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Za izvedbo 20. člena Zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Uradni list RS, št.
48/94), na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00ZPDZC in 127/06-ZJZP) ter na podlagi in za izvajanje 32. člena Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 − uradno prečiščeno besedilo, 61/06 − ZDru-1,
112/07, 9/11 in 57/12 − ZPOP-1A) je Upravni odbor Znanstvenoraziskovalnega centra
Slovenske akademije znanosti in umetnosti na 27. redni seji dne 4. 2. 2015 sprejel

STATUT
ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA CENTRA
SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI

I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1

Statusne opredelitve
1. člen

S tem statutom se ureja organiziranost Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske
akademije znanosti in umetnosti (v nadaljnjem besedilu: ZRC SAZU), njegovi organi,
njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje njegove
dejavnosti in poslovanja.
2. člen
ZRC SAZU je raziskovalna organizacija s pravicami in dolžnostmi javnega raziskovalnega
zavoda, ki opravlja temeljne, aplikativne in razvojne raziskave kot javno službo, usposablja
in podiplomsko izobražuje raziskovalce, izvaja izobraževanje, svetovanje na posebnih
strokovnih področjih, izdaja in objavlja znanstvena dela, skrbi za delovanje infrastrukture v
okviru nacionalnega raziskovalnega programa, dolgoročno raziskuje naravno in kulturno
dediščino slovenskega naroda ter skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (v
nadaljnjem besedilu: SAZU) izvaja dolgoročni program Naravna in kulturna dediščina
slovenskega naroda.
3. člen
(1) Ustanoviteljica ZRC SAZU je SAZU.
(2) ZRC SAZU je ustanovila SAZU z aktom o ustanovitvi (19. 11. 1981). S 37. členom
Zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Uradni list RS, št. 48/94) je ZRC
SAZU dobil pravice in dolžnosti javnega raziskovalnega zavoda.
4. člen
(1) ZRC SAZU je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti
samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi.
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(2) ZRC SAZU odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
5. člen
(1) ZRC SAZU lahko s soglasjem ustanoviteljice po predhodni potrditvi Upravnega odbora
ZRC SAZU (v nadaljnjem besedilu: UO ZRC SAZU) na predlog direktorja ustanovi zavod
ali druge pravne osebe.
(2) Predlogu direktorja iz prejšnjega odstavka mora biti priloženo mnenje Znanstvenega sveta
ZRC SAZU (v nadaljnjem besedilu: ZS ZRC SAZU).
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Ime, sedež, in žig ZRC SAZU
6. člen

(1) Ime zavoda: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
(2) Skrajšano ime zavoda: ZRC SAZU.
(3) Sedež zavoda: Ljubljana, Novi trg 2.
(4) Ime ZRC SAZU v angleškem jeziku: Research Centre of the Slovenian Academy of
Sciences and Arts.
(5) Skrajšano ime zavoda se uporablja v vseh jezikih.
(6) Žig ZRC SAZU je okrogle oblike s premerom 27 milimetrov in z napisom
»ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
Novi trg 2, 1000 Ljubljana«. Žig ima na sredini logotip ZRC SAZU.
(7) Logotip ZRC SAZU je znak božičnega rojstva in je kot priloga sestavni del tega statuta.

7. člen
Uporabo žiga in način njegovega varovanja ter evidenco žigov določi direktor.
8. člen
Sedeži izpostav ZRC SAZU izven Ljubljane so:
–
–
–
–
–
–

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, Postojna;
Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica, Delpinova ulica 12, Nova Gorica;
Regijska raziskovalna enota ZRC SAZU Tolmin, Brunov drevored 13, Tolmin;
Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje, Petanjci 19, Tišina;
Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor, Pobreška cesta 20, Maribor;
Raziskovalna postaja ZRC SAZU Barje, Ig.
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Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje ZRC SAZU
9. člen

(1) ZRC SAZU zastopa, predstavlja in zanj podpisuje direktor ZRC SAZU.
(2) Direktor lahko v okviru svojih pooblastil za zastopanje v določenih zadevah oziroma za
zastopanje v času svoje odsotnosti pooblasti drugo osebo na ZRC SAZU. Pooblastilo ni
prenosljivo na tretjo osebo. V samem pooblastilu morata biti navedena obseg in trajanje
pooblastila.

II.

DEJAVNOST ZRC SAZU
10. člen

ZRC SAZU je multidisciplinarna in interdisciplinarna raziskovalna organizacija, ki opravlja
raziskave na področjih humanistike, družboslovja in naravoslovja, varstva okolja in
informatike, še posebej pa se posveča preučevanju in ohranjanju slovenske naravne in
kulturne dediščine. V tem okviru izvaja naslednje dejavnosti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

temeljne raziskave,
aplikativne raziskave,
razvojne raziskave,
usposabljanje in izobraževanje,
svetovanje,
infrastrukturne storitve,
založniško in publicistično dejavnost,
knjižnično dejavnost,
predstavitveno dejavnost,
kartografsko, avdiovizualno in fotografsko dejavnost,
druge naloge, določene s predpisi, ki urejajo delovanje ZRC SAZU.
11. člen

(1) Pri izvajanju svoje dejavnosti se ZRC SAZU povezuje s SAZU in z visokošolskimi
organizacijami, vključuje se v mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se s tem
namenom povezuje tudi s sorodnimi organizacijami po svetu.
(2) ZRC SAZU kot javno službo izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost, ki je
sofinancirana iz javnih sredstev, in dejavnost, ki mu je podeljena kot posebna in izključna
pravica.
(3) Kot dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost,
ki ni sofinancirana iz javnih sredstev in jo ZRC SAZU izvaja za naročnike in z njo konkurira
drugim ponudnikom ter ne gre za izključne pravice in dejavnost.
(4) ZRC SAZU lahko opravlja tudi knjigotrško in trgovinsko dejavnost, oddajo premoženja v
najem in druge dejavnosti, za katere je registriran v skladu s Statutom ZRC SAZU in
odločitvami ustanoviteljice.
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12. člen
ZRC SAZU je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08) registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:
C
18.110
18.130
18.200
G
46.180
46.190
46.900
47.410
47.430
47.610
47.621
47.622
47.782
47.790
47.810
47.890
47.910
47.990
I
55.209
56.103
56.300
J
58.110
58.120
58.130
58.140
58.190
58.290
59.110
59.120
59.130
59.200
62.010
62.020
62.030
62.090
63.110

Tiskanje časopisov
Priprava za tisk in objavo
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Nespecializirana trgovina na debelo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami
in programi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
Druge nastanitve za krajši čas
Slaščičarne in kavarne
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Drugo izdajanje programja
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Post produkcija dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
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63.120
63.990
L
68.200
M
69.200
70.210
70.220
71.121
72.110
72.190
72.200
73.110
73.120
74.100
74.200
74.300
N
77.330
77.390
77.400
82.110
82.190
82.300
82.910
82.920
82.990
P
85.422
85.5
85.520
85.590
85.600
Q
86.901
86.909
88.990
R
90.010
90.020
90.040
91.011
91.012
91.020

Obratovanje spletnih portalov
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Geofizikalne-meritve, kartiranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoracija
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko
zaščitenih del
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške
dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
Pakiranje
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti poslovanja
Visokošolsko izobraževanje
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in
umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Alternativne oblike zdravljenja
Druge zdravstvene dejavnosti
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost muzejev
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91.030
91.040

Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
13. člen

O spremembi ali razširitvi dejavnosti odloča SAZU kot ustanoviteljica ZRC SAZU na
predlog UO ZRC SAZU.

III.
1

ORGANIZIRANOST ZRC SAZU
Notranja organiziranost ZRC SAZU
14. člen

(1) Za izvajanje svoje dejavnosti je ZRC SAZU organizacijsko razdeljen na:
–
–
–
–
–

inštitute,
sekcije,
raziskovalne postaje,
založbo ZRC,
upravo.

(2) Notranjo organiziranost ZRC SAZU podrobneje ureja akt o organizaciji in sistemizaciji,
ki ga na predlog direktorja sprejeme UO ZRC SAZU.
2

Inštituti in sekcije
15. člen

(1) Osnovna organizacijska oblika izvajanja razvojno raziskovalnega dela v ZRC SAZU je
inštitut, ki je samostojna raziskovalna in interna obračunska enota.
(2) Sekcija je samostojna raziskovalna in interna obračunska enota, ki je organizirana za
določen čas in z natančno opredeljenim namenom in vsebino dela.
(3) Če je sekcija raziskovalno in finančno uspešna, se lahko v skladu s 17. in 18. členom tega
statuta preoblikuje v inštitut.
16. člen
V sklopu ZRC SAZU delujejo naslednji inštituti::
1. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU,
2. Inštitut za arheologijo ZRC SAZU,
3. Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU,
4. Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU,
5. Muzikološki inštitut ZRC SAZU,
6. Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU,
7. Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU,
8. Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU,
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9. Filozofski inštitut ZRC SAZU,
10. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU,
11. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU,
12. Paleontološki inštitut Ivana Rakovca ZRC SAZU,
13. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU,
14. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU,
15. Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU,
16. Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU,
17. Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU,
18. Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU.
17. člen
(1) O ustanovitvi, preoblikovanju, združevanju, preimenovanju ali ukinitvi inštituta odloča
UO ZRC SAZU na predlog direktorja ZRC SAZU, z upoštevanjem mnenja ZS ZRC SAZU
in s soglasjem ustanoviteljice.
(2) Sekcijo ustanovi UO ZRC SAZU na predlog direktorja in mnenja ZS ZRC SAZU.
18. člen
Za ustanovitev novega inštituta morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
–
–
–
–

program dela inštituta,
zagotovljena sredstva, potrebna za izvajanje programa,
zagotovljeni strokovno usposobljeni kadri, potrebni za izvajanje programa,
zagotovljena raziskovalna oprema in delovni prostor.
19. člen

Inštitut preneha delovati, če ne izpolnjuje več pogojev, določenih v 18. členu tega statuta, ki so
potrebni za obstoj in delovanje inštituta.
20. člen
Inštitut oziroma sekcijo organizacijsko in strokovno vodi predstojnik.
21. člen
Pristojnosti in odgovornosti predstojnika inštituta so, da v okviru programa dela ZRC SAZU:
–
načrtuje, organizira, usmerja, vodi in nadzira delo inštituta,
–
pripravlja in izvršuje program dela ter skrbi za finančno poslovanje inštituta v okviru
finančnega načrta ZRC SAZU in pooblastil direktorja,
–
izvaja sklepe in naloge po navodilih direktorja ZRC SAZU in v skladu s strokovnimi
podlagami, usklajenimi z znanstvenim svetom inštituta (v nadaljnjem besedilu: ZSI),
–
sodeluje v Kolegiju ZRC SAZU kot njegov član,
–
opravlja druge naloge, ki jih določi direktor ali splošni akt.
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22. člen
Če inštitut več kot dve leti zapored izkazuje presežek odhodkov nad prihodki in ne razpolaga s
presežki prihodkov iz preteklih let, UO ZRC SAZU pooblasti direktorja, namestnike in
pomočnike direktorja, predstojnika in vodjo programske skupine, da izdelajo sanacijski načrt in
po potrebi določijo tudi kriterije za krčenje raziskovalne skupine, h kateremu poda mnenje ZSI in
ga potrdi UO ZRC SAZU.
3

Raziskovalne postaje
23. člen

(1) Za potrebe dolgoročnega raziskovalnega dela v pokrajinah in na območjih, oddaljenih od
sedeža ZRC SAZU, lahko ta zaradi boljšega organiziranja dela ustanovi raziskovalno postajo
(v nadaljnjem besedilu: RP). Sodelavci RP so člani inštitutov oziroma sekcij ZRC SAZU.
(2) O odprtju ali morebitnem zaprtju RP odloča UO ZRC SAZU na predlog direktorja ZRC
SAZU in na osnovi mnenja ZS ZRC SAZU.
(3) Za odprtje RP morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
–
dolgoročni interes ZRC SAZU za razvoj raziskovalnega dela v pokrajinah in
območjih oddaljenih od sedeža ZRC SAZU,
–
zagotovljena morata biti potrebna raziskovalna oprema in delovni prostor,
–
zagotovljena morajo biti finančna sredstva, potrebna za delovanje RP,
–
zagotovljeni morajo biti strokovno usposobljeni kadri v posamezni pokrajini.
24. člen
Delo RP organizira vodja RP.
25. člen
V sklopu ZRC SAZU delujejo naslednje RP:
–
–
–
–

Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica,
Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje,
Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor,
Raziskovalna postaja ZRC SAZU Barje, Ig.
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Založba ZRC
26. člen

(1) Založniško-publicistične, promocijske in informacijsko-dokumentacijske naloge,
potrebne za izvajanje dejavnosti ZRC SAZU ter trženje publikacij, se organizirajo kot
samostojna enota Založba ZRC.
(2) Založba ZRC je samostojna interna obračunska enota.
(3) Založbo ZRC vodi vodja založbe.
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Uprava ZRC SAZU: Raziskovalna in Poslovna pisarna
27. člen

(1) Uprava ZRC SAZU je razdeljena na Raziskovalno in Poslovno pisarno.
(2) Strokovne in druge naloge, potrebne za izvajanje podpore raziskovalni in razvojni
dejavnosti ZRC SAZU, se organizirajo kot službe v sklopu Raziskovalne pisarne.
(3) Upravno-pravne, finančno-računovodske, kadrovske, tehnične in druge naloge, potrebne za
izvajanje dejavnosti ZRC SAZU, se kot službe organizirajo v sklopu Poslovne pisarne.
28. člen
(1) Raziskovalno pisarno vodi direktor oziroma za vodenje imenuje namestnika direktorja.
(2) Poslovno pisarno vodi direktor oziroma za vodenje imenuje namestnika direktorja.

IV.
1

UPRAVLJANJE IN VODENJE ZRC SAZU
Organi ZRC SAZU
29. člen

Organi ZRC SAZU so upravni odbor, direktor in znanstveni svet.
2

Upravljanje ZRC SAZU
30. člen

ZRC SAZU upravlja UO ZRC SAZU.
31. člen
(1) UO ZRC SAZU ima devet članov, od katerih:
–
štiri člane imenuje SAZU,
–
enega člana imenuje ZS ZRC SAZU na predlog direktorja ZRC SAZU iz vrst
predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki imajo dolgoročen interes pri
povezovanju raziskovalnih dejavnosti ZRC SAZU,
–
štiri člane na tajnih volitvah izvolijo zaposleni delavci ZRC SAZU izmed sebe.
(2) Predsednika UO ZRC SAZU javno izvolijo člani izmed sebe.
(3) Mandat članov UO ZRC SAZU je štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno
imenovani.
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32. člen
UO ZRC SAZU:
–
obravnava in s soglasjem ustanoviteljice sprejema statut ZRC SAZU,
–
obravnava in s soglasjem ustanoviteljice sprejema program razvoja, letne programe
dela ZRC SAZU in poročila o njihovem izvrševanju,
–
sprejema finančni načrt in letno poslovno poročilo ZRC SAZU,
–
obravnava predloge ZS ZRC SAZU in o njih sklepa,
–
daje soglasje in sprejema splošne akte ZRC SAZU, če ni za njihov sprejem pristojen
direktor,
–
s soglasjem ustanoviteljice imenuje in razrešuje direktorja ZRC SAZU,
–
na predlog direktorja daje soglasje k imenovanju vodilnih delavcev ZRC SAZU,
–
v skladu z zakoni in predpisi lahko imenuje komisije in druga delovna telesa,
–
daje direktorju in ustanoviteljici pobude, mnenja in predloge o posameznih
vprašanjih;
–
odloča o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja direktorja, predsednik UO
ZRC SAZU pa sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
–
s soglasjem ustanoviteljice potrjuje ustanovitev drugih pravnih oseb,
–
opravlja druge naloge v skladu s predpisi, ki urejajo ZRC SAZU in njegovo
dejavnost, in s tem statutom.
33 člen
UO ZRC SAZU enkrat letno poroča ustanoviteljici o delu ZRC SAZU.
34. člen
Način dela in izvolitev članov UO ZRC SAZU iz vrst zaposlenih se podrobneje uredi s
poslovnikom, ki ga sprejme UO ZRC SAZU z večino glasov svojih članov.
3

Vodenje ZRC SAZU

3.1

Direktor ZRC SAZU
35. člen

Delo in poslovanje ZRC SAZU vodi direktor, ki zlasti:
–
zastopa in predstavlja ZRC SAZU v okviru dejavnosti brez omejitev,
–
organizira, vodi delo in poslovanje ZRC SAZU,
–
organizira in vodi strokovno delo ZRC SAZU,
–
odgovarja za zakonitost, strokovnost ter ustrezno organiziranost dela ZRC SAZU,
–
izvršuje sklepe UO ZRC SAZU,
–
v skladu z zakoni in predpisi sprejema splošne akte ZRC SAZU, za katere v skladu s
57. členom statuta ni pristojen UO ZRC SAZU,
–
v skladu z zakoni in predpisi odloča kot prvostopenjski organ v zvezi s pravicami,
obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
–
v skladu z zakoni zahteva uvedbo disciplinskega postopka in izreka disciplinske
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ukrepe,
–
v skladu z zakoni in predpisi lahko imenuje komisije in druga delovna telesa,
–
sprejema cenike storitev ZRC SAZU, ki niso določene s pozitivnimi predpisi,
–
v skladu s predpisi opravlja druge naloge.
36. člen
(1) Direktorja ZRC SAZU s soglasjem ustanoviteljice in po predhodnem mnenju ZS ZRC
SAZU imenuje in razrešuje UO ZRC SAZU.
(2) Mandat direktorja ZRC SAZU je pet let. Po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.
37. člen
Za direktorja ZRC SAZU je lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev, predpisanih z
zakonom oziroma ustreznim predpisom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
–
–
–
letih,
–

ima doktorat znanosti s področij dejavnosti ZRC SAZU,
ima izkazano sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalnega dela,
izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali razvojne rezultate v zadnjih petih
ima najmanj deset let delovnih izkušenj.
38. člen

(1) Direktor ZRC SAZU je izbran na podlagi javnega razpisa.
(2) Postopek za izvedbo imenovanja se mora pričeti najmanj 180 dni pred iztekom mandata.
39. člen
Javni razpis se izvede na podlagi sklepa UO ZRC SAZU, v katerem se določijo pogoji, ki jih
mora izpolnjevati kandidat za direktorja ZRC SAZU; čas, za katerega bo imenovan; rok, do
katerega se sprejema prijave kandidatov; in rok, v katerem bo kandidat obveščen o izbiri.
40. člen
(1) Če se na razpis ne prijavi noben kandidat, ali če nobeden od prijavljenih kandidatov ni
izbran, se razpis ponovi.
(2) Za čas do imenovanja direktorja, vendar največ do enega leta, brez javnega razpisa, UO
ZRC SAZU imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
41. člen
Direktor je v skladu z zakonskimi predpisi lahko razrešen pred iztekom mandata.
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3.2

Predstojniki inštitutov
42. člen

(1) Za organizacijsko in strokovno vodenje inštituta direktor, na predlog ZSI ter na podlagi
predhodnega mnenja ZS ZRC SAZU in ob soglasju UO ZRC SAZU, imenuje predstojnika.
(2) Predstojnik inštituta mora izpolnjevati pogoje, ki jih za odgovornega nosilca
raziskovalnega programa oziroma projekta predpisuje zakon, ki ureja raziskovalno
dejavnost, ustrezni podzakonski akt in splošni akti ZRC SAZU.
(3) Predstojnik inštituta je raziskovalec zaposlen na ZRC SAZU.
(4) Predstojnik inštituta je mandatna funkcija, ki se opravlja po pooblastilu in ne pomeni
delovnega mesta oziroma ne opredeljuje vrste delovnega razmerja.
3.3

Namestniki in pomočniki direktorja ter vodja Založbe ZRC
43. člen

(1) Za izvajanje posameznih področij dela in poslovanja ZRC SAZU oziroma za pomoč pri
njihovem izvajanju lahko direktor na podlagi predhodnega mnenja ZS ZRC SAZU in ob
soglasju UO ZRC SAZU v okviru Uprave ZRC SAZU imenuje namestnike in pomočnike
direktorja, in sicer skupaj največ štiri, od katerih sta lahko največ dva namestnika direktorja.
(2) Direktor imenuje namestnika direktorja za vodenje Raziskovalne pisarne in Poslovne
pisarne ter pomočnike direktorja za potrebe izvajanja posameznih funkcij v okviru Uprave ali
za pomoč pri njihovem izvajanju.
44. člen
Za organizacijsko in strokovno vodenje Založbe ZRC na podlagi predhodnega mnenja ZS
ZRC SAZU in s soglasjem UO ZRC SAZU direktor imenuje vodjo Založbe ZRC.
45. člen
Če je namestnik direktorja, pomočnik direktorja ali vodja založbe v času imenovanja v
delovnem razmerju za nedoločen čas, se ga po prenehanju mandata oziroma pred potekom
mandata, do katerega ne pride po njegovi volji ali krivdi, razporedi na dela, ki jih je opravljal
pred nastopom mandata oziroma po dogovoru na drugo delovno mesto, ki ustreza njegovi
strokovni izobrazbi in delovnim izkušnjam.
3.4

Pristojnosti in odgovornosti vodilnih delavcev
46. člen

Vodilni delavci na ZRC SAZU so predstojniki inštitutov, namestniki direktorja, pomočniki
direktorja ter vodja Založbe ZRC.
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47. člen
(1) Pristojnosti in odgovornosti vodilnih delavcev se določijo v aktu o organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest ter z aktom direktorja o imenovanju in ob upoštevanju določil
tega statuta.
(2) Postopek imenovanja se glede na odločitev direktorja izvede na podlagi javnega razpisa
ali internega razpisa. Mandat vodilnih delavcev je pet let. Po izteku mandata so lahko
ponovno imenovani.
48. člen
Predstojniki inštitutov, namestniki in pomočniki direktorja ter vodja založbe so za svoje delo
odgovorni direktorju ZRC SAZU.
3.5

Kolegij ZRC SAZU
49. člen

(1) Kolegij ZRC SAZU je operativno posvetovalno telo direktorja ZRC SAZU, ki obravnava
znanstvena, strokovna, poslovna, finančna in druga vprašanja ter sooblikuje program razvoja
ZRC SAZU.
(2) Kolegij ZRC SAZU sestavljajo vodilni delavci.
4

Znanstveni svet ZRC SAZU
50. člen

(1) ZS ZRC SAZU šteje trinajst članov: osem članov izvolijo raziskovalci ZRC SAZU
iz vrst znanstvenih svetnikov, višjih znanstvenih sodelavcev in znanstvenih sodelavcev; štiri
člane imenuje predsedstvo SAZU iz ustreznih razredov.
(2) Mandat članov ZS ZRC SAZU je štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno
imenovani.
(3) Predsednika ZS ZRC SAZU javno ali tajno izvolijo člani izmed sebe.
(4) Direktor ZRC SAZU je član ZS ZRC SAZU po položaju. Direktor ne more biti izvoljen
za predsednika ZS ZRC SAZU in ne glasuje o imenovanju in razrešitvi direktorja.
51. člen
Način dela ZS ZRC SAZU se podrobneje uredi s poslovnikom, ki ga sprejme ZS ZRC
SAZU z večino glasov svojih članov.

17

52. člen
ZS ZRC SAZU:
–
na podlagi predlogov ZSI oblikuje usmeritve raziskovalnega in razvojnega dela,
–
daje mnenje k letnemu raziskovalnemu programu dela,
–
spremlja izvajanje dolgoročnih, srednjeročnih in letnih raziskovalnih programov
ZRC SAZU,
–
daje UO ZRC SAZU in direktorju mnenja in predloge o organizaciji dela in pogojih
za razvoj dejavnosti,
–
obravnava, predlaga in daje mnenje k ustanovitvi ali ukinitvi, preoblikovanju,
združevanju ali preimenovanju raziskovalnih inštitutov in sekcij ter raziskovalnih postaj,
–
daje mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
–
daje mnenje k izbiri predstojnikov inštitutov in ostalih vodilnih delavcev,
–
skladno s 54. členom statuta določa število članov ZSI in na predlog direktorja
imenuje člane ZSI,
–
daje predloge in mnenja o vseh strokovnih vprašanjih,
–
daje mnenje k ustanovitvi drugih pravnih oseb,
–
v skladu z veljavnimi predpisi voli v naziv raziskovalce in strokovne delavce,
–
na predlog Komisije za nagrade ZRC SAZU odloča o predlogih za nagrajence in
štipendiste ZRC SAZU,
–
daje soglasje k uredniku ali uredniškemu odboru skupnih publikacij SAZU in ZRC
SAZU,
–
potrjuje člane Založniškega sveta Založbe ZRC,
–
drugo skladno s splošnimi akti ZRC SAZU.
5

Znanstveni svet inštituta
53. člen

ZSI soodloča o vprašanjih znanstvenega in strokovnega dela inštituta, s tem da:
–
predlaga usmeritve raziskovalnega in razvojnega dela inštituta predstojniku inštituta
in ZS ZRC SAZU,
–
spremlja njihovo izvajanje,
–
predlaga direktorju ZRC SAZU kandidata za predstojnika inštituta,
–
predstojniku inštituta, direktorju in ZS ZRC daje predloge in mnenja o vseh
strokovnih vprašanjih inštituta,
–
ocenjuje delo raziskovalcev in jih predsedniku ZS ZRC SAZU predlaga v izvolitev ali
v prevedbo naziva.
54. člen
(1) ZSI šteje glede na velikost inštituta najmanj 5 in največ 7 članov; najmanj 2 izmed njih sta
člana SAZU, ki jih imenuje SAZU iz ustreznega razreda. Število članov ZSI, glede na
velikost inštituta, določi ZS ZRC SAZU.
(2) Člani ZSI morajo biti praviloma doktorji znanosti, ki jih izberejo izmed sebe raziskovalci
inštituta. Predloge posreduje predstojnik inštituta direktorju ZRC SAZU, ki jih predloži v
imenovanje ZS ZRC SAZU.
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(3) Mandat članov ZSI je štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani.
(4) Predstojnik inštituta je član ZSI po položaju, ne more biti izvoljen za predsednika ZSI in
ne more glasovati pri volitvah predstojnika, če za to mesto kandidira.
(5) Predsednika ZSI javno ali tajno izvolijo člani izmed sebe.
55. člen
Način izvolitve in dela, ter sestava ZSI ZRC SAZU se podrobneje uredi s poslovnikom, ki
ga sprejme ZS ZRC SAZU z večino glasov svojih članov.
V.

ZBOR ZAPOSLENIH ZRC SAZU
56. člen

(1) Zbor zaposlenih sestavljajo vsi delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z ZRC
SAZU.
(2) Zbor zaposlenih skliče direktor ZRC SAZU praviloma enkrat letno.
(3) Delavci na zboru zaposlenih dajejo pobude, ki se nanašajo na delovanje ZRC SAZU, in
obravnavajo druga vprašanja, če tako določa zakon, kolektivna pogodba ali splošni akt ZRC
SAZU.
VI.

SPLOŠNI AKTI ZRC SAZU
57. člen

(1) ZRC SAZU ima splošne akte, ki jih določajo predpisi, ki urejajo status in delovanje ZRC
SAZU ali ta statut.
(2) UO ZRC SAZU sprejema statut in splošne akte o:
–
–
–
–
–
–

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
drugih pravicah zaposlenih,
imenovanjih,
napredovanjih zaposlenih v raziskovalne nazive,
priznanjih in nagradah,
računovodstvu.

(3) Splošni akti se objavijo na interni spletni strani ZRC SAZU.
VII.

SREDSTVA ZA DELO ZRC SAZU
58. člen

(1) Vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za opravljanje dejavnosti ZRC SAZU določa
Zakon o SAZU v svojem 29. členu na način in v obsegu, kot se zagotavljajo za javne
raziskovalne zavode.
(2) ZRC SAZU pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi finančno ovrednotenega
letnega programa dela. UO ZRC SAZU mora k temu programu pridobiti soglasje
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ustanoviteljice, in sicer predsedstva SAZU in ministrstva, pristojnega za raziskovalno
dejavnost.
(3) ZRC SAZU lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.
(4) Presežek prihodkov nad odhodki ZRC SAZU uporablja za izvajanje in razvoj svojih
dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica
na predlog direktorja in UO ZRC SAZU.
(5) Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z veljavnimi predpisi in odločitvijo
ustanoviteljice na predlog direktorja in UO ZRC SAZU.
VIII. JAVNOST DELA ZRC SAZU
59. člen
(1) Delo ZRC SAZU je javno, če ni drugače določeno.
(2) ZRC SAZU obvešča javnost o svojem delu, tako da objavlja:
–
raziskovalni program,
–
rezultate raziskovalnega dela,
–
letna poročila o delu in porabljenih sredstvih.
(4) Javnost dela ZRC SAZU je lahko omejena npr. v primeru, da je opredeljena kot poslovna
tajnost, ali drugih primerih, ko tako določa in/ali dopušča zakon ali akti zavoda.
IX.

POSLOVNA TAJNOST ZRC SAZU
60. člen

(1) Tajni so podatki, informacije, dokumenti, računalniška programska oprema itd., ki so
tajni, ali so posebej opredeljeni kot poslovna, strokovna, vojaška ali druga tajnost.
(2) Tajnost lahko opredeljuje zakon, podzakonski akt ali drugi predpisi in splošni akti ZRC
SAZU, pogodba ali sklep. Kot take jih lahko opredeli tudi UO ZRC SAZU, ZS ZRC SAZU
in direktor ZRC SAZU v okviru zakonskih in svojih pooblastil.
(3) Poslovno tajnost so dolžni varovati vsi zaposleni v času zaposlitev ali dela z ZRC SAZU
in tudi po tem, ko jim na ZRC SAZU preneha delovno razmerje ali prenehajo oziroma
zaključijo sodelovanje/s sodelovanjem z ZRC SAZU.
(4) Za poslovno tajnost se štejejo podatki, za katere tako določi zavod s pisnim sklepom. Z
njim morajo biti seznanjeni družbeniki oziroma ustanoviteljica, delavci, člani organov ZRC
SAZU in druge osebe, ki morajo varovati poslovno tajnost.
(5) Ne glede na to, ali so določeni s sklepom iz prejšnjega odstavka, se za poslovno tajnost
štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela
nepooblaščena oseba.
(6) Družbeniki oziroma ustanoviteljica, delavci, člani organov zavoda in druge osebe so
odgovorni za izdajo poslovne tajnosti, če so vedeli ali bi morali vedeti za tako naravo
podatkov.
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(7) Za poslovno tajnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o
kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.
(8) S pisnim sklepom iz četrtega odstavka tega člena ZRC SAZU določi način varovanja
poslovne tajnosti in odgovornost oseb, ki morajo varovati poslovno tajnost.
(9) Podatke, ki so poslovna tajnost ZRC SAZU, morajo varovati tudi osebe zunaj ZRC
SAZU, če so vedele ali če bi glede na naravo podatka morale vedeti, da je podatek poslovna
tajnost.
(10) Prepovedano je ravnanje, s katerim bi osebe zunaj zavoda poskušale v nasprotju z
zakonom in voljo zavoda pridobiti podatke, ki so poslovna tajnost ZRC SAZU.
X.

PRIZNANJA IN NAGRADE ZRC SAZU
61. člen

Priznanja in nagrade ZRC SAZU se podeljujejo v skladu s Pravilnikom o priznanjih in
nagradah ZRC SAZU.
XI.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen

ZRC SAZU mora uskladiti svoje splošne akte z določbami tega Statuta najkasneje v roku
180 dni po njegovi uveljavitvi.
63. člen
Aktualni člani organov in direktor ZRC SAZU opravljajo svoje mandate do izteka.
64. člen
Z dnem uveljavitve tega Statuta preneha veljati Statut ZRC SAZU, ki ga je UO ZRC SAZU
sprejel 16. 5. 2008 in h kateremu je ustanoviteljica podala soglasje štev. 01-276/1-09 s
spremembami in dopolnitvami.
65. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan, ko da nanj soglasje ustanoviteljica in je objavljen na
spletni strani ZRC SAZU.

Predsednik Upravnega odbora ZRC SAZU:
prof. dr. Radivoj Riha, znanstveni svetnik
Št.: 27/2/2015
Ljubljana, 4. 2. 2015
Soglasje SAZU z dne 19. 2. 2015
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Priloga iz 7. odstavka 6. člena:
Logotip ZRC SAZU
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