
UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA 
 
 
V skladu z Zakonom o visokem šolstvu in statutom Univerze v Ljubljani je senat fakultete na 
svoji 9. seji dne 11.12.2000 sprejel naslednja 
 

 
PRAVILA 

INŠTITUTA ZA JUGOVZHODNO EVROPO 
 
 

1. �len 
 

Ta pravila urejajo organizacijska in funkcionalna vprašanja dela Inštituta za jugovzhodno 
Evropo (v nadaljevanju ISEE – Institute for SouthEast Europe). 
 

2. �len 
 

Ekonomska fakulteta je ustanovila ISEE s sklepom 9. seje senata, dne 11.12.2000, kot 
organizacijsko enoto Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete (v nadaljevanju RCEF). S 
ciljem, da bi ISEE ustrezno sledil potrebam uporabnikov njegovih storitev, se lahko v njegovo 
delo vklju�ijo zainteresirani gospodarski in drugi pravni subjekti kot njegovi �lani. Prek 
�lanstva si bo ISEE zagotavljal redno informiranje o potrebah slovenskega gospodarstva na 
obmo�ju jugovzhodne Evrope in preverjal rezultate svoje dejavnosti.         
 

3. �len 
 

Dejavnost ISEE obsega znanstveno raziskovalno, strokovno in svetovalno delo ter strokovno 
izobraževanje na podro�ju financ, trženja, strateškega razvoja podjetij, upravljanja s 
�loveškimi viri, makroekonomske ter mikroekonomske problematike in analiz pravnega reda 
podro�ij jugovzhodne Evrope. 
 
Cilji ISEE so: 
 
- na podro�ju znanstveno raziskovalne in strokovne dejavnosti: 
 

- oblikovanje in sodelovanje v omrežju, ki ga oblikujejo podjetja, ustanove in 
posamezniki s podro�ja jugovzhodne Evrope 

- raziskovanje in pridobivanje raziskovalnih projektov na podro�ju financ, trženja, 
strateškega razvoja podjetij, upravljanja s �loveškimi viri, makroekonomskih ter 
mikroekonomskih študij in analiz pravnega reda držav jugovzhodne Evrope 

- sodelovanje z drugimi znanstveno raziskovalnimi organizacijami pri skupnih 
raziskovalnih in drugih projektih na podro�ju jugovzhodne Evrope 

- strokovna povezava s sorodnimi centri v Republiki Sloveniji in na podro�ju 
jugovzhodne Evrope 

- izmenjava informacij in raziskovalnih rezultatov s sorodnimi organizacijami 
- vklju�evanje visokošolskih u�iteljev in sodelavcev fakultete v dejavnosti ISEE 
- oblikovanje �lanstva iz gospodarskih in drugih pravnih subjektov s podro�ja. 
 



- na podro�ju svetovalne dejavnosti: 
 

- svetovanje podjetjem, ustanovam in posameznikom prek sodelavcev inštituta 
- svetovanje podjetjem o ustrezni strategiji vstopa na trge jugovzhodne Evrope 

 
- na podro�ju strokovnega izobraževanja in usposabljanja: 
 

- izobraževanje kadrov na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani 

- strokovno izobraževanje prek Centra strokovnega izpolnjevanja in svetovalne 
dejavnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani (v nadaljevanju CISEF). 

 
4. �len 

 
ISEE pridobiva prihodek na podlagi:  
 

- sklenjenih pogodb z naro�niki oziroma od vrednosti prodaje raziskovalnih nalog 
- pridobivanja raziskovalno razvojnih projektov 
- sponzoriranja 
- �lanarine �lanov 
- drugo 

 
5. �len 

 
Sodelavci ISEE so visokošolski u�itelji, raziskovalci in sodelavci Ekonomske fakultete in od 
drugod, ki delujejo na podro�jih dejavnosti ISEE. 
 

6. �len 
 
Sodelavci ISEE dobivajo teko�e informacije o dejavnosti ISEE, o podjetniških posvetovanjih, 
konferencah oziroma druge publikacije ISEE, ki jih predstojnik ISEE predvidi za uporabo 
vsem sodelavcem Inštituta za jugovzhodno Evropo. 
 

7. �len 
 
ISEE vodi predstojnik, ki ga izmed visokošolskih u�iteljev fakultete imenuje senat fakultete 
na predlog dekana fakultete za dobo petih let. Predstojnik je po poteku mandata lahko 
ponovno imenovan. 
 
Predstojnik vodi enoto in je odgovoren, da delo enote poteka v skladu z zakoni, statutom in 
drugimi akti Univerze in fakultete. Predstojnik izdela in predlaga senatu fakultete delovni 
na�rt, upravnemu odboru fakultete pa finan�ni na�rt Inštituta za jugovzhodno Evropo, ki ga 
pred obravnavo na senatu fakultete oz. upravnemu odboru fakultete sprejme svet inštituta. 
Vsebinski predlog delovnega na�rta potrdi senat fakultete, finan�ni na�rt pa upravni odbor 
fakultete. 
 
 
 
 
 



8. �len 
 
Delo ISEE nadzoruje senat fakultete, usmerja pa ga svet ISEE. Svet ISEE sprejme razvojne 
usmeritve, letni delovni na�rt in finan�ni na�rt inštituta in jih predlaga v potrditev senatu 
fakultete oz. upravnemu odboru fakultete. 
 
Svet ISEE je sestavljen iz treh predstavnikov Ekonomske fakultete in treh predstavnikov, 
izvoljenih med �lani ISEE. Predstojnik ISEE je �lan sveta po funkciji. Predstojnik ISEE ima 
enake pravice kot ostali �lani sveta, nima pa glasovalne pravice, kadar svet odlo�a o njegovih 
predlogih ali zadevah, ki se nanašajo na njegove pravice in obveznosti, povezane z delom v 
ISEE. Predstojnik RCEF in predstojnik CISEF sta vabljena na seje sveta in lahko sodelujeta 
pri njegovem delu, nimata pa glasovalne pravice. 
 
Predstavnike fakultete delegira v svet ISEE senat fakultete. Mandatna doba �lanom sveta traja 
dve leti in se lahko enkrat podaljša. V primeru, da enemu ali ve� �lanom sveta preneha 
mandat v svetu, na izpraznjeno mesto fakulteta oziroma �lani delegirajo drugega delegata.    
 
Svet ISEE veljavno sklepa, �e je na seji sveta prisotnih vsaj polovica �lanov sveta. Svet 
odlo�a z navadno ve�ino na seji prisotnih �lanov. 
 
Seje sveta ISEE sklicuje predstojnik inštituta. 
 

 
9. �len 

 
Naloge sveta ISEE so: 
 

- sprejem poslovnika o delu sveta 
- usmerjanje dela inštituta 
- ocenitev ciljev in klju�nih dejavnikov uspeha delovanja inštituta 
- predlaganje predstojnika inštituta 
- sprejem letnega na�rta dela 
- sprejem finan�nih pogojev za delo ISEE s predlogi za spremembe 
- usklajevanje znanstveno raziskovalnega, strokovnega, svetovalnega in strokovno 

izobraževalnega dela 
- sprejem predloga finan�nega na�rta 
- sprejem letnega poro�ila o delu inštituta 
- dolo�a letno �lanarino �lanov, 
- odlo�a o sprejemu novih �lanov v ISEE   
- odlo�a o izklju�itvi �lanov ISEE in  
- odlo�a o ustanovitvi delovnih teles. 

 
 

10. �len 
 
Za raziskovalne in razvojne projekte v ISEE so odgovorni nosilci posameznih raziskovalnih 
nalog ter projektov. 
 



�e raziskovalna ali razvojna naloga oz. projekt ni pozitivno recenzirana oz. sprejeta in 
zahteva naro�nik vra�ilo sredstev, morajo neupravi�eno prejete prejemke sodelavci ISEE 
vrniti v rokih, kot so dogovorjeni z naro�nikom. 
 
 

11. �len 
 
Prihodki ISEE se nakazujejo na žiro ra�un fakultete št. 50105-603-40269 z oznako  
stroškovnega mesta 05514. 
 

 
Iz prihodka posameznega projekta se poravnajo dav�ne obveznosti, režije, preostanek 
sredstev se razporedi v skladu s finan�nim na�rtom ISEE. Nerazporejena sredstva ISEE se v 
skladu s sklepom sveta vložijo v razvoj ISEE. 
 
 

12. �len 
 

�lan ISEE lahko postane vsaka pravna ali fizi�na oseba, ki izpolnjuje s temi pravili dolo�ene 
pogoje.  Pravna ali fizi�na oseba, ki se želi v�laniti v ISEE, izpolni pristopnico. O sprejemu 
zainteresirane pravne ali fizi�ne osebe v �lanstvo odlo�a svet ISEE.  Svet sprejema v �lanstvo 
ne sme zavrniti, razen v primeru, ko na podlagi listinskih dokazil z ve�ino vseh glasov �lanov 
sveta oceni, da bi zaradi subjektivnih okoliš�in vstop zainteresiranega subjekta škodoval 
ugledu ISEE.  Zoper sklep sveta ima subjekt, katerega vstop v �lanstvo je svet zavrnil, pravico 
v roku 8 dni od prejema pisnega sklepa vložiti ugovor na senat fakultete. Sprejem v �lanstvo 
se potrdi s sklenitvijo �lanskega sporazuma, v katerem so v skladu s temi pravili opredeljene 
pravice in obveznosti posameznega �lana.  
 
 

13. �len 
 
�lane s statusom pravne ali civilnopravne osebe pri uveljavljanju �lanskih pravic ISEE  
zastopajo pooblaš�enci. Predstojnik ISEE po potrebi skli�e �lanski sestanek, na katerem �lani 
izvolijo delegate za svet ISEE. Predstojnik je dolžan sklicati �lanski sestanek tudi v primeru, 
ko to zahteva polovica �lanov. Sklic mora opraviti najpozneje v roku 30 dni od prejema pisne 
zahteve, v kateri mora biti predlagan dnevni red.    
 

 
14. �len 

 
�lan ISEE ima pravico, da v skladu s temi pravili sodeluje pri delu organov ISEE; da je sproti 
obveš�en o delu ISEE; da mu ISEE v skladu z dolo�ili teh pravil redno posreduje informacije 
o delu ISEE in o rezultatih njegovih raziskav in rezultatov raziskav, ki jih izvajajo njegove 
partnerske ustanove; da se udeleži sre�anj strokovnjakov z razli�nih podro�ij, ki jih bo enkrat 
letno organiziral ISEE; da jim bo omogo�en stike z gospodarskimi in drugimi subjekti, �lani 
partnerskih institucij ISEE in dostop do spletnih strani ISEE, ki bodo vzpostavljene med 
delovanjem inštituta (dokumentacija, podatkovne baze in rezultati študij mednarodnih 
organizacij in partnerskih ustanov ISEE doma in v tujini). 
 



�lan ISEE je dolžan, da v skladu s tem pravilnikom in sklepi sveta posreduje ISEE 
informacije, ki so mu potrebni za uspešno delo in da redno poravnava letno �lanarino.   
 
Svet ISEE lahko izklju�i �lana iz �lanstva, �e ta hujše krši ta pravila in sklepe sveta, �e v roku, 
ki ga v posameznem koledarskem letu dolo�i svet oziroma do izteka koledarskega leta ne 
poravna �lanarine in �e izkoristi informacije, do katerih je prišel kot �lan ISEE, za dejanja 
nelojalne konkurence do drugih �lanov. Sklep o izklju�itvi je dokon�en.  
 
 

15. �len 
 

Vsak �lan lahko iz �lanstva izstopi s pisnim obvestilom, ki ga naslovi na svet ISEE. Izstop 
potrdi svet ISEE z ugotovitvenim sklepom. �lanu, ki je izstopil, �lanstvo preneha s potekom 
koledarskega leta, v katerem je na svet prispel pisni zahtevek za odstop. �lan, ki je izstopil, je 
dolžan poravnati zapadle �lanske obveznosti ISEE.   

 
 

16. �len 
 
Prostor za delovanje ISEE v okviru svojih kapacitet zagotovi fakulteta. Prostor mora biti 
vidno ozna�en. 
 
ISEE ima svoj naslov za elektronsko pošto: isee@uni-lj.si. 
 
V pravnem prometu s tretjimi osebami ISEE nastopa pod naslednjim nazivom:  
 
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12 
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploš�ad 17 
Inštitut za jugovzhodno Evropo (ISEE) 
 
ISEE v pravnem prometu zastopa dekan fakultete. Pogodbe, s katerimi ISEE prevzema 
obveznosti in pridobiva prihodek, podpiše dekan fakultete ob predhodnem podpisu 
predstojnika ISEE, nosilca raziskovalne naloge oz. projekta. O sklenitvi pogodbe je obveš�en 
tudi prodekan za raziskovalno delo. 
 
 

17. �len 
 
ISEE ima lahko svojega tajnika (tajnico), ki je praviloma eden od mlajših sodelavcev inštituta. 
 

 
18. �len 

 
ISEE izstavi naro�niku ra�un, skladno z dolo�ili pogodbe, za znanstveno raziskovalno in 
strokovno dejavnost prek RCEF, za svetovalno dejavnost in strokovno izobraževanje pa prek 
CISEF. 
 
V pogodbah, s katerimi ISEE prevzema obveznosti, in v izstavljenih ra�unih, ISEE obvezno 
navede krovno enoto RCEF ali CISEF, odvisno od dejavnosti, za katero se sklepa pogodba oz. 
izstavlja ra�un. 



19. �len 
 
Ta pravila je sprejel senat fakultete na svoji 9. seji, dne 11.12. 2000 in se uporabljajo od dneva 
objave na oglasni deski fakultete. Spremembe in dopolnitve pravil Inštituta za jugovzhodno 
Evropo obravnava in sprejme senat fakultete. 


