Cesta prvih borcev 36
8250 Brežice, Slovenija

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA FAKULTETE ZA TURIZEM
UNIVERZE V MARIBORU
1. Osnovni podatki
Naziv organa: Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem
Naslov: Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, Slovenija
Telefon: 00 386 8 20 54 010
Faks: 00 386 8 20 54 012
E-naslov: ft@um.si

Spletna stran: www.ft.um.si
Matična številka: 5089638054
Davčna številka: SI71674705
Številka transakcijskega računa: 01100-6000035040
Odgovorna oseba: dekan izr. prof. dr. Boštjan Brumen
Datum prve objave kataloga: 5. 6. 2012
Datum zadnje spremembe kataloga: 06. 09. 2017

2. Splošni podatki o organu in o informacijah javnega značaja, s katerimi
razpolaga
Opis temeljnih dejavnosti
Fakulteta za turizem je visokošolska izobraževana institucija, članica Univerze v Mariboru,
katere osnovni namen in cilj je negovati že obstoječa ter razvijati in podajati nova znanja s
področja turizma v Sloveniji.
Poslanstvo in vizija
Vizija Fakultete za turizem UM je postati ena izmed najboljših visokošolskih izobraževalnih in
raziskovalnih institucij s področja turizma v tem delu Evrope. Postati želimo referenčna
institucija, ki bo povezovala izobraževalne in raziskovalne turistične institucije z območja
Zahodnega Balkana s centralno, zahodno in severno Evropo ter predstavljala njihovo
akademsko stično točko.
Poslanstvo Fakultete za turizem je izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov, ki bodo
delovali na vseh nivojih ustvarjanja ponudbe, odločanja in upravljanja v turizmu, od
operativnega pa vse do strateškega načrtovanja in razvoja novih kapacitet. Vsekakor bo
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šolanje tudi osnova za vzgojo talentiranih mladih raziskovalcev, ki bodo na tem izrazito
interdisciplinarnem področju osvajali, kasneje pa tudi razvijali nova znanja.
2.a Organigram Fakultete za turizem

ORGANI FAKULTETE

SENAT

PRODEKAN ZA
IZOBRAŽEVALNO
DEJAVNOST

AKADEMSKI ZBOR

PRODEKAN ZA
RAZISKOVALNO
DEJAVNOST

DEKAN

PRODEKAN ZA
MEDNARODNO
DEJAVNOST

POSLOVODNI
ODBOR

PRODEKAN ZA
SODELOVANJE Z
GOSPODARSTVOM

ŠTUDENTSKI
SVET

PRODEKAN ZA
ŠTUDENTSKE
ZADEVE

TAJNIŠTVO - DEKANAT

REFERAT ZA
ŠTUDIJSKE ZADEVE

REFERAT ZA
FINANČNO
RAČUNOVODSKE
ZADEVE

REFERAT ZA
SPLOŠNE ZADEVE

V okviru Fakultete za turizem delujejo naslednji stalni organi in komisije:
-

Akademski zbor FT UM
Senat FT UM
Poslovodni odbor FT UM
Študentski svet FT UM
Komisija za študijske zadeve FT UM
Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM
Komisija za diplome FT UM
Strateški svet

Gradiva in zapisniki sej posameznih organov in komisij so objavljeni na spletni strani FT UM.
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2.b Uradne osebe, pristojne za dajanje informacij
Uradne ure Referata za študentske zadeve:
ponedeljek, torek, četrtek, petek 09.00 – 11.00
sreda 13.00 – 15.00
ali po predhodnem telefonskem dogovoru na 08 20 57 063 ali 08 20 57 067.

KONTAKTI

E-POŠTA

TEL. ŠT.

bostjan.brumen@um.si

08 20 54 010

jozica.kranjc@um.si

08 20 54 011

Katja Bogovčič

katja.bogovcic@um.si

08 20 54 010

Mateja Kuntarič

mateja.kuntaric@um.si

Dekan
izr. prof. dr. Boštjan Brumen
Tajnik fakultete
mag. Jožica Kranjc
Poslovna sekretarka vodstva

Referat za računovodske in
finančne zadeve:
Sara Polovič

sara.polovic@um.si

08 20 54 017

Jožica Cirnski Zofič

jozica.cirnski@um.si

08 20 54 014

Lara Ivšič

lara.ivsic@um.si

08 20 54 014

Referat za študentske zadeve:
Janja Grubič, vodja referata

janja.grubic@um.si

08 20 57 063

Tanja Druks Ralinovski

tanja.druksralinovski@um.si

08 20 57 067

Karl Vertovšek

karl.vertovsek@um.si

08 20 57 067

lea.grm@um.si

08 20 57 061

Referat za splošne zadeve:
Lea Grm, vodja referata
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2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa
Notranji predpisi:
Podani so v Katalogu za dostop do informacij javnega značaja Univerze v Mariboru točka 2.
D, dostopni na spletnem naslovu https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/kataloginformacij/Strani/default.aspx .
Državni predpisi:
Podani so v Katalogu za dostop do informacij javnega značaja Univerze v Mariboru točka 2.
D, dostopni na spletnem naslovu https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/kataloginformacij/Strani/default.aspx .
Predpisi EU: Dostopni so na spletnem naslovu http://eur-lex.europa.eu/ .

2.d Seznam predlogov predpisov
Podani so v Katalogu za dostop informacij javnega značaja Univerze v Mariboru točka 2.e,
dostopni na spletnem naslovu https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/kataloginformacij/Strani/default.aspx .
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Poslanstvo in vizija (http://ft.um.si/)
Programi dela in poročila (http://ft.um.si/)
Kakovost na Fakulteti za turizem (http://ft.um.si/)
2.f Seznam vrst upravnih postopkov
Izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.
Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.
Postopek priznavanja izpitov.
Prošnje študentov, ki se obravnavajo v skladu s Statutom UM na KŠZ.
2.g Seznam javnih evidenc
Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov (pravna podlaga: 81. člen Zakona o
visokem šolstvu).
Evidenca osebnih kartonov, ki se vodijo za vsakega študenta od vključitve v študij končanja
študija oziroma izpisa (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).
Evidence zapisnikov o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena
ocena (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).
Evidenca o zaposlenih delavcih (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).
4/5

Evidenca o izrabi delovnega časa (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in
socialne varnosti).
Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom (pravna podlaga: Zakon o
varstvu pred požarom, Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva
pred požarom).
Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega
znanja (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu).
Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev (pravna podlaga: Zakon o varnosti in
zdravju pri delu).
2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
 Študijski programi
 Študijski koledar
 Informacije za študente
 Inštitut
 Osebje fakultete
 Raziskovalna dejavnost
 Knjižnica
 Oglasna deska
 Priznavanje in vrednotenje tujega izobraževanja z namenom
izobraževanja na Univerzi v Mariboru

3. Način dostopa do javnih informacij
Večji del informacije javnega značaja je dostopnih na spletni strani fakultete, pa tudi na
kontaktnih številkah v času uradnih ur fakultete. Informacije so prav tako dostopne v fizični
obliki v prostorih Fakultete za turizem v času uradnih ur oz. po predhodnem dogovoru.
Pojasnilo:
Informacije javnega značaja izvirajo iz delovnega področja FT in obstajajo v obliki dokumentov,
dosjejev, evidence, registra ali dokumentiranega gradiva. Splošne informacije javnega značaja
so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, katalogu in drugih gradivih. Informacijo javnega
značaja lahko prosilec zahteva ustno in pisno na FT, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži
pisno zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu
do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Zahteva prosilca bo zavrnjena, če bi razkritje podatkov
pomenilo poseg v davčno ali drugo tajnost oziroma v varstvo osebnih podatkov.
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005
- ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 - ZDavP-2, 23/2014, 50/2014, 72/2014 - skl.
US, 19/2015 - odl. US, 102/2015, 32/2016).
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

5/5

