KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organizacije:
Odgovorna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:

Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo
prof. dr. Simon Muhič, dekan
17.10.2008
26.02.2018
katalog informacij javnega značaja

2. Splošni podatki o organizaciji in informacijah javnega značaja, s katerimi
razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo je visokošolski zavod,
ki opravlja visokošolsko izobraževanje, raziskovalno dejavnost,
dejavnost knjižnic, izdajanje knjig, revij in periodike. Je ustanoviteljica
in članica Univerze v Novem mestu.
Seznam notranjih
Sedež v Novem mestu:
organizacijskih eno
Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo
Na Loko 2
SI - 8000 Novo mesto
Slovenija
Tel.: +386 7 393 00 19
Fax.: +386 7 393 00 13
E-mail: fs@fs-unm.si
Davčna številka: 34580492
Številka transakcijskega računa: SI 56 0315 0100 0422 864
Organizacija

Organizacijska shema

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba
Miloš Šuštar, tajnik šole,
Na Loko 2, 8000 Novo mesto, 07/393 00 10
milos.sustar@guest.arnes.si
2.d Seznam zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja organizacije
Notranji predpisi
Statut
Državni predpisi
Register predpisov RS
Zakonodaja s področja visokega šolstva
2.e Seznam predlogov predpisov in podzakonskih aktov (preko državnega registra
predpisov)
Predlogi predpisov
E demokracija

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam strateških in
Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011programskih dokumentov
2020
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja šola

Seznam evidenc

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu šola zbira in obdeluje naslednje
osebne podatke:
O študentih
1. evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov ter vpisanih
na študijske programe za izpopolnjevanje,
2. osebni karton,
3. evidenco o izpitih in drugih študijskih obveznostih,
4. evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in
podiplomskem izobraževanju ter študijskih programih za
izpopolnjevanje.
Obseg evidence o študentih določa 81. člen Zakon o visokem šolstvu.
O izvajalcih visokošolske dejavnosti. Obseg evidence določa 81.a člen
Zakon o visokem šolstvu.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih
sklopov informacij

Večina informacij je dostopna preko spleta ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik med uradnimi urami
Referata za študentske zadeve.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje
zahtevanih informacij oziroma
tematskih sklopov

1. potrdilo o vpisu na študijski program,
2. potrdilo o končanem dodiplomskem in podiplomskem
izobraževanju.

