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2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a

Podatki o organizaciji organa
Temeljna delovna področja

Opis delovnega
področja organa in
seznam vseh notranjih
organizacijskih enot:

OPIS TEMELJNIH DEJAVNOSTI
Filozofska fakulteta v Mariboru kot članica Univerze v Mariboru je
avtonomna, znanstvenoraziskovalna in visokošolska izobraževalna
ustanova s posebnim položajem, ki s svojo dejavnostjo na določenih
znanstvenih oz. strokovnih področij zagotavlja nadaljnji razvoj znanosti in
strok in s posredovanjem znanja na teh področjih omogoča pridobitev
javno veljavne univerzitetne izobrazbe I, II. in III. stopnje.
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru zagotavlja kvalitetno postsekundarno izobraževanje v izbranih disciplinah vsem kvalificiranim
posameznikom in ga neločljivo povezuje z znanstvenim, predvsem
temeljnim raziskovalnim delom. Izobraževanje poteka v študijskih
programih, ki so ali del »Nacionalnega programa visokega šolstva« in jih
financira Republika Slovenija iz svojega proračuna, ali so ponujeni na trgu
blaga in storitev in se financirajo iz neproračunskih virov in šolnine.
Filozofska fakulteta izvaja dodiplomske in podiplomske univerzitetne
študijske programe in podeljuje ustrezne univerzitetne in akademske
nazive. V interesu javnosti in izhajajoč iz svojih študijskih programov izvaja
dopolnilne programe permanentnega in funkcionalnega izobraževanja.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
http://www.ff.um.si/studenti/studijski-programi/

ORGANIGRAM ORGANA
http://pisjboss.um.si:8080/hrm/planizo/objavljenaSistemizacijaDm.xhtml

SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
ODDELKI:
Oddelek za filozofijo
Predstojnik: red. prof. dr. Bojan Borstner
Tel.: +386 (0)2 22 93 797 Faks: 00386 2 22 93 625
Oddelek za sociologijo
Predstojnik: doc. dr. Rudi Klanjšek
Tel.: +386 (0)2 22 93 703 Faks: 00386 2 22 93 625
Oddelek za geografijo
Predstojnik: izr. prof. dr. Igor Žiberna
Tel.: +386 (0)2 22 93 654 Faks: 00386 2 22 93 625
Oddelek za zgodovino
Predstojnik: red. prof. dr. Darko Friš
Tel.: 00386 2 22 93 658 Faks: 00386 2 22 93 625
Oddelek za slovanske jezike in
književnosti
Predstojnica: izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič
Tel: +386 (0)2 22 93 641 Faks: 00386 2 22 93 625
Oddelek za germanistiko
Predstojnica: izr. prof. dr. Saša Jazbec
Tel.: 00386 2 22 93 334 Faks: 00386 2 22 93 625
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Predstojnica: lekt. dr. Melita Kukovec
Tel.: +386 (0)2 22 93 621 Faks: 00386 2 22 93 625
Oddelek za madžarski jezik in književnosti
Predstojnica: izr. prof. dr. Jutka Rudaš
Tel.: 00386 2 22 93 626 Faks: 00386 2 22 93 625
Oddelek za pedagogiko
Predstojnik: red. prof. dr. Edvard Protner
Tel.: +386 (0)2 22 93 607 Faks: 00386 2 22 93 625
Oddelek za psihologijo
Predstojnik: doc. dr. Bojan Musil
Tel.: +386 (0)2 22 93 638 Faks: 00386 2 22 93 625
Oddelek za prevodoslovje
Predstojnik: doc. dr. Simon Zupan
Tel.: +386 (0)2 22 93 701 Faks: 00386 2 22 93 625
Oddelek za umetnostno zgodovino
Predstojnik: doc. dr. Franci Lazarini
Tel.: / Faks: 00386 2 22 93 625

CENTRI:
Center za vseživljenjsko izobraževanje
http://www.ff.um.si/centri/cvi/
Mednarodni center za ekoremediacije
http://www.ff.um.si/centri/erm/625
Center za raziskovanje postjugoslovanskih družb (CePSS)
http://www.ff.um.si/centri/cepyus/
Center za medkulturno sodelovanje z državami Azije,
Afrike in Latinske Amerike
http://www.ff.um.si/centri/cms/
Center za antrozoologijo »HUMANIMA«
http://www.ff.um.si/centri/center-za-antrozoologijohumanima/
Center za raziskovanje postjugoslovanskih družb
http://www.ff.um.si/centri/cepss/
Center za ameriške študije
http://www.ff.um.si/centri/cas/
Center za jezikoslovne raziskave
http://www.ff.um.si/centri/cjr/
Center za informacijske, komunikacijske in interaktivne
tehnologije (IKIT)
http://www.ff.um.si/centri/ikit/
Center za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost
http://www.ff.um.si/centri/cepsi/

Miklošičeva knjižnica
Vodja knjižnice: Mojca Garantini
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Tel.: 00386 2 2293 736 Faks: 00386 2 2293 807

2.b

Seznam drugih organov z delovnega področja

DEKAN:
red. prof. dr. Božidar Kante
Kontaktna oseba: Alenka Kolar, tajnica dekana
Tel.: +386 2 2293 859 Faks: 00386 2 2293 625

AKADEMSKI ZBOR FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU
Kontaktna oseba: doc. dr. Anton Ravnikar
Tel.: +386 (0)2 22 93 661
Zapisniki: http://www.ff.um.si/o-fakulteti/organi-fakultete/akademski-zbor/

SENAT FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU
Kontaktna oseba: Petra Ujčič
Tel.: +386 (0)2 22 93 848
Zapisniki: http://www.ff.um.si/o-fakulteti/organi-fakultete/senat/

POSLOVODNI ODBOR FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU
Kontaktna oseba: Petra Ujčič
Tel.: +386 (0)2 22 93 848
Zapisniki: http://www.ff.um.si/o-fakulteti/organi-fakultete/poslovodni-odbor/

ŠTUDENTSKI SVET FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU
Kontaktna oseba: Lučka Goričan, prodekanica za študentska vprašanja
Zapisniki: http://student.ff.uni-mb.si/ff/zapisniki-sej/

2.c

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

DEKAN
Ime in priimek: red. prof. dr. Božidar Kante
Tel: 00386 2 2293 859
E-pošta: ff@uni-mb.si
Prodekanica za izobraževalno dejavnost: doc. dr. Marina Tavčar Krajnc
Tel.: +386 (0)2 22 93 847 Faks: 00386 2 2293 625
Prodekanica za znanstveno raziskovalno dejavnost: red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik
Tel.: +386 (0)2 22 93 845 Faks: 00386 2 2293 625
Prodekan za mednarodno sodelovanje: doc. dr. Tomaž Onič
Tel.: +386 (0)2 22 93 846 Faks: 00386 2 2293 625
Prodekanica za finance in razvoj: red. prof. dr. Karin Bakračevič Vukman
Tel.: +386 (0)2 22 93 836 Faks: 00386 2 2293 625
Prodekanica za študentska vprašanja: Lučka Goričan
E-pošta: lucka.gorican@student.um.si
TAJNICA DEKANA
Ime in priimek: Alenka Kolar
Tel: 00386 2 2293 859
E-pošta: ff@uni-mb.si
TAJNICA FAKULTETE
Ime in priimek: Petra Ujčič
Tel.: 00386 2 2293 848
E-pošta: petra.ujcic@um.si
POMOČNICA TAJNICE FAKULTETE ZA FINANČNO RAČUNOVODSKE ZADEVE
Ime in priimek: Metka Jerič
Tel.: 00386 2 2293 843
E-pošta: metka.jeric@um.si
VODJA SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE IN SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE
Ime in priimek: Jože Furman
Tel.: 00386 2 2293 787
E-pošta: joze.furman@um.si
VODJA RAČUNOVODSTVA
Ime in priimek: Marija Kraner
Tel.: 00386 2 2293 892
E-pošta: marija.kraner@um.si
VODJA SLUŽBE ZA PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE
Ime in priimek: Biserka Hojnik
Tel.: 00386 2 2293 777
E-pošta: biserka hojnik@um.si

VODJA MIKLOŠIČEVE KNJIŽNICE FPNM
Ime in priimek: Mojca Garantini
Tel.: 00386 2 2293 736
E-pošta: mojca.garantini@um.si

ODGOVORNA OSEBA ZA NAČRT INTEGRITETE
Ime in priimek: mag. Simona Štrancar
E-pošta: simona.strancar@um.si

2.d

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega
področja javnega zavoda

NOTRANJI PREDPISI – Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru deluje na podlagi:
 Statut UM (Statut UM-UPB11, Ur. l. RS, št. 44/2015, s sprem. in dop. Ur. l. RS, št. 92/15);
 Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev(Obvestila UM, št. XXIII-1-2005) ter spremembe in dopolnitve Merila za volitve
v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
((Obvestila UM, št. XXIV – 9 – 2006, XXV-8-2007);
 Merila za izvolitev v naziv (Obvestila UM štev. XXX-5-2012);
 ostali interni akti Univerze v Mariboru, ki so objavljeni na naslovu:
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx in
 akti Filozofske fakultete, ki so objavljeni na naslovu:
http://www.ff.um.si/zaposleni/interni-akti/

DRŽAVNI PREDPISI - Univerza v Mariboru deluje na podlagi naslednjih predpisov:

Ustava Republike Slovenije .
 Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20) (Uradni
list RS, št. 41/11 ).
 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
 Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14 ).
 Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS,
št. 28/00 , 98/03 ,79/04 , 36/06 , 137/06 , 58/07 , 67/08 , 96/09 in 17/15 ).
 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07 , 65/08 , 8/10 in 82/13 ).
 Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1, Uradni list RS, št. 61/06in 87/11 –
ZVPI).
 Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 ,97/11 –
popr. in 109/12 ).
 Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1, Uradni list RS, št. 87/2001 , 96/2002 - ZUJIK,92/2015 ).
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr. , 101/13 , 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617).
 Zakon o računovodstvu ( 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE).
 Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov (Uradni list RS,
št. 7/11 , 64/12 in 12/13 ).
 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT).
 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08 , 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF).

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10 , 59/10 , 85/10 , 107/10 , 35/11 – ORZSPJS49a,27/12 – odl. US, 40/12 –
ZUJF, 46/13 , 25/14 – ZFU, 50/14 , 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15 , 90/2015 - ZUPPJS16).
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS,
št. 52/94 , 49/95 , 34/96 , 45/96 – popr. , 51/98 , 28/99 , 39/99 –
ZMPUPR,39/00 , 56/01 , 64/01 , 78/01 – popr. , 56/02 , 43/06 –
ZKolP, 60/08 , 79/11 ,40/12 , 46/13 , 106/15 in 8/16 – popr. ).
 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št.18/91I , 53/92 , 13/93 – ZNOIP, 34/93 , 12/94 , 18/94 –
ZRPJZ, 27/94 , 59/94 ,80/94 , 64/95 , 19/97 , 37/97 , 87/97 – ZPSDP, 3/98 , 3/98 , 39/99 –
ZMPUPR,39/99 , 40/99 – popr. , 99/01 , 73/03 , 77/04 , 115/05 , 43/06 –
ZKolP, 71/06 ,138/06 , 65/07 , 67/07 , 57/08 –
KPJS, 67/08 , 1/09 , 2/10 , 52/10 , 2/11 , 3/12 ,40/12 , 1/13 , 46/13 , 95/14 in 91/15 , 4/16).
 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15).
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št.51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 , 50/14 , 19/15– odl. US in 102/15 ).
 Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVoP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo).
 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
 Druga veljavna zakonodaja iz posameznih področij dela organa – dostopna na spletišču
Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije.

PREDPISI EU
http://europa.eu/eu-law/index_sl.htm

2.e

Seznam predlogov predpisov
 Notranji predpisi Univerze v Mariboru (splošni akti), ki so v fazi priprave, se nahajajo na:
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/akti-v-javni-obravnavi.aspx
 Državni predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/Porocevalec/GradivaDZ

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena
besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči
odškodninsko ali kako drugače.

2.f

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poslanstvo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru razvija znanstveno-raziskovalno in izobraževalno delo na
področju humanističnih, družboslovnih in izobraževalnih ved.
V svojih programih bo podpirala človekovo dostojanstvo in globalno pravičnost ter razvijala kulturo
dialoga in strpnosti ter znanstveno iniciativnost.
 Letna poročila
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovnaporocila/Strani/default.aspx
 Letni načrti
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovnaporocila/Strani/default.aspx
 Kakovost na FF UM
http://www.ff.um.si/o-fakulteti/komisije-senata/komisija-za-ocenjevanje-kakovosti/
 E-Izobraževanje na FF UM
Študijski portal Filozofske fakultete http://study.ff.um.si/

2.g

Seznam vrst upravnih postopkov
 Izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev Univerze v Mariboru.
 Postopki za vpis v akreditirane študijske programe.
 Postopki pri odločanju o prošnjah študentov.
 Postopki pri odločanju o pritožbah študentov v študijskih zadevah.

2.h

Seznam javnih evidenc, s katerimi javni zavod upravlja

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru upravlja z naslednjimi javnimi evidencami:












2.i

Evidenca o zaposlenih delavcih
Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji) - ni prosto dostopna
Evidenca o raziskovalcih
Evidenca uporabnikov knjižnice - ni prosto dostopna
Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov - ni prosto dostopna
Evidenca osebnih kartonov študentov - ni prosto dostopna
Evidenca zapisnikov o izpitih - ni prosto dostopna
Evidenca o diplomantih - ni prosto dostopna
Evidenca o priznavanju izobrazbe - ni prosto dostopna
Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom - ni prosto dostopna
Evidenca uporabnikov brezžičnega omrežja na PF Eduroam - ni prosto dostopna

Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru upravlja s sledečimi javnimi zbirkami:
 predmetniki in učnimi načrti dodiplomskega in podiplomskih študijskih programov na
Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (dostop preko spletnih strani).

2.j

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
 Zapisniki sej Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.
 Zapisniki sej Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.
 Novice na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (pomembnejši dogodki, odločitve in
novosti).

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 Informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh (www.ff.um.si) ob vsakem
času.
 Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo
informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik
Explorer, Mozilla ali Netscape.
 Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z
informacijo: Informacije so fizično dostopne v prostorih Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, vsak delavnik med 9.00 in 12.00 uro ter ob
ponedeljkih in sredah med 13.00 in 15.00 uro.
 Opis delnega postopka: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja.
 Stroški posredovanja informacij javnega značaja: Enotni stroškovnik (Cene materialnih
stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št.
24/16). Enotni stroškovnik se uporablja od 8. 5. 2016 dalje.
 Informacija javnega značaja, ki izvira iz delovnega področja organa obstaja v obliki
dokumenta, dosjeja, zadeve, evidence, registra ali dokumentarnega gradiva. Splošne
informacije javnega značaja organa so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah,
biltenu ipd. Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno ali pisno na
Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno
zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave zahteve opisuje Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja (ZDIJZ). Zahteva prosilca bo zavrnjena v kolikor bi razkritje podatkov
pomenilo kršitev davčne ali druge tajnosti ali razkritje varstva osebnih podatkov.

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








informacije o študijskih programih,
šolnine,
oddelki,
zapisniki sej Senata,
postopki za vpis v študijske programe,
postopki pri odločanju o prošnjah študentov in
postopki pri odločanju o pritožbah študentov.

5. Ažurnost tega dokumenta
Za ažurnost tega dokumenta je odgovorna Petra Ujčič (petra.ujcic@um.si).
Podpis odgovorne osebe
DEKAN
Red. prof. dr. Božidar Kante

