
Upravni odbor Studentskega kluba GROS na svoji 2. korespondencni seji, dne 23. 3. 2020 
sprejema 

KATALOG INFORMACU JAVNEGA ZNAOUA 

1. Osnovni podatki o katalogu 
Naziv organa: --- ---,--..~t_u_d:-e_n_ts_k_i -kl_u_b_G_R_O~~~ ---- ------- ------

-----:---------+------,--------------------
1 Odgovorna oseba: Anamarija Ahlin, predsednica 
I Datum prve objave kataloga: April 2019 

1 
Datum zadnje spremembe: 23. 3. 2020 -----~ 

I 
I 

Katalog je dostopen na http:ljwww.klub-gros.com 
--------, 

spletnem naslovu: 
, Druge oblike kataloga Tiskana oblika, dostopna na sedezu kluba 

2. Splosni podatki o organu in informacijah javnega znacaja s katerimi razpolaga 
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 
Kratek opis delovnega ! Studentski klub 

1 podrocja organa: 
Seznam vseh notranjih 

_ organizacijskih enot 
~tudentski klub GRO~ 
lndustrijska cesta 1G 
1290 Grosuplje 
Telefon: 041/356-392 

I 

E- naslov: stuclentski@klub.gros.com 
Organigram organa dostopen http://www.klub-gros.com/o-klubu/ 
na spletnem naslovu: 
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 
Pristojna oseba: Anamarija Ahlin, predsednica 

Telefon: 040/679-166 
E-naslov: anamarjja.ahlin@klub-gros.com 

' 2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predplsov Evropskih skupnosti z delovnega podrocja 
organa (preko drzavnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

[.. ___::___...:.::__ ___ ___:::___:.___--,--__:_ ___ ,.---;-----:---:--------;,::-;--:-;-----------~ I Notranji predpisi - Studentska ustava (SU-4) 
1 Studentska ustava - Uradno precisceno besedilo (SU-4) 

- Statut Studentskega kluba GROS 
- Volilni pravilnik Studentskega kluba GROS 
- Pravilnik o honorarjih 
- Pravilnik o sistematizaciji dela 
- Pravilnik o dijaski sekciji 
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
- Pravilnik o nabavi 



- Navodilo o izvajanju posredovanja informacij javnega 
znacaja 
Volilni pravilnik za volitve svetnika Sveta ZVEZE SKIS 
Volilni pravilnik za volitve svetnika Sveta SOl.S 

- Kriterij kakovosti delovanja klubov za leto 2019 
- Kriterij kakovosti delovanja klubov za leto 2020 
- Pravilnik o namenski in gospodarni rabi sredstev SOS 

Vsi akti so dostopni na http://www.klub-gros.com/dokume~ ___ J 
I__ ---·--- Povezava na drzavni register predpisov za seznam predpisov, ki I 

urejajo podrocje delovaja Studentske organizacije Slovenij: l 
) Drzavni predpisi 
I 
I 

- Register predpisov Republike Slovenije: http://pisrs.si/Pis.web/ 

Druge povezave na drzavne registre: 
- Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport: 

http://www.mizs.gov.si 
- Uradni list RS: http://www.uradni-list.si 
- Drzavni zbor: http://www.dz-rs.si 
- EU portal: http://europa.eu/index sl.htm 

lakoni in pravilniki: 
- lakon za urejanje polozaja studentov (ZUPS) 
- Zakon o skupnosti studentov (ZSkuS) 
- Zakon o visokem solstvu (ZViS) 
- Zakon o drustvih (ZDru-1) 

Predpisi EU I Na nasem podrocju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU. 
1 2.d Seznam predlogov predpisov (preko driavnega oziroma lokalnega registra predpisov) 

Predlogi predpisov - Povezava na drzavni ali lokalni register predpisov 
http://www.mizs.gov.si/zakonodaja in dokumenti/ 

Povezava na EU portal https://europa.eu/european-
union/index sl 

2.e Seznam strateskih in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateskih in I Studentski klub GROS ne hrani in izdaja nobenih strateskih in I 

programskih dokumentov I programskih dokumentov po vsebinskih sklopih. I 
I 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
------Vrste postopkov, ki jih vodi Studentski klub GROS ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali 

I organ zakonodajnih postopkov. 

1 
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja _J 

---,---,------:--,:-------
Seznam evidenc I Tabela evidencnih narocil 2019 I 

I I 

I I 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov ---, 
Seznam zbirk I evidenca aktivistov Studentskega kluba GROS (ni javno 

i dostopno) 

! = :::::~:: ~;::;: =l:~::~:i(~i~::n~o::::;~o) 



:- ---------- 7 -:. evidenca izrednih clanov (ni javno dostopno) 

: _ __ _ _ __ J-= evldenca poslovnih partnerjev (ni javno dostopn~l __ _ fz.i Najpomembnejll vseblnskl sklopl druglh lnforrnaclj javnega znataja ozlroma seznam 
I posameznlh dokumentov 
I Sklopiinformacij- sledijo L 

razclenjenemu opisu 
delovnega podrocja organa 

----------------

' 3. Opis naliina dostopa do drugih informaclj javnega znacaja '-----''-------~ ----'=',------ - -=-=-- -=-- --=------------ --

1 

Opis dostopa do posameznih Spletni dostop: http://www.klub-gros.com 
sklopov informacij: 

Fizifoi dostop: 
~tudentski klub GRO~ 
lndustrijska cesta lG 
1290 Grosuplje 

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek 18.00-20.00 

Za uradne ure v casu praznikov in pocitnic spremljajte spletno stran 
http://www.klub-gros.com 

Dostop do informacij javnega znacaja se izvaja po postopku, ki ga 
dolocajo predpisi: Zakon o dostopu do informacij javnega znacaja 
(Ur. I. RS, st. 51/2006, 117/2006), Uredba o uporabi in posredovanju 
in ponovni uporabi informacij javnega znacaja (Ur. I. RS,~- 76/2005, 
119/2007,95/2011) 

Za posredovanje informacij se uporablja enotni stroskovnik, ki je 
dolocen v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij 
javnega znacaja, dostopna na 

I http://oisrs.sj/Pis.web/oreqledPredpisa?id=URED6941. 

1 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega znacaja 
Seznam najpogosteje 1. Kontakt 

j zahtevanih informacij oziroma 2. Clanstvo v Studentskem klubu GROS 
I tematskih sklopov 3. Statut Studenstkega kluba GROS 
i (samodejno generiran 4. Arhiv dokumentov 

seznam, ki ga doloca 5. Aktualno 
povprasevanje po posamezni 

1 informaciji) 

Grosuplje, 23. 3. 2020 

6. Arhiv novic 

I 

Studentski klub GROS/ ½vJ, 
1 

, -
Anamarija Ahlin (Jl f f.M/l. 

Predsednica 


