EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE
Št.: 022-3/2020
Datum 20.5.020
Upravljavec: OBČINA BLED, Cesta svobode 3, Bled

NAZIV ZBIRKE

NAMEN OBDELAVE

PRAVNA PODLAGA
OBDELAVE

KATEGORIJE (ZUNANJIH)
UPORABNIKOV OP

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

PRENOS V
TRETJE DRŽAVE,
MED. ORGAN.

PREDVIDEN
ROK HRAMBE
OZ. ROK
IZBRISA

Občani Občine Bled in ostali vlagatelji

V posameznih primerih
pogodbeni obdelovalci.

Različno, odvisno od vloge: kontaktni podatki,
EMŠO, datum rojstva, državljanstvo in drugi
podatki, ki se obdelujejo v posameznih
postopkih

Ne obstaja

Časovno določeni
(2,5,10 let ali več)
trajno, arhivsko
gradivo. Osebni
podatki se iz
evidence izbrišejo
ob uničenju
dokumentov ali ob
njihovem
izločanju, če niso
na podlagi zakona,
ki ureja arhivsko
gradivo in arhive,
opredeljeni kot
arhivsko gradivo.

Izvedba sej (pošiljanje vabil in
gradiv),izplačilo sejnin in drugih
obveznosti, poročanje podatkov
Komisiji za preprečevanje korupcije,
vodenje evidenc s področja dela in
socialne varnosti

Zakon o lokalni samoupravi in Statut
Občine Bled, Zakon o integriteti in
preprečevanju korupcije, Zakon o
dohodnini, Zakon o evidencah na
področju dela in socialne varnosti,
Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije
občinskih funkcionarjev in izplačilih na
drugih podlagah članom delovnih teles
občinskega sveta, članom drugih
občinskih organov in članom svetov
krajevnih skupnosti ter povračilih
stroškov v Občini

Člani občinskega sveta, nadzornega
odbora in člani delovnih teles, ki niso
funkcionarji

Ne obstaja

Kontaktni podatki, davčna številka, bančni
podatki,

Ne obstaja

10 let

Medsebojna komunikacija,
pošiljanje vabil za sejo OS, NO,
občinske proslave

Zakon o lokalni samoupravi,

Izvoljeni člani svetov

Javni organ

Ime in priimek, naslov bivališča, kontaktni
podatki

Ne obstaja

10 let

Za potrebe delovanja Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem
prometu

21. člen ZLS (UL RS, št. 72/93 in nad.)
in 6. člen Zakona o voznikih (UL RS, št.
109/10 in nad.)

Člani Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu

Ne obstaja

Ime in priimek, zaposlitev

Ne obstaja

Trajno

Priprava, obravnava pobude in
uveljavitev prostorskega akta

Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o
urejanju prostora (UL RS, št. 61/17)

Pobudniki za spremembno prostorskega
akta

pogodbeni obdelovalec

Ime in priimek pobudnika, naslov

Ne obstaja

5 let po sprejemu
prostorskega akta

Fizične osebe, ki plačajo komunalni
prispevek

Javni organ

Ime in priimek, prebivališče, EMŠO, parc.
številka, k.o., št. objekta,

Ne obstaja

10 let

Lastniki nepremičnin na območju občine

Javni organ

Kontaktni podatki, podatki o parceli

Ne obstaja

10 let

Za potrebe postopkov in odločanj
pri opravljanju del in nalog Občine
Bled

74. a člen Zakona o državni upravi, 92.
in 93. člen Uredbe o upravnem
poslovanju

Evidenca o članih
občinskega sveta,
njegovih delovnih teles,
nadzornega odbora

Podatki o članih svetov
krajevnih skupnosti
Evidenca članov Sveta za
preventivo in vzgojo v
cestnem prometu
Evidenca pobud za
spremembo namenske
rabe prostora

Evidenca
dokumentarnega gradiva

KATEGORIJE POSAMEZNIKOV,
NA KATERE SE NANAŠAJO OP

Evidenca odmere
komunalnega prispevka

Odmera komunalnega prispevka na
vlogo stranke in po uradni dolžnosti

Evidenca izdanih
lokacijskih informacij

Za potrebe posega v prostor,
gradnjo

Zakon o prostorskem načrtovanju,
Odlok o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispeva za območje
Občine Bled
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
Gradbeni zakona, Pravilnik o obliki
lokacijske informacije ter o načinu
njene izdaje

Za potrebe prometa z
nepremičninami, parcelacijo,
urejanje zemljiškoknjižnih oseb

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
Gradbeni zakona

Lastniki nepremičnin na območju občine,
drugi

Javni organ

Kontaktni podatki, podatki o parceli

Ne obstaja

10 let od odmere
NUSZ

Evidenca zavezancev za
odmero nadomestila za
uporabo stavbnega
zemljišča

Za potrebe odmere nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na
območju občine

VI. poglavje Zakona o stavbnih
zemljiščih (UL RS, št. 18/84, 32/85,
33/89, 24/92)
218. in 218. a do 218. d člen Zakona o
graditvi objektov (UL RS, št. 102/04,
14/05, 92/05), Gradbeni zakonik,
403. do 406. člen Zakona o davčnem
postopku (UL RS, št. 13/11, 32/12,
94/12, 101/13)
Odlok o odmeri NUSZ v Občini Bled

Uporabniki in lastniki tistih nepremičnin na
območju občine, ki so predmet odmere
NUSZ na podlagi Odloka o NUSZ

Javni organ

Kontaktni in ID podatki

Ne obstaja

10 let od odmere
NUSZ

Evidenca o najemnih
razmerjih za
nepremičnine v lasti
Občine Bled

Izdajanje računov, spremljanje
veljavnosti pogodb

Zakon o poslovnih stavbah in
poslovnih prostorih, pogodba

Fizične osebe, ki so najemniki

Pogodbeni obdelovalec

Kontaktni in ID podatki

Ne obstaja

Trajno

Evidenca najemnikov
neprofitnih stanovanj

Vodenje evidence najemnikov
neprofitnih stanovanj in
zaračunavanje obratovalnih
stroškov

Stanovanjski zakon, Pravilnik o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v
najem

Fizične osebe / občani, ki so najemniki

Javni organ

Kontaktni in ID podatki, številka stanovanja,
višina najemnine

Ne obstaja

Trajno

Evidenca vlagateljev, ki
so se prijavili na javni
razpis za oddajo
neprofitnih stanovanj v
najem

Vodenje evidence z namenom
oddaje neprofitnih stanovanj v
najem

Stanovanjski zakon, Pravilnik o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v
najem

Fizične osebe / občani, ki so podali vlogo
za najem neprofitnega stanovanja

Javni organ

Kontaktni in ID podatki

Ne obstaja

10 let od razpisa

Za potrebe izplačevanja prispevka
za obvezno zdravstveno
zavarovanje

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (UL RS, št. 62/10, 40/11,
40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 3/13ZŠolPre-1, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13,
46/14-ZŠolPre-1A in 14/15-ZUUJFO),
6. člen, 30. člen - Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (UL RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11,
40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13,
99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C,
111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C)
+ 21. točka prvega odstavka 15. člena,
24. točka prvega odstavka 15. člena

1. Državljani Republike Slovenije in tujci, ki
imajo dovoljenje za stalno prebivanje, ki
jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev, priznana pravica
do plačila prispevka za obvezno
zavarovanje. 2. Otroci do 18. leta starosti,
ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski
člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih
oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev
za vključitev v obvezno zavarovanje.

Javni organi

1. Ime in priimek, davčna številka, številka
odločbe, datum in veljavnost odločbe
(opomba: uvoz podatkov iz Distribucijskega
modula MDDSZ v mrežno aplikacijo ZZO;
izdane odločbe CSD)
2. Kontaktni in ID podatki otroka, kontaktni
podatki staršev/skrbnikov otroka, rojstni datum
staršev/skrbnikov otroka, socialna slika družine
(opomba: spisovna evidenca – podatki CSD)

Ne obstaja

10 let

Za potrebe odmere turistične takse
za prenočevanje v počitniških hišah
ali počitniških stanovanjih na
območju občine Bled

22. člen Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 13/18)

Lastniki počitniških hiš ali počitniških
stanovanj na območju občine Bled

Javni organ

Podatek o osebnem imenu, stalnem naslovu
prebivališča, matični in davčni številki
zavezanca ter podatke o stanovanjski površini
počitniške hiše ali stanovanja

Ne obstaja

Trajno

Za potrebe izplačevanja enkratnega
denarnega prispevka staršem ob
rojstvu otroka

Zakon o lokalni samoupravi in Pravilnik
o dodelitvi enkratnega denarnega
prispevka staršem ob rojstvu otroka v
Občini Bled

Starši s stalnim prebivališčem v Občini Bled
z novorojenci - vložijo vlogo

Ne obstaja

Kontaktni in ID podatki vlagatelja, njegovi
bančni podatki ter ime in priimek novorojenca,
stalno prebivališče, EMŠO in datum ter kraj
rojstva novorojenca

Ne obstaja

5 let

a) urejanje pravic in obveznosti
delavcev iz delovnega razmerja,
b) uveljavljanje pravic iz sistema
socialnega zavarovanja in
socialnega varstva,
c) zagotavljanje statističnega
spremljanja ter za potrebe
inšpekcijskega nadzorstva

48. člen Zakona o delovnih razmerjih
(UL RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15
– ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17
– odl. US), 13. člen Zakona o evidencah
na področju dela in socialne varnosti
(UL RS, št. 40/06), Zakon o javnih
uslužbencih in Zakon o sistemu plač v
javnem sektorju

Javni organ

kontaktni in ID podatki delavca (datum rojstva,
če oseba nima EMŠO, kraj in država rojstva, če
je kraj rojstva v tujini), podatki o izobrazbi, ali
je delavec invalid (kategorija), ali je delavec
delno upokojen, ali delavec opravlja
dopolnilno delo pri drugem delodajalcu
(njegovi kontaktni podatki) + podatki o

Ne obstaja

Trajno

Evidenca izdanih potrdil
o namenski rabi

Evidenca plačil
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja

Evidenca zavezancev za
plačilo turistične takse za
prenočevanjev
počitniških hišah ali
počitniških stanovanjih
Evidenca o vlagateljih za
uveljavitev enkratnega
denarnega prispevka
staršem ob rojstvu otroka
Evidenca o zaposlenih
delavcih-kadrovska
evidenca

Zaposleni

sklenjeni pogodbi o zaposlitv + podatki o
prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Evidenca o izrabi
delovnega časa, o
odsotnosti zaposlenih
Evidenca o plačah,
potnih nalogih in drugih
mesečnih izplačilih
Evidenca videoposnetkov
dostopa znotraj območja
umirjenega prometa
Blejska promenada in
obala Mlino
Evidenca kandidatov za
člane občinskega sveta,
župana in člane svetov
krajevnih skupnosti
Evidenca članov volilnih
odborov
Dovoljenje za popolno,
polovično ali delno
zaporo občinske ceste na
podlagi vloge

Pogodbeni obdelovalec

Ime in priimek, datum prihoda in odhoda na
delo ter drugi izhodi za posamezni delovni
dan, vrsta odsotnosti za posamezne delovne
dni, koriščenje dopusta, bolniška odsotnost,
službena pot, starševski dopust (dopust na
nego in varstvo otroka/porodniški/očetovski
dopust)

Ne obstaja

2 leti, če gre za
evidentiranje
prisotnosti, če gre
za evidentiranje
izrabe delovnega
časa po Zakonu o
evidencah s
področja dela pa
je T

Zaposleni

Javni organ

Kontaktni in ID podatki, bančni podatki

Ne obstaja

Trajno

Dostavljalci za hotele in trgovine v
območju Blejske promenade, dostavljavci
na Blejski otok, pletnarji

pogodbeni obdelovalec

Posnetek vozila z voznikom, gms številka,
datum in čas vstopa na območje, registrska
številka vozila

Ne obstaja

čas uporabe za
dostavo

Ne obstaja

5 let

Urejanje pravic in obveznosti
delavcev iz delovnega razmerja in
uveljavljanje pravic iz sistema
socialnega zavarovanja in
socialnega varstva, zagotavljanje
statističnega spremljanja ter za
potrebe inšpekcijskega nadzora

Osebni podatki so zavarovani v skladu
s Pravilnikom o varstvu osebnih
podatkov Občine Bled

Zaposleni delavci, bivši zaposleni, sodelavci
po podjemni pogodbah

Urejanje pravic iz dela, ki izhajajo iz
plač, nadomestil plač, uveljavljanje
pravic iz sistema socialnega
zavarovanja ipd.

48. člen ZDR-1, 16. člen Zakon o
evidencah na področju dela in socialne
varnosti (UL RS, št. 40/06)

Za potrebe dodeljevanja pravic
dostopa in za aktiviranje potopnega
količka

74. člen Zakona o varstvu osebnih
podatkov / ZVOP-1, Sklep župana

Izvolitev članov občinskega sveta,
župana in članov svetov krajevnih
skupnosti

72. člen Zakona o lokalnih volitvah

Kandidati za člane občinskega sveta,
župana in člane svetov krajevnih skupnosti

Javni organ

Kontaktni (naslov stalnega/začanega
prebivališča, če je državljan druge države
članice EU in nima prijavljenega stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji) in podatki o
izobrazbi, ime in priimek ter naslov stalnega
prebivališča predstavnika kandidature oziroma
liste kandidatov, če je državljan druge države
članice

Izvedba lokalnih volitev in
referendumov in izplačilo
nadomestila

peti odst. 45. a člena Zakona o lokalnih
volitvah

Kandidati za člane volilnih odborov

Javni organ

Kontaktni podatki in davčna številka, TRR

Ne obstaja

5 let

Izdaja dovoljenja za popolno,
polovično ali delno zaporo občinske
ceste na podlagi vloge

21. člen ZLS, Odlok o urejanju
prometa

Fizične osebe - občani in kontaktne osebe
pravnih subjektov

Koncesionar za javne ceste, javni
organ (policija) in pogodbeni
obdelovalec

Kontaktni podatki (ime in priimek, naslov,
telefon, e-pošta) in podatki o kontaktni osebi
pravnih subjektov (če niso hkrati tudi vložniki
vloge)

Ne obstaja

Trajno

Organizatorji prireditev

Ne obstaja

Kontaktni podatki o organizatorju in odgovorni
osebi organizatorja shoda ali prireditve

Ne obstaja

Trajno

Fizične osebe - zakoniti zastopniki in
pooblaščenci/odgovorne osebe gostinskih
obratov (kmetij)

Javni organi (tržni inšpektorat,
PP, Medobč. Inšpektorat in
redarstvo)

Kontaktni in ID podatki odgovornih oseb,
nosilcev gostinske dejavnosti

Ne obstaja

10 let

Fizične osebe in kontaktne osebe pravnih
subjektov- taksni zavezanci

Ne obstaja

Kontaktni in ID podatki nosilcev dejavnosti
(s.p.)

Ne obstaja

5 let

Dovoljenja za začasno
čezmerno obremenitev
okolja s hrupom

Izdaja dovoljenj za začasno
prekomerno obremenitev okolja s
hrupom zaradi načrtovanega shoda
ali prireditve

Obratovalni čas
gostinskega obrata
(kmetije)

Prijava razporeda rednega
obratovalnega časa, izdaja soglasij
za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času, izdaja soglasij
za obratovalni čas zunaj prostorov
(vrt, terasa ipd.) in izdaja dovoljenj
za obratovanje gostinskega obrata
v podaljšanem času ob enkratnih
dogodkih

Plačilo občinske takse

Napoved in zaračunavanje taksne
obveznosti s strani zavezanca in
izdaja upravne odločbe

94. člen Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD,
66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08
- ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 - GZ in 21/18 ZNOrg) in Uredba o načinu uporabe
zvočnih naprav, ki na shodih in
prireditvah povzročajo hrup (Uradni
list RS, št. 118/05)
6. člen Zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 93/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 26/14 - Zkme-1B in 52/16);
Pravilnik o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
78/99, 107/00, 30/06 in 93/07); Odlok
o merilih in pogojih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v občini Bled
9. člen Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06); 21. člen
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni

list RS, št. 100/05 ZLS-UPB1); Odlok o
občinskih taksah v občini Bled

Evidenca zakonitih
zastopnikov in
kontaktnih oseb društev
in organizacij v občin
Bled

Za koordinacijo pri izvedbi
prireditev, proslav in drugih
dogodkov pod pokroviteljstvom
Občine in v soorganizaciji z
društvi/organizacijami; za
sofinanciranje delovanja društev in
organizacij po javnih razpisih in za
opravljanje ostalih, z zakonom
predpisanih izvirnih nalog lokalne
skupnosti

Zakoniti interes (člen 6 e GDPR) za
izvajanje nalog na podlagi 21. člena
ZLS in Statuta Občine Bled

Evidenca predlaganih
kandidatov za priznanja
in nagrade Občine Bled
ter prejemnikov teh
priznanj in nagrad

Podelitev nagrad in priznanj
posameznikom ob občinskem
prazniku

Zakoniti interes (4.odstavek 9. člena
ZVOP-1; člen 6 e GDPR) za izvajanje
nalog na podlagi 21. člena ZLS; in
Pravilnik o občinskih priznanjih (UGSO,
2/2014)

Zakoniti zastopniki društev in organizacij v
lokalni skupnosti, kontaktne osebe
društev/organizacij

Fizične osebe - kandidati in fizične osebe predlagatelji kandidatov

Fizične osebe - občinski svetniki, vodstvo
občine; aktivni udeleženci seje, vabljeni na
seje OS kot poročevalci (zaposleni v
občinski upravi, predstavniki delovnih teles
OS in organov občine (OVK, NO, ...);
predstavniki javnih zavodov, podjetij in
institucij, drugi poročevalci); zainteresirana
javnost in mediji (odgovorni uredniki
glasil); občani
Fizične osebe - občinski svetniki, vodstvo
občine; aktivni udeleženci seje, vabljeni na
seje OS kot poročevalci (zaposleni v
občinski upravi, predstavniki delovnih teles
OS in organov občine (OVK, NO, ipd.);
predstavniki javnih zavodov, podjetij in
institucij, drugi poročevalci); zainteresirana
javnost in mediji (odgovorni uredniki
glasil); občani

Ne obstaja

Kontaktni podatki (ime in priimek, naslov,
telefon, e-naslov)

Ne obstaja

Do prenehanja
opravljanja
funkcije

Ne obstaja

Kontaktni podatki (ime in priimek, naslov)
predlagateljev, kontaktni podatki predlaganih
kandidatov (ime in priimek, datum rojstva,
naslov) in zakonitih zastopnikov
društev/organizacij, ki kandidate predlagajo

Ne obstaja

5 let za neizbrane;
za nagrajence
Arhivsko

Ne obstaja

Zvočni posnetki govora posameznikov

Ne obstaja

Trajno

Ne obstaja

Avdio video posnetek posameznika (podoba,
glas)

Ne obstaja

Trajno

Zvočno snemanj sej
občinskega sveta

Za potrebe pisanja zapisnikov sej
občinskega sveta

4. odstavek 9. člena ZVOP-1; 6.e člen
GDPR; 21. člen ZLS; 94. člen Poslovnik
o delu Občinskega sveta Občine Bled,
osebna privolitev posameznikov

Audio - video snemanje
sej občinskega sveta

Zagotavljanje javnosti delovanja in
sprejemanja odločitev organov
občine z objavljanjem avdio-video
posnetkov sej na družbenem
omrežju

4. odstavek 9. člena ZVOP-1; 6.e člen
GDPR; 21. člen ZLS; 94. člen Poslovnik
o delu Občinskega sveta Občine Bled,
osebna privolitev posameznikov

Evidenca izplačil
izvajalcem po podjemnih
in avtorskih pogodbah

Izplačilo pogodbene obveznosti po
opravljenem delu

Pogodba

Posamezniki, ki sklenejo pogodbo

Pogodbeni obdelovalci, javni
organi

Kontaktni podatki; ID-identifikatorji (davčna,
EMŠO), bančni podatki

Ne obstaja

10 let po
zaključenem poslu
- opravljeni storitvi

Izterjava fizičnih oseb

Za namen izstavljanja plačilnih
opominov, izvršbe

Zakoniti interes (4. odstavek 9. člena
ZVOP-1; 6 e Člen GDPR)

Neplačniki

Javni organ (e-sodstvo; e-carina)

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

Ne obstaja

10 let po poteku
leta, ko je bil dolg
poplačan

Ocenjevanje škode na stvareh po
naravnih in drugih nesrečah z
namenom izplačila odškodnine

37. člen ZVNDN (Uradni list RS, št.
51/06 - UPB1, 97/10 in 21/18 ZNOrg); Zakon o odpravi posledic
naravnih nesreč (Uradni list RS, št.
114/05 – UPB, 90/07, 102/07, 40/12 –
ZUJF in 17/14); Uredba o metodologiji
za ocenjevanje škode (Uradni list RS,
št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08)

Oškodovanci - fizične in pravne osebe

Javni organi (MKGP, MORS,
regijska komisija za ocenjevanje
škode)

Kontaktni in bančni podatki, davčna številka,
številka KMG-MID, podatki o zemljiščih
vlagatelja – GERK in površina, podatki o kulturi
oz. nasadu vlagatelja, podatki o zavarovanju
pridelkov

Ne obstaja

Trajno

Za namen izdaje dovolilnice za
izvajanje taksi prevozov

Odlok o urejanju cestnega prometa v
Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 14/2015, 31/2015, 13/2016,
56/2017, 29/2018, 28/2019, 54/2019)

pravne osebe, ki opravljajo taksi prevoze

Ne obstaja

Kontaktni podatki (ime in priimek, naslov,
telefon, e-pošta), licenca za opravljanje taksi
prevozov, prometno dovoljenje, podatki o
vozilu za opravljanje taksi prevozov

Ne obstaja

10 let

za namen izdaje dovolilnice za
vstop na Blejsko promenado

Odlok o urejanju cestnega prometa v
Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 14/2015, 31/2015, 13/2016,
56/2017, 29/2018, 28/2019, 54/2019)

fizične in pravne osebe, ki izkažejo razlog
za dostop v cono za pešce

pogodbeni obdelovalec (IT
podpora) - Palisada sistemi
d.o.o.

Kontaktni podatki (ime in priimek, naslov,
telefon, registrska številka vozila)

Ne obstaja

za čas izdaje
dovolilnice

Evidentiranje ocene
škode na stvareh po
naravnih in drugih
nesrečah
Evidenca izdanih odločb
oz. dovolilnic za
izvajanje taksi prevozov
Evidenca izdaj dovolilnic
za vstop preko potopnih
stebričkov na Blejsko
promenado, obalo Mlina

