
V skladu z zakonom o visokem šolstvu in statutom Univerze v Ljubljani je senat fakultete 
na svoji seji dne 22.01.2002 sprejel naslednja 
 
 

P R A V I L A 
INSTITUTA ZA PRIMERJALNO PRAVO MEDNARODNE 

TRGOVINE IN KORPORACIJSKO PRAVO 
 
 
1. �len 
 
Ta pravila urejajo organizacijska in poslovna vprašanja Instituta za primerjalno pravo 
mednarodne trgovine in korporacijsko pravo (v nadaljnjem besedilu: inštitut). 
 
2. �len 
 
Ekonomska fakulteta v Ljubljani je inštitut ustanovila s sklepom senata dne 22.01.2002 kot 
organizacijsko enoto Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete in (v nadaljnjem 
besedilu: RCEF) in spremenila ime instituta s sklepom Senata, dne 18.12.2006. 
 
3. �len 
 
Dejavnost inštituta obsega znanstveno, raziskovalno, strokovno in svetovalno delo, 
strokovno izobraževanje in uredništvo znanstvene literature na podro�ju razvoja prava, 
finan�nega prava in prava mednarodne trgovine. 
 
Cilji inštituta so na podro�jih: 
 
- znanstveno raziskovalne in strokovne dejavnosti: 

- raziskovanje in pridobivanje raziskovalnih projektov na podro�ju statusnega, 
delovnega, tržnega, mednarodnega finan�nega in finan�nega prava, upravnega 
prava in prava intelektualne lastnine ter prava EU; 

- strokovna povezava, izmenjevanje informacij in raziskovalnih rezultatov s 
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini; 

- vklju�evanje visokošolskih u�iteljev in sodelavcev fakultete v dejavnosti inštituta; 
- svetovalne dejavnosti: 

- svetovanje  podjetjem, ustanovam, osebam javnega prava, državni upravi in 
posameznikom preko sodelavcev inštituta; 

- strokovnega izobraževanja in usposabljanja: 
- izobraževanje in usposabljanje kadrov na dodiplomskem in podiplomskem študiju 

na Univerzi v Ljubljani in drugih izobraževalnih organizacijah v okviru pravnih 
predmetov; 

- strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje v soorganizaciji z drugimi 
gospodarskimi družbami, zavodi in organizacijami; 

- uredništva znanstvene in strokovne literature: 
- prispevati k razvoju znanstvene in strokovne literature na podro�ju dela inštituta. 
 

4. �len 
 
Inštitut pridobiva dohodek na podlagi: 
 



- sklenjenih pogodb za naro�niki oziroma od vrednosti prodaje raziskovalnih nalog; 
- pridobivanja raziskovalno razvojnih projektov; 
- sponzoriranja in donacij; 
- subvencij in dotacij; 
- ostalih virov. 
 
5. �len 
 
Sodelavci inštituta so visokošolski u�itelji, raziskovalci in sodelavci Ekonomske fakultete, 
ki delujejo na pravnem podro�ju. 
 
6. �len 
 
Sodelavci inštituta pridobivajo vse informacije o dejavnosti inštituta, ki jih predstojnik 
šteje za primerne za distribucijo. 
 
Informacije iz prejšnjega odstavka se objavljajo na spletni strani inštituta. 
 
7. �len 
 
Pri projektih inštituta sodelujejo sodelavci inštituta, sodelavci EF ter zunanji sodelavci. 
 
8. �len 
 
Inštitut vodi predstojnik, ki ga izmed visokošolskih u�iteljev oziroma sodelavcev imenuje 
senat fakultete na predlog dekana za dobo petih let. Predstojnik je po poteku mandata 
lahko vnovi� imenovan. 
 
Predstojnik vodi inštitut in je odgovoren senatu in upravnemu odboru EF, da delo inštituta 
poteka zakonito. Predstojnik izdela in predlaga sentu fakultete delovni na�rt, upravnemu 
odboru fakultete pa finan�ni na�rt inštituta, ki ga pred obravnavo na senatu oziroma 
upravnem odboru fakultete sprejme svet inštituta. Vsebinski predlog delovnega na�rta 
potrdi senat fakultete, finan�ni na�rt pa upravni odbor fakultete. 
 
9. �len 
 
Delo inštituta nadzoruje senat fakultete, usmerja pa ga svet inštituta. Svet inštituta sprejme 
razvojne usmeritve, letni delovni na�rt in finan�ni na�rt inštituta. 
 
Svet inštituta je sestavljen iz šestih �lanov, treh predstavnikov Ekonomske fakultete in treh 
zunanjih predstavnikov. Prestojnik inštituta je �lan sveta brez glasovalne pravice v lastnih 
zadevah. 
 
Predstavnike fakultete v svet inštituta delegira senat fakultete. Mandatna doba traja štiri 
leta in se lahko ponovno obnovi. V primeru umika ali smrti posamznega �lana senat 
imenuje nadomsetnega �lana. Zunanje �lane predlaga in imenuje Katedra za pravo. 
 
Svet inštituta odlo�a z relativno navadno ve�ino. Svet lahko dolo�a tudi na koresponden�ni 
seji. 
 
Seje sveta sklicuje predstojnik inštituta, ki lahko to pooblastilo pisno prenese na 
posameznega �lana sveta. 



 
10. �len 
 
Naloge sveta inštituta so: 
 
- sprejem poslovnika sveta; 
- usmerjanje dela inštituta; 
- predlaganje predstojnika inštituta; 
- sprejem letnega na�rta dela; 
- sprejem finan�nih pogojev za delo inštituta s predlogi za spremembe; 
- usklajevanje znanstveno raziskovalnega, strokovnega in strokovno izobraževalnega 

dela; 
- sprejem predloga finan�nega na�rta; 
- sprejem letnega poro�ila o delu inštituta; 
- odlo�anje o ustanovitvi delovnih teles. 
 
11. �len 
 
Za raziskovalne in razvojne projekte v inštitutu so odgovorni nosilci posameznih 
raziksovalnih nalog. 
 
�e raziskovalna ali razvojna naloga oziroma projekt ni pozitivno recenzirana oziroma 
sprejeta in naro�nik zahteva vra�ilo sredstev, morajo nosilec in sodelavci vrniti le-te v 
rokih in zneskih kot je dogovorjeno z naro�nikom. 
 
12. �len 
 
Prihodki inštituta se nakazujejo na ŽR Ekonomske fakultete z oznako stroškovnega 
mesta... 
 
Iz prihodka posameznega projekta se poravnajo dav�ne obveznosti, režija, preostanek 
sredstev pa se razporedi v skladu z letnim finan�nim na�rtom inštituta. 
 
13. �len 
 
Prostor za delovanje inštituta v okviru svojih prostorskih možnosti zagotovi fakulteta. 
Prostor mora biti vidno ozna�en. 
 
Inštitut ima svoj e naslov. 
 
V pravnem prometu nastopa inštitut pod naslednjim nazivom: 
 
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12 
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva pl. 17 
Pravni inštitut Ekonomske fakultete 
 
Inštitut ima svoj logotip: kov�ek, znotraj kov�ka tehtnica, v vsaki skodelici tehtnice pa 
znak za paragraf na kup�ku kovancev. 
 
Primer logotipa je: 
 
 



 
Predlog logotipa 

 
Inštitut v pravnem prometu zastopa dekan fakultete. Pogodbe, s katerimi inštitut prevzema 
obveznosti in pridobiva prihodek, podliše dekan fakultete ob predhodnem podpisu 
predstojnika inštituta in nosilca raziskovalne naloge oziroma projekta. Prodekan za 
znanstveno raziskovalno delo je o sklenitvi pogodbe obveš�en. 
 
14. �len 
 
Inštitut ima svojo tajnico/tajnika, ki je lahko eden od mlajših sodelavcev inštituta. 
 
15. �len 
 
Inštitut izstavi naro�nikom ra�un preko RCEF. 
 
 
16. �len 
 
Ta pravila za�nejo veljati od dneva njihovega sprejema na senatu fakultete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 18.12.2006 


