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Evidenca imenovanih predstavnikov občine 

ter soglasja / mnenja k imenovanju 

direktorja / ravnatelja  

- Naziv institucije: Občina Šempeter-Vrtojba 
- Naziv zbirke podatkov: Imenovani predstavniki občine, mnenja/soglasja k imenovanju 
direktorja/ravnatelja  
- Področje: imenovanja in soglasja/mnenja k imenovanju 
- Opis vsebine: Imenovani predstavniki občine v SZ, člana skupščine EZTS GO, elektorja, kandidat za člana 
Državnega sveta RS - predstavnika lokalnih interesov, imenovani v krajevna odbora, SPV in uredniški 
odbor, soglasja/mnenja k imenovanju direktorja/ravnatelja. 
- 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), Uredba o upravnem 
poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18), Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Statut Občine Šempeter-Vrtojba 
UL RS št.: 5/2018), Poslovnik Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, UL RS št.: 5/2018 in ostali 
področni predpisi 
- Ključne besede: Imenovani predstavniki občine, mnenja in soglasja k imenovanju 
- Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Občina Šempeter-Vrtojba in širše 
- Dostopnost dokumentov: 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 glede 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/obcinski-
predpisi/obcinska-ureditev/imenovani-predstavniki-obcine-in-soglasja-k-imenovanju/   
- Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva olika): http://www.sempeter-vrtojba.si/obcinski-
predpisi/obcinska-ureditev/imenovani-predstavniki-obcine-in-soglasja-k-imenovanju/   
ter ločeno po različnih sejah občinskega sveta: http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-
red-in-gradivo-2018-2022/   
- Datum nastanka: 1. 1. 2003 
- Pogostost osveževanja podatkov: Mesečno 
- 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: Valentina Bratuš, dokumentalistka 

 
 
 


