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V skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93) in Statutom Univerze v 
Ljubljani, je senat fakultete na svoji 11. seji, dne 19. 04. 1999 sprejel  
 
 

PRAVILA  
INŠTITUTA ZA POSLOVNO INFORMATIKO 

 
 

1. �len 
 
Ta pravila urejajo na�in dela Inštituta za poslovno informatiko (v nadaljevanju IPI). 
 

2. �len 
 
IPI je organizacijsko funkcionalna enota Ekonomske fakultete, ki deluje v okviru 
RCEF in CISEF. IPI je ustanovil senat Ekonomske fakultete na 11. seji, dne 19. 04. 
1999. 
 

3. �len 
 
Dejavnost IPI obsega znanstveno raziskovalno, strokovno in svetovalno delo ter 
strokovno izobraževanje na podro�ju poslovne informatike in uveljavljanja 
informatike kot stroke. 
 
Cilji IPI-ja so:  
a) na podro�ju znanstveno raziskovalne in strokovne dejavnosti: 

- pridobivanje in sodelovanje na temeljnih raziskovalnih in aplikativnih 
projektih v Republiki Sloveniji in v svetu 

- vklju�evanje visokošolskih u�iteljev in sodelavcev fakultete v dejavnosti IPI 
- sodelovanje s sorodnimi inštituti po svetu 
- raziskovanje na podro�jih informacijske infrastrukture, informacijske 

arhitekture in podatkovnih baz ter informacijskih orodij 
- razvijanje in uvajanje doma�ih poslovnih informacijskih rešitev 
- evaluairanje doma�ih in tujih informacijskih orodij in programskih rešitev ter 

svetovanje pri njihovi izbiri in porabi 
- razvijanje in uveljavljanje metodoloških izhodiš� in standardov na podro�ju 

projektov prenove poslovanja in informatizacije 
 



b) na podro�ju strokovnega izpopolnjevanja in svetovalne dejavnosti: 
- sodelovanje pri razvoju ustrezne strategije ter vplivanje in sodelovanje z 

ustreznimi vladnimi in drugimi institucijami 
- svetovanje in sodelovanje pri prenovi poslovnih procesov podjetij in javnega 

sektorja 
- izobraževanje kadrov v gospodarstvu in v javnem sektorju 
- informiranje in izobraževanje s podro�ja uporabe sodobne informacijske 

tehnologije 
- vplivanje na uveljavljanje poslovne etike in standardov kakovosti ter 

preverjanje ustreznosti izvajalcev 
- revidiranje informacijskih sistemov 
- certificiranje usposobljenih projektantov in razvijalcev informacijskega 

sistema 
 

4. �len 
 
IPI pridobiva prihodek na podlagi sklenjenih pogodb:  

- s podro�ja dejavnosti IPI 
- o raziskovalnem delu iz temeljnega in drugega nacionalno – raziskovalnega 

programa 
- z naro�niki oz. od vrednosti prodaje objavljenih raziskovalnih nalog 
- z vzpostavitvijo ustrezne povezave in predstavitve IPI vladnim institucijam 
- pridobivanjem raziskovalno razvojnih projektov 
- o sponzoriranju 
- drugo 

 
5. �len 

 
Na projektih IPI sodelujejo visokošolski u�itelji, raziskovalci in sodelavci Ekonomske 
fakultete in zunanji sodelavci. 
 
IPI omogo�a znanstveno raziskovalno in svetovalno delo študentom podiplomskega 
in doktorskega študija Ekonomske fakultete. 
 

6. �len 
 
IPI vodi predstojnik, ki ga izmed visokošolskih u�iteljev fakultete imenuje senat 
fakultete na predlog dekana, 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 in upravnemu odboru fakultete finan�ni na�rt inštituta, ki ga 



pred obravnavo na senatu oz. upravnemu odboru sprejme svet inštituta. Vsebinski 
predlog delovnega na�rta potrdi senat fakultete, finan�ni na�rt pa upravni odbor 
fakultete. 
 

7. �len 
 
Delo IPI nadzoruje in usmerja senat fakultete in svet IPI. 
 
Svet IPI je sestavljen iz petih predstavnikov Ekonomske fakultete iz vrst 
visokošolskih u�iteljev in sodelavcev fakultete, petih zunanjih predstavnikov 
ponudnikov informacijske opreme in storitev in petih zunanjih predstavnikov 
uporabnikov informacijske opreme in storitev IPI. 
 
S strani Ekonomske fakultete sta stalna �lana sveta IPI po svoji funkciji predstojnik 
IPI in predstojnik katedre za informatiko. Predstojnik RCEF-a in predstojnik CISEF-a 
sta na seje sveta vabljena po funkciji. �lane sveta s strani fakultete imenuje senat 
fakultete na predlog Katedre za informatiko. 
 
�lane sveta IPI s strani zunanjih predstavnikov ponudnikov in uporabnikov 
informacijske opreme imenujejo podjetja, ki sodelujejo z IPI. 
 
Svet IPI veljavno sklepa, �e je na seji sveta prisotnih vsaj polovica �lanov sveta. 
Sklepi sveta se sprejemajo z ve�ino glasov navzo�ih �lanov. 
 
Seje sveta IPI sklicuje njegov predsednik, ki ga na prvi konstitutivni seji izmed sebe 
izvolijo �lani sveta IPI. 
 

8. �len 
 
Naloge sveta IPI so: 

- sprejme poslovnik o delu sveta 
- usmerjanje dela inštituta 
- ocenitev cilje in klju�nih dejavnikov uspeha delovanja inštituta 
- predlaganje predstojnika inštituta 
- sprejem oz. sprejem letnega na�rta dela 
- sprejem finan�nih pogojev za delo inštituta s predlogi za spremembe 
- usklajevanje znanstveno raziskovalnega, strokovnega, svetovalnega in 

strokovno izobraževalnega dela  
- sprejem letnega poro�ila o delu 
- sprejem predloga finan�nega na�rta inštituta. 

Svet IPI predlog letnega delovnega na�rta in predlog letnega poro�ila o delu predlaga 
v sprejem senatu fakultete, finan�ni na�rt pa upravnemu odboru fakultete. 



9. �len 
 
Za dejavnost IPI so odgovorni nosilci raziskovalnih nalog oz. projektov. 
 
�e raziskovalna ali razvojna naloga oz. projekt ni pozitivno recenzirana oz. sprejeta in 
zahteva naro�nik vra�ilo sredstev, morajo neopravi�eno prejete prejemke in ostale 
stroške vklju�no z režijo fakultete sodelavci IPI vrniti v rokih, kot so dogovorjeni z 
naro�nikom. 
 

10. �len 
 
Prihodki IPI se nakazujejo na žiro ra�un fakultete št. 50105-603-40269 na oznako 
05573 stroškovnega mesta. 
 
Iz prihodka IPI se najprej pokrivajo naslednji odhodki: 

- dav�ne obveznosti 
- 30% režija od bruto prihodka IPI za znanstveno raziskovalno in strokovno 

delo, ki ga IPI izvaja preko RCEF-a 
- 20% režija in direktni stroški za opravljanje dejavnosti za svetovalno 

dejavnost in strokovno izobraževanje, ki ga IPI izvaja preko CISEF-a 
 
Po naro�nikovem nakazilu ter po odbitku dav�nih obveznosti in režije, Inštitut za 
poslovno informatiko razpolaga s preostankom sredstev, ki jih razporedi v skladu s 
pogodbo in finan�nim na�rtom IPI-ja. 
 

11. �len 
 
Fakulteta zagotovi v svojem okviru prostor za delovanje IPI-ja. Prostor mora biti 
vidno ozna�en. 
 
IPI ima svoj naslov z elektronsko pošto: institut.poslovne.informatike@uni-lj.si. 
IPI nastopa v svojih dopisih za podro�je znanstveno raziskovalne in strokovne 
dejavnosti, z glavo v obliki: 
Univerza v Ljubljani 
Ekonomska fakulteta 
Inštitut za poslovno informatiko 
 
IPI nastopa v svojih dopisih za podro�je svetovalne dejavnosti in strokovnega 
izobraževanja, z glavo v obliki: 
Univerza v Ljubljani 
Ekonomska fakulteta 
Inštitut za poslovno informatiko 



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

13. �len 
 
Pogodbe s katerimi IPI prevzema obveznosti in pridobiva prihodek, podpiše dekan 
fakultete ob predhodnem podpisu predstojnika IPI-ja in nosilec raziskovalne naloge 
oz. projekta. Prodekan za znanstveno raziskovalno delo je o sklenitvi pogodbe 
obveš�en.  
 
IPI za znanstveno raziskovalno in strokovno dejavnosti preko RCEF-a izstavi 
naro�niku ra�un, za svetovalno dejavnost in strokovno izobraževanje IPI preko 
CISEF-a izstavi naro�niku ra�un, skladno z dolo�ili pogodbe. 
 
V pogodbah s katerimi IPI prevzema obveznosti in v izstavljenih ra�unih IPI obvezno 
navede krovno enoto RCEF ali CISEF, odvisno od dejavnosti za katero se sklepa 
pogodba oz. izstavlja ra�un. 
 

14. �len 
 
Ta pravila je sprejel senat fakultete na svoji 11. seji, dne 19. 04. 1999 in se 
uporabljajo od dneva objave le teh. Spremembe in dopolnitve pravil Inštituta za 
poslovno informatiko obravnava senat fakultete. 


