
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
FAKULTETE ZA ORGANIZACIJSKE VEDE 

 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv:  Univerza v Mariboru 
Fakulteta za organizacijske vede  

 Osnovni podatki 
Naslov: Kidričeva cesta 55a, SI-4000 Kranj, Slovenija  
Telefon: +386 4 2374 200  
Matična številka: 5089638018  
Davčna številka: SI71674705  
Številka transakcijskega računa: 01100-6095916533  

Odgovorna oseba:  Red. prof. dr. Iztok Podbregar 

Datum prve objave kataloga:  1.6.2005 

Datum zadnje spremembe:  12. 11. 2021 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  https://fov.um.si/sl  

Druge oblike kataloga  katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu fakultete  

 
 

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

2.a Podatki o organizaciji organa 
Opis 
delovnega 
področja 
organa in 
seznam 
vseh 
notranjih 
organizacij
skih enot: 

Temeljna delovna področja 

 OPIS TEMELJNIH DEJAVNOSTI 

Fakulteta za organizacijske vede je članica Univerze v Mariboru in ima sedež v Kranju. Ponaša se z več 
kot šestdesetletno tradicijo s področja izobraževanja in znanstvenega raziskovanja v okviru triade 
LJUDJE – PROCESI – INFORMACIJE, ki je temelj ekspertnega in managerskega dela v organizacijah. V 
celotnem obdobju delovanja je fakulteta izšolala prek 20.000 diplomantov, ki so se zaposlili na različnih 
delovnih mestih v gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu, javni upravi idr. kot strokovnjaki in managerji. 

Fakulteta za organizacijske vede se ukvarja s teorijo in prakso inženiringa poslovnih sistemov 
organizacije in managementa informacijskih sistemov in kadrovskih ter izobraževalnih sistemov. 
Pedagoška dejavnost fakultete poteka v okviru kateder, Centra za informacijske tehnologije ter 
knjižnice. Znanstveno-raziskovalna dejavnost je organizirana v okviru Inštituta za organizacijo in 
management, Raziskovalnega centra ter posameznih laboratorijev. Poleg tega ima fakulteta še Center 
za izobraževanje in svetovanje ter Založbo Moderna organizacija. Fakulteta izdaja znanstveno revijo 
Organizacija. 

S številnimi inštituti, fakultetami in univerzami po svetu so vzpostavljeni stiki, ki omogočajo sodelovanje 
tako na področju izmenjave študentov kot na raziskovalnem področju; sodelovanje institucij pri 
organizaciji in udeležbi različnih konferenc s področij, ki jih posamezne institucije pokrivajo; izmenjava 
različne študijske literature idr. 

 ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
http://www.fov.si/sl/o-fakulteti/studijski-programi  

 

 ORGANIGRAM ORGANA 
 

https://fov.um.si/sl
http://www.fov.si/sl/o-fakulteti/studijski-programi
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 SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT  
Vodstvo tajništva 
Knjižnica in INDOK  
Služba za računovodske zadeve 
Enota za vzdrževanje 
Center za informatiko in informacijske tehnologije  
Referat za študijske zadeve  
Služba za razvoj programov 
Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve 
Center za e-izobraževanje 
Karierni center 
Inštitut za organizacijo in management 
Raziskovalni center  
Center za izobraževanje in svetovanje  
Založba Moderna organizacija  
Središče za elektronsko poslovanje 
Projektna pisarna 
Center za aplikativne raziskave 
Center za empirično proučevanje organizacij 
Samostojni laboratoriji.  

2.b. Seznam drugih organov z delovnega področja  

 

 DEKAN 
Kontaktna oseba: Marija Jagodic, tajnica dekana  FOV UM 
T: (04) 23 74 265  
E: dekanat.fov@um.si 

 

 SENAT 
Kontaktna oseba: Uršula Bižič, tajnik FOV  
T: (04) 23 74 262  
E: ursula.bizic@um.si 

 

 KOMISIJE SENATA 
 
Komisija za študijske zadeve  
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Polona Šprajc, predsednica      
T: (04) 23 74 220  
E: polona.sprajc@um.si 

 
Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve  
Kontaktna oseba: doc. dr. Damjan Maletič, predsednik      
T: (04) 23 74 219 
E: damjan.maletic@um.si 
 
Komisija za mednarodno sodelovanje  
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Žnidaršič, predsednica      
T: (04) 23 74 202 
E: anja.znidarsic@um.si 

 
 

mailto:dekanat.fov@um.si
mailto:ursula.bizic@um.si
mailto:polona.sprajc@um.si
mailto:damjan.maletic@um.si
mailto:anja.znidarsic@um.si
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Komisija za ocenjevanje kakovosti   
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Alenka Brezavšček, predsednica      
T: (04) 23 74 255 
E: alenka.brezavscek@um.si 

 

 POSLOVODNI ODBOR  
Kontaktna oseba: Uršula Bižič, tajnik FOV  
T: (04) 23 74 262  
E: ursula.bizic@um.si 

 

 AKADEMSKI ZBOR  
Kontaktna oseba: doc. dr. Vesna Novak, predsednica 
T: (04) 23 74 294 
E: vesna.novak@um.si 

 

 ŠTUDENTSKI SVET  
Kontaktna oseba: Klavdija Kastelic, prodekanica za študentska vprašanja  
T: (04) 23 74 207  
E: prodekan.fov@student.um.si 

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 

 DEKAN FOV UM 
Ime in priimek: red. prof. dr. Iztok Podbregar  
T: (04) 23 74 265 
E: iztok.podbregar@um.si 
 

 TAJNIK  
Ime in priimek: Uršula Bižič, univ. dipl. prav.  
T: (04) 23 74 262  
E: ursula.bizic@um.si 

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda  

Predpisi UM: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx   
 

2.e Seznam predlogov predpisov 

       Spletna stran: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx  
  
Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre v nekaterih primerih 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 

Spletna stran: www.um.si in www.fov.um.si  

 
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi javni zavod upravlja 
 
Evidenca vpisanih študentov 
Evidenca diplomantov VS in UN študijskih programov 
Evidenca specializantov 
Evidenca magistrov 

mailto:alenka.brezavscek@um.si
mailto:ursula.bizic@um.si
mailto:vesna.novak@um.si
mailto:prodekan.fov@student.um.si
mailto:iztok.podbregar@um.si
mailto:ursula.bizic@um.si
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx
http://www.um.si/
http://www.fov.um.si/
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Evidenca doktorandov 
Evidenca nagrajencev 
Evidence o zaposlenih 
 

 

2.i Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov 
/ 

 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 

 

 Visokošolski strokovni študij 
 
https://fov.um.si/sl/studij/visokosolski-strokovni-studij-vs 
 

 Univerzitetni študij 
 
https://fov.um.si/sl/studij/univerzitetni-studij-un 
 

 Magistrski študij 
 
https://fov.um.si/sl/studij/magistrski-studij  
 

 Doktorski študij 
 
https://fov.um.si/sl/studij/doktorski-studij 
 

 Učni načrti 
 
https://fov.um.si/sl/studij/ucni-nacrti 
 

 E-študij 
 
https://estudij.um.si/ 
 

 Karierni center  
 
https://fov.um.si/sl/sodelovanje-z-okoljem/karierni-center 
 

 Šolnine, vpisnine in drugi stroški  
 
https://fov.um.si/sl/studij/cenik-studija 
 

 Ugodnosti za študente  
 
https://fov.um.si/sl/studij/ugodnosti-za-studente 
 

 Tutorstvo  
 
https://fov.um.si/sl/studij/tutorstvo-na-fov 
 

 Študenti za študente 

https://fov.um.si/sl/studij/visokosolski-strokovni-studij-vs
https://fov.um.si/sl/studij/univerzitetni-studij-un
https://fov.um.si/sl/studij/magistrski-studij
https://fov.um.si/sl/studij/doktorski-studij
https://fov.um.si/sl/studij/ucni-nacrti
https://estudij.um.si/
https://fov.um.si/sl/studij/cenik-studija
https://fov.um.si/sl/studij/ugodnosti-za-studente
https://fov.um.si/sl/studij/tutorstvo-na-fov
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https://fov.um.si/sl/o-fakulteti/studenti-za-studente  
 

 Študentske nastanitve  
 
https://fov.um.si/sl/studij/bodoci-studenti-prijava/nastanitev 
 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:  

Spletna stran podpira vse brskalnike in je prilagojena za prikaz na mobilnih napravah.  

Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:  

Informacije so fizično dostopne v prostorih Fakultete za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a 4000 Kranj, vsak 
delavnik med 10.00 in 14.00 uro.                 

Opis delnega dostopa :  

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.  

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 
 
 

 Prijava (vpis) na DODIPLOMSKI/PODIPLOMSKI študij 
 
https://fov.um.si/sl/studij/bodoci-studentiprijava/prijavavpis-dodiplomski-studij 
https://fov.um.si/sl/studij/bodoci-studentiprijava/prijavavpis-za-podiplomski-studij 
 

 Študij in študijski programi  
 
https://fov.um.si/sl/o-fakulteti/studijski-programi 
 

 Šolnine, vpisnine in drugi stroški  
 
https://fov.um.si/sl/studij/cenik-studija 
 

 Ugodnosti za študente  
 
https://fov.um.si/sl/studij/ugodnosti-za-studente 
 
 

 

https://fov.um.si/sl/o-fakulteti/studenti-za-studente
https://fov.um.si/sl/studij/bodoci-studenti-prijava/nastanitev
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994
https://fov.um.si/sl/studij/bodoci-studentiprijava/prijavavpis-dodiplomski-studij
https://fov.um.si/sl/studij/bodoci-studentiprijava/prijavavpis-za-podiplomski-studij
https://fov.um.si/sl/o-fakulteti/studijski-programi
https://fov.um.si/sl/studij/cenik-studija

