Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Odgovorna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga

Ribniški študentski klub
Jure Ilc, predsednik
december 2018
26. 12. 2018
http://rsk-klub.si/dokumenti/
Tiskana oblika, dostopna na sedežu Ribniškega študentskega kluba

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
Ribniški študentski klub je društvo, ki združuje dijake in študente iz
področja organa:
občin Ribnica in Sodražica in Loški Potok. Je član Sveta ŠOLS in
Sveta Zveze ŠKIS. Z različnimi projekti in dejavnostmi skrbi za
obštudijsko življenje mladih v upravni enoti Ribnica, prav tako pa se
ukvarja z mladinskimi problematikami in se bori za boljši položaj
mladih v lokalni skupnosti.
Seznam vseh notranjih
Ribniški študentski klub
organizacijskih enot
Obrtna cona Ugar 11
1310 Ribnica
Telefon: 051/866-414
E- naslov: rsk.klub@gmail.com
Organigram organa dostopen http://rsk-klub.si/vodstvo/
na spletnem naslovu:
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Jure Ilc, predsednik
Telefon: 051/866-414
E-naslov: jure.ilc@gmail.com
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja
organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
⎯ Študentska ustava (ŠU-3)
● Dopolnitve Študentske ustave (ŠU-3A)
● Študentska ustava – Uradno prečiščeno besedilo (ŠU-3UPB)
⎯ Statut Ribniškega študentskega kluba
⎯ Pravilnik o finančnem delovanju
⎯ Pravilnik o uporabi davčne blagajne
⎯ Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
⎯ Volilni pravilnik za volitve svetnika Sveta ZVEZE ŠKIS
⎯ Volilni pravilnik za volitve svetnika Sveta ŠOLS
⎯ Kriterij kakovosti delovanja klubov za leto 2018

Državni predpisi

⎯ Kriterij kakovosti delovanja klubov za leto 2019
⎯ Pravilnik o namenski in gospodarni rabi sredstev ŠOS
Vsi akti so dostopni na http://rsk-klub.si/dokumenti/.
Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki
urejajo področje delovaja Študentske organizacije Slovenij:
⎯ Register
predpisov
Republike
Slovenije:
http://pisrs.si/Pis.web/
Druge povezave na državne registre:
⎯ Ministrstvo
za
izobraževanje,
znanost
http://www.mizs.gov.si
⎯ Uradni list RS: http://www.uradni-list.si
⎯ Državni zbor: http://www.dz-rs.si
⎯ EU portal: http://europa.eu/index_sl.htm

in

šport:

Zakoni in pravilniki:
⎯ Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)
⎯ Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS)
⎯ Zakon o visokem šolstvu (ZViS)
⎯ Zakon o društvih (ZDru-1)
Predpisi EU
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
- Povezava na državni ali lokalni register predpisov
http://www.mizs.gov.si/zakonodaja_in_dokumenti/
- Povezava na EU portal https://europa.eu/europeanunion/index_sl
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
Ribniški študentski klub ne hrani in izdaja nobenih strateških in
programskih dokumentov
programskih dokumentov po vsebinskih sklopih.
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi
Ribniški študentski klub ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali
organ
zakonodajnih postopkov.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
Ribniški študentski klub trenutno ne upravlja z javnimi evidencami.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
⎯ evidenca aktivistov Ribniškega študentskega kluba (ni javno
dostopno)
⎯ evidenca rednih članov (ni javno dostopno)
⎯ evidenca članov – dijakov (ni javno dostopno)
⎯ evidenca izrednih članov (ni javno dostopno)
⎯ evidenca poslovnih partnerjev (ni javno dostopno)
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo
razčlenjenemu opisu
delovnega področja organa

/

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih
Spletni dostop: http://rsk-klub.si/
sklopov informacij:
Fizični dostop:
Ribniški študentski klub
Obrtna cona Ugar 11
1310 Ribnica
Uradne ure:
- petek 20:00 – 22.00,
- sobota v mesecu oktobru 20:00 – 22.00.
Za uradne ure v času praznikov in počitnic spremljajte spletno stran
http://rsk-klub.si/.
Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga
določajo predpisi: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
(Ur. l. RS, št. 51/2006, 117/2006), Uredba o uporabi in
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l.
RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011)
Za posredovanje informacij se uporablja enotni stroškovnik, ki je
določen v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja, dostopna na
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje
zahtevanih informacij oziroma
tematskih sklopov
(samodejno generiran
seznam, ki ga določa
povpraševanje po posamezni
informaciji)
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Statut Ribniškega študentskega kluba
Arhiv dokumentov
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Članstvo v Ribniškem študentskem klubu
Festival Alternativa
Arhiv novic
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