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Osnovni podatki o zavodu
1 Izdajatelj
2 Zakoniti zastopnik
Datum prve izdaje
3 kataloga
Datum zadnje
4 spremembe
Katalog je
dostopen na
5 spletni strani

Šolski center Novo mesto
Dr. Matej Forjan, direktor
2. april 2013

www.sc-nm.si
Tiskana verzija je dostopna v glavni pisarni Šolskega centra Novo mesto na
naslovu Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.

6 Druge oblike
Pristojna oseba za
posredovanje
informacij javnega
značaja in
informacij za
Direktor: dr. Matej Forjan, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, elektronska pošta:
7 medije
info@sc-nm.si, telefonska številka 07 293 21 22.

Izdelala
Cvetka Peterlin, dipl. org.,
Vesna Štrucelj, univ. dipl. org.
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Organigram
Svet Šolskega centra
Novo mesto
SKUPNE SLUŽBE:
 administracija
 računovodstvo
 knjižnica
 informacijske dejavnosti
 investicijski dejavnosti
 tehnična služba
 služba upravljanja športne
dvorane in igrišč

direktor

kolegij
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STROJNA
STROJNA
ŠOLA
ŠOLA

ravnatelj
ravnatelj

pom.
ravnatelja
 svet staršev
 učiteljski zbor
 odd. učiteljski
zbor
 razredniki
 strokovni
aktivi

SREDNJA
SREDNJA
GRADBENA,
GRADBENA,
LESARSKA IN

ENOTA ZA
IZOBRAŽEVANJE
ODRASLIH

IN
KEMIJSKA
ŠOLA

LESARSKA
IN
ŠOLA
VZGOJITELJ
SKA
ŠOLA

VIŠJA
VIŠJA
STROKOVNA
STROKOVNA
ŠOLA
ŠOLA

ravnatelj
ravnatelj

ravnatelj
ravnatelj

ravnatelj
ravnatelj

ravnatelj
vodja
enote

pom.pom.
ravnatelja

pom.
ravnatelja

 svet staršev
 učiteljski zbor
 odd. učiteljski
zbor
 razredniki
 strokovni
aktivi

 svet staršev
 učiteljski zbor
 odd. učiteljski
zbor
 razredniki
 strokovni
aktivi

SREDNJA
SREDNJA
ELEKTRO
ELEKTRO
ŠOLA
ŠOLAIN
IN
TEHNIŠKA
TEHNIŠKA
GIMNAZIJA

SREDNJA
SREDNJA
ZDRAVSTVENA
ZDRAVSTVE
IN KEMIJSKA
NA
ŠOLA
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ravnatelj
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pom.
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ravnatelja
 svet staršev
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 odd. učiteljski
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 razredniki
 strokovni
aktivi

Izdelala
Cvetka Peterlin, dipl. org.,
Vesna Štrucelj, univ. dipl. org.
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 predavateljski
zbor
 strokovni aktivi
 študijska
komisija
 komisija za
spremljanje in
zagotavljanje
kakovosti

 andragoški
zbor
 vodja
izobraževalnega

področja
 strokovni aktivi
 komisija za
kakovost v
izobraževanju
odraslih

vodja MIC-a

strokovni aktivi
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Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
Katalog informacij javnega značaja Šolskega centra Novo mesto

Verzija: 7
Velja od 12. oktobra 2020 dalje

Delovno področje
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Zavod opravlja javno službo na
naslednjih področjih:
P/85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
P/85.320 Srednješolsko poklicno izobraževanje
P/85.421 Višješolsko izobraževanje
R/91.011 Dejavnost knjižnic

Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod
ustanovljen oziroma jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in
premoženja, ki ga zavod uporablja, v obsegu, dovoljenem z zakoni in drugimi
predpisi, so določene v prilogi sklepa o ustanovitvi.
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Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom

Organizacijska enota oziroma šola
Srednja strojna šola

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Srednja zdravstvena in kemijska šola

Izdelala
Cvetka Peterlin, dipl. org.,
Vesna Štrucelj, univ. dipl. org.

Program, ki ga izvaja v šolskem letu 2020/21
Avtokaroserist
Avtoserviser
Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Mehatronik operater (vajenci)
Oblikovalec kovin – orodjar
Oblikovalec kovin – orodjar (vajenci)
Pomočnik v tehnoloških procesih
Strojni mehanik
Strojni mehanik (vajenci)
Strojni tehnik
Tehnik mehatronike
Avtoservisni tehnik (PTI)
Strojni tehnik (PTI)
Elektrikar
Računalnikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehniška gimnazija
Elektrotehnik (PTI)
Tehnik računalništva (PTI)
Bolničar negovalec
Farmacevtski tehnik
Kemijski tehnik
Kozmetični tehnik
Zdravstvena nega
Zdravstvena nega (PTI)
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Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska Obdelovalec lesa
šola
Izvajalec suhomontažne gradnje
Mizar
Mizar (vajenci)
Pečar – polagalec keramičnih oblog
Tesar
Zidar
Zidar (vajenci)
Gradbeni tehnik
Lesarski tehnik
Predšolska vzgoja
Lesarski tehnik (PTI)
Višja strokovna šola
Elektronika, redno in izredno
Informatika, redno in izredno
Kozmetika, redno in izredno
Logistično inženirstvo, izredno
Lesarstvo, redno in izredno
Mehatronika, redno in izredno
Strojništvo, redno in izredno
Varstvo okolja in komunale, redno in izredno
Enota za izobraževanje odraslih
Izvajamo vse programe, ki jih imamo v rednem izobraževanju, če
je dovolj prijav ter programe za nacionalno poklicno kvalifikacijo
in razne tečaje, seminarje.
Dodatno izvajamo programa: logistični tehnik in izdelovalec
oblačil.
Medpodjetniški izobraževalni center

Podatki o informacijah javnega značaja, s katerimi Šolski center Novo mesto razpolaga
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Povezava na
državni register
predpisov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Uradni list RS

https://www.gov.si/drzavniorgani/ministrstva/ministrstvoza-izobrazevanje-znanost-insport/
http://www.uradni-list.si

Druge povezave na državne registre - Državni
izpitni center

http://www.ric.si

Seznam sprejetih
programov in
načrtov za področje
delovanja zavoda
Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto
Poročilo o delu zavoda za posamezno šolsko leto
Letno poročilo - bilanca stanja, izkaz prihodkov,
dohodkov …
Seznam javnih
evidenc, s katerimi
upravlja zavod
Seznam drugih
informatiziranih
zbirk podatkov

Izdelala
Cvetka Peterlin, dipl. org.,
Vesna Štrucelj, univ. dipl. org.

Šolski center Novo mesto ne upravlja z javnimi
evidencami.
Šolski center Novo mesto ne vodi drugih
informatiziranih zbirk podatkov.
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Seznam
posameznih
dokumentov kot
druga informacija
javnega značaja

Najpomembnejši
vsebinski sklopi
drugih informacij
javnega značaja

Podatki o
pomembnih
dogodkih v zavodu
Podatki o
pomembnih
novicah glede
delovanja Šolskega
centra Novo mesto
Letno poročilo o
izvajanju ZDIJZ

Verzija: 7
Velja od 12. oktobra 2020 dalje

Vlada Republike Slovenije je sprejela SKLEP o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda »Šolski center Novo mesto«, številka:
01403-43/2015/7, z dne 28. julija 2015 in Sklep o
spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski
center Novo mesto«, številka 01403-3/2016/4, z
dne 2. februarja 2016
Izjava o varnosti z oceno tveganja, 15. februar
2007; revizija 2009; revizija 6.8.2013; Priloga k
Izjavi o varnosti in zdravju pri delu z oceno
tveganja, december 2019; revizija 24.3.2020
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 3.
septembra 2018
Poslovnik za delo Sveta Šolskega centra Novo
mesto, 28. februar 2017, št. 007-1/2017-1
Požarni red, 31. avgust 2011

Šolski koledar za šolsko leto 2020/21
Publikacija za šolsko leto 2020/21
Trajanje šolskih ur
Povezava na spletno stran Šolskega centra Novo
mesto: www.sc-nm.si
Povezava na spletno stran Šolskega centra Novo
mesto: www.sc-nm.si
Šolski center Novo mesto bo letno poročilo
objavil na spletni strani v skladu z zakonom.

Opis načina dostopa do informacij javnega značaja Šolskega centra Novo mesto
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Do informacij javnega značaja Šolskega centra Novo mesto, ki niso objavljene na spletni strani: http:/www.scnm.si je možen dostop v fizični obliki v tajništvu zavoda po predhodni najavi.
Opis fizičnega
dostopa

Informacije javnega značaja lahko dobite:
na naslovu zavoda: Šolski center Novo mesto, Šegova ulica
112, 8000 Novo mesto
Uradne ure: Poslovni čas Šolskega centra Novo mesto je od
ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00

Izdelala
Cvetka Peterlin, dipl. org.,
Vesna Štrucelj, univ. dipl. org.
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Soba št. 162
Oseba pooblaščena za sprejem vloge: Cvetka Peterlin,
Vesna Štrucelj
Opis dostopa za ljudi
s posebnimi
potrebami

Na Šolskem centru Novo mesto imamo dvigalo za invalide.

V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi
Opis delnega dostopa informacij javnega značaja.
7

Stroškovnik in cenik

Prosilcu se posredovane informacije javnega značaja zaračuna skladno z uredbo o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja. Priloga št. 1: Stroškovnik in cenik.
8

Najpogostejša vprašanja

Izdelala
Cvetka Peterlin, dipl. org.,
Vesna Štrucelj, univ. dipl. org.
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Priloga št. 1 h Katalogu informacij javnega značaja Šolskega centra Novo mesto

Na podlagi 34. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 in
117/06-ZDavP-2) in 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni
list RS, št. 24/16) izdaja direktor Šolskega centra Novo mesto
10

Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja (brez DDV) so:
1 ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
2 ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
3 ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
4 ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
5 ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
6 ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
7 elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
8 elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
9 elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek nabavljen,
10 pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
11 pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
12 poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
Zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se zaračuna ob izstavitvi računa
skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.
V primeru, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80,00 € (z vključenim DDV), se od
prosilca zahteva vnaprejšnji polog.
Novo mesto, 12. oktober 2020
Verzija: 7

Dr. Matej Forjan,
direktor

Izdelala
Cvetka Peterlin, dipl. org.,
Vesna Štrucelj, univ. dipl. org.
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Pregledal in odobril
Dr. Matej Forjan,
direktor

