
Katalog informacij javnega značaja Kluba študentov občine Piran 
 
 
1. Osnovni podatki o katalogu 
Naziv organa: Klub študentov občine Piran (KŠOP) 
Odgovorna uradna oseba: Urša Malačič, predsednica 
Datum prve objave kataloga: April 2022 
Datum zadnje spremembe: 6.4.2022 
Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu:  

https://www.klubstudentovobcinepiran.si/Statut.html 
 

 
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 
Kratek opis delovnega 
področja organa: 

Klub študentov občine Piran je društvo, ki skrbi za dobrobit 
študentov v območju občine Piran. 
KŠOP je primarno namenjen nudenju pomoči študentov in 
organizaciji dogodkov, ki nudijo oddih od študijskih obveznosti . 
Društvo organizira tudi razna izobraževanja. 
Temelj delovanja KŠOP-a so dobre medgeneracijske povezave in 
sodelovanje študentov vseh smeri.  

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

Klub študentov občine Piran 
Fazanska 1 
6320 Lucija 
Telefon: 041 953 395 
E-naslov: info@klubstudentovobcinepiran.si 

Organigram organa  
KŠOP sestavlja: 
- Občni zbor 
- Predsednik 
- Upravni odbor 
- Nadzorni odbor 
- Častno razsodišče 
 
Organigram je dostopen na: 
https://www.klubstudentovobcinepiran.si/Ekipa.html 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 
Pristojna oseba: Urša Malačič, predsednica 

Telefon: 041 953 395 
E-naslov: ursa.malacic@gmail.com 

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa s povezavami na vsebino 
posameznega predpisa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra 
predpisov) 
Notranji predpisi - Študentska ustava (ŠU-4a) 

- Pravilnik o namenski in gospodarni rabi sredstev ŠOS 
- Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta ŠOLS 
- Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS 
 
Notranju predpisi KŠOP: 
- Statut KŠOP 
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
- Pravilnik nabave 
- Finančni pravilnik 
- Obrazec za oddana evidenčna naročila 
 
Vsi navedeni pravilniki in akti so dostopni na: 
https://klubstudentovobcinepiran.si/Statut.html 
 

https://www.klubstudentovobcinepiran.si/Statut.html
https://klubstudentovobcinepiran.si/Statut.html


Državni predpisi, pomembni iz 
delovnega področja organa 

Povezava na državni register predpisov  za seznam predpisov, ki 
urejajo področje delovanja Študentske organizacije Slovenije: 
      - Register predpisov Republike Slovenije: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/ 

 
Druge povezave na državne registre: 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-
izobrazevanje-znanost-in-sport/ 
-     Uradni list RS: http://www.uradni-list.si 
-     Državni zbor: http://www.dz-rs.si 
-     EU portal: https://european-union.europa.eu/index_sl 

 
 

Predpisi EU Uredbe in direktive: 
- Uredba (EU) 1016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR) 
 
Povezava do evropskega registra predpisov: 
https://european-union.europa.eu/index_sl 
 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 
Predlogi predpisov Klub študentov občine Piran ni predlagatelj predpisov. 

 
- Povezava na državni ali lokalni register predpisov: 
http://www.mizs.gov.si/zakonodaja_in_dokumenti/ 
-    Povezava do evropskega registra predpisov: 
https://european-union.europa.eu/index_sl 
 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in 
programskih dokumentov  

Statut KŠOP 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
Vrste postopkov Klub študentov občine Piran trenutno ne vodi nobenih upravnih, 

sodnih ali zakonodajnih postopkov ali storitev. 
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
Seznam evidenc Klub študentov občine Piran trenutno ne opravlja z javnimi 

evidencami. 
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Seznam zbirk  - evidenca članov Kluba študentov občine Piran (ni javno dostopno) 

 - evidenca aktivistov Kluba študentov občine Piran (ni javno 
dostopno) 
 - evidenca pripadnikov dijaške sekcije Kluba študentov občine Piran 
(ni javno dostopno) 
 - evidenca simpatizerjev Kluba študentov občine Piran (ni javno 
dostopno) 
 - evidenca izrednih članov Kluba študentov občine Piran (ni javno 
dostopno) 
 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 
posameznih dokumentov 
Seznam posameznih 
dokumentov, ki sledijo 
razčlenjenemu opisu 
delovnega področja organa 

/ 
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3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij: 

Spletni dostop na: 
https://www.klubstudentovobcinepiran.si/Statut.html 
 
Fizični dostop: 
Klub študentov občine Piran 
Fazanska 1 
6320 Portorož 
 
Uradne ure so dostopne na spletni strani: 
https://www.klubstudentovobcinepiran.si/O-nas.html 
 
Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki 
ga določajo Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
(Uradni list RS, št. 51/06) in Uredba o posredovanju in ponovni 
uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). 

 
Podana neformalna zahteva za 
dostop do informacij javnega 
značaja 

Neformalna zahteva za dostop do informacij javnega značaja je 
ustna ali osebna zahteva, podana po telefonu ali na sedežu 
Kluba študentov občine Piran 
 

Podana formalna zahteva za 
dostop do informacij javnega 
značaja 

Formalna zahteva za dostop do informacij javnega značaja je 
zahteva, ki je: 
 - Podana po elektronski pošti na e-nasov: 
info@klubstudentovobcinepiran.si 
 - Podana pisno po pošti z navadno ali priporočeno pošiljko 
 - Podana ustno na sedežu Kluba študentov občine Piran osebi, 
ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.  
 
Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve. Če 
boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da izrecno 
poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega 
značaja. 
 

Uradne ure Uradne ure so dostopne na spletni strani: 
https://www.klubstudentovobcinepiran.si/O-nas.html 
 

Stroški dostopa do informacij 
javnega značaja 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen 
oziroma stroškovno urejen v skladu z Uredbo o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 
24/16) 

 
 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam najpogosteje 
zahtevanih informacij oziroma 
tematskih sklopov 

/ 

 
 
Lucija, 6. 4. 2022 
       Presednica Kluba študentov občine Piran 
          

Urša Malačič 
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