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Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz 

naslova denarne pomoči in enkratne 

denarne pomoči za  novorojenčke 

- Naziv institucije: Občina Šempeter-Vrtojba 
- Naziv zbirke podatkov: Evidenca upravičencev do finančnih sredstev iz naslova denarne pomoči, 
enkratne denarne pomoči za novorojenčke 
- Področje: denarna pomoč, odrasli, novorojenčki 
- Opis vsebine: dodeljevanje denarne pomoči za namen premostitve trenutne materialne ogroženosti 
občanov s stalnim bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba; prejemniki enkratne denarne pomoči za 
novorojenčke s stalnim bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba.  
- Pravne podlage: 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), Statut Občine Šempeter-
Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šempeter-
Vrtojba, Uradni list RS št.: 23/2018, Pravilnik o zagotavljanju socialnovarstvenih pomoči v Občini 
Šempeter–Vrtojba – NPB(3) (Uradne objave, št. 14/01, Uradni list RS št.  33/2006 , št. 125/2008  , št. 96/2009 

)   

- Ključne besede: denarna pomoč, novorojenčki 
- Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Občina Šempeter-Vrtojba 
- Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca  
- 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 podatkov:  

- http://www.sempeter-vrtojba.si/postopki-vloge-in-obrazci/denarna-pomoc/ 
-http://www.sempeter-vrtojba.si/postopki-vloge-in-obrazci/uveljavitev-enkratne-denarne-pomoci-za-
novorojencke/  
- Internetni naslov do odprtih podatkov: do podatkov evidence ni možno dostopati preko interneta; 
- Datum nastanka: 1. 1. 2003 
- Pogostost osveževanja podatkov: dnevno 
- 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 

 
 
 

 

 


