Na podlagi 42. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 – UPB, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP2D, 109/12, 85/14 in 75/16), določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06
– UPB, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) in 12. člena Statuta MLC Fakulteta za
management in pravo Ljubljana (v nadaljevanju: MLC Ljubljana), je Senat MLC Ljubljana na svoji 4. seji,
dne 26.3.2021 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o znanstveni in raziskovalni dejavnosti MLC Ljubljana

1. člen
2. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»MLC Ljubljana opravlja znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju managementa in poslovnega
prava, zlasti na področju podjetništva in mednarodnega poslovanja.«

2. člen
V 4. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Inštitut lahko za namene učinkovitosti in transparentnosti delovanja organizira delo v obliki laboratorijev.«

3. člen
V 5. členu se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Pri projektih, navedenih v prvi in drugi alineji pripadajo fakulteti sredstva, ki se obračunavajo skladno s
pogoji in navodili določenimi v pogodbi.
Za projekte iz tretje alineje fakulteti pripadajo sredstva, odvisno od prispevka strokovnih služb fakultete,
vendar ne manj kot 10% vrednosti projekta.«
4. člen
V 7. členu pravilnika se črta zadnja alineja, ki se glasi:
»- finančno poslovanje inštituta.«

5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Fakulteta lahko skladno s svojim finančnim stanjem in strateškimi razvojnimi usmeritvami, na predlog
predstojnika inštituta z letnim delovnim načrtom, določi namen in obseg sredstev v znanstvenoraziskovalni fond fakultete. Znanstveno-raziskovalni fond fakultete je namenjen prvenstveno za
sofinanciranje:
- priprave prijav projektov na nacionalne in mednarodne razpise,
- internih raziskovalnih projektov,
- mednarodnih projektov fakultete,
- raziskav v okviru podiplomskega študija učiteljev in sodelavcev fakultete,

-

organizacije in izvedbe mednarodnih znanstvenih srečanj,
raziskav v okviru izvajanja zaključnih del (doktorske disertacije, magistrske ali diplomske naloge).«
6. člen

Doda se nov, 18. člen, ki se glasi:
»18. člen
(Spremembe pravilnika)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejema senat MLC.«

7. člen
Doda se nov, 19. člen, ki se glasi:
»19. člen
(Veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu in objavi na spletni strani MLC Ljubljana.
Pravilnik s prilogami se objavi na spletni strani MLC Ljubljana.«

Ljubljana, dne 26.3.2021

prof. dr. Srečko Devjak, l.r.
predsednik Senata MLC Ljubljana

