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Katalog informacij javnega značaja 

 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta ( UM PEF) 

 

Osnovni podatki: 

Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor 

Telefon: 00386 2 22 93 600 

Faks: 00386 2 22 93 760 

E-mail: dekanat.pef@um.si 

 

Odgovorna uradna oseba: Dekanica UM PEF: red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek 

Datum prve objave 
kataloga: 

 

Datum zadnje spremembe: 26. 10. 2018 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

http://www.pef.um.si/ 

 

Druge oblike kataloga Katalog je v tiskani obliki v dekanatu PEF UM  

 

 

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

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis 
delovnega 
področja 
organa: 

Pedagoška fakulteta je avtonomna, znanstvenoraziskovalna in 
izobraževalna ustanova s posebnim položajem, ki s svojo dejavnostjo na 
določenih  znanstvenih oz. strokovnih področjih zagotavlja nadaljnji 
razvoj znanosti in strok in s posredovanjem znanja na teh področjih 
omogoča pridobitev javno veljavne visoko-strokovne, univerzitetne in 
podiplomske izobrazbe.  

 

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru zagotavlja kvalitetno 
postsekundarno izobraževanje v izbranih disciplinah v okviru svojih 
zmožnosti vsem kvalificiranim posameznikom in ga neločljivo povezuje z 
znanstvenim, umetniškim, predvsem temeljnim raziskovalnim delom. 

mailto:dekanat.pef@um.si
http://www.pef.um.si/
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Izobraževanje poteka v študijskih programih, ki so ali del »Nacionalnega 
programa visokega šolstva« in jih financira Republika Slovenija iz svojega 
proračuna, ali pa so ponujeni na trgu blaga in storitev in se financira iz 
neproračunskih virov in šolnine. Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru 
izvaja dodiplomski in podiplomski univerzitetni študijski program in 
podeljuje nazive. V interesu javnosti in izhajajoč iz svojih študijskih 
programov izvaja dopolnilne programe permanentnega in funkcionalnega 
izobraževanja.  

 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI:  

 

https://pef.um.si/275/razpis+za+vpis+20182019  

 

Seznam vseh 
notranjih 
organizacijskih 
enot 

SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT 

 

ODDELKI: 

 

Oddelek razredni pouk  

Predstojnica: red. prof. dr. Metka Kordigel Aberšek   

Tel.: +386 (0)2 22 93 677  

E-mail: metka.kordigel@um.si 

http://www.pef.um.si/67/o+oddelku 

 

Oddelek za predšolsko vzgojo  

Predstojnica: doc. dr. Marta Licardo  

Tel.: +386 (0)2 22 93 666  

E-mail: marta.licardo@um.si 

http://www.pef.um.si/70/o+oddelku 

 

Oddelek za glasbo  

Predstojnik: red. prof. Cveto Kobal  

Tel.: +386 (0)2 22 93 769 

E-mail: cveto.kobal@um.si 

http://www.pef.um.si/68/o+oddelku 

https://pef.um.si/275/razpis+za+vpis+20182019
mailto:metka.kordigel@um.si
http://www.pef.um.si/67/o+oddelku
mailto:marta.licardo@um.si
http://www.pef.um.si/70/o+oddelku
mailto:cveto.kobal@um.si
http://www.pef.um.si/68/o+oddelku
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Oddelek za likovno umetnost 

Predstojnik: red. prof. Oto Rimele, spec.   

Tel.: 00386 2 22 93 806  

E-mail: oto.rimele@um.si 

http://www.pef.um.si/69/o+oddelku 

 

Oddelek za športno treniranje  

Predstojnik: dr. Stojan Puhalj  

Tel: +386 (0)2 22 93 665 

E-mail: stojan.puhalj@um.si 

http://www.pef.um.si/71/o+oddelku 

 

Oddelek za temeljne pedagoške predmete  

Predstojnik: doc. dr. Tomaž Bratina  

Tel.: +386 (0)2 22 93 830 

E-mail: branka.cagran@um.si 

http://www.pef.um.si/66/o+oddelku 

 

CENTRI IN INŠTITUTI: 

 

Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje 

http://www.pef.um.si/72/center+za+pedagosko+izobrazevanje 

 

Center za računalništvo, informatiko in multimedijo v izobraževanju 

http://www.pef.um.si/319/storitve 

 

Znanstveni inštitut 

http://www.pef.um.si/21/raziskovalni+programi+arrs 

 

Organigram 
organa 

 

 

 

mailto:oto.rimele@um.si
http://www.pef.um.si/69/o+oddelku
mailto:stojan.puhalj@um.si
http://www.pef.um.si/71/o+oddelku
mailto:branka.cagran@um.si
http://www.pef.um.si/66/o+oddelku
http://www.pef.um.si/72/center+za+pedagosko+izobrazevanje
http://www.pef.um.si/319/storitve
http://www.pef.um.si/21/raziskovalni+programi+arrs
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2.b Seznam drugih organov z delovnega področja  

 

Seznam vseh 
drugih organov 
s področja dela 

Dekanica: red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek 

Kontaktna oseba: Špela Pokeržnik, tajnica dekana 

Tel.: +386 2 2293 741  

Faks: 00386 2 2293 760 

E-mail: dekanat.pef@um.si 

 

Prodekanica za izobraževalno dejavnost:  

izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše 

Tel.: +386 (0)2 22 93 644 

E-mail: tina.vrsnik@um.si 

 

Prodekanica za znanstvenoraziskovalno dejavnost:  

izr. prof. dr. Alenka Lipovec 

Tel.: +386 (0)2 22 93 686  

E-mail: alenka.lipovec@um.si 

 

Prodekan za umetniško dejavnost:  

izr. prof. Alojz Slavko Kovačič 

Tel.: +386 (0)2 22 93 765 

E-mail: slavko.kovacic@um.si 

 

Prodekanica za študentska vprašanja: Leonida Lipovšek 

E-pošta: leonida.lipovsek@student.um.si  

 

 

AKADEMSKI ZBOR PEDAGOŠKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU  

(link: http://www.pef.um.si/90/akademski+zbor) 

Kontaktna oseba: red. prof. Žarko Ignjatović 

Tel.: +386 (0)2 22 93 769 

Zapisniki:  

http://intranet.pef.um.si/wp-login.php?redirect_to=%2F 

mailto:dekanat.pef@um.si
mailto:tina.vrsnik@um.si
mailto:alenka.lipovec@um.si
mailto:slavko.kovacic@um.si
mailto:leonida.lipovsek@student.um.si
http://www.pef.um.si/90/akademski+zbor
http://intranet.pef.um.si/wp-login.php?redirect_to=%2F
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SENAT PEDAGOŠKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU  

(link: http://www.pef.um.si/89/senat) 

Kontaktna oseba:  Darja Weinzerl 

Tel.: +386 (0)2 22 93 776 

Zapisniki:  

http://intranet.pef.um.si/wp-login.php?redirect_to=%2F 

 

Komisije Senata Pedagoške fakultete:  

Komisija za študijske zadeve  

(http://www.pef.um.si/92/komisija+za+studijske+zadeve ) 

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve  

(http://www.pef.um.si/91/komisija+za+znanstvenoraziskovalne+zadeve)  

Komisija za umetniške zadeve 

(http://www.pef.um.si/111/komisija+za+umetniske+zadeve ) 

 

Ostale komisije:  

Komisija za ocenjevanje kakovosti 

(http://www.pef.um.si/94/komisija+za+ocenjevanje+kakovosti ) 

Disciplinsko sodišče I. stopnje 

(http://www.pef.um.si/97/disciplinsko+sodisce+i+stopnje ) 

 

POSLOVODNI ODBOR PEDAGOŠKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU  

(link: http://www.pef.um.si/96/poslovodni+odbor) 

Kontaktna oseba: Darja Weinzerl 

Tel.: +386 (0)2 22 93 776 

Zapisniki:  

http://intranet.pef.um.si/wp-login.php?redirect_to=%2F 

 

ŠTUDENTSKI SVET PEDAGOŠKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU (link: 
http://www.pef.um.si/49/studentski+svet) 

Kontaktna oseba: Leonida Lipovšek, prodekanica za študentska vprašanja 

 

http://www.pef.um.si/89/senat
http://intranet.pef.um.si/wp-login.php?redirect_to=%2F
http://www.pef.um.si/92/komisija+za+studijske+zadeve
http://www.pef.um.si/91/komisija+za+znanstvenoraziskovalne+zadeve
http://www.pef.um.si/111/komisija+za+umetniske+zadeve
http://www.pef.um.si/94/komisija+za+ocenjevanje+kakovosti
http://www.pef.um.si/97/disciplinsko+sodisce+i+stopnje
http://www.pef.um.si/96/poslovodni+odbor
http://intranet.pef.um.si/wp-login.php?redirect_to=%2F
http://www.pef.um.si/49/studentski+svet
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2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna 
oseba: 

 

DEKANICA 

Ime in priimek: red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek 

Tel: +386 (0)2 22 93 741 

E-pošta: dekanat.pef@um.si 

 

TAJNICA FAKULTETE 

Ime in priimek: Darja Weinzerl 

Tel: +386 (0)2 22 93 776 

E-pošta: darja.weinzerl@um.si 

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Državni 
predpisi 

NOTRANJI PREDPISI – Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru deluje 
na podlagi: 

 

- Statut UM (Statut UM-UPB11, Ur. l. RS, št. 44/2015, s sprem. in dop. Ur. 
l. RS, št. 92/15); (link) 

- Merila za vrednotenje neposrednega pedagoškega dela 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru Pedagoške 
fakultete (Obvestila UM štev. XXXII-5-2014);  (link) 

- Spremembe in dopolnitve Meril za vrednotenje neposrednega 
pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v 
Mariboru Pedagoške fakultete (link) 

- Zahtevnejši kriteriji za izvolitev PEF UM 

http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/Zahtevnej%C5%A1i-pogoji-
po-habilitacijskih-podro%C4%8Djih.aspx 

 - Ostali interni akti Univerze v Mariboru: 

 http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx 

 - Akti Pedagoške fakultete:  

http://pef.um.si/151/akti+in+pravilniki 

 

 

mailto:dekanat.pef@um.si
mailto:darja.weinzerl@um.si
http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/Zahtevnej%C5%A1i-pogoji-po-habilitacijskih-podro%C4%8Djih.aspx
http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/Zahtevnej%C5%A1i-pogoji-po-habilitacijskih-podro%C4%8Djih.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx
http://pef.um.si/151/akti+in+pravilniki
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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/katalog 
informacij/Strani/default.aspx  

 

Predpisi EU http://europa.eu/eu-law/index_sl.htm 
 

2.e Seznam predlogov predpisov  

Predlogi 
predpisov 

- Notranji predpisi Univerze v Mariboru (splošni akti), ki so v fazi priprave, 
se nahajajo na:  

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/akti-v-javni-
obravnavi.aspx 

- Državni predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih: 

na spletnih straneh Vlade RS 

http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/ 

na spletnih straneh Državnega zbora RS  

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ 

 

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre 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 

Seznam 
strateških in 
programskih 
dokumentov  

Letna poročila  

Spletna stran UM  

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

Letni načrti  

Spletna stran UM  

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

Kakovost 

Spletna stran UM 

http://www.um.si/kakovost/splosno/Strani/default.aspx 

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/katalog%20informacij/Strani/default.aspx
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/katalog%20informacij/Strani/default.aspx
http://europa.eu/eu-law/index_sl.htm
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/akti-v-javni-obravnavi.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/akti-v-javni-obravnavi.aspx
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/kakovost/splosno/Strani/default.aspx
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2.g Seznam vrst upravnih postopkov 

Vrste 
postopkov, ki 
jih vodi organ 

 Izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru. 

 Postopki za vpis v akreditirane študijske programe. 

 Postopki pri odločanju o prošnjah študentov. 

 Postopki pri odločanju o pritožbah študentov v študijskih zadevah. 

 Pravilnik o priznanjih študentom PEF UM 
 http://www.pef.um.si/content/novice/2015/Pravilnik.pdf 

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam 
evidenc 

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru upravlja z naslednjimi javnimi 
evidencami: 

 Evidenca o zaposlenih delavcih 

 Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji) - ni prosto 
dostopna 

 Evidenca o raziskovalcih 

 Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov - ni 
prosto dostopna 

 Evidenca osebnih kartonov študentov - ni prosto dostopna 

 Evidenca zapisnikov o izpitih - ni prosto dostopna 

 Evidenca o diplomantih - ni prosto dostopna 

 Evidenca o podiplomskih študentih – ni prosto dostopna 

 Evidenca o priznavanju izobrazbe - ni prosto dostopna 

 Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom - ni prosto dostopna 

 Seznam prejemnikov nagrad UM in PEF UM 
 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru upravlja s sledečimi javnimi 
zbirkami: 

 predmetniki in učnimi načrti dodiplomskega in podiplomskih 
študijskih programov na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru 
(dostop preko spletnih strani). 
 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Opis dostopa do 
posameznih sklopov 
informacij: 

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

Informacije so fizično dostopne v prostorih Pedagoške 
fakultete Univerze v Mariboru vsak delavnik med 10.00 in 
14.00 uro. 

http://www.pef.um.si/content/novice/2015/Pravilnik.pdf
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Informacija javnega značaja, ki izvira iz delovnega področja 
organa obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, zadeve, evidence, 
registra ali dokumentarnega gradiva. Splošne informacije 
javnega značaja organa so objavljene na spletu, v brošurah, 
zloženkah, biltenu ipd. Informacijo javnega značaja lahko 
zahteva prosilec ustno ali pisno na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Mariboru, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži 
pisno zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave zahteve 
opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). 
Zahteva prosilca bo zavrnjena v kolikor bi razkritje podatkov 
pomenilo kršitev davčne ali druge tajnosti ali razkritje varstva 
osebnih podatkov. 

 

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

 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11)). 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA 

Seznam desetih 
najpogosteje zahtevanih 
informacij oziroma 
tematskih sklopov 
(samodejno generiran 
seznam, ki ga določa 
povpraševanje po 
posamezni informaciji) 

1. informacije o študijskih programih, 
2. šolnine, 
3. oddelki, 
4. postopki za vpis v študijske programe, 
5. postopki pri odločanju o prošnjah študentov in 
6. postopki pri odločanju o pritožbah študentov. 

  
 

 

  

 

Podpis odgovorne osebe:  

       

 

 red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, 
dekanica UM PEF  

 


