
UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA 
 
 
V skladu z Zakonom o visokem šolstvu in statutom Univerze v Ljubljani je senat fakultete na 
svoji 2. seji dne 2.7.2001 sprejel in na seji dne 23.10.2006 na predlog katedre za statistiko 
dopolnil 
 

 
 

PRAVILA 
STATISTI�NEGA INŠTITUTA EKONOMSKE FAKULTETE 

 
 

1. �len 
 

Ta pravila urejajo organizacijska in funkcionalna vprašanja dela Statisti�nega inštituta 
Ekonomske fakultete (v nadaljevanju: SIEF). 
 

2. �len 
 

Ekonomska fakulteta je ustanovila SIEF s sklepom 2. seje senata dne 2.7.2001 kot 
organizacijsko enoto Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete (v nadaljevanju RCEF). 
 
Osnovno poslanstvo SIEF je prispevati k razvoju in ve�ji kvaliteti statistike in njene uporabe 
na podro�ju ekonomskih, poslovnih in drugih sorodnih ved, ki jih razvija EF.  
 
Cilji delovanja v doma�em in mednarodnem okolju, ki jih utemeljuje osnovno poslanstvo 
SIEF, so uveljavljanje statistike kot samostojne metodološke znanosti in njene celovita, 
integrirana ter kreativna uporaba na podro�ju ekonomskih, poslovnih in drugih sorodnih ved, 
upoštevajo� na�ela Deklaracije poklicne etike Statisti�nega društva Slovenije, 
interdisciplinarno naravo statistike ter sodobne tehnološke možnosti.  
  

3. �len 
 

 
Poslanstvo in cilji SIEF se uresni�ujejo z dejavnostjo SIEF, ki obsega znanstveno 
raziskovalno, strokovno in svetovalno delo ter strokovno izobraževanje.  
 
Aktivnosti v okviru znanstveno raziskovalne in strokovne dejavnosti SIEF so: 
 

- temeljna raziskovalna dejavnost s podro�ja razvoja in uporabe statisti�nih metod v 
ekonomiji, poslovnih vedah ter drugih sorodnih vedah ter temeljna raziskovalno in 
razvojna dejavnost s podro�ja ekonomske statistike; 

- pridobivanje, izvajanje in evalvacija aplikativnih statisti�nih raziskav s podro�ja 
ekonomije, poslovnih ved in drugih sorodnih ved ter razvojnih projektov doma�e 
in mednarodne uradne statistike; 



- sodelovanje z drugimi znanstveno raziskovalnimi organizacijami in strokovnimi 
ustanovami pri skupnih doma�ih in mednarodnih  raziskovalnih in drugih 
projektih;  

- strokovna povezava s sorodnimi ustanovami in centri v Republiki Sloveniji in v 
tujini; 

- izmenjava informacij in raziskovalnih rezultatov s sorodnimi centri in ustanovami;  
- vklju�evanje visokošolskih u�iteljev in sodelavcev fakultete in drugih zunanjih 

strokovnjakov v dejavnosti SIEF. 
 
 

Aktivnosti v okviru svetovalne dejavnosti SIEF so: 
- strokovno svetovanje pri na�rtovanju in izvajanju kompletnih statisti�nih raziskav 

ali posameznih sklopov statisti�nih raziskav, kar vklju�uje: 
- na�rtovanje statisti�nih raziskav;  
- strokovno svetovanje uporabnikom pri pridobivanju, uporabi in 

interpretaciji statisti�nih podatkov; 
- strokovno svetovanje uporabnikom pri izbiri in uporabi primerne 

statisti�ne metodologije;  
- strokovno svetovanje uporabnikom pri izbiri in uporabi statisti�ne 

informacijske tehnologije; 
- strokovno svetovanje uporabnikom pri predstavitvi in interpretaciji 

rezultatov statisti�nih raziskav.   
 

Aktivnosti v okviru strokovnega izobraževanja in usposabljanja SIEF: 
 

- izobraževanje na dodiplomskih in podiplomskih programih Ekonomske fakultete 
Univerze v Ljubljani; 

- drugo izobraževanja uporabnikov, s tradicionalnimi in sodobnimi pedagoškimi 
metodami s pomo�jo sodobne tehnologije, doma in v tujini prek CISEF ali drugih 
organizacijskih enot EF. 

 
SIEF izvaja tudi publicisti�no in promocijsko dejavnost, povezano z osnovnim poslanstvom 
in cilji.  

4. �len 
 
SIEF pridobiva prihodek na podlagi:  
 

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

 
5. �len 

 
Sodelavci SIEF so visokošolski u�itelji, raziskovalci in sodelavci Ekonomske fakultete ter 
zunanji strokovnjaki in sodelavci, ki delujejo na podro�jih dejavnosti SIEF. 
 
 

6. �len 
 



Teko�e informiranje o dejavnostih SIEF in obveš�anje sodelavcev ter uporabnikov SIEF 
poteka prek interneta. 
 

7. �len 
 
SIEF 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 letni 
delovni na�rt, upravnemu odboru fakultete pa letni finan�ni na�rt SIEF, ki ga pred obravnavo 
na senatu fakultete oz. upravnemu odboru fakultete sprejme svet inštituta. Vsebinski predlog 
letnega delovnega na�rta potrdi senat fakultete, letni finan�ni na�rt pa upravni odbor 
fakultete. 
 

8. �len 
 
Delo nadzoruje senat fakultete, usmerja pa ga svet SIEF. Svet SIEF sprejme razvojne 
usmeritve, letni delovni na�rt in letni finan�ni na�rt inštituta in jih predlaga v potrditev senatu 
fakultete oz. upravnemu odboru fakultete. 
 
Svet SIEF je sestavljen iz štirih predstavnikov Ekonomske fakultete in treh zunanjih 
predstavnikov. Predstojnik SIEF je �lan sveta po funkciji. Predstojnik SIEF 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 SIEF. 
Predstojnika RCEF in CISEF sta vabljena na seje sveta in lahko sodelujeta pri njegovem delu, 
nimata pa glasovalne pravice. 
 
Predstavnike fakultete delegira v svet SIEF na predlog in v soglasju s katedro za statistiko 
senat fakultete. Mandatna doba �lanom sveta traja štiri 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 SIEF 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 SIEF sklicuje predstojnik inštituta. 
 

 
9. �len 

 
Naloge sveta SIEF 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 SIEF 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, 
- odlo�a o ustanovitvi delovnih teles. 

 
 

10. �len 
 
Za raziskovalne in razvojne projekte v SIEF so odgovorni nosilci posameznih raziskovalnih 
nalog ter projektov. 
 
�e raziskovalna ali razvojna naloga oz. projekt ni pozitivno recenziran oz. sprejet in zahteva 
naro�nik vra�ilo sredstev, morajo neupravi�eno prejete prejemke sodelavci SIEF vrniti v 
rokih, kot so dogovorjeni z naro�nikom. 
 
 

11. �len 
 
Prihodki SIEF se nakazujejo na žiro ra�un fakultete št. 50105-603-40269 z oznako  
stroškovnega mesta 05524. 
 
Iz prihodka posameznega projekta se poravnajo dav�ne obveznosti, režije, preostanek 
sredstev se razporedi v skladu s finan�nim na�rtom SIEF. Nerazporejena sredstva SIEF se v 
skladu s sklepom sveta vložijo v razvoj SIEF. 
 

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

13. �len 
 
Adiministrativno-tehni�ne naloge opravlja tajnik/tajnica SIEF. 

 
14. �len 



 
SIEF 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 SIEF prevzema obveznosti, in v izstavljenih ra�unih, SIEF obvezno 
navede kot krovno organizacijsko enoto RCEF, za svetovalno dejavnost in strokovno 
izobraževanje pa CISEF. 
 

15. �len 
 
Ta pravila je sprejel senat fakultete na svoji 2. seji dne 2.7.2001 in se uporabljajo od dneva 
objave na oglasni deski fakultete. Spremembe in dopolnitve pravil Statisti�nega inštituta 
Ekonomske fakultete obravnava in sprejme senat fakultete. 
 
 


