
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA 
 
 
V skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Ur. l. RS 119/06), Statutom Univerze v Ljubljani 
(Ur. l. 64/01 in dopolnitve) in 168. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je 
Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani na svoji 6. seji dne 28.05.2007 sprejel 
 
 

PRAVILA 
INŠTITUTA ZA TURIZEM 

 
 

1. člen 

Ta pravila urejajo način dela Instituta za turizem (v nadaljevanju IT). 
 

2. člen 

IT je organizacijsko funkcionalna podenota Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete 
Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: RCEF), ki deluje v okviru RCEF. 
 

3. člen 

Dejavnost IT obsega znanstveno raziskovalno, strokovno in svetovalno delo, strokovno 
izobraževanje, razvoj programov strokovnega izobraževanja in usposabljanja na področju 
turizma, uredništvo znanstvene literature s področja turizma ter za turizem relevantnih 
dejavnosti in sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi organizacijami, tako v javnem kot 
v zasebnem sektorju. Na omenjenih področjih spremlja domače in mednarodne kongrese, 
posvetovanja in konference ter relevantna poslovna srečanja ter skrbi za zbiranje gradiv s tega 
področja za potrebe strokovnega razvoja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, sodelavcev 
fakultete ter drugih partnerjev. 
 
Cilji IT so: 
a) na področju znanstveno raziskovalne in strokovne dejavnosti: 

- pridobivanje in izvajanje raziskovalnih projektov s področja turizma in za turizem 
relevantnih področij, 

- objavljanje rezultatov, študij, ekspertiz, pripravljenih poslovnih informacij in 
podobnih oblik, 

- sodelovanje z drugimi znanstveno raziskovalnimi organizacijami, 
- sodelovanje z javnim in zasebnim sektorjem in asociacijami na relevantnih področjih, 
- izmenjava informacij in raziskovalnih rezultatov, 
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b) na področju strokovnega izobraževanja in usposabljanja: 
- razvoj študijskih programov, 
- razvoj seminarjev za usposabljanje. 

c) na področju svetovalne dejavnosti: 
- svetovanje s pomočjo sodelavcev instituta, 
- obdelava in nudenje informacij za poslovanje. 

d) distribucija informacij. 
 

4. člen 

IT pridobiva prihodek na podlagi sklenjenih pogodb: 
- s področja dejavnosti inštituta, 
- o raziskovalnem delu, 
- z naročniki oz. od vrednosti prodaje objavljenih raziskovalnih nalog, poročil in 

informacij, 
- z vzpostavitvijo ustrezne povezave in predstavitev IT, 
- z izvajanjem programov izobraževanja in usposabljanja na področju turizma, 
- o svetovanju, 
- o sponzoriranju in doniranju, 
- s članarino članov, 
- zaračunavanjem drugih storitev po ceniku. 

 

5. člen 

Sodelavci IT so visokošolski učitelji, raziskovalci in sodelavci Ekonomske fakultete Univerze 
v Ljubljani, ki delujejo na področjih, povezanih s turizmom. 
 
Drugi visokošolski učitelji, raziskovalci in sodelavci fakultete postanejo sodelavci IT, če se 
vključijo v izvajanje projektov IT v tekočem letu ali vplačajo članarino v znesku, ki jo določi 
za tekoče leto svet inštituta. 
 

6. člen 

Na projektih IT-ja sodelujejo visokošolski učitelji, raziskovalci in sodelavci Ekonomske 
fakultete Univerze v Ljubljani in zunanji sodelavci. 
 
IT omogoča znanstveno raziskovalno in svetovalno delo študentom dodiplomskega, 
podiplomskega in doktorskega študija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 
 

7. člen 

IT vodi predstojnik, ki ga izmed visokošolskih učiteljev fakultete imenuje Senat fakultete na 
predlog dekana fakultete, za dobo petih let. Predstojnik je po poteku mandata lahko ponovno 
imenovan. 
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Predstojnik vodi inštitut in je odgovoren, da delo podenote RCEF poteka v skladu z zakoni, 
statutom in drugimi akti Univerze in fakultete. Predstojnik izdela in predlaga Senatu fakultete 
delovni načrt in upravnemu odboru fakultete finančni načrt Inštituta za turizem, ki ga pred 
obravnavo na Senatu fakultete oz. upravnemu odboru fakultete sprejme svet instituta. 
Vsebinski predlog delovnega načrta potrdi Senat fakultete, finančni načrt pa upravni odbor 
fakultete. 
 

8. člen 

Delo IT nadzoruje Senat fakultete, usmerja pa ga svet IT. Svet IT sprejme razvojne usmeritve, 
letni delovni načrt in finančni načrt ter ga predlaga v potrditev Senatu fakultete oz. upravnemu 
odboru fakultete. 
 
Svet IT je sestavljen iz štirih članov. Poleg predstojnika instituta, ki je član sveta po funkciji, 
svet inštituta sestavljajo dva predstavnika Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, od 
katerih je en študent fakultete – član usmerjevalne komisije za turizem ter zunanji član iz 
javnega ali zasebnega sektorja. 
 
Seje sveta IT sklicuje njegov predsednik, ki ga člani sveta inštituta izvolijo na prvi 
konstitutivni seji. Mandat članov sveta je 5 let in se lahko ponovi. Člane sveta izvoli Senat 
fakultete na predlog dekana. Član sveta iz vrst študentov je študent, ki je imenovan v 
usmerjevalno komisijo za turizem na dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu. 
Svet inštituta sklepa veljavno, če so na seji prisotni vsaj trije člani. Svet odloča z navadno 
večino na seji prisotnih članov. Seje sveta sklicuje in vodi predsednik. 
 
Organizacijske naloge inštituta opravlja član IT, ki ga za to delo pooblasti predstojnik 
inštituta. 
 

9. člen 

Naloge sveta IT so: 
- pripravlja in sprejema letni načrt dela, 
- pripravlja in sprejema finančni načrt, 
- sprejema poročila o delu, 
- skrbi za kakovost dela, 
- odloča o sprejemu novih članov. 

 

10. člen 

Za raziskovalne in razvojne projekte v IT so odgovorni nosilci posameznih raziskovalnih 
nalog ter projektov. 
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Če raziskovalna ali razvojna naloga oz. projekt ni pozitivno recenzirana oz. sprejeta in 
zahteva naročnik vračilo sredstev, morajo neopravičeno prejete prejemke sodelavci IT vrniti v 
rokih, kot so dogovorjeni z naročnikom. 
 

11. člen 

Prihodki IT se nakazujejo na žiro račun fakultete št. 50105-603-40269 na oznako 
stroškovnega mesta 05117/2. 
 
Iz prihodka posameznega projekta IT se najprej pokrivajo naslednji odhodki: davčne 
obveznosti in 10% režija od bruto prihodka IT za delo, ki ga IT izvaja preko RCEF-a oziroma 
10% režija od bruto prihodka IT za delo, ki jo IT izvaja preko CISEF-a. 
 
Preostanek sredstev se razporedi v skladu s pogodbo in finančnim načrtom IT. Nerazporejena 
sredstva inštituta se v skladu s sklepom Upravnega odbora fakultete vložijo v razvoj inštituta. 
 

12. člen 

Fakulteta zagotovi za delovanje inštituta prostor v okviru svojih prostorskih kapacitet. Prostor 
mora biti vidno označen. 
 
IT ima svoj naslov za elektronsko pošto: it@ef.uni-lj.si. 
 
IT nastopa v pravnem prometu pod naslovom: 
Univerza v Ljubljani 
Ekonomska fakulteta 
Kardeljeva ploščad 17 
1000 Ljubljana 
Institut za turizem 
 

13. člen 

Inštitut v pravnem prometu zastopa dekan fakultete. Pogodbe, s katerimi inštitut prevzema 
obveznosti in pridobiva sredstva, podpiše dekan fakultete ob predhodnem podpisu 
predstojnika inštituta ter nosilca raziskovalne naloge oziroma projekta. 
 
Prodekan za znanstveno raziskovalno delo je o sklenitvi pogodbe obveščen. 
 
IT za znanstveno raziskovalno in strokovno dejavnost preko RCEF izstavi naročniku račun, za 
svetovalno dejavnost in strokovno izobraževanje pa preko CISEF-a izstavi naročniku račun 
skladno z določili pogodbe. 
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V pogodbah s katerimi IT prevzema obveznosti in v izstavljenih računih IT obvezno navede 
krovno enoto RCEF ali CISEF, odvisno od dejavnosti za katero se sklepa pogodba oz. 
izstavlja račun. 
 

14. člen 

Ta pravila je sprejel Senat fakultete na svoji 6. seji, dne 28.05.2007 in se uporabljajo od dneva 
objave na intranetni spletni strani fakultete. Spremembe in dopolnitve pravil Instituta za 
turizem obravnava in sprejme Senat fakultete. 
 


