
 

 

 

 

 

 

OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI 

OBČINSKA UPRAVA 

Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi 

 

 

 

 

 

 

Za vodenje evidenc  ki  se vodijo na občini Središče ob 

Dravi so pooblaščene naslednje osebe 

 
 

NAZIV EVIDENCE Osebe ki so odgovorne 

vodenje evidenc in ki lahko 

podatke obdelujejo 

Evidenca o zaposlenih delavcih  Direktorica občinske uprave 

Finančnik I 

Evidenca o preventivnih zdravstvenih 

pregledih zaposlenih 

Direktorica občinske uprave 

Evidenca o stroških dela Finančnik I 

 

Evidenca o izrabi delovnega časa Finančnik I 

Evidenca o usposobljenosti zaposlenih pred 

požarom 

Direktorica občinske uprave 

Evidenca o vlagateljih za uveljavitev 

enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka 

Direktorica občinske uprave 

Finančnik I 

Evidenca občanov za plačilo osnovnega 

zdravstvenega zavarovanja 

Finančnik I 

Evidenca o izdaji potrdil o namenski rabi 

zemljišč 

Skupna občinska uprava  

Direktorica občinske uprave 

Evidence sklenjenih kupnih, najemnih, 

služnostnih in njim sorodnih pogodb 

Direktorica občinske uprave 

Evidenca  prejemnikov državnih pomoči v 

kmetijstvu 

Direktorica občinske uprave 

Finančnik I 

Evidenca  prejemnikov državnih pomoči v 

gospodarstvu 

Direktorica občinske uprave 

Finančnik I 

Evidenca o upravičencih do subvencionirane 

najemnine za najemnike stanovanj 

Finančnik I 



2 

 

Evidenca občinskih funkcionarjev. Članov 

delovnih teles Občinskega sveta Občinske 

uprave Središče ob Dravi, Nadzornega 

odbora in članov občinske volilne komisije 

Direktorica občinske uprave 

Finančnik I 

Evidenca društev ki kandidirajo  na javnem 

razpisu  na področju kulture 

Direktorica občinske uprave 

Finančnik I 

Evidenca društev ki kandidirajo  na javnem 

razpisu  na področju športa 

Direktorica občinske uprave 

Finančnik I 

Evidenca društev ki kandidirajo  na javnem 

razpisu  na področju turizma 

Direktorica občinske uprave 

Finančnik I 

Evidenca društev ki kandidirajo  na javnem 

razpisu  na področju humanitarnih dejavnosti 

Direktoricaobčinske uprave 

Finančnik I 

Evidenca vlagateljev škode povzročene po 

naravni nesreči 

Direktorica občinske uprave 

Evidenca prejemnikov enkratne denarne 

pomoči 

Direktorica občinske uprave 

Finančnik I 

Evidenca o avtorskih in drugih podjemnih 

pogodbah 

Direktorica občinske uprave 

Finančnik I 

Evidenca potnih nalogih z obračunom Finančnik I 

Evidenca obratovalnih časov gostinskih 

lokalov in kmetij 

Direktorica občinske uprave 

Evidenca uporabnikov službenih mobilnih 

telefonov 

Direktorica občinske uprave 

Evidenca podatkov za vodenje baze NUSZ 

Direktorica občinske uprave 

Evidenca podatkov plačila komunalnega 

prispevka 

Direktorica občinske uprave 

 

 

 
Pripravila 

Jelka Zidarič Trstenjak, univ.dipl.prav 
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