Metapodatki informatiziranih zbirk
1. Evidenca o zaposlenih delavcev
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv institucije
Naziv zbirke podatkov
Področje (šifrant)
Opis vsebine
Pravne podlage

Dom upokojencev Podbrdo
Evidenca o zaposlenih delavcev
Vlada in javni sektor
podatki o delavcu in sklenjeni pogodbi o zaposlitvi
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (SOP: 200601-1768)
delodajalec, delojemalec, socialna varnost, delo, zbiranje podatkov
Republika Slovenija
podatki niso javno dostopni
podatki so za interno uporabo oz. skladno z ZVOP-1
po stroškovniku
/
/
1.1.2003
po potrebi
excel, word (izvoz iz aplikacije SAOP)
slv

6. Ključne besede (deskriptorji Eurovoc-a)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo
11. Internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov
12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni ni povezave
take povezave
18. Odgovorna oseba
Danila Kemperle (danila.kemperle@dompodbrdo.si)

2. Evidenca o poškodbah pri delu
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv institucije
Naziv zbirke podatkov
Področje (šifrant)
Opis vsebine
Pravne podlage

6. Ključne besede (deskriptorji Eurovoc-a)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno
uporabo
11. Internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov
12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da
ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Dom upokojencev Podbrdo
Evidenca o poškodbah pri delu
Vlada in javni sektor
poškodbe pri delu
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (SOP: 200601-1768), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (SOP: 2011-01-2039),
Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (SOP:
2000-01-2969)
delodajalec, delojemalec, socialna varnost, delo, zbiranje podatkov;
delodajalec, delojemalec, socialna varnost, delo, zbiranje podatkov;
zdravje pri delu, varstvo pri delu; zbiranje podatkov
Republika Slovenija
podatki niso javno dostopni
podatki so za interno uporabo oz. skladno z ZVOP-1
po stroškovniku
/
/
1.1.2003
po potrebi
excel
slv
ni povezave
Danila Kemperle (danila.kemperle@dompodbrdo.si)

3. Evidenca o stroških dela
1.
2.
3.
4.

Naziv institucije
Naziv zbirke podatkov
Področje (šifrant)
Opis vsebine

5. Pravne podlage
6. Ključne besede (deskriptorji Eurovoc-a)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno
uporabo
11. Internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov
12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da
ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Dom upokojencev Podbrdo
Evidenca o stroških dela
Vlada in javni sektor
podatki o delavcu, o plačah in nadomestilih plače, stroških dela,
zakonsko obveznih prispevkih
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (SOP: 200601-1768)
delodajalec, delojemalec, socialna varnost, delo, zbiranje podatkov
Republika Slovenija
podatki niso javno dostopni
podatki so za interno uporabo oz. skladno z ZVOP-1
po stroškovniku
/
/
1.1.2003
po potrebi
pdf (izvoz iz aplikacije SAOP)
slv
ni povezave
Metka Hvala (metka.hvala@dompodbrdo.si)

4. Evidenca o plači zaposlenega
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv institucije
Naziv zbirke podatkov
Področje (šifrant)
Opis vsebine
Pravne podlage

6. Ključne besede (deskriptorji Eurovoc-a)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno
uporabo
11. Internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov
12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da
ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Dom upokojencev Podbrdo
Evidenca o plači zaposlenega
Vlada in javni sektor
podatki o delovnem času
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (SOP: 200601-1768)
delodajalec, delojemalec, socialna varnost, delo, zbiranje podatkov
Republika Slovenija
podatki niso javno dostopni
podatki so za interno uporabo oz. skladno z ZVOP-1
po stroškovniku
/
/
30.8.2003
po potrebi
pdf (izvoz iz aplikacije KRONOS)
slv
ni povezave
Metka Hvala (metka.hvala@dompodbrdo.si)

5. Evidenca o stanovalcih
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine
5. Pravne podlage
6. Ključne besede (deskriptorji Eurovoc-a)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno
uporabo
11. Internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov
12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da
ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Dom upokojencev Podbrdo
Evidenca o stanovalcih
Vlada in javni sektor
podatki o stanovalcu, svojcih, vlogi
Zakon o socialnem varstvu (SOP: 1992-01-2484)
socialna politika, socialna pomoč, socialna varnost
Republika Slovenija
podatki niso javno dostopni
podatki so za interno uporabo oz. skladno z ZVOP-1
po stroškovniku
/
/
30.6.2009 (izvoz iz aplikacije PROBIT) 1.1.2018 (izvoz iz SAOP)
po potrebi
pdf
slv
ni povezave
Marjeta Tuta (meta.tuta@dompodbrdo.si); Ivanka Podgornik
(ivica.podgornik@dompodbrdo.si); Amalija Kos
(amalija.kos@dompodbrdo.si)

6. Zbirka podatkov o storitvah
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine
5. Pravne podlage
6. Ključne besede (deskriptorji Eurovoc-a)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno
uporabo
11. Internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov
12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da
ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Dom upokojencev Podbrdo
Zbirka podatkov o storitvah
Vlada in javni sektor
podatki o upravičencu in oskrbi, individualni načrt
Zakon o socialnem varstvu (SOP: 1992-01-2484)
socialna politika, socialna pomoč, socialna varnost
Republika Slovenija
podatki niso javno dostopni
podatki so za interno uporabo oz. skladno z ZVOP-1
po stroškovniku
/
/
30.6.2009 (izvoz iz aplikacije PROBIT) 1.1.2018 (izvoz iz SAOP)
po potrebi
pdf
slv
ni povezave
Marjeta Tuta (meta.tuta@dompodbrdo.si); Ivanka Podgornik
(ivica.podgornik@dompodbrdo.si); Amalija Kos
(amalija.kos@dompodbrdo.si)

7. Osnovna medicinska dokumentacija – zdravstveni karton
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv institucije
Naziv zbirke podatkov
Področje (šifrant)
Opis vsebine
Pravne podlage

6.
7.
8.
9.

Ključne besede (deskriptorji Eurovoc-a)
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo
Dostopnost podatkov (šifrant)
Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno
uporabo
11. Internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov
12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da
ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Dom upokojencev Podbrdo
Osnovna medicinska dokumentacija – zdravstveni karton
Vlada in javni sektor
zdravstveni karton
Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (SOP:
2000-01-2969)
zbiranje podatkov
Republika Slovenija
podatki niso javno dostopni
izvajalci zdravstvene dejavnosti in drugi uporabniki v skladu z ZVOP1
po stroškovniku
/
/
30.6.2009 (izvoz iz aplikacije PROBIT), 1.1.2018 (izvoz iz SAOP)
po potrebi
pdf
slv
ni povezave
Magdalena Pavšič (magda.pavsic@dompodbrdo.si), Marinka Šorli
(marinka.sorli@dompodbrdo.si), Jožica Podnar
(jozica.podnar@dompodbrdo.si)

8. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv institucije
Naziv zbirke podatkov
Področje (šifrant)
Opis vsebine
Pravne podlage

6. Ključne besede (deskriptorji Eurovoc-a)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno
uporabo
11. Internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov
12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da
ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Dom upokojencev Podbrdo
Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih
Vlada in javni sektor
varnost in zdravje pri delu
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (SOP: 2011-01-2039); Zakon o
evidencah na področju dela in socialne varnosti (SOP: 2006-01-1768)
zdravje pri delu, varstvo pri delu;
delodajalec, delojemalec, socialna varnost, delo, zbiranje podatkov
Republika Slovenija
podatki niso javno dostopni
podatki so za interno uporabo oz. skladno z ZVOP-1
po stroškovniku
/
/
1.1.1999
po potrebi
exl
slv
ni povezave
Danila Kemperle (danila.kemperle©dompodbrdo.si)

9. Evidenca usposabljanja za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv institucije
Naziv zbirke podatkov
Področje (šifrant)
Opis vsebine
Pravne podlage

6. Ključne besede (deskriptorji Eurovoc-a)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno
uporabo
11. Internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov
12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da
ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Dom upokojencev Podbrdo
Evidenca usposabljanja za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
Vlada in javni sektor
preizkusi znanja delavcev za varno opravljanje dela
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (SOP: 2011-01-2039); Zakon o
varstvu pred požarom (SOP:1993-01-2577); Zakon o evidencah na
področju dela in socialne varnosti (SOP: 2006-01-1768)
zdravje pri delu, varstvo pri delu;
varstvo pred požarom;
delodajalec, delojemalec, socialna varnost, delo, zbiranje podatkov
Republika Slovenija
podatki niso javno dostopni
podatki so za interno uporabo oz. skladno z ZVOP-1
po stroškovniku
/
/
1.1.2011
po potrebi
exl
slv
ni povezave
Ines Krajnik (ines.krajnik@dompodbrdo.si)

10. Evidenca izvajalcev po podjemnih pogodbah
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine
5. Pravne podlage
6. Ključne besede (deskriptorji Eurovoc-a)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno
uporabo
11. Internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov
12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da
ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Dom upokojencev Podbrdo
Evidenca izvajalcev po podjemnih pogodbah
Vlada in javni sektor
izvajalci po podjemnih pogodbah
Obligacijski zakonik (SOP: 2001-01-4287)
obligacijsko pravo
Republika Slovenije
podatki niso javno dostopni
podatki so za interno uporabo oz. skladno z ZVOP-1
po stroškovniku
/
/
1.1.2003 (izvoz iz aplikacije SAOP)
po potrebi
pdf
slv
ni povezave
Boštjan Kusterle (bostajan.kusterle@dompodbrdo.si)

11. Evidenca uporabnikov storitev fizioterapije v socialnem zavodu
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv institucije
Naziv zbirke podatkov
Področje (šifrant)
Opis vsebine
Pravne podlage

6. Ključne besede (deskriptorji Eurovoc-a)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno
uporabo
11. Internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov
12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da
ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Dom upokojencev Podbrdo
Evidenca uporabnikov storitev fizioterapije v socialnem zavodu
Vlada in javni sektor
fizioterapevtske storitve
Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (SOP:
2000-01-2969)
zbiranje podatkov
Republika Slovenije
podatki niso javno dostopni
podatki so za interno uporabo oz. skladno z ZVOP-1
po stroškovniku
/
/
5.11.2012
po potrebi
word
slv
ni povezave
Polona Černilogar (polona.cernilogar@dompodbrdo.si)

12. Evidenca videonadzora
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine
5. Pravne podlage
6. Ključne besede (deskriptorji Eurovoc-a)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno
uporabo
11. Internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov
12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da
ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Dom upokojencev Podbrdo
Evidenca videonadzora
Vlada in javni sektor
videonadzor
Zakon o varstvu osebnih podatkov (SOP: 2004-01-3836)
varstvo podatkov, osebni podatki
Republika Slovenija
podatki niso javno dostopni
podatki so za interno uporabo oz. skladno z ZVOP-1
po stroškovniku
/
/
10.12.2012 (Podbrdo); 12.4.2017 (Tolmin)
stalno
exe (Podbrdo), avi (Tolmin)
slv
ni povezave
za Podbrdo: Magdalena Pavšič (magda.pavsic@dompodbrdo.si), za
Tolmin: Darja Gorjup Poženel (darja.gorjuppozenel@dompodbrdo.si)

