KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
UNIVERZA V MARIBORU, EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv:

Odgovorna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga:



Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta



Osnovni podatki:
Naslov: Razlagova 14, 2000 Maribor
Telefon: 00386 2 22 90 000
Faks: 00386 2 22 90 217
v. d. dekana: izr. prof. dr. Lidija Hauptman
3.9.2010
5.1.2017
http://www.epf.um.si/
Katalog je v tiskani obliki na voljo na naslovu
organa







2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Podatki o organizaciji organa

Opis temeljnih dejavnosti:
Univerza v Mariboru EPF zagotavlja kvalitetno postsekundarno izobraževanje v
izbranih disciplinah v okviru svojih zmožnosti 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 R Slovenija iz svojega proračuna, ali
so ponujeni na trgu blaga in storitev in se financirajo iz neproračunskih virov in
šolnine. Univerza v Mariboru EPF izvaja dodiplomske in podiplomske študijske
programe in podeljuje ustrezne strokovne, univerzitetne in znanstvene nazive. V
interesu javnosti in izhajajoč iz svojih študijskih programov izvaja dopolnilne
programe permanentnega in funkcionalnega izobraževanja.
Opis delovnega
področja organa


Študijska področja, razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo:
31 družbene vede (ekonomija),
34 poslovne in upravne vede (poslovanje, davčno svetovanje, podjetništvo,
menedžment, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo).




Študijski programi:
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijskiprogrami/visokosolski/
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijskiprogrami/univerzitetni/
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijskiprogrami/magistrski/
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijskiprogrami/doktorski/
Organigram EPF:
http://www.epf.um.si/o-fakulteti/organiziranost/organigram/

2. b Seznam drugih organov z delovnega področja
http://www.epf.um.si/o-fakulteti/organiziranost/organi-in-komisije/


Senat EPF
Predsednica: v. d. dekana: izr. prof. dr. Lidija Hauptman
Tel: 00386 2 22 90 214



Akademski zbor EPF
Predsednik: /
Tel: /
Podpredsednik: asist. Dejan Romih, univ. dipl. ekon.
Tel: 00386 2 22 90 271



Poslovodni odbor
Predsednica: v. d. dekana: izr. prof. dr. Lidija Hauptman
Tel: 00386 2 22 90 214



Študentski svet EPF
Prodekanja za študentska vprašanja: Monika Strauss
Tel: 00386 22 90 260

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

V. d. dekana
Ime in priimek: izr. prof. dr. Lidija Hauptman
Tel: 00386 2 22 90 214
E-pošta: lidija.hauptman@um.si


tajnik fakultete p.p.
Ime in priimek: izr. prof. dr. Dušan Jovanovič
Tel: 00386 2 22 90 230
E-pošta: dusan.jovanovic@um.si

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

Notranji pravni akti in organizacijska navodila na EPF:
http://intranet.epf.uni-mb.si/


Notranji predpisi na UM:
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx



Pravni akti RS – UM EPF deluje na podlagi naslednjih predpisov:
o
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS(Ur. l. RS, št. 52/94 s
spremembami in dopolnitvami),
o
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (Ur. l. RS, št. 18/91-I s spremembami
in dopolnitvami)
o
Kolektivna pogodba za javni sektor (Ul. l. RS št. 57/08 s spremembami in dopolnitvami)
o
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva RS 2007-2010 (Ur. l. RS št. 49/07)
o
Odlok o preoblikovanju UM (Ur. l. RS, št. 28/00 s spremembami in dopolnitvami),
o
Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004
do leta 2010 (Ur. l. RS, št. 134/03 s spremembami in dopolnitvami),

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur. l. RS, št. 107/08),
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/03,
70/08),
Pravilnik o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Ur. l. RS, št.
12/2005 s spremembami in dopolnitvami),
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 7/2010)
Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur.l. RS, 105/03),
Uredba Vlade RS o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/03),
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/05,
119/07)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur.l. RS, št. 51/06)
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 s spremembami in dopolnitvami),
Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99 s spremembami in dopolnitvami)
Zakon o javnih uslužbencih - prvi del UPB 3 (Ur. l. RS, št. 63/07 s spremembami in
dopolnitvami),
Zakon o knjižničarstvu (ur.l. RS, št. 87/01 s spremembami in dopolnitvami),
Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 s spremembami in dopolnitvami)
Zakon o javnem naročanju – ZJN3 (Ur. l. RS št. 91/15)
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja /ZRPJN-UPB5/ (Ur.l. RS, št. 94/2007 s
spremembami in dopolnitvami)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7, Ur. l .RS, št. 95/07 s spremembami in
dopolnitvami),
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZPU-UPB2 Ur. l. RS, št. 24/06 s spremembami in
dopolnitvami),
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-UPB1) (Ur. l. RS, št. 83/03 s
spremembami in dopolnitvami)
Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti 2003-2008 (Ur.
l. RS, št. 96/02),
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami),
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1 Ur. l. RS, št. 16/08),
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 Ur. l. RS, št 86/04, 113/05 - ZInfP, 51/07 - ZUstS-A,
67/07),
Zakon o visokem šolstvu (ZViS, Ur. L. RS, št. 67/93, 39/95 - odl. US, 18/98 - odl. US, 35/98 - odl.
US, 99/99, 64/01, 100/03, 63/04, 94/06, 59/07 - ZŠtip, 15/08 - odl. US, 64/08, 86/09, 62/10 - ZUPJS, 34/11
- odl. US, 40/11 - ZUPJS-A, 78/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16),

o
o
o

Zakon o zavodih (Ur .l. RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami),
Zakon priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04)
panožne zakonodaje oziroma predpisov ter pravilnikov in ostalih internih aktov UM.



Predpisi EU:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl



Vizija in poslanstvo EPF:
http://www.epf.um.si/o-fakulteti/predstavitev-fakultete/poslanstvo-in-vizija/



Letna poročila in programi dela UM EPF:
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila
2. g Seznam vrst upravnih postopkov
 Izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev EPF
 Postopek na disciplinskem sodišču I. stopnje za študente na EPF





Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja
Postopek priznavanja izpitov
Prošnje študentov, ki se obravnavajo v skladu s Statutom UM na KŠZ in KZRZ

2. h Seznam javnih evidenc, s katerimi EPF upravlja
 Katalog evidence o zaposlenih delavcih
 Katalog evidence o stroških dela
 Katalog evidence o izrabi delovnega časa
 Katalog evidence prijavljenih za vpis in vpisanih študentov
 Katalog osebnega kartona
 Katalog zapisnika o izpitu
 Katalog evidence izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju
2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Redni študij:
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/visokosolski/
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/univerzitetni/
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/magistrski/
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/doktorski/


Izredni študij:
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/visokosolski/
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/univerzitetni/
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/magistrski/
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/doktorski/



Diplomanti:
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/visokosolski/diplomiranjein-zakljucitev-studija/
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/univerzitetni/diplomiranjein-zakljucitev-studija/
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/magistrski/magistriranjein-zakljucitev-studija/
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/doktorski/zagovor-inpromocija/



Podiplomski študij:
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/magistrski/
o http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/doktorski/



Raziskovalna in svetovalna dejavnost:
http://www.epf.um.si/raziskovalna-dejavnost/dejavnosti/o-dejavnosti/



Mednarodna dejavnost:
http://www.epf.um.si/mednarodna-dejavnost/predstavitev/predstavitev-sluzbe/



Knjižnica:
http://www.epf.um.si/knjiznica-epf/splosne-informacije/o-knjiznici/



Karierni center EPF:
http://www.epf.um.si/karierni-center/predstavitev/kaj-je-karierni-center/

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh
(http://www.epf.um.si) ob vsakem času.


Informacije so fizično dostopne v prostorih EPF vsak delavnik med 12.00 in 13.00 uro.



Informacija javnega značaja, ki izvira iz delovnega področja organa obstaja v obliki dokumenta,
dosjeja, zadeve, evidence, registra ali dokumentarnega gradiva. Splošne informacije javnega značaja
so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu ipd. Informacijo javnega značaja lahko
zahteva prosilec ustno ali pisno na EPF, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo.
Zahtevo in postopek obravnave predpisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Zahteva
prosilca bo zavrnjena v kolikor bi razkritje podatkov pomenilo kršitev davčne ali druge tajnosti ali
razkritja varstva osebnih podatkov.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Elektronske diplome:
(http://www.epf.um.si/knjiznica-epf/za-studij/e-dela/)


Oglasna deska – informacije za študente):
(http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studij-na-epf/obvestila-za-studente/)

5. Ažurnost tega dokumenta
Za ažurnost tega dokumenta je odgovoren
Podpis odgovorne osebe:
v. d. dekana
izr. prof. dr. Lidija Hauptman

