
 

UNIVERZA V MARIBORU 

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE 

1. Osnovni podatki o katalogu 
  

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

2.1 Podatki o organizaciji organa 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je javni izobraževalni zavod. Izvaja 
nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program raziskovalnega dela ter opravlja druge 
dejavnosti določene z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 , 85/14 in 75/16 ) ter Statutom Univerze v Mariboru 
(Uradni list RS, št. 29/2017 - UPB 12, 32/2019 in 14/2020). https://www.um.si/univerza/dokumentni-
center/akti/Strani/statut_um.aspx. 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je članica Univerze v Mariboru in 
ima svoj sedež na naslovu Pivola 10, 2311 Hoče.  

TEMELJNA DELOVNA PODROČJA - OPIS TEMELJNIH DEJAVNOSTI 

• Izobraževalna dejavnost v študijskih programih I, II in III stopnje študija. 
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• Raziskovalno in razvojno delo v mednarodnih in nacionalnih projektih ter projektih z 
gospodarstvom. 

• Prenos znanj v gospodarstvo. 
• Razvoj infrastrukture za potrebe izobraževalnega in raziskovalnega dela ter prenos znanja v 

prakso. 
• Povezovanje ključnih deležnikov na področju kmetijstva in sorodnih dejavnostih. 
• Spodbujanje razvoja pridelave kakovostne in varne hrane trajnostnega kmetijstva. 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 

FKBV izvaja na I. stopnji en univerzitetni in šest visokošolskih strokovnih študijskih programov:  
http://www.fkbv.um.si/studij/i-stopnja 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM:  

• Agrikultura in okolje  

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI: 

• Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine  
• Biosistemsko inženirstvo  
• Ekološko kmetijstvo  
• Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo  
• Živinoreja  
• Agrarna ekonomika in razvoj podeželja   

FKBV izvaja na II. stopnji tri študijske programe: 
http://www.fkbv.um.si/studij/ii-stopnja 

• Kmetijstvo  
• Agrarna ekonomika  
• Varnost hrane v prehrambeni verigi 

Na III. stopnji se izvajata dva doktorska študijska programa: 
http://www.fkbv.um.si/studij/doktorski-studij-iii-stopnja 

• Agrarna ekonomika  
• Kmetijstvo 

ORGANIGRAM FAKULTETE 

 

 

 

 



 

SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT 
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM ima naslednje organizacijske enote: 

a) Pedagoške in znanstvene enote – KATEDRE http://fkbv.um.si/studij/katedre 

• Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo     
• Katedra za genetiko  
• Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin 
• Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo  
• Katedra za vinogradništvo in vinarstvo  
• Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja  
• Katedra za ekološko kmetovanje, pridelovanje poljščin in vrtnarstvo  
• Katedra za travništvo in pridelovanje krme  
• Katedra za fitomedicino  
• Katedra za fiziologijo, anatomijo ter zdravstveno varstvo živali  
• Katedra za živinorejo 
• Katedra za rejo in prehrano živali 
• Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja  
• Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu  
• Katedra za biosistemsko inženirstvo 
• Katedra za tuje jezike 

b) Notranje organizacijske enote – CENTRI, INŠTITUTI 

• Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 
http://www.prodaja-
pridelkov.si/ukc/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=481 

• Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo  
• Center za sadjarstvo in predelavo sadja  
• Center za poljedelstvo in vrtnarstvo  
• Center za živinorejo  



• Center za kmetijsko tehniko in fitomedicino  
• Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom http://botanicnivrt.um.si/index.php/slo/ 
• Center za travništvo in pridelovanje krme 
• Center za vseživljenjsko izobraževanje in poklicno uspešnost 
• Inštitut za ekološko kmetovanje                                                                                                  

2.2 Seznam drugih organov z delovnega področja 
  

  

Opis delovnega 
področja organa 
in seznam vseh 
notranjih 
organizacijskih 
enot: 

ORGANI FAKULTETE 

Skladno s Statutom Univerze v Mariboru delujejo na Fakulteti za kmetijstvo in 
biosistemske vede UM naslednji organi: 
 
Dekan Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede:  
red. prof. dr. Branko KRAMBERGER 
 
Senat Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 
http://www.fkbv.um.si/o-fakulteti/splosni-podatki/41-vsebina/stran/1731-senat-
fkbv 
Kontaktna oseba: dekan red. prof. dr. Branko KRAMBERGER 
Tel.: 02 320 90 00 
 
Akademski zbor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 
http://www.fkbv.um.si/o-fakulteti/splosni-podatki/41-vsebina/stran/1730-
akademski-zbor 
Predsednik: viš. pred. mag. Andrej VOGRIN 
Tel.: 02 320 90 03 
 
Študentski svet Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 
http://ss.fkbv.um.si/ 
Prodekanica za študentska vprašanja: Nika GREGORIČ 
Tel.: 02 320 90 62 
 
Poslovodni odbor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 
http://www.fkbv.um.si/o-fakulteti/splosni-podatki/41-vsebina/stran/1729-
poslovodni-odbor 
Kontaktna oseba: dekan red. prof. dr. Branko KRAMBERGER 
Tel.: 02 320 90 00 
 
 
Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM so imenovane naslednje 
stalne komisije Senata FKBV: 
 
 
Komisija za študijske zadeve  
http://www.fkbv.um.si/o-fakulteti/splosni-podatki/41-vsebina/stran/1736-
komisija-za-studijske-zadeve 
 



Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost  
http://www.fkbv.um.si/o-fakulteti/splosni-podatki/41-vsebina/stran/1735-
komisija-za-znanstveno-raziskovalne-zadeve 
 
Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje  
http://www.fkbv.um.si/o-fakulteti/splosni-podatki/41-vsebina/stran/1734-
komisija-za-mednarodno-in-meduniverzitetno-sodelovanje 
 
Komisija za ocenjevanje kakovosti 
http://www.fkbv.um.si/kakovost 
 
Komisija za nagrade in priznanja 
http://www.fkbv.um.si/index.php/o-fakulteti/splosni-podatki/60-vsebina/4296-
komisija-za-nagrade-in-priznanja 
 
Komisija za založniško in knjižnično dejavnost 
http://www.fkbv.um.si/index.php/o-fakulteti/splosni-podatki/60-vsebina/4297-
komisija-za-zaloznisko-in-knjiznicno-dejavnost 

 
2.3 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 
              
DEKAN FAKULTETE  

Ime in priimek: red. prof. dr. Branko KRAMBERGER 
Tel.: 00386 2 32 09 000 
E-pošta: branko.kramberger@um.si 

TAJNIK FAKULTETE  

 Ime in priimek: mag. Tamara RAZBORŠEK 
 Tel.: 00386 2 32 09 013 
 E-pošta: tamara.razborsek@um.si  

 
2.4 Zaposleni 
Seznam zaposlenih:   

http://www.fkbv.um.si/o-fakulteti/zaposleni 

http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx 

  
2.5 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja 
javnega zavoda 
 
 
Univerza v Mariboru deluje na podlagi zakonodaje Republike Slovenije, ki se nanaša na njeno 
področje delovanja. Kot temeljni akt delovanja, sprejet na podlagi 6. člena Zakona o visokem šolstvu, 
je potrebno posebej izpostaviti Statut Univerze v Mariboru. Na njegovi podlagi so sprejeti interni akti 



Univerze v Mariboru, ki urejajo delovanje univerze po posameznih področjih.  
 
Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje Univerze v Mariboru, so:  
 

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), 

- Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), 

- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011-2020 (Uradni 
list RS, 41/11), 

- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, 43/11), 

- Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1; Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 
79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09, 17/15, 26/17 in 8/2019), 

- Statut Univerze v Mariboru (UPB12, Uradni list RS, št. 29/17 in 32/2019), 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno 
besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 - ZPOP-1A, 21/18 - ZNOrg, 9/19) in na njegovi 
podlagi sprejeti predpisi za področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, 

- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 
33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZposS, 81/19), 

- 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, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 75/19 – 
ZUPPJS2021),  

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), 

- 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 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 varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 32/16 in 7/2018), 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 

- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI in 55/17)  

- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 
109/12), 

- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1; Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), 

- 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, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 



13/18 in 75/19 - ZIPRS2021), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),  

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1; 
Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), 

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 
307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US,  Uradni list 
Evropske unije, št. 279/19, 279/19), 

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno 
besedilo), 

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – 
ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, 72/19),  

- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 
in 51/14), 

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 
22/18 in 32/19), 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr.), 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-
A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg in 84/18 - 
ZIURKOE),  

- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 
71/17, 13/18 - ZJF-H, 83/18, 19/19), 

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 
2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Ur. l. RS št. 75/2019), 

- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 
40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 80/18 in 75/19 - ZUPPJS2021), 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (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, 8/16 – 
popr., 45/17 in 46/17, 3/18, 47/18, 80/18, 4/19, 45/19, 58/19 in 3/2020), 

- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 
18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 
84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15 in 46/17, 3/18, 
47/18, 80/18, 4/19, 45/19 in 3/2020), 

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
18/91-I, 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, 91/15 in 88/16, 3/17, 27/17, 38/17, 



35/2017, 35/17, 80/17, 3/18, 29/18, 47/18, 80/18, 82/18, 4/19, 7/19, 31/19, 45/19, 80/19 in 
3/20), 

- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 
35/17 in 24/2019), 

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju  (Uradni list RS, št. 68/217, 4/18, 30/2018 
75/19 - ZUPPJS2021), 

- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list 
RS, št. 85/10), 

- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 
12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17 in 6/19, 51/19, 59/19 in 
78/2019), 

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 
(Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 98/09 - ZIUZGK, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF, 104/12 - 
ZIPRS1314, 46/13, 95/14 - ZUPPJS15, 90/15 - ZUPPJS16 in 88/16 - ZUPPJS17, 75/19 - 
ZUPPJS2021), 

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 
97/09 in 41/12), 

- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17), 

- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni 
list RS, št. 46/06 in 8/17), 

- Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 
(Uradni list RS, št. 42/17, 14/19, 3/20), 

- Merila za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 14/19), 

- Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št. 67/19), 

- Merila za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 21/18), 

- Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS št. 95/10, 17/11), 

- Pravilnik o zagotavljanju podatkov za eVŠ (Uradni list RS, št. 12/17),  

- Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 16/18), 

- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne 
razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 77/17, 39/18, 58/18, 74/18 - 
popr., 46/19), 

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega 
šolstva, znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 31/06), 

- Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS št. 40/94, 45/98)  

INTERNI SPLOŠNI AKTI UNIVERZE V MARIBORU 



 
Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 - UPB 12, 32/2019 in 14/2020) 
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/statut_um.aspx  
 
Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
(Obvestila UM, št. XXX-5-2012) in Zahtevnejši kriteriji posameznih članic. V prehodnem obdobju 
veljajo stara Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev (Obvestila UM, št. XXIII-1-2005) ter spremembe in dopolnitve Meril za volitve v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM, št. XXIV – 9 – 
2006, XXV-8-2007) http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/default.aspx.  
 
Drugi interni akti Univerze v Mariboru so dostopni na naslovu: 
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx  

PREDPISI EU 
Povezava na evropski register predpisov 
  
Opozorilo : Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih straneh lahko gre za neuradna prečiščena 
besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči 
odškodninsko ali kako drugače. 
 
2.6 Seznam predlogov predpisov 
Notranji predpisi Univerze v Mariboru (splošni akti), ki so v postopku obravnave, so dostopni na 
naslovu:  
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/akti-v-javni-obravnavi.aspx 
 
Državni predpisi, ki so v postopku obravnave, so dostopni: 
Na spletnih straneh Vlade Republike Slovenije. 
Na spletnih straneh Državnega zbora Republike Slovenije.                
 
2.7 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

• Poslanstvo in vizija Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede:  
http://www.fkbv.um.si/o-  fakulteti/splosni-podatki/41-vsebina/stran/467-poslanstvo-in-vizija-fkbv 
 

• Letna poročila:  
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx 

 
• Letni načrti:  

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx 
 

• Kakovost na FKBV:  
http://www.fkbv.um.si/kakovost 

 
2.8 Seznam vrst upravnih postopkov 

 

•  Izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
Univerze v Mariboru: http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/default.aspx 

• Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega študija 



http://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx 

• Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja 
http://www.um.si/studij/priznavanje/Strani/default.aspx 

• Postopek na disciplinskem sodišču prve stopnje za študente na FKBV 

2.9 Seznam javnih evidenc, s katerimi javni zavod upravlja 
 

• Evidence na podlagi Zakona o visokem šolstvu (pravna podlaga: 81. in 81.a člen Zakona o 
visokem šolstvu).  

• Evidenca o zaposlenih delavcih (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in 
socialne varnosti).  

• Evidenca o izrabi delovnega časa (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in 
socialne varnosti). 

• Evidenca o stroških dela (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne 
varnosti).  

• Evidence na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. 

2.10 Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov 
 

• Evidenca o izvolitvah v nazive 
• Evidenca knjižničnega gradiva 
• Evidenca članov knjižnice 
• Kadrovske evidence 
• Računovodske evidence (pravna podlaga: Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih financah ter 

predpisi izdanih na njunih podlagah) 
• Evidenca arhivskega gradiva 
• Evidenca raziskovalcev in raziskovalnih projektov 

2.11 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 
Notranji pravni akti Univerze v Mariboru. 

Programi dela in poslovna poročila.  

Študijski koledar za tekoče študijsko leto.  

Cenik storitev za tekoče študijsko leto.  

Bivanje na Univerzi v Mariboru.                  

Mednarodno sodelovanje in izmenjave.                  

Kakovost na Univerzi v Mariboru.                  

Raziskave, razvoj in inovacije (podatki o raziskovalnih programih in projektih v katere je vključena 
Univerza v Mariboru).                  



Karierni center Univerze v Mariboru.  

 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 
 

• Informacije javnega značaja so dostopne preko spleta ob vsakem času. 
• Informacije so fizično dostopne v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede vsak 

delavnik med 9.00 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.  

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 FKBV UM, 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 
 
1. Podatki o številu študentov – informacije dostopne na naslovu: 
http://www.um.si/vpis/analize/Strani/default.aspx                

2. Analize in poročila – informacije dostopne na naslovu: http://www.um.si/univerza/dokumentni-
center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx                   

3. Posredovanje podatkov o istovetnosti diplom – gre za posamične konkretne primere v katerih 
prosilci preverjajo istovetnost diplom, katerih izdajatelj je Univerza v Mariboru. V takšnih primerih gre 
za občutljive podatke, ki se lahko posredujejo le v kolikor za to obstaja zakonska podlaga oziroma na 
podlagi privolitve posameznika.                  

4. Posredovanje podatkov in dokumentov v zvezi s postopki oddaje javnih naročil.  
5. Ažurnost tega dokumenta 
 
Za ažurnost tega dokumenta je odgovoren tajnik FKBV. 
                                                                                                                                                                            

                                                                                        Dekan red. prof. dr. Branko Kramberger                                                                                           
 
 
 


