
 
 
Seznam kategorij osebnih podatkov, namenov zbiranja in pravnih podlag 

DELOVNO PODROČJE OSEBNI PODATKI NAMEN ZBIRANJA 

STROKOVNI IZPIT NA 
PODROČJU 
SOCIALNEGA 
VARSTVA 

Evidenca o strokovnih izpitih – 
kandidati: 
- ime in priimek, 
- datum in kraj rojstva, 
- naslov stalnega bivališča, 
- telefonska številka, 
- naslov e-pošte, 
- izobrazba (šola/fakulteta, 
izobraževalni program, smer, 
strokovni naslov), 
- delovne izkušnje (skupna delovna 
doba, delovna doba na področju 
socialnega varstva), 
- zaposlitev (naziv delodajalca in 
delovnega mesta), 
- opravljen strokovni izpit na 
drugem področju (katerem 
področju, datum izpita), 
- datum opravljenega strokovnega 
izpita, številka in datum izdaje 
potrdila. 
 
Evidenca o strokovnih izpitih – člani 
izpitnih komisij: 
- ime in priimek, 
- datum in kraj rojstva, 
- naslov stalnega bivališča, 
- telefonska številka, 
- naslov e-pošte, 
- izobrazba (šola/fakulteta, 
izobraževalni program, stopnja 
izobrazbe, strokovni naslov), 
- delovne izkušnje (skupna delovna 
doba, delovna doba na področju 
socialnega varstva), 
- zaposlitev (naziv delodajalca, 
delovno mesto, krajši ali polni 
delovni čas, status upokojenca), 
- strokovni izpit na področju 
socialnega varstva (datum izpita, 
številka potrdila), 
- strokovni naziv na področju 
socialnega varstva (kateri naziv, 
datum pridobitve, številka 
dokazila), 
- davčna številka, 
- EMŠO, 
- številka osebnega bančnega 
računa. 

 
 
Izvajanje naloge določanja 
pogojev in načina opravljanja 
strokovnega izpita ter 
organiziranje in izvajanje 
preverjanja znanja za 
pridobitev strokovnega izpita 
na področju socialnega varstva 
(javno pooblastilo na podlagi 
pete alineje drugega odstavka 
77. člena ZSV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podatki: EMŠO, davčna številka, 
številka osebnega bančnega 
računa, zaposlitev za krajši ali 
polni delovni čas, status 
upokojenca se zbirajo za namen 
izplačila honorarja članom 
komisij. 

PRIPRAVNIŠTVO Evidenca o pripravništvih vsebuje:   



 
 
 

- ime in priimek pripravnika,  
- EMŠO pripravnika, 
 - naslov stalnega bivališča pripravnika, 
 - naziv, raven in vrsta izobrazbe 
mentorja,  
- datum zaključka šolanja pripravnika, - 
naziv delodajalca,  
- ime in priimek mentorja in somentorja,  
- obdobje pripravništva,  
- datum prejema prijave pripravniškega 
usposabljanja,  
- datum izdaje soglasja k programu 
pripravniškega usposabljanja, 
 - datum prejema dokumentacije o 
opravljenem pripravništvu,  
- datum opravljenega strokovnega izpita 
na področju socialnega varstva.  
 
Evidenca o mentorjih vsebuje:  
- ime in priimek mentorja; 
 - naziv, raven in vrsta izobrazbe 
mentorja;  
- opravljen strokovni izpit;  
- naziv delodajalca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravništvo 

PREVERJANJE 
USPOSOBLJENOS TI 
STROKOVNIH 
SODELAVCEV NA 
PODROČJU 
SOCIALNEGA 
VARSTVA 

Kandidati: 
- ime in priimek, 
- datum in kraj rojstva, 
- naslov stalnega bivališča, 
- telefonska številka, 
- naslov e-pošte, 
- izobrazba (šola/fakulteta, 
izobraževalni program, smer, 
strokovni naslov), 
- delovne izkušnje (skupna delovna 
doba, delovna doba na področju 
socialnega varstva), 
- zaposlitev (naziv delodajalca in 
delovnega mesta), 
- opravljen strokovni izpit (katerem 
področju, datum izpita), 
- datum opravljenega preverjanja 
usposobljenosti, številka in datum 
izdaje potrdila. 
 
Člani komisij za preverjanje 
usposobljenosti: 
- ime in priimek, 
- datum in kraj rojstva, 
- naslov stalnega bivališča, 
- telefonska številka, 
- naslov e-pošte, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvajanje naloge: določa vrste in 
stopnje programov 
izobraževanja za strokovne 
sodelavce v socialnem varstvu 
po 70. členu tega zakona in 
določa, v katerih primerih je 
potrebno preizkusiti 
usposobljenost pred začetkom 
opravljanja posameznih 
storitev in nalog na področju 
socialnega varstva (javno 
pooblastilo na podlagi tretje 
alineje drugega odstavka 77. 
člena ZSV). 
 
Podatki o članih komisij: EMŠO, 
davčna številka, številka 
osebnega bančnega računa, 



 
 
 

- izobrazba (šola/fakulteta, 
izobraževalni program, stopnja 
izobrazbe, strokovni naslov), 
- delovne izkušnje (skupna delovna 
doba, delovna doba na področju 
socialnega varstva), 
- zaposlitev (naziv delodajalca, 
delovno mesto, krajši ali polni 
delovni čas, status upokojenca), 
- strokovni izpit na področju 
socialnega varstva (datum izpita, 
številka potrdila), 
- strokovni naziv na področju 
socialnega varstva (kateri naziv, 
datum pridobitve, številka 
dokazila), 
- davčna številka, 
- EMŠO, 
- številka osebnega bančnega 
računa. 

zaposlitev za krajši ali polni 
delovni čas, status upokojenca, 
se zbirajo za namen izplačila 
honorarja članom komisij. 

VERIFIKACIJA 
SOCIALNO 
VARSTVENIH 
PROGRAMOV 

Verifikacijska listina vsebuje: 
- naziv vlagatelja; 
- naziv programa; 
- v kateri mreži javnih socialno 
varstvenih programov deluje 
program; 
- vrsto populacije uporabnikov, na 
katere se program nanaša; 
- teritorialno območje izvajanja 
programa; 
- časovno veljavnost; 
- številko, datum in kraj izdaje. 
 
Evidenca je objavljena na spletni strani 
zbornice. 
 
Verifikatorji: 
- ime in priimek, 
- datum in kraj rojstva, 
- naslov stalnega bivališča, 
- telefonska številka, 
- naslov e-pošte, 
- izobrazba (šola/fakulteta, 
izobraževalni program, stopnja 
izobrazbe, strokovni naslov), 
- delovne izkušnje (skupna delovna 
doba, delovna doba na področju 
socialnega varstva), 
- zaposlitev (naziv delodajalca, 
delovno mesto, krajši ali polni 
delovni čas, status upokojenca), 

Zbornica na podlagi tretjega 
odstavka 18.s člena in 8. alineje 
četrtega odstavka 77. člena 
Zakona o socialnem varstvu 
vodi postopek strokovne 
verifikacije socialnovarstvenih 
programov. 



 
 
 

- strokovni izpit na področju 
socialnega varstva (datum izpita, 
številka potrdila), 
- strokovni naziv na področju 
socialnega varstva (datum 
pridobitve, številka dokazila), 
- akademski naziv (datum pridobitve, 
številka dokazila), 
- davčna številka, 
- EMŠO, 
- številka osebnega bančnega 
računa. 

INŠTRUKTAŽNO 
SVETOVANJE 

Svetovalci v postopku inštruktažnega 
svetovanja: 
- ime in priimek, 
- datum in kraj rojstva, 
- naslov stalnega bivališča, 
- telefonska številka, 
- naslov e-pošte, 
- izobrazba (šola/fakulteta, 
izobraževalni program, stopnja 
izobrazbe, strokovni naslov), 
- delovne izkušnje (skupna delovna 
doba, delovna doba na področju 
socialnega varstva), 
- zaposlitev (naziv delodajalca, 
delovno mesto, krajši ali polni 
delovni čas, status upokojenca), 
- strokovni izpit na področju 
socialnega varstva (datum izpita, 
številka potrdila), 
- strokovni naziv na področju 
socialnega varstva (datum 
pridobitve, številka dokazila), 
- akademski naziv (datum 
pridobitve, številka dokazila), 
- davčna številka, 
- EMŠO, 
- številka osebnega bančnega 
računa. 

Izvajanje naloge organiziranja 
in izvajanja inštruktažnega 
svetovanja (javno pooblastilo 
na podlagi devete alineje 
drugega odstavka 77. člena 
ZSV). 
 
Podatki: EMŠO, davčna številka, 
številka osebnega bančnega 
računa, zaposlitev za krajši ali 
polni delovni čas, status 
upokojenca se zbirajo za namen 
izplačila honorarja 
svetovalcem. 

SUPERVIZORJI Z 
LICENCO ZA 
PODROČJE 
SOCIALNEGA 
VARSTVA 

Supervizorji: 
- ime in priimek, 
- datum in kraj rojstva, 
- naslov stalnega bivališča, 
- telefonska številka, 
- naslov e-pošte, 
- izobrazba (šola/fakulteta, 
izobraževalni program, stopnja 
izobrazbe, strokovni naslov), 
- izobrazba za izvajanje supervizije 
strokovnega dela, 

Izvajanje naloge: načrtovanje in 
organiziranje supervizije 
strokovnega dela strokovnih 
delavcev in strokovnih 
sodelavcev (javno pooblastilo 
na podlagi sedme alineje 
drugega odstavka 77. člena 
ZSV). 
 
Imenik zunanjih sodelavcev – 
supervizorjev. 



 
 
 

- delovne izkušnje (skupna delovna 
doba, delovna doba na področju 
socialnega varstva) 
- zaposlitev (naziv delodajalca, 
delovno mesto, krajši ali polni 
delovni čas, status upokojenca) 
- strokovni izpit na področju 
socialnega varstva (datum izpita, 
številka potrdila) 
- strokovni naziv na področju 
socialnega varstva (datum 
pridobitve, številka dokazila) 
- akademski naziv (datum pridobitve, 
številka dokazila) 
- podatki o izvajanju supervizije 
strokovnega dela (izkušnje za 
izvajanje supervizije - strokovno 
delo z ljudmi) 
- področje supervizije strokovnega 
dela (storitve, programi, javna 
pooblastila) 

VERIFIKACIJA 
SOCIALNO 
VARSTVENIH 
PROGRAMOV 

Verifikacijska listina vsebuje: 
- naziv vlagatelja; 
- naziv programa; 
- v kateri mreži javnih socialno 
varstvenih programov deluje 
program; 
- vrsto populacije uporabnikov, na 
katere se program nanaša; 
- teritorialno območje izvajanja 
programa; 
- časovno veljavnost; 
- številko, datum in kraj izdaje. 
 
Evidenca je objavljena na spletni strani 
zbornice. 
 
Verifikatorji: 
- ime in priimek 
- datum in kraj rojstva 
- naslov stalnega bivališča 
- telefonska številka 
- naslov e-pošte 
- izobrazba (šola/fakulteta, 
izobraževalni program, stopnja 
izobrazbe, strokovni naslov) 
- delovne izkušnje (skupna delovna 
doba, delovna doba na področju 
socialnega varstva) 
- zaposlitev (naziv delodajalca, 
delovno mesto, krajši ali polni 

Zbornica na podlagi tretjega 
odstavka 18.s člena in 8. alineje 
četrtega odstavka 77. člena 
Zakona o socialnem varstvu 
vodi postopek strokovne 
verifikacije socialnovarstvenih 
programov. 



 
 
 

delovni čas, status upokojenca) 
- strokovni izpit na področju 
socialnega varstva (datum izpita, 
številka potrdila), 
- strokovni naziv na področju 
socialnega varstva (datum 
pridobitve, številka dokazila), 
- akademski naziv (datum 
pridobitve, številka dokazila), 
- davčna številka, 
- EMŠO, 
- številka osebnega bančnega 
računa. 

REŠEVANJE 
UGOVOROV ZOPER 
OPRAVLJENE 
SOCIALNOVARSTV 
ENE STORITVE 
ZASEBNIKOV 

Vlagatelji:  
- ime in priimek, 
 - kontaktni podatki (telefonska številka, 
e-pošta), 
- naslov stalnega/začasnega bivališča. 

Izvajanje naloge reševanja 
oziroma preizkušanja ugovorov 
iz 94. člena ZSV (javno 
pooblastilo na podlagi osme 
alineje drugega odstavka 77. 
člena ZSV). 

SEMINARJI PO 
POGODBI Z 
MINISTRSTVOM ZA 
DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN 
ENAKE MOŽNOSTI 

Udeleženci: 
- ime in priimek, 
- organizacija zaposlitve, 
- naslov, 
- telefonska številka, 
- naslov e-pošte, 
- naziv delovnega mesta, 
- potrdilo o udeležbi: ime in 
priimek, številka potrdila. 
 
Predavatelji: 
- ime in priimek, 
- naslov stalnega bivališča, 
- davčna številka, 
- EMŠO, 
- številka osebnega bančnega 
računa, 
- zaposlitev (krajši ali polni delovni 
čas, status upokojenca), 
- telefonska številka, 
- naslov e-pošte. 

Izvajanje nalog v okviru javnega 
pooblastila načrtovanje in 
organiziranje stalnega 
strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja za strokovne 
delavce in strokovne sodelavce 
v socialnem varstvu (druga 
alineja drugega odstavka 77. 
člena ZSV) 
 
EMŠO, davčna številka, številka 
osebnega bančnega računa, 
zaposlitev za krajši ali polni 
delovni čas, status upokojenca  
se zbirajo za namen izplačila 
honorarja predavateljem. 

ČASTNO RAZSODIŠČE 
ZA OBRAVNAVO 
KRŠITEV KODEKSA 
ETIČNIH NAČEL 

Podatki pobude: 
- ime in priimek vlagatelja pobude, 
- ime in priimek uporabnika SV 
dejavnosti, 
- naslov izvajalca soc. varstva. 
dejavnosti, 
- povzetek vsebina pobude, 
- povzetek postopka obravnave, 
- ugotovljena kršitev kodeksa 
etičnih načel. 

Izvajanje naloge: obravnava 
kršitve Kodeksa etičnih načel v 
skladu s Pravilnikom častnega 
razsodišča (evidenca pobud, 
sklicevanje sej, zapisniki, 
obvestila častnega razsodišča, 
obračun prevoza). 
 
Podatki o članih: EMŠO, davčna 
številka, številka osebnega 
bančnega računa se zbirajo za 



 
 
 

namen vračila potnih stroškov. 

STROKOVNA MNENJA 

Strokovno mnenje: 
- naziv vlagatelja; 
- naziv programa in podatki vezani 
na strokovno vodjo in izvajalci 
storitev ali programa. 
 
Ocenjevalci strokovnih mnenj: 
- ime in priimek, 
- datum in kraj rojstva, 
- naslov stalnega bivališča, 
- telefonska številka, 
- naslov e-pošte, 
- izobrazba (šola/fakulteta, 
izobraževalni program, stopnja 
izobrazbe, strokovni naslov), 
- delovne izkušnje (skupna delovna 
doba, delovna doba na področju 
socialnega varstva), 
- zaposlitev (naziv delodajalca, 
delovno mesto, krajši ali polni 
delovni čas, status upokojenca), 
- strokovni izpit na področju 
socialnega varstva (datum izpita, 
številka potrdila), 
- strokovni naziv na področju 
socialnega varstva (datum 
pridobitve, številka dokazila), 
- akademski naziv (datum 
pridobitve, številka dokazila), 
- davčna številka, 
- EMŠO, 
- številka osebnega bančnega 
računa. 

Zbornica na podlagi 2. alineje 
četrtega odstavka 77. člena 
Zakona o socialnem varstvu 
daje mnenja v postopkih 
podelitve koncesij, dovoljenj za 
delo in mnenja iz 18.š člena 
tega zakona. 

CERTIFICIRANJE 
(IZVAJANJE 
POSTOPKOV ZA 
UGOTAVLJANJE IN 
POTRJEVANJE 
NACIONALNE 
POKLICNE 
KVALIFIKACIJE) 

Evidenca o postopku certificiranja – 
kandidati: 
- ime in priimek, 
- spol, 
- EMŠO, 
- datum in kraj rojstva, 
- državljanstvo, 
- naslov stalnega bivališča, 
- izobrazba (stopnja, smer), 
- zaposlitveni status, 
- delovne izkušnje (na področju 
dela z ljudmi ali na področju 
socialne oskrbe starejših, 
invalidnih idr. oseb s posebnimi 
potrebami), 
- naslov e-pošte, 
- certifikat (datum pridobitve, 

Zakon o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah (poglavje VIII. 
EVIDENCE)  
Podatki o kandidatih (razen 
zadnji dve alineji) se vnesejo v 
spletno aplikacijo nacionalnega 
informacijskega središča za 
poklicne kvalifikacije 
(upravljalec Državni izpitni 
center)  
Podatki o članih komisij: EMŠO, 
davčna številka, številka 
osebnega bančnega računa, 
zaposlitev za krajši ali polni 
delovni čas, status upokojenca, 
se zbirajo za namen izplačila 
honorarja članom komisij 



 
 
 

številka certifikata). 
 
Evidenca o postopku certificiranja - 
člani komisij: 
- ime in priimek, 
- naslov stalnega bivališča, 
- davčna številka, 
- EMŠO, 
- številka osebnega bančnega 
računa, 
- zaposlitev (krajši ali polni delovni 
čas, status upokojenca). 

IZOBRAŽEVALNI 
CENTER 

Udeleženci: 
- ime in priimek, 
- organizacija, 
- naslov in kraj organizacije, 
- poštna številka, 
- telefon, 
- faks, 
- e-pošta, 
- plačnik seminarja: naziv, naslov, 
davčni zavezanec za DDV, ID št. 
za DDV. 
 
Predavatelji: 
- ime in priimek, 
- naslov stalnega bivališča, 
- naslov e-pošte, 
- EMŠO, 
- davčna številka, 
- številka osebnega bančnega 
računa, 
- zaposlitev za krajši ali polni 
delovni čas, status upokojenca. 
 
Zainteresirana javnost (člani, druge 
fizične osebe s področja socialnega 
varstva, prijavljene na e-novice) 

Zbiranje podatkov ob prijavi na 
seminar za informiranje o 
izvedbi seminarja, izdajo potrdil 
o udeležbi, za izdajo računov o 
udeležbi . 
 
Podatki: EMŠO, davčna številka, 
številka osebnega bančnega 
računa, zaposlitev za krajši ali 
polni delovni čas, status 
upokojenca, se zbirajo za 
namen izplačila honorarja 
članom komisij. 
 
 
 
 
 
 
 
Trženje seminarjev po Katalogu 
programov usposabljanja za 
določeno koledarsko leto 

ČLANSTVO 

Individualni člani: 
- ime in priimek, 
- datum rojstva, 
- naslov, 
- e-pošta, 
- mobilni telefon, 
- spol, 
- status zaposlitve, 
- zaposlitev, 
- delovno mesto, 
- dosežena izobrazba, 
- strokovni izpit, 
- strokovni naziv, 

Vodenje registra individualnega 
in kolektivnega članstva 
zbornice ter analitično delo v 
zvezi s članstvom. 
 
Izdajanje zahtevkov za plačilo 
članarin. 
 
Obveščanje in informiranje 
članstva. 
 
 Pošiljanje voščil, vabil. 



 
 
 

- način plačevanja članarine, 
- naslov za prejemanje pošte, 
- soglasje delodajalcu za mesečno 
odtegovanje članarine za 
individualno članstvo. 

SEKCIJA ZA VARNE 
HIŠE, MATERINSKE 
DOMOVE IN 
SORODNE 
ORGANIZACIJE V 
SLOVENIJI 

- ime in priimek članice sekcije 
- telefonska številka 
- naslov e-pošte 
- naziv delodajalca 

Koordiniranje dela sekcije 
(sklicevanje sej, obveščanje, 
naloge v skladu s poslovnikom) 

SEKCIJA ZA 
SUPERVIZORJE Z 
LICENCO NA 
PODROČJU 
SOCIALNEGA 
VARSTVA 

- ime in priimek 
- kontaktni podatki (telefonska 
številka, e-pošta) 
- naslov stalnega/začasnega 
bivališča 

Koordiniranje dela sekcije 
(sklicevanje sej, obveščanje) 
naloge v skladu s poslovnikom) 

SEKCIJA ZA SOCIALNO 
OSKRBO NA DOMU 

- ime in priimek 
- telefonska številka 
- naslov e-pošte 
- naziv delodajalca 

Koordiniranje dela sekcije 
(sklicevanje sej, obveščanje) 

SEKCIJA 
SOCIALNOVARSTV 
ENIH PROGRAMOV 

- ime in priimek 
- telefonska številka 
- naslov e-pošte 
- naziv delodajalca 

Koordiniranje dela sekcije 
(sklicevanje sej, obveščanje) 

SEKCIJA SOCIALNIH 
DELAVK IN DELAVCEV 
V ZDRAVSTVENI 
DEJAVNOSTI 

- organizacija  
- ime in priimek predstavnika 
 - telefonska številka predstavnika  
- naslov e-pošte 

Sekcija socialnih delavk in 
delavcev v zdravstveni 
dejavnosti 

SEKCIJA ORGANIZACIJ 
NA PODROČJU 
INTEGRACIJE 
MIGRANTOV 

- ime in priimek 
- telefonska številka (od 
predsednice in le nekaj članov) 
- naslov e-pošte 

Sekcija organizacij na področju 
integracije migrantov 

PROJEKTNO DELO 

E-pošta (osebni naslovi in 
službeni naslovi) Namen obveščanja 

- ime in priimek 
- naslov stalnega bivališča 
- davčna številka 
- EMŠO 
- številka osebnega bančnega 
računa 
- zaposlitev (krajši ali polni delovni 
čas, status upokojenca) 
- telefonska številka 

Izdelava avtorskih pogodb  
 
Arhiv 



 
 
 

 

- ime in priimek 
- naslov 
- telefonska 
- naslov e-pošte 
- prijava na kateri seminar 
/dogodek 
- status (zaposlen, upokojen, 
študent ..) 
- naziv delodajalca 

Prijava na seminarje, potrdila, 
račun kotizacije  
 
Arhiv 

- ime in priimek 
- datum in kraj rojstva 
- naslov stalnega bivališča 
- telefonska številka 
- naslov e-pošte 

Vnašanje poti sodelujočih v 
projektu  
 
Arhiv 


