0.
Zap.
Št.

1. Naziv institucije

2. Naziv zbirke podatkov

3. Področje (šifrant)

4. Opis vsebine

5. Pravne podlage

6. Ključne besede
(deskriptorji EUROVOC-a)

7. Območje, na katero se
vsebovani podatki nanašajo

8. Dostopnost podatkov (šifrant)

9. Morebitni posebni pogoji za
uporabo oziroma ponovno
uporabo

10. Morebitni pogoji glede
zaračunavanja cene za
ponovno uporabo

11. Internetni naslov za
dostop/vpogled podatkov

12. Internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva
oblika)

13. Datum
nastanka

1 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Evidenca oddanih javnih naročil

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco oddanih javnih naročil.

Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ SOP 2015-01-3570 javno naročilo, javno naročilo za
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
storitve, javno naročilo po
postopku s pogajanji,
javno naročilo za izvedbo gradbenih
del

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Skladno s katalogom informacij
javnega značaja. Stroškovnik
predpisan.

http://www.enarocanje.si/

http://www.enarocanje.si/

Do konca februarja
vsako leto, poročilo
oddano na portalu
javnih naročil.

2 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih
mest

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco o dejanski zasedenosti delovnih mest.

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ SOP 2002-01-2759

zaposlitev s krajšim delovnim
časom,
zaposlitev s polnim delovnim
časom, javni uslužbenec

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

3 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Evidenca o strukturi javnih uslužbencev
po nazivih

Lokalna samouprava

Kjer je vzpostavljen sistem nazivov, občina vodi evidenco o strukturi javnih Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ SOP 2002-01-2759
uslužbencev po nazivih.

zaposlitev s krajšim delovnim
časom,
zaposlitev s polnim delovnim
časom, javni uslužbenec

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

4 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Kadrovska evidenca

Lokalna samouprava

Občina vodi kadrovsko evidenco za svoje potrebe.

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ SOP 2002-01-2759

zaposlitev s krajšim delovnim
časom,
zaposlitev s polnim delovnim
časom, javni uslužbenec

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

5 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Evidence prekrškovnega organa

Lokalna samouprava

Občina (občinsko redarstvo) vodi evidence prekrškovnega organa v skladu
z zakonom, ki ureja prekrške.

Zakon o občinskem redarstvu /ZORed/ SOP 2006-016040

javni red, javna varnost

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

6 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Evidenca o pravnomočnih odločbah o
prekrških

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških zaradi
zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za
ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o
podatkih iz te evidence.

Zakon o prekrških /ZP-1/ SOP 2003-01-0238

Prekršek

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

14. Pogostnost
osveževanja
podatkov (šifrant)
Po potrebi skladno z
zakonom.

15. Oblika
zapisa

16. Jezik zapisa

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti)
podatkov z drugimi javnimi evidencami
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo,
da ni take povezave

18. Odgovorna oseba

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.enarocanje.si/

TOMAŽ RAMOVŠ
tomaz.ramovs@smarjesketoplice.si

Vsako leto oz. ob
Po potrebi
spremembi
sistematizacije.
Priloga proračuna.
November vsako leto.

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

TOMAŽ RAMOVŠ
tomaz.ramovs@smarjesketoplice.si

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

Sistematiziacija
delovnih mest. Ob
vsaki spremembi
sistematizacije s
spremeni.

Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

TOMAŽ RAMOVŠ
tomaz.ramovs@smarjesketoplice.si

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

Sistematiziacija
delovnih mest. Ob
vsaki spremembi
sistematizacije s
spremeni.

Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

TOMAŽ RAMOVŠ
tomaz.ramovs@smarjesketoplice.si

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

Od dneva nastanka
skupne občinske
uprave.

Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

NATAŠA RAJAK
natasa.rajak@sentjernej.si
medobcinski.inspektorat@sen
tjernej.si

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

Od dneva nastanka
skupne občinske
uprave.

Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

NATAŠA RAJAK
natasa.rajak@sentjernej.si
medobcinski.inspektorat@sen
tjernej.si

7 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Evidenca nepremičnega premoženja v
lasti občine

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb
javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina.

Zakon o stvarnem premoženju države in
nepremično premoženje
samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ SOP 201001-4654

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

8 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Evidenca o občinskih cestah in objektih

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco o občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o
načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih
na njih.

Zakon o cestah /ZCes-1/ SOP 2010-01-5732

cestno omrežje, hitra cesta,
mestna cesta,
podeželska cesta

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

9 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Evidenca o pokojnikih, ki so ali so bili
pokopani na pokopališču

Lokalna samouprava

Občina v evidenci o pokojnikih vodi podatke o imenu in priimku pokojnika, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) naslov, datum rojstva in smrti pokojnika, datum pogreba, številka in oznaka SOP 2016-01-2604
groba ter datum in kraj prekopa.

pokopališče

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

10 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Evidenca grobov – kataster

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco grobov - kataster.

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) SOP 2016-01-2604

pokopališče

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

11 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Evidenca najemnikov grobov

Lokalna samouprava

Občina v evidenci najemnikov grobov vodi podatke o imenu in priimku
najemnika, EMŠO ali davčna številka, naslov najemnika, številka in datum
sklenitve pogodbe o najemu ter višina grobnine.

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) SOP 2016-01-2604

pokopališče

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

12 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Evidenca športnih društev v občini

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco športnih društev v občini.

Občinski odlok

poklicni šport,
šport

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

13 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Evidenca kulturnih društev v občini

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco kulturnih društev v občini.

Občinski odlok

nacionalna kultura,
popularna kultura,
regionalna kultura

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

14 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Evidenca brezplačnih prevozov
šoloobveznih otrok

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco brezplačnih prevozov šoloobveznih otrok v občini.

Občinski odlok

otrok,
socialna politika

15 OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Evidenca upravičencev do pravice do
enkratne denarne pomoči

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco upravičencev do pravice do enkratne denarne
pomoči.

Občinski odlok

16

Evidenca dobitnikov priznanj

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco dobitnikov priznanj

17

Evidenca uradnih oseb pooblaščenih za
odločanje ali vodenje upravnih postopkov

Lokalna samouprava

18

Evidenca oseb, ki jim občina plačuje
osnovno zdravstveno zavarovanje

19

2011 Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

TOMAŽ RAMOVŠ
tomaz.ramovs@smarjesketoplice.si

Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

TOMAŽ RAMOVŠ
tomaz.ramovs@smarjesketoplice.si

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

2010 Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

KLAUDIJDA POVŠE
klaudija.povse@smarjesketoplice.si

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

2010 Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

KLAUDIJA POVŠE
klaudija.povse@smarjesketoplice.si

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

2010 Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

KLAUDIJA POVŠE
klaudija.povse@smarjesketoplice.si

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

Na spletni strani
občine.

Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

KLAUDIJA POVŠE
klaudija.povse@smarjesketoplice.si

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

Na spletni strani
občine.

Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

KLAUDIJA POVŠE
klaudija.povse@smarjesketoplice.si

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

2011 Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

KLAUDIJA POVŠE
klaudija.povse@smarjesketoplice.si

socialna neenakost, socialna
politika, socialna pomoč

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

2011 Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

KLAUDIJA POVŠE
klaudija.povse@smarjesketoplice.si

Občinski odlok

priznanja

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

Od dneva delovanja
občinske uprave.

Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

MATEJA BOBIČ
mateja.bobic@smarjesketoplice.si

Občina vodi evidenco uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje
upravnih postopkov

Občinski odlok

Javna uprava, upravni postopek

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

Od dneva delovanja
občinske uprave.

Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

TOMAŽ RAMOVŠ
tomaz.ramovs@smarjesketoplice.si

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco oseb, ki jim občina plačuje osnovno zdravstveno
zavarovanje.

Občinski odlok

obvezno zdravstveno zavarovanje,
zdravstveno zavarovanje

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

2011 Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

KLAUDIJA POVŠE
klaudija.povse@smarjesketoplice.si

Evidenca za dodeljevanje enkratnih
izrednih denarnih pomoči

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco za dodeljevanje enkratnih izrednih denarnih pomoči. Občinski odlok

socialna neenakost, socialna
politika, socialna pomoč

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

2011 Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

KLAUDIJA POVŠE
klaudija.povse@smarjesketoplice.si
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Evidenca upravičencev do enkratne
denarne pomoči za novorojenc

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco upravičencev do enkratne denarne pomoči za
novorojenc.

Občinski odlok

socialna neenakost, socialna
politika, socialna pomoč

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

2011 Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

KLAUDIJA POVŠE
klaudija.povse@smarjesketoplice.si
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Evidenca družinskih pomočnikov

Lokalna samouprava

Občina vodi evidenco družinskih pomočnikov.

Občinski odlok

socialna politika, socialna pomoč

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop
in ponovno uporabo. Organ lahko omeji javni dostop do zbirk
podatkov oziroma zavrne zahtevo za dostop do podatkov, če se
zahteva nanaša na podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev 6.
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja .

Ne velja noben pogoj

Ne velja noben pogoj

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

http://www.smarjesketoplice.si/katalog-informacij-javnegaznacaja.html

2011 Po potrebi

EVIDENCA,
EXCEL, WORD

Slovenščina (slv)

http://www.smarjeske-toplice.si/katalog-informacijjavnega-znacaja.html

KLAUDIJA POVŠE
klaudija.povse@smarjesketoplice.si

odlok

