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Predlagatelj gradiva: Univerzitetna služba za pravne zadeve ter upravljanje z dokumentarnim in
arhivskim gradivom, Oddelek za pravne zadeve
Poročevalec: prof. dr. Igor Papič, rektor
Priloge:
- Pogodba o pridruženem članstvu
- Dogovor o dolgoročnem sodelovanju z dne 12. 2. 2007
- Izsek členov Statuta UL
Obrazložitev:
V skladu z 8. in 20. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 4/2017 s spremembami in
dopolnitvami; v nadaljevanju: Statut UL) ima UL lahko pridružene članice, ki se v univerzo
vključijo na podlagi sklepa senata univerze o pridruženem članstvu, ki mora biti sprejet z
dvotretjinsko večino vseh članov.
S skoraj 120 zaposlenimi je Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) največji neodvisni javni raziskovalni
inštitut za naravoslovne vede v Sloveniji. Pri svojem delu NIB tesno sodeluje s sorodnimi visokošolskimi in
raziskovalnimi ustanovami doma in v svetu. S svojo dejavnostjo inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost
ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso in popularizacijo
znanosti. NIB ima lastno pisarno za prenos tehnologij, ki je odgovorna za upravljanje z intelektualno
lastnino inštituta ter skrbi za povezovanje inštituta z gospodarstvom znotraj Konzorcija slovenskih pisarn
za prenos tehnologij (vključno z Univerzo v Ljubljani). Leta 1995 je NIB soustanovil Tehnološki park
Ljubljana, leta 2010 pa je luč sveta ugledalo prvo “spin-off” podjetje, Biosistemika d.o.o.. Od leta 2004 ima
NIB certifikat ISO 9001, od leta 2003 nekateri laboratoriji delujejo skladno s standardom ISO/IEC 17025.
Inštitut je tudi nosilec nacionalnega etalona za področje množina snovi/bioanalize nukleinskih kislin, zlasti
na področju GSO in mikroorganizmov. NIB je v skladu z drugim odstavkom 20. člena Statuta UL
finančno samostojen in neodvisen ter ima prostore in opremo za izvajanje dejavnosti. Ugotovili
smo, da obstaja obojestranski interes, da bi Nacionalni inštitut za biologijo postal pridružena
članica UL in s tem prispeval k večji kakovosti študija na Univerzi v Ljubljani.

Predlog sklepa:
SKLEP št. 4.:
Senat UL potrjuje, da Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) postane pridružena članice Univerze v
Ljubljani.

UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa rektor prof. dr. Igor Papič,
matična številka: 5085063000, davčna številka: 54162513 (v nadaljevanju tudi: UL)
in
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor
izr. prof. dr. Matjaž Kuntner, matična številka: 5055784000, davčna številka: 83534784 (v nadaljevanju
tudi: NIB)
sklepata
POGODBO št. 002-2/2019-2
o pridruženem članstvu

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je Senat UL na seji dne 22. 10. 2019 na podlagi 8. in 20. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l.
RS št. 4/2017 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: Statut UL) z dvotretjinsko večino
vseh članov sprejel sklep o pridruženem članstvu NIB, saj je ugotovil, da obstaja obojestranski
interes za sodelovanje, da dejavnost NIB dopolnjuje dejavnost UL in da je NIB finančno
samostojen in neodvisen ter ima svoje prostore in opremo za izvajanje dejavnosti, s čimer NIB
izpolnjuje vse pogoje, navedene v 20. členu Statuta UL, za pridruženo članico;
- je UO NIB na svoji seji…
- bosta tudi po podpisu te pogodbe ohranili svojo pravno subjektiviteto ter poslovno in
programsko avtonomijo.
2. člen
Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta sodelovali pri znanstveni, raziskovalni, razvojni in pedagoški
dejavnosti v skladu z obojestranskimi koristmi in konkretnimi potrebami posameznih strok znotraj UL
in NIB, zlasti s tem, da:
- bosta sodelovali pri prijavah in izvajanju skupnih programov in projektov temeljnih in
aplikativnih raziskav, ki jih financirajo pristojna ministrstva Republike Slovenije;
- bosta sodelovali pri prijavah in izvajanju skupnih razvojnih projektov za druge naročnike;
- bosta sodelovali pri razpisih in izvajanju skupnih mednarodnih projektov;
- bosta omogočali redno zaposlenim znanstvenim in pedagoškim delavcem dopolnilno delo pri
obeh ustanovah z namenom sodelovanja pri raziskovalnem in pedagoškem delu;
- bosta v skladu s potrebami in možnostmi uporabljali laboratorije in opremo druge stranke, tako
za raziskovalno kot tudi za pedagoško dejavnost;
- bosta skupno organizirali znanstvena in strokovna srečanja;
- bosta pri zaščiti rezultatov skupnih raziskav s pravicami intelektualne lastnine upoštevali
prispevke posamezne pogodbene stranke in si prizadevali za prenos teh rezultatov v
gospodarstvo.
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3. člen
Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta v izvedbo vseh stopenj študija vzajemno in ob upoštevanju načela
recipročnosti in na podlagi pogodbe, sklenjene v zvezi z vsakim posameznim sodelovanjem, vključevali
raziskovalne in kadrovske vire druge stranke tega dogovora, zlasti s tem, da:
- bosta, upoštevajoč potrebe in možnosti ter če bo obstajal obojestranski interes posameznih strok,
omogočali v vseh laboratorijih izvedbo vseh zaključnih del UL. Mentorji bodo strokovnjaki NIB
ali UL, ki bodo izpolnjevali pogoje za mentorje na posamezni stopnji študija. V primeru, ko se
zaključno delo opravlja (tudi) na NIB, se to navede v Prilogi k diplomi;
- bo UL omogočila vključevanje strokovnjakov NIB v pripravo, organizacijo in izvajanje študijskih
programov v okviru prve, druge in tretje stopnje študija, pri čemer bosta pogodbeni stranki
upoštevali interes posameznih strok in poskrbeli za visoko kakovost študijskih programov;
- bosta, upoštevajoč potrebe in možnosti, omogočili sodelovanje habilitiranih zaposlenih delavcev
NIB pri izvajanju pedagoškega procesa na UL v obliki dopolnilnega dela ali delnih zaposlitev;
- bosta glede na potrebe in možnosti omogočili sodelovanje mladih raziskovalcev iz NIB pri
izvajanju pedagoškega procesa v skladu s Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost in
pogodbenimi obvezami mladih raziskovalcev in NIB do Agencije za raziskovalno in razvojno
dejavnost RS.
V primerih iz druge, tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena bo NIB skladno z določili 1.
odstavka tega člena omogočil, da tudi zaposleni z UL opravljajo raziskovalno delo na NIB.
4. člen
V okviru priznavanja in pridobivanja kvalifikacij se pogodbeni strani strinjata, da bosta, če bo obstajal
obojestranski interes posameznih strok, priznavali pedagoške in znanstvene nazive, pridobljene na UL in
na NIB. Pridobljene pedagoške nazive UL bo NIB upošteval pri raziskovalnem delu sodelavcev,
zaposlenih na UL. Znanstvene nazive NIB bo UL upoštevala pri mentorski dejavnosti zaposlenih
sodelavcev NIB.
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da sodelavci NIB pod enakimi pogoji, kot zaposleni UL, pridobijo
habilitacijo UL in vse pravice, ki izhajajo iz pridobljene habilitacije.
5. člen
Pogodbeni stranki se strinjata, da mora NIB na vseh znanstvenih člankih napisati afiliacijo UL, in sicer
tako da se kot druga afiliacija navede »Univerza v Ljubljani«..
NIB je upravičen do uporabe navedbe afiliacije, navedene v prejšnjem odstavku tega člena, tudi v
primeru, ko je NIB izvajalec oziroma organizator različnih znanstvenih, raziskovalnih, razvojnih ali
pedagoških aktivnosti oziroma dogodkov.
6. člen
Kadar gre za storitve in dejavnosti posebej za potrebe UL, bo NIB dejavnosti in storitve iz 2. člena te
pogodbe opravljal v okviru sredstev, ki jih bo za opravljanje njegove redne dejavnosti zagotovila UL v
skladu s pogodbo. Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem in financiranjem teh storitev
bosta pogodbeni strani urejali s posebnimi pogodbami.
Kadar gre za storitve in dejavnosti, ki poleg UL vključujejo še tretje partnerje, bodo sredstva, pravice in
obveznosti o sodelovanju med partnerji, določene s posebno projektno pogodbo.
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7. člen
NIB vabi predstavnika UL na seje Znanstvenega sveta s pravico aktivno sodelovati v razpravah.
UL vabi predstavnika NIB na seje Senata UL s pravico aktivno sodelovati v razpravah.
Oba predstavnika pogodbenih strank sodelujeta pri delu navedenih organov v zadevah, ki se nanašajo na
izvajanje pogodbe.
8. člen
Pogodbeni stranki se strinjata, da sme NIB uporabljati informacijski in knjižnični sistem UL, in sicer v
obsegu, potrebnem za namene uresničevanje te pogodbe, in v skladu s pravili UL ter možnostmi na UL.
Uporaba informacijskega in knjižničnega sistema UL s strani NIB ne sme povzročiti dodatnih stroškov
za UL. Morebitne dodatne stroške zaradi uporabe informacijskega in knjižničnega sistema UL s strani
NIB poravna NIB. Pogodbeni stranki se o konkretni uporabi informacijskega in knjižničnega sistema
dogovorita s posebnim dogovorom.
9. člen
Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta vzpostavili in pospeševali sodelovanje projektnih pisarn na
področjih izmenjave dobrih praks prijav in izvajanja EU in mednarodnih projektov in sodelovanje pisarn
za prenos tehnologij na področju izmenjave dobrih praks upravljanja z intelektualno lastnino.
UL se zaveže, da bo NIB v zvezi z obveščanjem in vabljenjem na različne dogodke, delavnice, ipd., ki jih
organizira UL, obravnavan enakovredno kot ostale članice UL.
10. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo(sta):
- aktivno podpirala investicijski projekt Biotehnološko stičišče NIB (v nadaljevanju: BTS NIB) v
povezavi z investicijami univerzitetnega središča Brdo;
- skladno z dne 8. 9. 2014 sklenjenim Sporazumom o ureditvi razmerij realizirali dogovor o menjavi
prostorov NIB v Biološkem središču v Ljubljani za parcelo, na kateri bo zgrajeno BTS NIB;
- Inkubator UL (LUI) in inkubator BTS NIB sodelovala pri podpori novonastalim perspektivnim
biotehnološkim podjetjem in sicer BTS NIB na področju tehnoloških storitev in uporabe
raziskovalne opreme in UL (LUI) na področju poslovnih storitev.
11. člen
Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Pogodba preneha veljati, če preneha pridruženo članstvo zaradi
izstopa NIB ali s sklepom Senata UL, ki ga ta sprejme z večino in po postopku, kot ju določa Statut UL.
Izstop oz. prenehanje članstva učinkuje eno leto po izstopu oz. sprejetju sklepa na seji Senata UL.
Z dnem začetka veljave te pogodbe se preneha uporabljati Dogovor o dolgoročnem sodelovanju z dne
12. 2 2007. Navedeni Dogovor ponovno stopi v veljavo v primeru prenehanja te Pogodbe.
Ta pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta
obe pogodbeni stranki.
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če do sporazumne rešitve ne pride, bosta
stranki spore reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.
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Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank.
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka
en izvod.
Ljubljana, dne ___________

Ljubljana, dne ____________

NACIONALNI INŠTITUT ZA
BIOLOGIJO

UNIVERZA V LJUBLJANI

direktor izr. prof. dr. Matjaž Kuntner

rektor prof. dr. Igor Papič

Stran 4 od 4

Izsek iz Statuta UL
3.3 Pridružene članice
20. člen
V univerzo se lahko kot pridružene članice vključijo samostojni visokošolski in raziskovalni zavodi
in druge pravne osebe, ki dopolnjujejo dejavnost univerze in dvigujejo njen ugled.
Pravna oseba, ki želi postati pridružena članica univerze, mora biti finančno samostojna in
neodvisna ter mora imeti prostore in opremo za izvajanje svoje dejavnosti.
Sklep o pridruženem članstvu sprejme senat univerze z dvotretjinsko večino vseh članov.
21. člen
Pridružena članica uporablja ime Univerze v Ljubljani, v skladu s pogodbo o pridruženem članstvu.
Diplome, spričevala in druge listine, ki jih izda pridružena članica, smejo vsebovati ime Univerze v
Ljubljani v zvezi »Pridružena članica Univerze v Ljubljani«, ki sledi za navedbo polnega imena
pridružene članice. Diploma pridružene članice ni diploma Univerze v Ljubljani.
22. člen
Pravice in obveznosti med univerzo in pridruženo članico se uredijo s pogodbo o pridruženem
članstvu.
23. člen
Pridružena članica lahko:
- uporablja informacijski in knjižnični sistem univerze,
- sodeluje pri delu senata v zadevah, ki se nanašajo na izvajanje pogodbe,
- uporablja raziskovalno opremo univerze pri izvajanju skupnih raziskovalnih projektov s
članico univerze,
- predloži senatu univerze svoj študijski program v potrditev,
- sodeluje pri izvajanju študijskih programov članic.
24. člen
Status pridruženi članici preneha z izstopom ali izključitvijo na podlagi sklepa senata univerze,
sprejetega z dvotretjinsko večino vseh članov.

