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Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega
področja organa

Prleški študentski klub skrbi za povezovanje,
izobraževanje, dvigovanje kulturne, športne in tehnične
ravni ter skrb za izboljšanje socialnih razmer svojih
članov.

Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

Prleški študentski klub (Klub PŠK)
Prešernova ulica 25
9240 Ljutomer

Telefon: 040/790-074
E-poštni naslov: info@prleski-student.si

Organigram organa dostopen
na spletnem naslovu

https://www.prleski-student.si/sestava

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba Veronika Djačkaj
Tel.: 070559040
E-pošta: veronika.djackaj@prleski-student.si

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-3-UPB)
– Temeljni akt PŠK
– Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju
PŠK – Pravilnik o delovanju nadzorno-disciplinske
komicije PŠK – Pravilnik o varovanju osebnih
podatkov PŠK
Vsi akti so dostopni na
https://www.prleski-student.si/dokumenti

Državni predpisi Povezava na državni register predpisov za seznam
predpisov, ki urejajo področje delovanja Študentske
organizacije Slovenij: ⎯ Register predpisov Republike
Slovenije: http://pisrs.si/Pis.web/ Druge povezave na
državne registre:
⎯ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:
http://www.mizs.gov.si
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⎯ Uradni list RS: http://www.uradni-list.si
⎯ Državni zbor: http://www.dz-rs.si
⎯ EU portal: http://europa.eu/index_sl.htm

Zakoni in pravilniki:
⎯ Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)
⎯ Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS)
⎯ Zakon o subvencioniranju študentske prehrane
(ZSŠP) ⎯ 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
programskih dokumentov

Temeljni akt Prleškega študentskega kluba – razdelek II. –
Namen in naloge

Vsi akti so dostopni na:
https://www.prleski-student.si/dokumenti



2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi
organ

Prleški študentski klub ne vodi nobenih upravnih, sodnih
ali zakonodajnih postopkov

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc Prleški študentski klub ne vodi javnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk ⎯ evidenca aktivistov Prleškega študentskega kluba (ni
javno dostopno)
⎯ evidenca članov Prleškega študentskega kluba (ni
javno dostopno)

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo
razčlenjenemu opisu
delovnega področja organa

/

Doc ID: 003f5554d2de6e9687cf252c0c2e789504eb56e1
Prleški študentski klub

Prešernova ulica 25
9240 Ljutomer

info@prleski student.si
www.prleski student.si

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov
informacij

Spletni dostop: https://www.prleski-student.si

Fizični dostop: Prleški študentski klub, Prešernova ulica 25,
9240 Ljutomer

Uradne ure: petek od 18.00 do 20.00. V času počitnic so
uradne ure drugačne.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih
informacij oziroma tematskih sklopov
(samodejno generiran seznam, ki ga
določa povpraševanje po
posamezni informaciji)

1. Kontakt
2. Akti Prleškega študentskega kluba
3. Ugodnosti
4. Dogodki
5. Novice
6. Arhiv dogodkov in novic

8. januar 2022



Veronika Djačkaj, predsednica

Prleškega študentskega kluba
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