Na podlagi 64. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18,
66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20), ob upoštevanju Pravilnika o izogibanju nasprotjem

interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani (z dne 28. 6. 2016), Sklepa o
pokrivanju posrednih stroškov (z dne 16.6.2016), Pravilnika o upravljanju razvojnega sklada
Univerze v Ljubljani (z dne 13.12.2018), Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine
na Univerzi v Ljubljani ( z dne 11.2.2016) je Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 28. 1. 2021
sprejel

Pravilnik za urejanje razmerij s pravnimi osebami
1. člen
Ta Pravilnik ureja razmerja z naslednjimi pravnimi osebami, katerih (so)ustanoviteljica je Univerza
v Ljubljani oz. članica Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: pravna oseba) in v katerih ima UL ali
članica prevladujoč vpliv na upravljanje pravne osebe (npr. večina članov v organih
upravljanja/pravica veta) in ima ta pravna oseba prihodke od projektov, pri katerih sodelujejo
zaposleni na UL:
Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF)
Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (IRI)
Inštitut Univerze v Ljubljani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (Inštitut UL FGG)
Inštitut za strokovno dejavnost in razvoj pri Medicinski fakulteti.
2. člen
S tem pravilnikom zagotavljamo enako obravnavo in enak status zaposlenih, ko ti opravljajo delo
za drugo pravno osebo v imenu in za račun članice, in v primerih, ko ti opravljajo delo za drugo
pravno osebo v imenu in za račun pravnih oseb. V obeh primerih zaposleni delo za drugo pravno
osebo opravljajo v skladu s Pravilnikom o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje
dela izven Univerze v Ljubljani.
3. člen
Vse pravne osebe morajo na podlagi Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na
UL (licenčnina) prispevati Univerzi v Ljubljani najmanj 0,2% celotnega prihodka, in sicer za skupne
naloge Univerze v Ljubljani.
4. člen
V primeru, da zaposleni na UL izvajajo preko te pravne osebe projekte, mora ta pravna oseba
odvesti 0,4% od celotnega prihodka teh projektov v Razvojni sklad UL.
Prav tako mora, v primeru, da zaposleni na UL izvajajo projekte preko te pravne osebe, pravna
oseba plačati članici 15% od vrednosti projekta oziroma toliko, kot znaša prispevek za režijske
stroške članice, iz katere so zaposleni, ki izvajajo ta projekt. Ta delež iz prejšnjega stavka se lahko
zmanjša za do 2 odstotni točki in ostane na pravni osebi, če pravna oseba brez pomoči članice vodi
administrativne postopke oziroma računovodske evidence za te projekte.

5. člen
Če pravna oseba na članici Univerze v Ljubljani neposredno najema prostore ali pa uporablja
raziskovalno infrastrukturo članice, mora za najem prostorov plačati najemnino oziroma
nadomestilo stroškov uporabe raziskovalne infrastrukture. Pri tem pravna oseba ne sme biti v
boljšem položaju kot drugi potencialni najemniki.
6. člen
V osnovo za plačilo prispevka iz 3. člena tega pravilnika se ne smejo vštevati zneski, ki predstavljajo
plačilo za najemnino, uporabo infrastrukture ali posredne stroške (režijo) članice in zneski, od
katerih članica že plača prispevek za skupne naloge UL. Ob vsakem primeru sodelovanja zaposlenih
UL na projektih preko pravnih oseb se pripravi natančen obračun vseh stroškov in plačil
prispevkov in se o tem obvesti članico in rektorat.
7. člen
Strokovne reference, ki jih zaposleni na UL pridobi pri delu za druge pravne osebe, ki ga opravlja
v skladu s tem Pravilnikom, lahko enakovredno navaja, kot če bi bile pridobljene na UL.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati po sprejemu in objavi na spletni strani UL.
9. člen
UL oz. članica morajo uskladiti akte o ustanovitvi oz. pogodbe o sodelovanju s pravnim osebami,
navedenimi v 1. členu, s tem pravilnikom v roku 6 mesecev od začetka njegove veljave.
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