
 

 

 

 

 

 

Katalog informacij javnega značaja  

Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto  

 

 

 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 
Naziv zavoda: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto 

Odgovorna uradna oseba: dekanja mag. Vera Smodej  

Datum prve objave kataloga: 30. 9. 2009  

Datum zadnje spremembe: 13. 7. 2016 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-

dokumentov/ 

 

 
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA 

ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA 

 
2.1 Kratek opis delovnega področja zavoda 

 

Kratek opis delovnega področja zavoda: VISOKOŠOLSKA DEJAVNOST 

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto kot samostojni zasebni zavod izvaja 

akreditirane študijske programe: 

 

 prve stopnje, visokošolski in univerzitetni študijski program: 

- visokošolski strokovni študijski program I. stopnje: Inženiring in vozila 

- univerzitetni študijski progam I. stopnje: Inženiring in vozila 

 

Diplomant dobi strokovni naslov diplomirani inženir strojništva (VS) oziroma 

diplomirani inženir strojništva (UN).  

 

Študijski program traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

 

  druge stopnje, magistrski študijski program 

- magistrski študijski program II stopnje: Inženiring in avtomobilska industrija 

 

Diplomant dobi strokovni naslov magister inženir strojništva. 

 

Študijski program traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. 
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  tretje stopnje, doktorski študijski program 

- doktorski študijski program III stopnje: Inženiring in avtomobilska industrija 
 

Diplomant dobi strokovni naslov doktor znanosti. 

 
Študijski program traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

 

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto – študijsko področje po ISCED 

klasifikaciji 52 in po Frascati klasifikaciji tehniške vede (vpis v razvid javnih 

visokošolskih zavodov, odločba I. stopnje 60392-93/2011/4 z dne 17. 6. 2011, 

odločba I. stopnje 60392-157/2011/5 z dne 16. 1. 2012, odločba II. stopnje 6033-

284/2009/56 z dne 21. 4. 2016, odločba III. stopnje 6033-1/2010/45 z dne 21. 4. 

2016). 

 

Raziskovalno in razvojno dejavnost fakulteta izvaja v okviru notranje organizacijske 

enote Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost. 

 

 

 

2.2 Organigram zavoda in seznam vseh notranjih organizacijskih enot 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 

 

Pristojna oseba: dekanja mag. Vera Smodej 

Tel: 07 3932 206, e-pošta: vera.smodej@siol.net 

 

 

2.4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti 

delovnega področja organa 

 

Notranji predpisi: 

 

- Statut FINI Novo mesto 

- Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja študentov  

- Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi 

- Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del 

- Primer tehničnega oblikovanja diplomske naloge 

- Pravilnik o študentski izkaznici 

- Sprememba Pravilnika o študentski izkaznici 

- Pravilnik o anketiranju na FINI Novo mesto 

- Pravilnik o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti  

- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov 

- Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju (Ur. l. RS, št. 69/2014) 

- Pravilnik za študente s posebnim statusom 

- Pravilnik o izvajanju strokovne prakse študentov 

- Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih 

- Pravilnik o tutorstvu na FINI Novo mesto 

- Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

- Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev 

- Merila za prehode med študijskimi programi  

- Navodila za izvajanje izrednega študija in konzultacij v zmanjšanem obsegu 

- Pravilnik za občane 

- Pravilnik o znanstveno-raziskovalni dejavnosti 

- Pravilnik o založniški dejavnosti 

- Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih 

- Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest 

- Pravilnik o organizaciji in delu študentskega sveta 

- Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov 

- Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov 

- Poslovnik o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti 

- Pravilnik o delovanju Alumni kluba FINI Novo mesto 

- Etični kodeks FINI Novo mesto 

- Poslovnik Senata FINI Novo mesto 

- Poslovnik UO FINI Novo mesto 

- Strategija kakovosti  

- Poslovnik o delu Akademskega zbora 

- Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanje 
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Državni predpisi: 

 

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 

24/2003, 69/2004 in 68/2006 

- Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 20/02)  

- Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-

20) (Ur. l. RS, št. 41/11)  

- Resolucija  o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur.l. RS, 

št. 43/11 in ostali predpisi s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti 

- Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah 

Evropske unije v letu 2015 (DeUDIEU15) (Uradni list: 8/2015) 

- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93 in spremembe)  

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS, št. 96/02 in spremembe)  

- Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91in spremembe)  

- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06)  

- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04, 87/11, 

97/11, 109/2012)  

- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in spremembe)  

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in spremembe)  

- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in spremembe)  

- Zakon o javnih uslužbencih - prvi del (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe)  

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe)  

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in spremembe)  

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in spremembe)  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 

in spremembe)  

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99 in spremembe)  

- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 128/06 in spremembe)  

- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12 in spremembe) 

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011 in 

spremembe) 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in spremembe)  

- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 

30/06 in spremembe), 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( Ur.l. RS, št. 24/03 in 

spremembe)  

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07-UPB in 

spremembe) 

- Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in spremembe) 

- Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Uradni list: 56/2013, 99/2013-ZUPJS-C, 8/2016) 

- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski 

regiji (MKPVKE; Ur. l. RS, št. 14/1999) 

- Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK) (Uradni list: 104/2015) 

- Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11 

in spremembe) 

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, 

št. 76/05 in spremembe)  

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, 

št. 18/91-I in spremembe)  



 

 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

(Ur. l. RS, št. 52/94 in spremembe) 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in spremembe)  

- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje 

nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04 in 

spremembe) 

- Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Uradni list: 29/2015) 

- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list: 

4/2016) 

- Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v 

postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Uradni list: 6/2005, 98/2009, 

87/2011-ZVPI, 109/2012-ZVPI-A) 

 

 

Akti Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu: 

  

- Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov (Ur.l. RS, št. 95/10, 17/11, 40/12 (ZUJF), 51/12, 6/13, 88/13 in 

40/14));   

- Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011 in 

spremembe) 

- Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 

95/2010),  

- Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 

95/2010, 17/2011) 

 

 

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

 

- Strategija FINI Novo mesto 2016-2020 

- Letni delovni načrti 

- Letna poročila 

- Samoevalvacijska poročila 

 

 

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

 

- postopek za vpis v 1., 2., 3. letnik študija  

- volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev 

(habilitacije) 

- postopek reševanja vlog študentov  

- postopek reševanja pritožb študentov 

- sprejemanje splošnih pravnih aktov  

- postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja 

- disciplinski postopek 

 

 

 

 



 

 

2.7 Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja 

 

Seznam evidenc 

 

- Evidenca akreditiranih študijskih programov 

- Evidenca članov Alumni kluba  

- Evidenca izdanih javnih in drugih listin 

- Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja 

izobraževanja  

- Evidenca izvajalcev visokošolske dejavnosti 

- Evidenca knjižničnega gradiva 

- Evidenca o avtorskih in podjemnih pogodbah 

- Evidenca o diplomantih 

- Evidenca o izdanih in prejetih računih 

- Evidenca o izrabi delovnega časa 

- Evidenca o izvolitvah v nazive visokošolskih učiteljev 

- Evidenca pedagoških sodelavcev fakultete 

- Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom 

- Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov skladno z ZViS 

- Evidenca raziskovalcev Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost Fakultete 

za industrijski inženiring Novo mesto 

- Evidenca zapisnikov o izpitih  

- Evidenca zaposlenih delavcev  

- Osebni karton študenta  

 

 

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

 

/ 

 

 

2.9 Najpomembnejši  vsebinski  sklopi  drugih  informacij  javnega značaja 

oziroma  seznam posameznih dokumentov 

 

- Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje Inženiring in vozila 

- Univerzitetni študijski program I. stopnje Inženiring in vozila 

- Magistrski študijski program II. stopnje Inženiring in avtomobilska industrija 

- Doktorski študijski program III. stopnje Inženiring in avtomobilska industrija 

- Cenik storitev za študijsko leto 2016/2017 

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA 

ZNAČAJA 

 
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:  

 

- Spletni naslov: http://www.fini-unm.si 

- Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v prostorih Fakultete za industrijski 

inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto 

- Telefonska številka referata: 07 3932 206 



 

 

- E-naslov: fini-unm@guest.arnes.si 

 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA 

ZNAČAJA 

 

Seznam   najpogosteje   zahtevanih   informacij   oziroma   tematskih   sklopov   

(samodejno   generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni 

informaciji): 

 

- vrste in opis študijskih programov 

- pogoji za vpis 

- cenik storitev 

- priznavanje izobraževanja 
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