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Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
Opis temeljnih dejavnosti
Fakulteta za varnostne vede je edina visokošolska izobraževalna institucija s področja varstvoslovja v Sloveniji, ki skrbi za razvoj
tega področja pri nas, za izmenjavo izkušenj in tudi za kakovost in mednarodno primerljivost študijskih programov.
Varstvoslovje je interdisciplinarna veda, ki proučuje pojav varnosti in varstva, razvija in proučuje mehanizme, ki jih družba
uporablja za zagotavljanja notranje varnosti in varstva države, lokalnih skupnosti, organizacij ter posameznikov pred vedenjem,
ki lahko škodi posamezniku, skupnosti ali državi ter razvija teorije in metode na tem področju. Varstvoslovje se ukvarja tudi z
načinom organiziranja, vodenja in delovanja varnostne dejavnosti v družbi.
FVV si prizadeva, da bi institucijo kar najbolj vpeli v evropske in svetovne tokove. Skrbi za prenos in prilagajanje mednarodnega
znanja s področja policijsko-varnostnih ved v slovenski prostor ter ob tem želi tudi sama dati tudi svoj prispevek v bazo teh
mednarodnih znanj. Vzporedno z razvojem šole daje vse večji poudarek lastnim raziskovalnim projektom in vključevanju v
mednarodne raziskovalne projekte ter poskrbeti za uporabo teh rezultatov in dognanj v praksi. Ne nazadnje FVV skrbi za krepitev
stikov z organizacijami, ki zaposlujejo njene diplomante in želi čim bolj prisluhniti njihovim potrebam in v študijske programe
vnesti čim več vsebin, ki bi jih študenti koristno uporabljali pri delu. V svoje programe vnaša kakovost in mednarodno
primerljivost. Diplomanti fakultete naj bi bili usposobljeni tako za proučevanje, kot za zakonito, strokovno, etično in učinkovito
opravljanje del in nalog s področja zagotavljanja notranje varnosti države in državljanov, s čimer FVV prispeva k varstvu
demokratične družbe, človekovih pravic in svoboščin.
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Na področju izobraževalne dejavnosti izvaja študijske programe v skladu z bolonjsko deklaracijo. In sicer naslednje programe:

visokošolski strokovni študijski program »Varnost in policijsko delo«;

visokošolski strokovni študijski program »Informacijska varnost«;

univerzitetni študijski program »Varstvoslovje«;

magistrski študijski program »Varstvoslovje«;

doktorski študijski program »Varstvoslovje«.

Organigram organa

Seznam organov FVV
Dekan (Odgovoren dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar)
Senat (Kontaktna oseba tajnica fakultete Anja Lesar)
Poslovodni odbor (Kontaktna oseba tajnica fakultete Anja Lesar)
Akademski zbor (Kontaktna oseba predsednik Akademskega zbora izr. prof. dr. Igor Areh)
Študentski svet (Kontaktna oseba Nika Gaberšek, prodekanica študentka)

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Ime in priimek: izr. prof. dr. Andrej Sotlar
Tel.: (01) 300 83 00
E-pošta: andrej.sotlar@fvv.um.si
Ime in priimek: Anja Lesar
Tel.: (01) 300 83 04
E-pošta: anja.lesar@fvv.um.si
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Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa


Državni predpisi

Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/11)
Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93, s sprem. in dopoln. do 65/17)
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02, s sprem. in dopoln. do 21/18)
Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, s sprem. in dopoln. do 127/06)
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06, s sprem. in dopoln. do 55/17)
Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, s sprem. in dopoln. do 114/06)
Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, s sprem. in dopoln. do 82/13)
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02, s sprem. in dopoln. do 15/17)
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, s sprem. in dopoln. do 63/13)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 56/02, s sprem. in dopoln. do 67/17)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, s sprem. in dopoln. do 67/07)
Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, s sprem. in dopoln. do 92/15)
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, s sprem. in dopoln. do 13/18)
Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 128/06, s sprem. in dopoln. do 91/15)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št.43/11)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( Ur.l. RS, št. 24/03, s sprem. in dopoln. do 7/18)
Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 35/17)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16)
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 18/91-I, s sprem. in dopoln. do 47/18)
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94, s sprem. in dopoln. do 47/18)
Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS, Ur. l. RS, št. 57/08 s sprem. in dopol. do 69/17)
Državni predpisi so dostopni na spletni strani Registra predpisov RS (http://zakonodaja.gov.si).


Predpisi EU

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


Notranji predpisi

Statut Univerze v Mariboru: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/statut_um.aspx
Predpisi Univerze v Mariboru: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


Programi dela in poslovna poročila UM: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovnaporocila/Strani/default.aspx

Seznam vrst upravnih postopkov




Postopki pri odločanju o prošnja študentov
Postopki priznavanja izpitov
Postopki na disciplinskem sodišču I. stopnje za študente
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Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja


Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).



Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju (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).



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).

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja


Dodiplomski študij (1. stopnja)



Podiplomski študij (2. in 3. stopnja)



Študijski koledar



Seznam predavanj



Cenik prispevkov študentov: https://www.fvv.um.si/studentje/cenik.aspx

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:
Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:
Informacije so fizično dostopne v prostorih FVV vsak delavnik med 10. in 14. 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.
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Seznam najpogosteje zahtevanih 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-delaposlovna-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.

Podatki o porabi javnih sredstev – izplačila iz naslova avtorskih in podjemnih pogodb, plačila potnih stroškov in službenih
poti, študijskih potovanj, idr.

OPOMBA
Informacijo javnega značaja izvira iz delovnega področja FVV in obstaja v obliki dokumentov, dosjejev, evidence, registra ali
dokumentiranega gradiva. Splošne informacije javnega značaja so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, katalogu itd.
Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno in pisno na FVV, 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.

Podpis odgovorne osebe
Izr. prof. dr. Andrej Sotlar
DEKAN
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