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Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz 
naslova izvajanja socialno-humanitarnih 
dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba  

- Naziv institucije: Občina Šempeter-Vrtojba 
- Naziv zbirke podatkov: Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz naslova javnega razpisa za izvajanja 
socialno-humanitarne dejavnosti 
- Področje: neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti 
- Opis vsebine: evidenca vsebuje podatke o prejemnikih sredstev iz naslova sofinanciranja programov za 
izvajanja socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba na podlagi javnega razpisa 

- Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnik o sofinanciranju 
socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba - NPB -1, Uradni list RS 22/2012 in  št. 102/2012 
z dne 21. 12. 2012 
- Ključne besede: humanitarne in invalidski organizacije, organizacije za samopomoč, druga društva, 
zavodi in organizacije, ki izvajajo programe na področju sociale, zasvojenosti, socialnega varstva otrok in 
mladine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne programe in so registrirani za opravljanje 
te dejavnosti. 
- Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Občina Šempeter-Vrtojba 
- Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca in na občinski spletni strani 
- Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Posebnih pogojev za uporabo oziroma ponovno 
uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ 
- Pogoji zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cena za ponovno uporabo se zaračuna v skladu z 
Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016) 
- Internetni naslov za dostop oziroma vpogled javnega razpisa: http://www.sempeter-vrtojba.si/razpisi-
pozivi-naznanila-in-razglasi/razpisi-druzbene-dejavnosti/podrocje-socialno-humanitarnih-dejavnosti/ 
- Internetni naslov do odprtih podatkov: http://www.sempeter-vrtojba.si/razpisi-pozivi-naznanila-in-
razglasi/razpisi-druzbene-dejavnosti/podrocje-socialno-humanitarnih-dejavnosti/ 
- Pogostost osveževanja podatkov: letno 
- Oblika zapisa: mdf in ldf 
- Jezik zapisa: slv 
- Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali 

navedba, da ni take povezave trenutno ni take povezave 
- Odgovorna oseba: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti 

 
 


