstaja 1 leto po 
zaključku šola
nja učenca 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



njegovih 
starših oz. 
skrbnikih 

Evidenca 
učencev, ki 
opravljajo 
nacionalno 
preverjanje 
znanja 

Upravljavec Vodenje 
evidence za 
potrebe 
obveznega 
izobraževanja 
z namenom 
posredovanja 
na Državni 
izpitni center 

Učenci, ki 
opravljajo 
nacionalno 
preverjanje 
znanja 

Ime in priimek 
učenca ter 
EMŠO, spol, 
datum, kraj in 
državo rojstva, 
ime osnovne 
šole oziroma 
podružnice, na 
kateri učenec 
opravlja 
nacionalno 
preverjanje 
znanja, 
izobraževalni 
program ter 
razred in 
oddelek, 
šolsko leto, v 
katerem 
učenec 
opravlja 
nacionalno 
preverjanje 
znanja, 
seznam 
predmetov, iz 
katerih učenec 
opravlja 

Javni organ 
(Republiški 
izpitni center), 
Mizš in 
pogodbeni 
obdelovalec 
Ešola d.o.o. 

Ne obstaja Zbirke 
podatkov o 
učencu, 
napredovanju, 
izdanih 
spričevalih in 
drugih listinah 
se hranijo 
trajno, ostali 
podatki iz 
zbirk 
podatkov, ki 
jih vodi 
osnovna šola, 
pa se hranijo 
eno leto po 
zaključku 
šolanja učenca 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



nacionalno 
preverjanje 
znanja, 
podatke iz 
odločbe o 
usmeritvi 
učenca s 
posebnimi 
potrebami o 
vrsti in stopnji 
primanjkljajev, 
ovir oziroma 
motenj, ki so 
potrebni za 
prilagojeno 
opravljanje 
nacionalnega 
preverjanja 
znanja, 
zaključne 
ocene učenca 
pri 
posameznih 
predmetih v 6. 
in 9. razredu, 
pri predmetih 
tehnika in 
tehnologija ter 
domovinska in 
državljanska 
kultura in 
etika pa 
zaključni oceni 



iz 8. razreda, 
dosežke 
učenca na 
nacionalnem 
preverjanju 
znanja 

Evidenca o 
poteku 
vzgojno 
izobraževalne
ga dela 

Upravljavec Za spremljanje 
obveznega 
izobraževanja 
in za izvajanje 
z zakonom 
določenih 
nalog, za 
potrebe 
znanstveno-
raziskovalnega 
dela in pri 
izdelavi 
statističnih 
analiz 

Učenci Dnevnik dela: 
ime in priimek 
učenca, naslov 
bivališča, 
telefonska 
številka za 
nujne klice, 
vključenost 
učenca v 
interesne 
dejavnosti, 
prisotnost 
staršev na 
roditeljskih 
sestankih, 
govorilnih 
urah, 
hospitacije, 
redovalnica: 
ime in priimek 
učenca, 

Javni organ 
(Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in 
šport 
(MIZŠ)) in 
pogodbeni 
obdelovalec 
Ešola d.o.o. 

Ne obstaja 1 leto po 
zaključku 
šolanja učenca 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



pridobljene 
ocene v 
posameznih 
ocenjevalnih 
obdobjih, 
mapa vzgojnih 
ukrepov: izrek 
ukrepa (ime, 
priimek 
učenca, vrsta 
ukrepa, opis 
razloga za 
izrek ukrepa) 

Evidenca 
prejemnikov 
subvencije za 
šolsko 
prehrano in 
šolo v naravi  

Upravljavec Za potrebe 
obveznega 
izobraževanja 
in za izvajanje 
z zakonom 
določenih 
nalog (izvedbe 
šole v naravi, 
regresirana 
šolska 
prehrana) 

Učenci 
upravičeni do 
subvencije za 
šolsko 
prehrano in 
šolo v naravi 

Ime in priimek 
učenca, naslov 
učenca, razred 
in znesek 
subvencionira
ne vsote 

Javni organ 
(Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in 
šport (MIZŠ)), 
CSD 

Ne obstaja 1 leto po 
zaključku 
šolanja učenca 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



Evidenca 
vozačev 

Upravljavec Zaradi šolanja 
na matični ali 
podružnični 
šoli 

Učenci s 
stalnim 
bivališčem v 
občini, ki 
uporabljajo 
organiziran 
prevoz (šolski 
ali javni) 

Ime in 
priimek, 
razred, naslov 

Ne obstaja Ne obstaja 1 leto po 
zaključku 
šolanja 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

Evidenca 
vpisnic / 
izpisnic 

Upravljavec Za potrebe 
vpisa / izpisa 
učencev pri 
izvajanju 
obveznega 
izobraževanja 

Učenci, njihovi 
starši oz. 
skrbniki 

Ime in priimek 
ter naslov 
starša oz 
skrbnika, ime 
in priimek 
otroka ter 
njegov rojstni 
datum 

Ne obstaja Ne obstaja xxx Šifrirani pri 
prenosu e-
računov; 
omejitve 
dostopa; 
zavarovanje 
osebnih 
podatkov v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

Evidenca 
vstopov in 
izstopov 

Upravljavec Varnost ljudi 
(zaposlenih, 
učencev in 
obiskovalcev) 
ter 
premoženja 

Zaposleni, 
učenci zavoda 
OŠ Jurija Vege 
Moravče, 
drugi 

Ime in priimek 
posameznika, 
ki ni delavec 
zavoda, 
obiskani 
delavec 

Ne obstaja Ne obstaja Do konca 
šolskega leta 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 



obiskovalci 
(tudi tujci) 

zavoda, čas 
prihoda in 
odhoda 
obiskovalca, 
razlog vstopa / 
izstopa 

osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

Evidenca 
odjav šolske 
prehrane 
preko spleta 

Upravljavec Stik z zavodom 
- odjava šolske 
prehrane 

Učenci, njihovi 
starši oz. 
skrbniki 

E-pošta, ime in 
priimek 
učenca, razred 
in enota, 
obrok, ki ga 
odjavljajo, prvi 
in zadnji 
datum odjave, 
ime in priimek 
starša oz. 
skrbnika ter 
njegova 
telefonska 
številka 

Pogodbeni 
obdelovalec Eš
ola d.o.o. 

Ne obstaja Trajno Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

Evidenca 
šolske 
prehrane 

Upravljavec Za potrebe 
organizacije 
šolske 
prehrane in 
uveljavljanja 
oz. priznavanja 
pravic učencev 
do 
subvencionira
ne šolske 
prehrane ter 
za potrebe 
statističnih 

Učenci, 
prijavljeni na 
šolsko 
prehrano in 
njihovi starši 
oz. skrbniki 

Podatki o 
učencu in 
starših oz. 
skrbnikih 
(17/1 ZŠolPre-
1) - ime in 
priimek ter 
naslov, EMŠO, 
naziv šole, 
razred 
oziroma letnik 
in oddelek 
izobraževalneg

Javni organ 
(Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in 
šport 
(MIZŠ)) in 
pogodbeni 
obdelovalec 
Ešola d.o.o. 

Ne obstaja 5 let od 
zaključka 
vsakega 
šolskega leta, 
v katerem je 
učenec 
upravičen do 
prehrane 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



analiz 
(identiteta 
posameznika 
ne sme biti 
razvidna) 

a programa, 
ime in priimek 
staršev ter 
naslov, 
številka 
odločbe, ki je 
podlaga za 
upravičenost 
do subvencije 
za malico 
oziroma 
kosilo, datum 
nastopa 
pravice in 
obdobje 
upravičenosti 
do otroškega 
dodatka 
oziroma 
državne 
štipendije 
oziroma 
subvencije za 
malico 
oziroma 
kosilo, višina 
subvencije za 
malico 
oziroma 
subvencije za 
kosilo, 
podatek o 
namestitvi v 



dom za učence 
oziroma v 
zavod za 
vzgojo in 
izobraževanje 
otrok in 
mladostnikov 
s posebnimi 
potrebami, 
podatek o 
namestitvi v 
rejniško 
družino in 
podatek, da je 
učenec 
oziroma dijak 
prosilec za azil, 
datum prijave 
na malico 
oziroma 
kosilo, vrsta 
obrokov šolske 
prehrane, na 
katere je 
prijavljen, 
število in 
datum 
prevzetih in 
odjavljenih 
obrokov 



Evidenca 
podatkov o 
vpisanih v 
knjižnjico 

Upravljavec Za potrebe 
izposoje knjig 
in drugih učnih 
gradiv, učnega 
procesa, 
statističnih 
analiz, KIZ 
opismenjevanj
a 

Prijavljeni v 
šolsko 
knjižnjico 

Podatki o 
prijavljenih; 
ime priimek 
učenca, 
razred; ime 
priimek 
zaposlenega in 
delovno mesto 

IZUM Ne obstaja eno leto po 
zaključku 
šolanja učenca 
oziroma za čas 
vpisa v 
knjižnjico 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
zavoda OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

VRTEC VRTEC VRTEC VRTEC VRTEC VRTEC VRTEC VRTEC VRTEC 

Zbirka 
podatkov o 
otrocih 
vpisanih in 
vključenih v 
vrtec Vojke 
Napokoj pri 
OŠ Jurija Vege 
Moravče 

Upravljavec Za potrebe 
izvajanja z 
zakonom 
določenih 
javnih nalog 

Otroci vpisani 
v vrtec in 
njegove enote 
ter njihovi 
starši oz. 
skrbniki 

Podatki o 
otrocih, 
vključenih v 
vrtec in 
podatki o 
njihovih 
starših oz. 
skrbnikih 

Ne obstaja Ne obstaja 1 leto po 
izpisu iz vrtca 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
Vrtca Vojke 
Napokoj pri OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



Evidenca 
odločb o 
financiranju 
razlike v ceni 
programov 
predšolske 
vzgoje 

Upravljavec Za namen 
izdajanja 
računov 

Otroci s 
stalnim 
prebivališčem 
v 
občini Moravč
e, ki so 
vključeni v 
vrtec v občini, 
v kateri imajo 
skupaj s starši 
stalno 
prebivališče, 
oz. ima stalno 
prebivališče 
skupaj z njimi 
vsaj eden od 
staršev; otroci 
tujcev, če ima 
eden izmed 
staršev skupaj 
z otrokom 
začasno 
prebivališče v 
občini 
Moravče in je 
rezident za 
plačilo 
dohodnine v 
RS 

Ime in priimek 
ter naslov 
prebivališča 
otrok in 
staršev; EMŠO 
otroka in 
staršev; vrsta 
programa, v 
katerega je 
vključen otrok; 
št. odločbe o 
znižanem 
plačilu vrtca 
ter obdobje 
veljavnosti te 
pravice; 
odstotek 
znižanega 
plačila za vrtec 
ter občina 
zavezanka za 
plačilo v 
skladu z 
odločbo CSD  

Ne obstaja Ne obstaja 5 let Šifrirani pri 
prenosu e-
računov; 
omejitve 
dostopa; 
zavarovanje 
osebnih 
podatkov v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
Vrtca  Vojke 
Napokoj pri OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



Evidenca vlog 
za čakalni 
seznam za 
sprejem v 
vrtec 

Upravljavec Zaradi 
evidentiranja 
števila 
čakajočih 
otrok za 
sprejem v 
vrtec  

Predšolski 
otroci s 
stalnim 
prebivališčem 
v občini, ki so 
v čakalni vrsti 
za sprejem v 
vrtec in njihovi 
starši oz. 
skrbniki 

Ime in priimek 
otroka, naslov 
stalnega 
bivališča, 
rojstni datum 
otroka in 
željen datum 
vključitve, 
podatki o 
staršu oz. 
skrbniku 

Ne obstaja Ne obstaja 1 leto Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
Vrtca Vojke 
Napokoj pri OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

Evidenca vlog 
za čakalni 
seznam za 
naknadni 
sprejem v 
vrtec 

Upravljavec Zaradi 
evidentiranja 
števila 
čakajočih 
otrok za 
naknadni 
sprejm v vrtec  

Predšolski 
otroci s 
stalnim 
prebivališčem 
v občini, ki so 
v čakalni vrsti 
za naknadni 
sprejem v 
vrtec in njihovi 
starši oz. 
skrbniki 

Ime in priimek 
otroka, naslov 
stalnega 
bivališča, 
rojstni datum 
otroka in 
željen datum 
vključitve, 
podatki o 
staršu oz. 
skrbniku 

Ne obstaja Ne obstaja 1 leto Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
Vrtca Vojke 
Napokoj pri OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

Evidenca 
uporabnikov 
spletnega 
portala Web 
Vasco za 
elektronsko 
sporočanje 
odsotnosti 
otrok iz vrtca 

Upravljavec Za elektronsko 
sporočanje 
odsotnosti 
otrok iz vrtca 

Starši oz. 
skrbniki otrok, 
vpisanih v 
vrtec 

Uporabniško 
ime in geslo 
(isto kot za 
mVrtec), ime 
in priimek 
starša oz. 
skrbnika, ime 
in priimek 
otroka 

Pogodbeni 
obdelovalec 

Ne obstaja 1 leto Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
Vrtca Vojke 



Napokoj pri OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

Evidenca 
mobilnih 
številk staršev 
oz. skrbnikov 

Upravljavec Za elektronsko 
sporočanje 
odsotnosti 
otrok iz vrtca 

Starši oz. 
skrbniki otrok, 
vpisanih v 
vrtec 

Ime in priimek 
starša oz. 
skrbnika, 
mobilna 
številka, ime in 
priimek otroka 

Ne obstaja Ne obstaja 1 leto po 
izpisu iz vrtca 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
Vrtca Vojke 
Napokoj pri OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

Evidenca 
potrdil 
zdravnika 
(pediatra) 
pred 
vključitvijo 
otroka v vrtec 

Upravljavec Ugotavljanje 
zdravstvenega 
stanja otroka 
in nasveti oz. 
priporočila, ki 
so pomembni 
za bivanje 
otroka v 
skupini 
(alergije, 
dieta, napadi 
ipd.), podatki 
o cepljenosti 

Otrok, vpisan v 
vrtec 

Ime in priimek 
otroka, 
vpisanega v 
vrtec, njegov 
naslov 
bivališča in 
datum rojstva 

Izvajalec 
pregleda 
(zdravnik / 
pediater)  

Ne obstaja 1 leto po 
izpisu iz vrtca 

Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
Vrtca Vojke 
Napokoj pri OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



Evidenca 
rezervacij in 
zdravstvenih 
rezervacij 

Upravljavec Uveljavljanje 
rezervacije oz. 
napovedane 
neprekinjene 
odsotnosti 
otroka skladno 
s sklepom 
občine 
stalnega 
bivališča 

Starši oz. 
skrbniki otrok, 
vpisanih v 
vrtec 

Ime in priimek 
ter naslov 
starša oz. 
skrbnika, ime 
in priimek 
otroka, 
vpisanega v 
vrtec, podatki 
na 
zdravniškem 
potrdilu 
otrokovega 
pediatra 

Ne obstaja Ne obstaja 1 leto Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
Vrtca Vojke 
Napokoj pri OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

Evidenca 
prebranih 
ozvočnic 

Upravljavec Obveščanje 
učencev in 
zaposlenih 

Učenci, 
zaposleni in 
tretje osebe 

Ime in priimek 
učenca, 
razred, 
rezultati, 
uspehi, 
priznanja in 
podobno; ime 
in priimek 
zaposlenega, 
priznanja in 
podobno; 
razne 
informacije o 
tretjih osebah 

Ne obstaja Ne obstaja Tekoče leto Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
Vrtca Vojke 
Napokoj pri OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 



Evidenca 
učencev, ki si 
sposodiijo 
ključ 
garderobnih 
omaric 

Upravljavec Sledljivost 
ključa 

Učenci, ki 
prevzamejo 
ključ 

Ime in priimek 
učenca, razred 

Ne obstaja Ne obstaja Tekoče leto Osebni 
podatki so 
zavarovani v 
skladu s 
Pravilnikom o 
varstvu 
osebnih 
podatkov 
Vrtca Vojke 
Napokoj pri OŠ 
Jurija Vege 
Moravče 

 


