Pravilnik
o delovanju Centra za funkcijsko genomiko in bio-čipe
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Podpisnice tega pravilnika so na podlagi Pogodbe o skupni nabavi in uporabi raziskovalne
opreme za pripravo in analizo bio čipov, sklenjene v letu 2003 in kasnejšimi aneksi k
navedeni pogodbi, solastnice raziskovalne opreme za pripravo in analizo bio čipov. Oprema
je nameščena v Centru za funkcijsko genomiko in biočipe (CFGBC) Medicinske fakultete.
UL. S tem pravilnikom podpisnice natančneje urejajo način uporabe opreme iz 1. odstavka in
pravila v zvezi z uporabo le te.
2. člen
Podpisnice se s tem pravilnikom dogovorijo, da soodločajo pri delovanju Centra za funkcijsko
genomiko in bio čipe in sicer z določitvijo pravil o delovanju centra v tem pravilniku in s
sodelovanjem svojih predstavnikov v organih centra. S podpisom tega pravilnika postanejo
t.i. “članice centra”.
3. člen
Sedež centra je v prostorih UL Medicinske fakultete, Zaloška 4, Ljubljana. Center posluje
preko podračuna UL Medicinske fakultete.
II.

ORGANI CENTRA
4. člen

Center vodi in zastopa predstojnik, ki ga predlagajo visokošolski učitelji Inštituta za biokemijo
in Medicinskega centra za molekularno biologijo UL MF izmed svojih učiteljev in znanstvenih
sodelavcev. Predstojnika potrdi Upravni odbor Centra. Predstojnik je imenovan za 4 leta s
pravico do ponovnega imenovanja.
5. člen
Visokošolski učitelji Inštituta za biokemijo in Medicinskega centra za molekularno biologijo
UL MF, poleg predstojnika Centra, predlagajo Upravnemu odboru Centra v potrditev tudi
pomočnika predstojnika Centra. Mandat predstojnika Centra se časovno ujema z mandatom
pomočnika Centra.
6. člen
Pomočnik predstojnika Centra opravlja svoje zadolžitve po navodilih predstojnika Centra.
Med pomočnikove osnovne zadolžitve sodijo:
- priprava cenikov,
- ko-ordinacija urnikov,
- priprava dokumentacije v primeru priključitev novih članic k Slovenskemu konzorciju za
bio-čipe,
- ažuriranje spletne strani Centra za funkcijsko genomiko in bio-čipe,
- in druge zadeve po naročilu predstojnika centra.

7. člen
V času daljše odsotnosti predstojnika Centra (več kot 30 delovnih dni) prevzame pomočnik
vse pristojnosti in obveznosti predstojnika Centra do njegove vrnitve na delovno mesto.
8. člen
Najvišji organ upravljanja Centra je UO, ki ga sestavljajo predstavniki vseh članic Centra
tako, da vsaka članica imenuje po enega člana UO in njegovega namestnika. Poleg člana in
njegovega namestnika, ki ga imenuje UL Medicinska fakulteta je član UO s pravico
glasovanja tudi predstojnik Centra po svoji funkciji. Člani UO se imenujejo za dobo štirih let in
so lahko ponovno imenovani. Člani UO izvolijo predsednika za svoje mandatno obdobje.
Zaradi informiranosti je na seje UO vabljen tudi predsednik Znanstveno posvetovalnega
sveta, brez pravice glasovanja.
9. člen
UO izvaja predvsem naslednje naloge:
- sprejema programske usmeritve,
- obravnava in potrjuje letne programe, ki bodo omogočili koordinirano nabavo potrošnega
materiala in kemikalij in urnik obratovanja,
- sprejema finančno in vsebinsko poročilo, ki ga pripravi predstojnik,
- odloča o pristopu novih članov in s tem povezanih širitev dejavnosti,
- obravnava zadeve za ustvarjanje in dopolnjevanje infrastrukturnih zmožnosti centra,
- določi ceno uporabe instrumentov za notranje in zunanje uporabnike,
- potrjuje strateške kadrovske usmeritve in spremembe,
- izvoli člane Znanstveno posvetovalnega sveta,
- določa in sprejema organizacijska pravila, kot so Pravila vstopanja, uporabe in
zadrževanja v prostorih Centra, ter sprejema druge splošne akte, potrebne za delo
Centra.
10. člen
Predsednik UO najmanj enkrat letno sklicuje redno sejo UO. Predsednik UO skliče sejo tudi
na zahtevo predstojnika centra ali na zahtevo najmanj petih članic centra.
11. člen
Predsednik UO pošlje enkrat letno pisno poročilo o delovanju centra vsem vodstvom članic
centra.
12. člen
Člani UO odločajo o zadevah iz 9. člena z javnim ali tajnim glasovanjem, medtem ko se
člane ZPS in predstojnika centra izvoli s tajnim glasovanjem. Sklepi so sprejeti, če je za
njihov sprejem glasovala več kot polovica navzočih članov UO. O pristopu novih članov
glasujejo člani UO s kvalificirano večino, pri čemer je predlog za širitev članstva sprejet, če
se je zanj odločila večina vseh članov UO. Z enako kvalificirano večino glasov se potrdi na
UO tudi predlog predstojnika centra, izvoli predsednik UO in izvolijo člani ZPS.
13. člen
Članice centra predlagajo člane Znanstveno posvetovalnega sveta (ZPS), ki ga sestavlja pet
članov. Člane ZPS izvoli UO Centra. Član ZPS ne more biti član UO. Člani ZPS določijo

svojega predsednika. ZPS ima svoje redne sestanke najmanj enkrat letno. Poleg rednih
sestankov se lahko skliče ZPS tudi na predlog predstojnika Centra ali na predlog petih članic
Centra. Na seje ZPS se vabi tudi predstojnik Centra brez pravice glasovanja.
14. člen
Pristojnosti Znanstveno posvetovalnega sveta so sledeče:
- sodeluje pri pripravi programskih usmeritev Centra,
- pomaga pri promociji dejavnosti Centra.
III.

DELOVANJE ČLANIC CENTRA
15. člen

Članice centra imajo prednostno pravico delovanja v centru, v obsegu, ki je skladen z
obsegom finančnega vložka (prispevka) članice za delovanje centra, kot je razvidno iz
predhodne Pogodbe in Aneksa k pogodbi o skupni nabavi in uporabi raziskovalne opreme za
pripravo in analizo bio-čipov.
16. člen
Pri izvedbi vseh aktivnosti mora vsaka članica centra ravnati s skrbnostjo dobrega
gospodarja in strokovnjaka. Vsaka članica mora ravnati v skladu z načelom dobre vere in
poštenja in se vzdržati nelojalnih ravnanj.
17. člen
Vsaka članica pridobi lastninsko pravico na tistih rezultatih, ki bodo nastali iz njenega
raziskovalnega dela. Na rezultatih, ki bodo rezultat skupnega raziskovalnega dela dveh ali
več članic, bodo imele udeležene članice solastninsko pravico, in sicer vsaka v deležu, ki se
bo ujemal z njenim prispevkom pri opravi raziskovalnega dela.
18. člen
Morebitne avtorske pravice, ki bi nastale pri raziskovalnem delu, pripadajo avtorjem.
19. člen
Vsak uporabnik je dolžan varovati zaupne podatke ostalih članic centra. Podrobno
opredelitev, kaj velja za zaupne podatke, definirajo uporabniki.
20. člen
Članice centra zagotavljajo možnost vključevanja dodiplomskih in podiplomskih študentov v
delo centra. Predstojniki kateder oz. inštitutov, koordinatorji podiplomskih študijev ali mentorji
se o konkretnem vključevanju študentov v delo centra dogovorijo s Predstojnikom centra.
21. člen
Za delovanje centra krije UL Medicinska fakulteta iz svojih lastnih sredstev režijske stroške
obratovanja centra (elektrika, voda, ogrevanje vzdrževanje klimatskih naprav, varnosti
objekta, čiščenja prostorov) do 1.10.2008. Po tem datumu se plačevanje naštetih stroškov
med članicami na novo določi.

22. člen
UO sprejme pravila vstopanja, uporabe in zadrževanja v prostorih centra. V pravilih se
imenujejo tudi posamezniki, ki bodo morali biti seznanjeni o vseh raziskovalcih, ki imajo
dovoljenje za vstop. O vstopu vseh raziskovalcev, ki niso stalno nameščeni v prostorih
Centra, se vodi evidenčna knjiga. Ta pravila so sestavni del pravilnika in se spreminjajo oz.
dopolnjujejo s soglasjem UO.
23. člen
Vsa morebitna nesoglasja, ki bi nastala med članicami centra v zvezi z delom centra, bodo
reševale sporazumno, v nasprotnem primeru bo o nesoglasjih odločala skupna arbitraža treh
članov, ki jo bo za vsak konkretni primer imenoval upravni odbor centra.
24. člen
Določila predhodno sklenjene pogodbe in aneksa k pogodbi o skupni nabavi in uporabi
raziskovalne opreme za pripravo in analizo biočipov ostanejo v veljavi.
IV.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen

Pravilnik stopi v veljavo, ko ga podpišejo pooblaščeni predstavniki vseh članic Centra.
26. člen
Takoj po podpisu tega pravilnika imenuje Inštitut za biokemijo UL Medicinske fakultete vršilca
dolžnosti predstojnika Centra, ki opravlja vse funkcije predstojnika do izvolitve predstojnika
Centra.
27. člen
Podpisniki tega pravilnika (pooblaščeni predstavniki članic Centra) izvajajo kolektivno pravice
in obveznosti članic Centra, ki so v pristojnosti UO in ZPS, do izvolitve UO in ZPS.
28. člen
Predstojnik Centra in UO morajo biti izvoljeni najkasneje do 31.12.2005, medtem ko mora biti
izvoljen ZPS in sprejeti akt za delovanje Centra najkasneje do 1.3.2006.
29. člen
Pravilnik o delovanju Centra za funkcijsko genomiko in bio-čipe je podpisan v trinajstih
izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
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