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Leto XXXII

DRŽAVNI ZBOR
2731.

Zakon o nujnem ukrepu na področju davka
na dodano vrednost za omilitev dviga cen
energentov (ZNUDDVE)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o nujnem ukrepu
na področju davka na dodano vrednost
za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE)
Razglašam Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov
(ZNUDDVE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 23. 8. 2022.
Št. 003-02-1/2022-179
Ljubljana, dne 31. avgusta 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O NUJNEM UKREPU NA PODROČJU DAVKA
NA DODANO VREDNOST ZA OMILITEV DVIGA
CEN ENERGENTOV (ZNUDDVE)
1. člen
S tem zakonom se za omilitev dviga cen energentov v
pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva Sveta (EU) 2022/542 z dne 5. aprila 2022 o spremembi direktiv
2006/112/ES in (EU) 2020/285 glede stopenj davka na dodano
vrednost (UL L št. 107 z dne 6. 4. 2022, str. 1) in določa začasen ukrep na področju davka na dodano vrednost (v nadaljnjem
besedilu: DDV) z odstopom od določb Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18,
59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE; v
nadaljnjem besedilu: ZDDV-1).
2. člen
(1) Ne glede na 41. člen ZDDV-1 se od 1. septembra 2022
do vključno 31. maja 2023 DDV obračunava in plačuje po nižji
stopnji 9,5 % od davčne osnove za naslednje dobave:
– električne energije iz tarifne oznake 2716 00 00;
– zemeljskega plina iz tarifnih oznak 2711 11 00,
2711 21 00 in 2711 29 00;

– daljinskega ogrevanja, uvrščenega v šifro standardne
klasifikacije dejavnosti D/35.30;
– lesa za kurjavo iz tarifne oznake 4401.
(2) Za obdobje veljavnosti ukrepa iz prejšnjega odstavka
Vlada zagotovi regulacijo cen energentov, za katere velja regulacija cen na dan 1. september 2022 in so izpolnjeni pogoji za
regulacijo cen po zakonu, ki ureja kontrolo cen.
(3) Za razvrstitev blaga iz prvega odstavka tega člena se
uporabljajo tarifne oznake iz kombinirane nomenklature carinske tarife iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija
1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjene
z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/859 z dne 24. maja
2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87
o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi
(UL L 151 z dne 2. 6. 2022, str. 34).
3. člen
(1) Z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo, pa z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če DDV obračuna
po nepravilni stopnji (2. člen).
(2) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 600 do 4.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa
se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800
do 4.000 eurov.
(4) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/22-6/17
Ljubljana, dne 23. avgusta 2022
EPA 197-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2732.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Velikem vojvodstvu Luksemburg

2734.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Hašemitski kraljevini Jordaniji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Velikem vojvodstvu Luksemburg

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Hašemitski kraljevini Jordaniji

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg s sedežem v Bruslju
postavim Barbaro Sušnik.

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji s sedežem v Kairu
postavim mag. Saša Podlesnika.

Št. 501-03-24/2022-2
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022

Št. 501-03-26/2022-2
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2733.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Sultanatu Oman

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2735.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
na Novi Zelandiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Sultanatu Oman

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
na Novi Zelandiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Sultanatu Oman s sedežem v Kairu postavim
mag. Saša Podlesnika.

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije na Novi Zelandiji s sedežem v Canberri postavim
Marka Hama.

Št. 501-03-25/2022-2
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Št. 501-03-27/2022-2
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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VLADA
2736.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Geološki zavod Slovenije

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Geološki zavod Slovenije
I. STATUS ZAVODA
1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega
zavoda Geološki zavod Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski
dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu:
ZZrID) in drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Geološki zavod Slovenije je bil preoblikovan v javni
raziskovalni zavod s Sklepom o preoblikovanju dela Inštituta
za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod
Geološki zavod Slovenije (Uradni list RS, št. 66/98, 65/99,
88/02, 49/03, 11/06, 47/11 in 54/17) in v skladu s tem sklepom
nadaljuje svoje delo.
2. člen
Zavod je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Geološki zavod
Slovenije.
(2) Ime v angleškem jeziku: Geological Survey of Slovenia.
(3) Skrajšano ime: GeoZS.
(4) Sedež zavoda: Ljubljana.
(5) Poslovni naslov zavoda: Dimičeva ulica 14, Ljubljana.

III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
(1) Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
B 09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega
plina,
B 09.900 Storitve za drugo rudarjenje,
C 18.130 Priprava za tisk in objavo,
F 43.130 Testno vrtanje in sondiranje,
G 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe,
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom,
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
I 55.201 Počitniški domovi in letovišča,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 Drugo založništvo,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
M 74.200 Fotografska dejavnost,
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic,
R 91.012 Dejavnost arhivov.
(2) Zavod je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Zavod je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Zavod izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
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(6) Zavod zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo
znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene
kulture in obveščanje javnosti.
(7) Zavod se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(8) Zavod na področju rudarstva opravlja geološko dejavnost, namenjeno rudarstvu, ki se izvaja kot javna služba
državnega pomena in po javnem pooblastilu, ter strokovne in
druge naloge, in sicer:
1. izdeluje strokovne podlage za državno rudarsko strategijo, spremlja kazalce strategije in izdeluje strokovne podlage
za pripravo predpisov;
2. pripravlja strokovne podlage za namene podeljevanja,
podaljševanja in prenosa rudarskih pravic, sklepanja koncesijskih pogodb in druge strokovne podlage za podporo pri
upravnih postopkih na področju rudarstva ter nudi podporo
v postopkih odmerjanja rudarske koncesnine in rezerviranih
sredstev za sanacijo;
3. izvaja aktivnosti na področju mineralnih surovin v
Evropski uniji in širše;
4. izvaja geološke raziskave nacionalnega pomena, zbira
in posreduje geološke podatke in dokumentacijo za namene
splošne geološke evidence ter izdeluje geološke karte in drugo
geološko dokumentacijo v skladu s predpisi na področju rudarstva, urejanja prostora in varstva okolja;
5. pripravlja in vodi bilanco zalog in virov mineralnih
surovin ter sodeluje v komisiji za ugotavljanje zalog in virov
mineralnih surovin;
6. izvaja naloge državnega nosilca urejanja prostora za
področje rudarstva v zvezi z občinskim prostorskim načrtovanjem, razen v primerih, ko se občinsko prostorsko načrtovanje
izvaja na vplivnih območjih državnega prostorskega načrtovanja;
7. za ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pripravlja strokovne podlage za smernice in mnenja na področju rudarstva
v zvezi z državnim prostorskim načrtovanjem in občinskim
prostorskim načrtovanjem na vplivnem območju državnega
prostorskega načrtovanja;
8. vodi in vzdržuje rudarsko knjigo ter v zvezi s tem vzpostavlja in pripravlja ustrezno informacijsko infrastrukturo;
9. prevzema vzorce, ki se pridobijo ob raziskovanju mineralnih surovin, in rudarsko tehnično dokumentacijo, ki je bila
pred zaprtjem rudnikov uporabljena pri izkoriščanju mineralnih
surovin;
10. izvaja prospekcijo terena, geološko vzorčenje,
kartiranje, oceno stanja zalog in virov mineralnih surovin
ter stanja terena in rudarskih del za potrebe nalog iz 1. do
4. točke tega odstavka ali po napotilu ministrstva, pristojnega
za rudarstvo, za potrebe odločanja v postopkih, ki jih vodi, in
potrebe nadzora nad izvajanjem rudarske pravice;
11. izvaja strokovne naloge, povezane z izvajanjem Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje
premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda;
12. druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo.
(9) Zavod v okviru svoje dejavnosti opravlja strokovne in
razvojne naloge s področja geologije in hidrogeologije, in sicer:
1. pripravlja strokovne podlage v zvezi s plazljivimi območji;
2. pripravlja evidence podzemnih voda ter v zvezi s tem
strokovne podlage za načrte upravljanja z vodami, vodne pravice in varovanje podzemnih voda;
3. opravlja strokovne in razvojne naloge za izvajanje zakona, ki ureja vode na področju podzemnih voda;
4. izvaja monitoring erozijskih, geoloških in drugih geofizikalnih pojavov ter monitoring stanja okolja za tla in podzemno
vodo v skladu z zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi
predpisi;
5. pripravlja strokovne geološke osnove in zagotavlja
podatke, ki izhajajo iz analiz in ocen spremljanja in nadzoro-

Uradni list Republike Slovenije
vanja geoloških, erozijskih ter drugih geofizikalnih pojavov in
napovedi teh pojavov za potrebe raziskav in upravljanja voda,
posebne rabe vode, varstva okolja in ohranjanja narave, načrtovanja ukrepov ob onesnaženju podzemne vode, urejanja
prostora, energetike, kmetijstva ter drugih dejavnosti, pri čemer
se te osnove in podatki uporabijo tudi za dopolnitev uradne
nacionalne mreže opazovanj in monitoringa, in sicer v delih, ki
se nanašajo na stanje podzemne vode, tla, plazljiva in erozijska
območja ter druge geološke in geofizikalne pojave;
6. vzpostavlja in vzdržuje geološki informacijski sistem
v skladu s slovenskimi in evropskimi standardi in zagotavlja
geološke prostorske informacije v skladu z zakonom, ki ureja
infrastrukturo za prostorske informacije, iz tem geologija, območja nevarnosti naravnih nesreč, energetski viri in mineralni viri;
7. opravlja strokovne in razvojne naloge, vezane zlasti na
posodabljanje poznavanja strukture in lastnosti vodonosnikov
pod površjem teles podzemne vode ter podatkov, pridobljenih
v okviru postopkov pridobivanja dovoljenj in mnenj ter njihovo
uporabo, vezano na upravljanje s podzemnimi vodami;
8. določa potencial za nastanek erozijskih pojavov in pojavov masnega pobočnega premikanja ter določanje ogroženih
območij v okviru varstva pred škodljivim delovanjem voda;
9. izvaja dele ukrepov spremljanja razvoja nenadnega
onesnaževanja voda pod površjem, to je v tleh, geoloških plasteh, v vodonosniku in v podzemni vodi v primeru povečanja
stopnje ogroženosti;
10. vodi evidence posegov, ki se pod površjem tal izvajajo
pri raziskavah za posege v prostor, kot na primer predori, drugi
večji podzemni objekti, vrtine in naprave ter toplotni izmenjevalci, vgrajeni v tla, v okviru spremljanja in nadzorovanja geoloških
pojavov, ki povzročajo spremembe okolja, kadar gre za tla in
podzemno vodo;
11. spremlja in nadzoruje geološke pojave, ki so pomembni za izvajanje javne službe ohranjanja narave, v okviru ohranjanja naravnih vrednot s področja geoloških pojavov, izvirov
in ekosistemov, odvisnih od podzemnih voda.
(10) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov zavod sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih letnih poročil.
5. člen
(1) Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar zavod opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Zavod opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom zavoda.
(3) Zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen
(1) Zavod lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Zavod lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju zavoda z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
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7. člen
(1) Zavoda in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti zavoda ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko zavod
v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo zavod ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu zavoda, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, zavod potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora zavoda. Pripravljena
mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI ZAVODA
8. člen
Podrobnejša organiziranost zavoda se določi s statutom.
Organi zavoda so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.

9. člen

1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja zavoda je upravni odbor, ki ga sestavlja sedem članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov,
in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
enega na predlog ministrstva, pristojnega za okolje, ter enega
na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo,
– tri člane imenuje znanstveni svet zavoda iz vrst uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti. Imenovani člani
iz vrst uporabnikov ne smejo prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci zavoda izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
zavoda izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje vlada, se
izberejo na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, ministrstva, pristojnega za okolje, ter
ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Če se na javni poziv
ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma, če prijavljeni
kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem pozivu,
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in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora,
ministrstva iz prve alineje prvega odstavka tega člena vladi v
imenovanje predlagajo kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz tega
javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.
(4) Predstavnike uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov zavoda
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na zavodu se podrobneje določi v statutu.
11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja zavoda.
(2) Upravni odbor zavoda ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte zavoda ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja zavoda in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. sprejema letno poročilo zavoda;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem zavoda;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja zavoda;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem zavoda;
18. imenuje in razrešuje direktorja zavoda, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu zavoda obvešča o svojem
delu.
12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora zavoda je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
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(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora zavoda morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.
2. Direktor
13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ zavoda.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja zavod ter je odgovoren za zakonitost poslovanja zavoda. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela zavoda in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti zavoda;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
zavoda;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt zavoda;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu zavoda;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja zavoda;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
zavoda, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da zavod posluje v skladu z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti zavoda.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti zavoda. Direktor odgovarja zavodu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti zavoda, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta;
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5. pripravi vizijo razvoja zavoda za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor zavoda lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Zavod ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela zavoda se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ zavoda.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih zavoda;
2. daje mnenje k strategiji razvoja zavoda;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja zavoda;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora zavoda.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA
18. člen
(1) Zavod je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
(2) Zavod ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Zavod je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
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(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.

(3) S sredstvi raziskovalnega sklada zavoda upravlja direktor zavoda.

19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
zavod pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Zavod posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
zavod pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri zavodu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri zavodu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
(5) Sredstva za izvajanje dejavnosti iz osmega odstavka
4. člena tega sklepa zavod pridobiva na podlagi letnega programa izvajanja javne službe in strokovnih nalog s področja
rudarstva, ki ga po predhodni uskladitvi z ministrstvom, pristojnim za rudarstvo, sprejme upravni odbor ter je sestavni del
letnega programa dela in finančnega načrta zavoda. Medsebojna razmerja med zavodom in ministrstvom, pristojnim za
rudarstvo, ter višina in način pridobivanja sredstev iz državnega
proračuna se podrobneje uredijo s pogodbo med zavodom in
ministrstvom, pristojnim za rudarstvo.
(6) Zavod opravlja strokovne in razvojne naloge s področja geologije in hidrogeologije iz devetega odstavka 4. člena
tega sklepa v skladu z letnimi programi, ki jih pripravijo ministrstvo, pristojno za okolje, ministrstvo, pristojno za prostor in ministrstvo, pristojno za vode, vsako za svoj del vsebin. Sredstva
za izvajanje dejavnosti iz devetega odstavka 4. člena tega sklepa zavod pridobiva na podlagi letnega programa in finančnega
načrta zavoda po predhodni uskladitvi vsebin nalog in obsega
financiranja s pristojnimi ministrstvi. Medsebojna razmerja med
zavodom in pristojnim ministrstvom oziroma drugim pristojnim
organom ter višina in način pridobivanja sredstev iz državnega
proračuna in drugih virov se podrobneje uredijo s pogodbo.
21. člen
(1) Pri zavodu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki zavoda, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo zavoda.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.

22. člen
Zavod prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme zavod nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, zavod lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Zavod za pokritje presežka odhodkov nad prihodki,
ustvarjenega iz javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in z dejavnostmi iz tretjega do šestega odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek prihodkov nad
odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena
tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči ustanovitelj na predlog upravnega odbora zavoda.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, zavod ne
sme pokriti iz sredstev javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali dejavnosti iz tretjega do šestega
odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora zavoda.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
zavoda mora zavod naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim zavod razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(1) Mandat direktorja zavoda ter mandati upravnega odbora in znanstvenega sveta zavoda se nadaljujejo do njihovega
izteka.
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(2) Ne glede na tretji odstavek 10. člena tega sklepa se
lahko v koledarskem letu 2022 predstavniki ustanovitelja v
upravnem odboru imenujejo brez izvedbe javnega poziva.
(3) Ne glede na četrti odstavek 10. člena tega sklepa se
lahko v koledarskem letu 2022 predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v upravnem odboru imenujejo brez
izvedbe javnega poziva.
27. člen
Zavod uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID zavod upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID zavod
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije (Uradni
list RS, št. 66/98, 65/99, 88/02, 49/03, 11/06, 47/11 in 54/17).
30. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-291/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0008
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2737.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Gozdarski inštitut Slovenije

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Gozdarski inštitut Slovenije
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega
zavoda Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
inštitut) uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem
besedilu: ZZrID) in drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Gozdarski inštitut Slovenije je bil preoblikovan v javni
raziskovalni zavod s Sklepom o uskladitvi ustanovnega akta
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javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/94, 65/99, 69/02, 11/06 in 47/11) in v skladu s tem sklepom nadaljuje svoje delo.
2. člen
Inštitut je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Gozdarski inštitut
Slovenije.
(2) Skrajšano ime: GIS.
(3) Ime v angleškem jeziku: Slovenian Forestry Institute.
(4) Skrajšano ime v angleškem jeziku: SFI.
(5) Sedež inštituta: Ljubljana.
(6) Poslovni naslov inštituta: Večna pot 2, Ljubljana.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
4. člen
(1) Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
A 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic,
A 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih
rastlin,
A 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov,
A 01.300 Razmnoževanje rastlin,
A 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo,
A 01.640 Obdelava semen,
A 01.700 Lovstvo,
A 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
A 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
A 02.400 Storitve za gozdarstvo,
A 02.200 Sečnja,
C 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa,
C 18.130 Priprava za tisk in objavo,
C 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent,
C 26.120 Proizvodnja elektronskih plošč,
C 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih naprav,
C 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
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J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije,
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje,
O 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.01 Dejavnost knjižnic in arhivov,
R 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot.
(2) Inštitut je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Inštitut je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Inštitut izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene
kulture in obveščanje javnosti.
(7) Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(8) Inštitut opravlja naslednje naloge javne gozdarske
službe:
– usmerja in strokovno vodi spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov,
– usmerja in strokovno vodi poročevalsko, prognostičnodiagnostično službo za gozdove,
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– strokovno usmerja gozdno semenarsko in drevesničarsko dejavnost,
– razvija in strokovno usmerja informacijski sistem za
gozdove ter
– pripravlja strokovne podlage in predloge normativov za
opravljanje del v gozdovih.
(9) Inštitut opravlja naslednje strokovne naloge s področja gozdarstva v povezavi z varstvom okolja in podnebnimi
spremembami:
1. izdelovanje študij ranljivosti okolja in študij za presojo
vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja;
2. monitoring stanja okolja (spremljanje stanja okolja) in
ohranjenosti narave skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
in zakonom, ki ureja ohranjanje narave;
3. razvoj, koordinacijo, usmerjanje ter izvajanje nalog in
poročanje na področju monitoringa stanja gozdnih ekosistemov, kot intenzivni monitoring gozdov;
4. monitoring biotske pestrosti gozdov;
5. monitoring emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva;
6. monitoring negativnih vplivov onesnaženosti zraka na
gozdne ekosistemske tipe;
7. aktivno spremljane vsebin na področju mednarodnih
podnebnih pogajanj.
(10) Inštitut ima naslednja javna pooblastila:
– izdaja potrdila za gozdno seme in sadike v skladu s
predpisi o semenu in sadikah,
– opravlja strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnim
semenarstvom in drevesničarstvom,
– druga javna pooblastila.
(11) Inštitut opravlja naslednje strokovne naloge s področja gozdarstva v povezavi z zdravjem rastlin:
– naloge diagnostičnih preiskav in drugih strokovnih nalog
na področju zdravstvenega varstva rastlin v skladu s predpisi,
ki urejajo zdravje rastlin,
– naloge razvoja analitičnih in testnih metod v skladu s
predpisi, ki urejajo zdravje rastlin, ter
– deluje kot referenčni laboratorij za škodljive organizme
rastlin v skladu s predpisi o uradnem nadzoru zdravja rastlin.
(12) Inštitut opravlja program statističnih raziskav za gozdove in druge naloge, predvidene s statutom.
(13) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov inštitut
sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno
obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih
letnih poročil.
5. člen
(1) Inštitut lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar inštitut opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom inštituta.
(3) Inštitut prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen
(1) Inštitut lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Inštitut lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
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(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju inštituta z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Inštitut in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti inštituta ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Inštitut lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko inštitut v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo inštitut ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu inštituta, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, inštitut potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora inštituta. Pripravljena
mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI INŠTITUTA
8. člen
Podrobnejša organiziranost inštituta se določi s statutom.
Organi inštituta so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.

9. člen

1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja inštituta je upravni odbor, ki ga
sestavlja pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov, in
sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in
enega na predlog ministrstva, pristojnega za gozdarstvo,
– dva člana imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana
člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
inštituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje vlada, se
izbereta na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva, pristojnega za gozdarstvo.
Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov ozi-
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roma če prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih
v javnem pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje
upravnega odbora, ministrstvi iz prve alineje prvega odstavka tega člena vladi v imenovanje predlagata kandidata, ki
izpolnjujeta pogoje iz tega javnega poziva, brez ponovljenega
javnega poziva.
(4) Predstavnika uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov inštituta
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na inštitutu se podrobneje določi v statutu.
11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja inštituta.
(2) Upravni odbor inštituta ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte inštituta ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja inštituta in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. sprejema letno poročilo inštituta;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem inštituta;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja inštituta;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem inštituta;
18. imenuje in razrešuje direktorja inštituta, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu inštituta obvešča o svojem
delu.
12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvo-
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ljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora inštituta morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.
2. Direktor
13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ inštituta.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja inštitut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja inštituta. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela inštituta in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti inštituta;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
inštituta;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt inštituta;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu inštituta;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja inštituta;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
inštituta, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da inštitut posluje v skladu
z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti
inštituta.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti inštituta. Direktor odgovarja inštitutu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor inštituta.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja inštituta je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti inštituta, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
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4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta;
5. pripravi vizijo razvoja inštituta za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor inštituta lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Inštitut ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ inštituta.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih inštituta;
2. daje mnenje k strategiji razvoja inštituta;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja inštituta;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora inštituta.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE INŠTITUTA
18. člen
(1) Inštitut je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
(2) Inštitut ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Inštitut je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
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ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
inštitut pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Inštitut posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
inštitut pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri inštitutu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri inštitutu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
(5) Sredstva za izvajanje dejavnosti iz osmega odstavka 4. člena tega sklepa inštitut pridobiva na podlagi letnega
programa izvajanja javne službe gozdarstva, po predhodnem
soglasju ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, ki ga sprejme
upravni odbor ter je sestavni del letnega programa dela in
finančnega načrta inštituta. Medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom, pristojnim za gozdarstvo, ter višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se podrobneje uredijo s pogodbo. Do sprejema letnega programa izvajanja
javne službe gozdarstva ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, z
inštitutom sklene pogodbo o začasnem financiranju dejavnosti
iz osmega odstavka 4. člena tega sklepa.
(6) Sredstva za izvajanje nalog iz devetega in dvanajstega odstavka 4. člena tega sklepa inštitut pridobiva na podlagi
letnega programa dela in finančnega načrta inštituta po predhodni uskladitvi vsebin nalog in obsega financiranja s pristojnim
ministrstvom oziroma drugim pristojnim organom. Medsebojna
razmerja med inštitutom in pristojnim ministrstvom oziroma drugim pristojnim organom ter višina in način pridobivanja sredstev
iz državnega proračuna se podrobneje uredijo s pogodbo med
inštitutom in pristojnim ministrstvom oziroma drugim pristojnim
organom.
(7) Inštitut pridobiva sredstva za izvajanje javnih pooblastil
iz desetega odstavka 4. člena tega sklepa v skladu s predpisi,
na podlagi katerih je inštitut pridobil javno pooblastilo. Medsebojna razmerja med inštitutom in pristojnim ministrstvom ter
višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna
se podrobneje uredijo s pogodbo.
21. člen
(1) Pri inštitutu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki in-
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štituta, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada inštituta upravlja
direktor inštituta.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
22. člen
Inštitut prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme inštitut nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, inštitut lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Inštitut za pokritje presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega iz javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in z dejavnostmi iz tretjega do sedmega
odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka
5. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči
ustanovitelj na predlog upravnega odbora inštituta.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, inštitut ne
sme pokriti iz sredstev javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali dejavnosti iz tretjega do sedmega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave
primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora
inštituta.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
inštituta mora inštitut naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Inštitut je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim inštitut razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti inštituta iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
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(3) Inštitut odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Mandat direktorja inštituta ter mandati upravnega odbora
in znanstvenega sveta inštituta se nadaljujejo do njihovega
izteka.
27. člen
Inštitut uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda
Gozdarski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 1/94, 65/99,
69/02, 11/06 in 47/11).
30. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-213/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0009
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik
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(3) Inštitut za hidravlične raziskave je bil ustanovljen kot
javni raziskovalni zavod s Sklepom o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni
list RS, št. 73/94, 65/99, 47/00, 81/03, 11/06 in 47/11) in v
skladu s tem sklepom nadaljuje svoje delo.
2. člen
Inštitut je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Inštitut za hidravlične raziskave.
(2) Skrajšano ime: Hidroinštitut.
(3) Ime v angleškem jeziku: Institute for Hydraulic Research.
(4) Skrajšano ime v angleškem jeziku: Hydroinstitute.
(5) Sedež inštituta: Ljubljana.
(6) Poslovni naslov inštituta: Hajdrihova ulica 28, Ljubljana.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA

2738.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Inštitut za hidravlične raziskave

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Inštitut za hidravlične raziskave
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega
zavoda Inštitut za hidravlične raziskave (v nadaljnjem besedilu: inštitut) uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in
inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem
besedilu: ZZrID) in drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

4. člen
(1) Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
C 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame
in protja,
C 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav,
C 28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila,
C 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene,
C 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav,
F 43.990 Druga specializirana gradbena dela,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 Drugo založništvo,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,

Stran

8194 /

Št.

114 / 31. 8. 2022

M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic,
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj.
(2) Inštitut je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Inštitut je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Inštitut izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene
kulture in obveščanje javnosti.
(7) Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(8) Inštitut izvaja strokovne in razvojne naloge s področja
upravljanja z vodami, ki vključujejo:
– strokovne in razvojne naloge s področja varstva pred
škodljivim delovanjem voda in stanja voda,
– pripravo strokovnih podlag za ohranjanje in uravnavanje
vodnih količin in
– pripravo strokovnih podlag, vezanih na ohranjanje in
izboljšanje hidromorfološkega stanja voda.
(9) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov inštitut sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih letnih poročil.
5. člen
(1) Inštitut lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar inštitut opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom inštituta.
(3) Inštitut prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
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6. člen
(1) Inštitut lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Inštitut lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju inštituta z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Inštitut in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti inštituta ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Inštitut lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko inštitut v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo inštitut ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu inštituta, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, inštitut potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora inštituta. Pripravljena
mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI INŠTITUTA
8. člen
Podrobnejša organiziranost inštituta se določi s statutom.
Organi inštituta so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.

9. člen

1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja inštituta je upravni odbor, ki ga
sestavlja pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov,
in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
in enega na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– dva člana imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana
člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
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– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
inštituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje vlada, se izbereta na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.
Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov
oziroma če prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje
upravnega odbora, ministrstvi iz prve alineje prvega odstavka
tega člena vladi v imenovanje predlagata kandidata, ki izpolnjujeta pogoje iz tega javnega poziva, brez ponovljenega
javnega poziva.
(4) Predstavnika uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov inštituta
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na inštitutu se podrobneje določi v statutu.

– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu inštituta obvešča o svojem
delu.

11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja inštituta.
(2) Upravni odbor inštituta ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte inštituta ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja inštituta in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. sprejema letno poročilo inštituta;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem inštituta;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja inštituta;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem inštituta;
18. imenuje in razrešuje direktorja inštituta, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,

13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ inštituta.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja inštitut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja inštituta. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela inštituta in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti inštituta;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
inštituta;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt inštituta;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu inštituta;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja inštituta;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
inštituta, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da inštitut posluje v skladu
z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti
inštituta.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti inštituta. Direktor odgovarja inštitutu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.

12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora inštituta morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.
2. Direktor

14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor inštituta.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja inštituta je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
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ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti inštituta, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta;
5. pripravi vizijo razvoja inštituta za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor inštituta lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Inštitut ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ inštituta.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih inštituta;
2. daje mnenje k strategiji razvoja inštituta;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja inštituta;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora inštituta.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE INŠTITUTA
18. člen
(1) Inštitut je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
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(2) Inštitut ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Inštitut je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
inštitut pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Inštitut posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
inštitut pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri inštitutu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri inštitutu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
(5) Sredstva za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog
iz osmega odstavka 4. člena tega sklepa inštitut pridobiva na
podlagi letnega programa in finančnega načrta inštituta po
predhodni uskladitvi s pristojnim ministrstvom oziroma drugim
pristojnim organom. Izvajanje strokovnih in razvojnih nalog,
medsebojna razmerja med inštitutom in pristojnim ministrstvom
oziroma drugim pristojnim organom ter način in obseg financiranja se podrobneje uredijo s pogodbo.
21. člen
(1) Pri inštitutu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki inštituta, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada inštituta upravlja
direktor inštituta.
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VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
22. člen
Inštitut prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme inštitut nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, inštitut lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Inštitut za pokritje presežka odhodkov nad prihodki,
ustvarjenega iz javne službe in z dejavnostmi iz tretjega, četrtega in petega odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi
presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz
prvega odstavka 5. člena tega sklepa. O načinu poravnave
primanjkljaja odloči ustanovitelj na predlog upravnega odbora
inštituta.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, inštitut ne
sme pokriti iz sredstev javne službe ali dejavnosti iz tretjega,
četrtega in petega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu
poravnave primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora inštituta.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
inštituta mora inštitut naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Inštitut je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim inštitut razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti inštituta iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Inštitut odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Mandat direktorja inštituta ter mandati upravnega odbora
in znanstvenega sveta inštituta se nadaljujejo do njihovega
izteka.
27. člen
Inštitut uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
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28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za
hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 73/94, 65/99, 47/00,
81/03, 11/06 in 47/11).
30. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-207/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0010
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2739.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Inštitut za ekonomska raziskovanja

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Inštitut za ekonomska raziskovanja
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega
zavoda Inštitut za ekonomska raziskovanja (v nadaljnjem besedilu: inštitut) uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in
inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem
besedilu: ZZrID) in drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Inštitut za ekonomska raziskovanja je postal javni
raziskovalni zavod s Sklepom o preoblikovanju Inštituta za
ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list
RS, št. 52/98, 65/99, 13/03, 11/06 in 47/11) in v skladu s tem
sklepom nadaljuje svoje delo.
2. člen
Inštitut je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
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4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Inštitut za ekonomska raziskovanja.
(2) Ime v angleškem jeziku: Institute for Economic Research.
(3) Skrajšano ime: IER.
(4) Sedež inštituta: Ljubljana.
(5) Poslovni naslov inštituta: Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
4. člen
(1) Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(2) Inštitut je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Inštitut je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Inštitut izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene
kulture in obveščanje javnosti.
(7) Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(8) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov inštitut sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih letnih poročil.
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5. člen
(1) Inštitut lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar inštitut opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom inštituta.
(3) Inštitut prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen
(1) Inštitut lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Inštitut lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju inštituta z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Inštitut in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti inštituta ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Inštitut lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko inštitut v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo inštitut ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu inštituta, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, inštitut potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora inštituta. Pripravljena
mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI INŠTITUTA
8. člen
Podrobnejša organiziranost inštituta se določi s statutom.
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Organi inštituta so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.

9. člen

1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja inštituta je upravni odbor, ki ga
sestavlja pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov,
in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
in enega na predlog Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
– dva člana imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana
člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
inštituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje vlada, se
izbereta na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, in Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Če se na javni poziv ne prijavi
zadostno število kandidatov oziroma če prijavljeni kandidati
ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem pozivu, in je treba
zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, ministrstvo,
pristojno za znanost, oziroma Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj vladi v imenovanje predlagata
kandidata, ki izpolnjujeta pogoje iz tega javnega poziva, brez
ponovljenega javnega poziva.
(4) Predstavnika uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov inštituta
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na inštitutu se podrobneje določi v statutu.
11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja inštituta.
(2) Upravni odbor inštituta ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte inštituta ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja inštituta in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. sprejema letno poročilo inštituta;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem inštituta;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja inštituta;
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15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem inštituta;
18. imenuje in razrešuje direktorja inštituta, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu inštituta obvešča o svojem
delu.
12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora inštituta morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.
2. Direktor
13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ inštituta.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja inštitut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja inštituta. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela inštituta in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti inštituta;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
inštituta;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt inštituta;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu inštituta;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja inštituta;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
inštituta, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
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12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da inštitut posluje v skladu
z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti
inštituta.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti inštituta. Direktor odgovarja inštitutu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor inštituta.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja inštituta je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti inštituta, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta;
5. pripravi vizijo razvoja inštituta za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor inštituta lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Inštitut ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ inštituta.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih inštituta;
2. daje mnenje k strategiji razvoja inštituta;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja inštituta;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
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10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora inštituta.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE INŠTITUTA
18. člen
(1) Inštitut je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
(2) Inštitut ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Inštitut je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
inštitut pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Inštitut posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
inštitut pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri inštitutu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri inštitutu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
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21. člen
(1) Pri inštitutu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki inštituta, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada inštituta upravlja
direktor inštituta.

(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti inštituta iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Inštitut odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.

VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO

28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.

22. člen
Inštitut prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme inštitut nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, inštitut lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Inštitut za pokritje presežka odhodkov nad prihodki,
ustvarjenega iz javne službe in z dejavnostmi iz tretjega in
četrtega odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek
prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja
odloči ustanovitelj na predlog upravnega odbora inštituta.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, inštitut ne
sme pokriti iz sredstev javne službe ali dejavnosti iz tretjega in
četrtega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave
primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora
inštituta.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
inštituta mora inštitut naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Inštitut je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim inštitut razpolaga.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Mandat direktorja inštituta ter mandati upravnega odbora
in znanstvenega sveta inštituta se nadaljujejo do njihovega
izteka.
27. člen
Inštitut uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.

29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni
raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/98, 65/99, 13/03,
11/06 in 47/11).
30. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-208/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0011
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2740.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Institut »Jožef Stefan«

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Institut »Jožef Stefan«
I. STATUS INSTITUTA
1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega
zavoda Institut »Jožef Stefan« (v nadaljnjem besedilu: institut) uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski
dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu:
ZZrID) in drugimi predpisi.
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(2) Ustanovitelj instituta je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Institut »Jožef Stefan« je bil preoblikovan v javni raziskovalni zavod z Odlokom o preoblikovanju Instituta »Jožef
Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS,
št. 13/92, 65/99, 71/02, 91/02, 11/06, 47/11, 72/11 in 79/14) in
v skladu s tem sklepom nadaljuje svoje delo.
2. člen
Institut je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ INSTITUTA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Institut »Jožef
Stefan«.
(2) Skrajšano ime: IJS.
(3) Ime v angleškem jeziku: Jožef Stefan Institute.
(4) Skrajšano ime: JSI.
(5) Sedež instituta: Ljubljana.
(6) Poslovni naslov instituta: Jamova cesta 39, Ljubljana.
III. DEJAVNOST INSTITUTA
4. člen
(1) Dejavnosti instituta v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
C 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin,
C 25.620 Mehanska obdelava kovin,
C 25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
C 26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav,
C 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav
in pripomočkov,
C 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav,
C 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav,
D 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah,
D 35.119 Druga proizvodnja električne energije,
E 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
E 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki,
E 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki,
I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas,
I 56.101 Restavracije in gostilne,
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
I 56.300 Strežba pijač,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.130 Izdajanje časopisov,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
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J 58.190 Drugo založništvo,
J 58.290 Drugo izdajanje programja,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
J 63.990 Drugo informiranje,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo,
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije,
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic.
(2) Institut je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Institut je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Institut izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Institut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene
kulture in obveščanje javnosti.
(7) Institut v okviru svoje dejavnosti daje poseben poudarek spodbujanju tehnološkega razvoja in pospeševanju
tehnološko zahtevnejšega podjetništva, ki potrebuje povezavo
z raziskovalnim okoljem.
(8) Institut se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
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(9) Institut v okviru svoje dejavnosti opravlja naloge s
področja meroslovja na področjih ionizirajočega sevanja in
množine snovi na nivoju, ki je skladen z zahtevami predpisa,
ki določa pogoje in postopek priznanja pravnih oseb za nosilce
nacionalnih etalonov.
(10) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov institut
sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno
obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih
letnih poročil.
5. člen
(1) Institut lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar institut opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Institut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom instituta.
(3) Institut prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen
(1) Institut lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Institut lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju instituta z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Institut in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti instituta ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Institut lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko institut v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo institut ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu instituta, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, institut potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora instituta. Pripravljena
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mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI INSTITUTA
8. člen
Podrobnejša organiziranost instituta se določi s statutom.
Organi instituta so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.

9. člen

1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja instituta je upravni odbor, ki ga
sestavlja devet članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov,
in sicer dva na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in
enega na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– tri člane imenuje znanstveni svet instituta iz vrst uporabnikov instituta oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana
člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
– tri člane izvolijo zaposleni delavci instituta izmed sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
instituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje vlada, se
izberejo na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva, pristojnega za gospodarstvo. Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma če prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev,
določenih v javnem pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno
delovanje upravnega odbora, ministrstvi iz prve alineje prvega
odstavka tega člena vladi v imenovanje predlagata kandidate,
ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega poziva, brez ponovljenega
javnega poziva.
(4) Predstavnike uporabnikov instituta oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov instituta
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na institutu se podrobneje določi v statutu.
11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja instituta.
(2) Upravni odbor instituta ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte instituta ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja instituta in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt instituta;
4. sprejema letno poročilo instituta;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem instituta;
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13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja instituta;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem instituta;
18. imenuje in razrešuje direktorja instituta, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu instituta obvešča o svojem
delu.
12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora instituta je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora instituta morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.
2. Direktor
13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ instituta.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja institut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja instituta. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela instituta in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti instituta;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
instituta;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt instituta;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu instituta;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja instituta;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
instituta, če s predpisi ni določeno drugače;
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10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da institut posluje v skladu
z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti
instituta.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti instituta. Direktor odgovarja institutu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor instituta.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja instituta je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti instituta, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta;
5. pripravi vizijo razvoja instituta za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor instituta lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Institut ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela instituta se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ instituta.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih instituta;
2. daje mnenje k strategiji razvoja instituta;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt instituta;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
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8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja instituta;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora instituta.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE INSTITUTA
18. člen
(1) Institut je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
(2) Institut ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Institut je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
institut pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Institut posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
institut pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri institutu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
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institucij se pri institutu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
(5) Za izvajanje dejavnosti iz devetega odstavka 4. člena
tega sklepa se medsebojna razmerja med institutom in organom, pristojnim za meroslovje, podrobneje uredijo s pogodbo.
Izvajanje dejavnosti ter način in obseg letnega sofinanciranja
instituta se določijo v skladu s predpisom, ki določa pogoje
in postopek priznanja pravnih oseb za nosilce nacionalnih
etalonov.
21. člen
(1) Pri institutu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki instituta, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo instituta.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada instituta upravlja
direktor instituta.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
22. člen
Institut prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme institut nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, institut lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Institut za pokritje presežka odhodkov nad prihodki,
ustvarjenega iz javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in z dejavnostmi iz tretjega, četrtega in petega
odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka
5. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči
ustanovitelj na predlog upravnega odbora instituta.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, institut ne
sme pokriti iz sredstev javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali dejavnosti iz tretjega, četrtega in
petega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave
primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora
instituta.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
instituta mora institut naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INSTITUTA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Institut je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
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brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI INSTITUTA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti instituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim institut razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti instituta iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Institut odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(1) Mandat direktorja instituta ter mandati upravnega odbora in znanstvenega sveta instituta se nadaljujejo do njihovega izteka.
(2) Ne glede na tretji odstavek 10. člena tega sklepa se
lahko v koledarskem letu 2022 predstavniki ustanovitelja v
upravnem odboru imenujejo brez izvedbe javnega poziva.
(3) Ne glede na četrti odstavek 10. člena tega sklepa se
lahko v koledarskem letu 2022 predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v upravnem odboru imenujejo brez
izvedbe javnega poziva.
27. člen
Institut uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID institut upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID institut
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odlok o
preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/92, 65/99, 71/02, 91/02,
11/06, 47/11, 72/11 in 79/14).
30. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-287/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0012
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2741.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega

Uradni list Republike Slovenije
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega
zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (v nadaljnjem besedilu: inštitut) uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v
nadaljnjem besedilu: ZZrID) in drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Inštitut za kovinske materiale in tehnologije je bil
preoblikovan v javni raziskovalni zavod s Sklepom o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v javni
raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 61/97, 87/97 – popr.,
71/99, 69/02, 11/06 in 47/11), s Sklepom o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (Uradni list RS, št. 47/11) je njegova edina ustanoviteljica
postala Republika Slovenija. Inštitut za kovinske materiale in
tehnologije v skladu s tem sklepom nadaljuje svoje delo.
2. člen
Inštitut je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije.
(2) Ime v angleškem jeziku: Institute of Metals and Technology.
(3) Skrajšano ime: IMT.
(4) Sedež inštituta: Ljubljana.
(5) Poslovni naslov inštituta: Lepi pot 11, Ljubljana.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
4. člen
(1) Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 62.010 Računalniško programiranje,

Uradni list Republike Slovenije
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic.
(2) Inštitut je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Inštitut je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Inštitut izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene
kulture in obveščanje javnosti.
(7) Inštitut v okviru svoje dejavnosti daje poseben poudarek znanstvenim osnovam za varstvo okolja in spremljanje
procesov v njem ter razvoju novih in čistih tehnologij.
(8) Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(9) Inštitut v okviru svoje dejavnosti opravlja naloge s
področja meroslovja na področju tlaka na nivoju, ki je skladen
z zahtevami predpisa, ki določa pogoje in postopek priznanja
pravnih oseb za nosilce nacionalnih etalonov.
(10) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov inštitut
sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno
obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih
letnih poročil.
5. člen
(1) Inštitut lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar inštitut opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
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(2) Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom inštituta.
(3) Inštitut prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen
(1) Inštitut lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Inštitut lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju inštituta z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Inštitut in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti inštituta ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Inštitut lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko inštitut v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo inštitut ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu inštituta, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, inštitut potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora inštituta. Pripravljena
mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI INŠTITUTA
8. člen
Podrobnejša organiziranost inštituta se določi s statutom.
Organi inštituta so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.

9. člen

1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja inštituta je upravni odbor, ki ga
sestavlja pet članov, od katerih:

Stran

8208 /

Št.

114 / 31. 8. 2022

Uradni list Republike Slovenije

– dva člana imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov,
in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
in enega na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– dva člana imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana
člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
inštituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje vlada, se izbereta na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.
Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov
oziroma če prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje
upravnega odbora, ministrstvi iz prve alineje prvega odstavka
tega člena vladi v imenovanje predlagata kandidata, ki izpolnjujeta pogoje iz tega javnega poziva, brez ponovljenega
javnega poziva.
(4) Predstavnika uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov inštituta
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na inštitutu se podrobneje določi v statutu.

22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu inštituta obvešča o svojem
delu.

11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja inštituta.
(2) Upravni odbor inštituta ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte inštituta ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja inštituta in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. sprejema letno poročilo inštituta;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem inštituta;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja inštituta;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem inštituta;
18. imenuje in razrešuje direktorja inštituta, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;

13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ inštituta.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja inštitut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja inštituta. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela inštituta in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti inštituta;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
inštituta;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt inštituta;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu inštituta;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja inštituta;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
inštituta, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da inštitut posluje v skladu
z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti
inštituta.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti inštituta. Direktor odgovarja inštitutu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.

12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora inštituta morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.
2. Direktor
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14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor inštituta.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja inštituta je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti inštituta, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta;
5. pripravi vizijo razvoja inštituta za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor inštituta lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Inštitut ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ inštituta.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih inštituta;
2. daje mnenje k strategiji razvoja inštituta;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja inštituta;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora inštituta.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem skle-
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pom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE INŠTITUTA
18. člen
(1) Inštitut je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
(2) Inštitut ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Inštitut je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
inštitut pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Inštitut posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
inštitut pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri inštitutu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri inštitutu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
(5) Za izvajanje dejavnosti iz devetega odstavka 4. člena tega sklepa se medsebojna razmerja med inštitutom in
organom, pristojnim za meroslovje, podrobneje uredijo s pogodbo. Izvajanje dejavnosti ter način in obseg letnega sofinanciranja inštituta se določijo v skladu s predpisom, ki določa
pogoje in postopek priznanja pravnih oseb za nosilce nacionalnih etalonov.
21. člen
(1) Pri inštitutu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki inštituta, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
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– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada inštituta upravlja
direktor inštituta.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
22. člen
Inštitut prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme inštitut nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, inštitut lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Inštitut za pokritje presežka odhodkov nad prihodki,
ustvarjenega iz javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in z dejavnostmi iz tretjega, četrtega in petega
odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka
5. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči
ustanovitelj na predlog upravnega odbora inštituta.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, inštitut ne
sme pokriti iz sredstev javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali dejavnosti iz tretjega, četrtega in
petega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave
primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora
inštituta.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
inštituta mora inštitut naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Inštitut je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim inštitut razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti inštituta iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Inštitut odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Mandat direktorja inštituta ter mandati upravnega odbora
in znanstvenega sveta inštituta se nadaljujejo do njihovega
izteka.
27. člen
Inštitut uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske
materiale in tehnologije (Uradni list RS, št. 47/11).
30. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Inštitut za narodnostna vprašanja

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Inštitut za narodnostna vprašanja
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega
zavoda Inštitut za narodnostna vprašanja (v nadaljnjem besedilu: inštitut) uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in
inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem
besedilu: ZZrID) in drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Soustanovitelja Inštituta za narodnostna vprašanja
kot javnega raziskovalnega zavoda sta Slovenska akademija
znanosti in umetnosti ter Univerza v Ljubljani.
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(4) Republika Slovenija, Slovenska akademija znanosti
in umetnosti ter Univerza v Ljubljani medsebojne pravice in
obveznosti iz ustanoviteljstva oziroma soustanoviteljstva inštituta uredijo s pogodbo, ki jo v imenu Republike Slovenije
sklene vlada.
(5) Inštitut za narodnostna vprašanja je postal javni raziskovalni zavod z Odlokom o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS,
št. 52/92, 65/99, 45/00, 72/01, 69/02, 112/03, 61/04, 11/06,
47/11, 72/11 in 55/17) in v skladu s tem sklepom nadaljuje
svoje delo.
2. člen
Inštitut je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Inštitut za narodnostna vprašanja.
(2) Skrajšano ime: INV.
(3) Ime v angleškem jeziku: Institute for Ethnic Studies.
(4) Skrajšano ime v angleškem jeziku: IES.
(5) Sedež inštituta: Ljubljana.
(6) Poslovni naslov inštituta: Erjavčeva cesta 26, Ljubljana.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
4. člen
(1) Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic.
(2) Inštitut je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
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oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Inštitut je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Inštitut izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Inštitut s svojo dejavnostjo prispeva k vsestranski
dostopnosti in uporabi znanja v družbi, soustvarja nacionalno,
znanstveno in kulturno identiteto Slovenije, skrbi za prenos
raziskovalnih dosežkov, za obveščanje javnosti o znanstvenoraziskovalnih dosežkih, za popularizacijo znanosti in za širjenje
znanstvene kulture.
(7) Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(8) Inštitut v okviru svoje dejavnosti opravlja strokovnorazvojne naloge, za katere pridobi pooblastilo, imenovanje ali
je kako drugače izbran v skladu z veljavnimi predpisi, in sicer:
1. strokovno-razvojne naloge, povezane s spremljanjem
položaja Slovencev v zamejstvu in po svetu v skladu z zakonom, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj
njenih meja;
2. strokovno-razvojne naloge, povezane s sprejemanjem
in izvajanjem ukrepov za uresničevanje dodatnih potreb pripadnikov romske skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja v
skladu z zakonom, ki ureja vzgojo in izobraževanje v Republiki
Sloveniji;
3. strokovno-razvojne naloge, povezane s sprejemanjem
in izvajanjem ukrepov za uresničevanje posebnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji na področju
vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja posebne
pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju
vzgoje in izobraževanja;
4. strokovno-razvojne naloge, povezane z zagotavljanjem
strokovne podpore evalvacijskim študijam in razvojem sistema
za potrebe izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja vzgojo
in izobraževanje v Republiki Sloveniji;
5. strokovno-razvojne naloge, povezane s pripravo javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki so namenjeni slovenskim narodnim skupnostim v Italiji, Avstriji, na Madžarskem
in Hrvaškem ter Slovencem po svetu, italijanski in madžarski
narodni skupnosti ter romski skupnosti in kulturni integraciji drugih manjšinskih skupnosti in priseljencev, v skladu z zakonom,
ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo;
6. strokovno-razvojne naloge, povezane z razvojem območij avtohtonih narodnih skupnosti in naselij romske skupnosti
v Republiki Sloveniji, v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje
skladnega regionalnega razvoja;
7. druge strokovno-razvojne naloge, določene v letnem
programu strokovnih in svetovalnih nalog za potrebe oziroma
na podlagi prioritet ministrstev in drugih državnih organov,
pristojnih za etnična, manjšinska in migrantska vprašanja v
Republiki Sloveniji.
(9) Podrobnejša opredelitev in predvideni obseg strokovno-razvojnih nalog iz prejšnjega odstavka se določi v letnem
programu strokovno-razvojnih nalog inštituta, ki je usklajen s
pristojnimi ministrstvi in drugimi državnimi organi in je sestavni
del letnega programa dela in finančnega načrta inštituta.
(10) Za opravljanje dejavnosti znanstvenega informiranja
deluje inštitut kot specializirani center INDOK. Center INDOK
skrbi za nabavo, obdelavo in hrambo gradiva z različnih področij slovenskega narodnega vprašanja in tvori osrednjo specializirano bazo podatkov ter skrbi za diseminacijo znanstvenih
informacij.
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(11) Za proučevanje medetničnih odnosov in zaščite
manjšin v jugovzhodni Evropi se na inštitutu ustanovi Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v jugovzhodni
Evropi kot notranja organizacijska enota.
(12) Za raziskovanje medetničnih odnosov v obmejnem
prostoru deluje v Lendavi organizacijska enota Lendava/Lendva.
(13) Za raziskovanje položaja Slovencev na Hrvaškem
deluje na Reki (Republika Hrvaška) organizacijska enota Enota
Reka.
(14) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov inštitut
sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno
obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih
letnih poročil.
5. člen
(1) Inštitut lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar inštitut opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom inštituta.
(3) Inštitut prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen
(1) Inštitut lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Inštitut lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju inštituta z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Inštitut in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti inštituta ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Inštitut lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko inštitut v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo inštitut ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu inštituta, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
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Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, inštitut potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora inštituta. Pripravljena
mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI INŠTITUTA
8. člen
Podrobnejša organiziranost inštituta se določi s statutom.
Organi inštituta so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.

9. člen

1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja inštituta je upravni odbor, ki ga
sestavlja pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov,
in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
in enega na medsebojno usklajeni predlog soustanoviteljev
Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Univerze v
Ljubljani,
– dva člana imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana
člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
inštituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje vlada, se
izbere na podlagi javnega poziva ministrstva, pristojnega za
znanost. Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma če prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev,
določenih v javnem pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno
delovanje upravnega odbora, ministrstvo, pristojno za znanost,
predlaga kandidata, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega poziva,
brez ponovljenega javnega poziva.
(4) Predstavnika uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov inštituta
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na inštitutu se podrobneje določi v statutu.
11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja inštituta.
(2) Upravni odbor inštituta ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte inštituta ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja inštituta in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. sprejema letno poročilo inštituta;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
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9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem inštituta;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja inštituta;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem inštituta;
18. imenuje in razrešuje direktorja inštituta, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu inštituta obvešča o svojem
delu.
12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora inštituta morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.
2. Direktor
13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ inštituta.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja inštitut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja inštituta. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela inštituta in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti inštituta;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
inštituta;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt inštituta;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu inštituta;
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6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja inštituta;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
inštituta, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da inštitut posluje v skladu
z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti
inštituta.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti inštituta. Direktor odgovarja inštitutu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor inštituta.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja inštituta je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti inštituta, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta;
5. pripravi vizijo razvoja inštituta za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor inštituta lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Inštitut ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ inštituta.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih inštituta;
2. daje mnenje k strategiji razvoja inštituta;
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3. obravnava letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja inštituta;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora inštituta.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE INŠTITUTA
18. člen
(1) Inštitut je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
(2) Inštitut ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Inštitut je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
inštitut pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Inštitut posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
inštitut pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
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financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri inštitutu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri inštitutu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
(5) Sredstva za izvajanje programa strokovno-razvojnih
nalog iz osmega odstavka 4. člena tega sklepa inštitut pridobiva na podlagi letnega programa strokovno-razvojnih nalog
iz devetega odstavka 4. člena tega sklepa. Za izvajanje strokovno-razvojnih nalog dejavnosti iz osmega odstavka 4. člena
tega sklepa se medsebojna razmerja med inštitutom in pristojnim ministrstvom oziroma drugim pristojnim državnim organom
podrobneje uredijo s pogodbo v skladu z veljavnimi predpisi,
v kateri se uredita tudi višina in način pridobivanja sredstev iz
državnega proračuna.
21. člen
(1) Pri inštitutu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki inštituta, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada inštituta upravlja
direktor inštituta.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
22. člen
Inštitut prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme inštitut nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, inštitut lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Inštitut za pokritje presežka odhodkov nad prihodki,
ustvarjenega iz javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in z dejavnostmi iz tretjega, četrtega in petega
odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka
5. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči
ustanovitelj na predlog upravnega odbora inštituta.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, inštitut ne
sme pokriti iz sredstev javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali dejavnosti iz tretjega, četrtega in
petega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave
primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora
inštituta.
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(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
inštituta mora inštitut naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.

30. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odlok o
preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/92, 65/99, 45/00, 72/01,
69/02, 112/03, 61/04, 11/06, 47/11, 72/11 in 55/17).

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU

31. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

24. člen
Inštitut je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.

Št. 00704-288/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0015
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim inštitut razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti inštituta iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Inštitut odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(1) Mandat direktorja inštituta ter mandati upravnega odbora in znanstvenega sveta inštituta se nadaljujejo do njihovega izteka.
(2) Ne glede na tretji odstavek 10. člena tega sklepa se
lahko v koledarskem letu 2022 predstavnika ustanovitelja, ki
ga imenuje vlada, v upravnem odboru imenuje brez izvedbe
javnega poziva.
(3) Ne glede na četrti odstavek 10. člena tega sklepa
se lahko v koledarskem letu 2022 predstavnika uporabnikov
oziroma zainteresirane javnosti v upravnem odboru imenujeta
brez izvedbe javnega poziva.
27. člen
Inštitut uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen
Pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti iz
četrtega odstavka 1. člena tega sklepa vlada, Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Univerza v Ljubljani sklenejo v
šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa. Do uveljavitve nove
pogodbe se uporablja Pogodba o prenosu ustanoviteljskih pravic na Inštitut za narodnostna vprašanja, Erjavčeva cesta 26,
Ljubljana, ter o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti soustanoviteljev, sklenjena 31. 12. 1992 med Republiko Slovenijo, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti,
Filozofsko fakulteto, Pravno fakulteto, Ekonomsko fakulteto in
Fakulteto za družbene vede.

2743.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Inštitut za novejšo zgodovino

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Inštitut za novejšo zgodovino
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega
zavoda Inštitut za novejšo zgodovino (v nadaljnjem besedilu:
inštitut) uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem
besedilu: ZZrID) in drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Inštitut za novejšo zgodovino je bil preoblikovan v javni
raziskovalni zavod z Odlokom o preoblikovanju Inštituta za
novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS,
št. 39/92, 65/99, 37/03, 11/06, 47/11 in 134/20) in v skladu s
tem sklepom nadaljuje svoje delo.
2. člen
Inštitut je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
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II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Inštitut za novejšo zgodovino.
(2) Ime v angleškem jeziku: Institute of Contemporary
History.
(3) Skrajšano ime: INZ.
(4) Sedež inštituta: Ljubljana.
(5) Poslovni naslov inštituta: Privoz 11, Ljubljana.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
4. člen
(1) Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom,
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev,
J 58.130 Izdajanje časopisov,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 Drugo založništvo,
J 58.290 Drugo izdajanje programja,
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
J 63.990 Drugo informiranje,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic,
R 91.012 Dejavnost arhivov.
(2) Inštitut je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
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oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Inštitut je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Inštitut izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Inštitut s svojo dejavnostjo prispeva k vsestranski
dostopnosti in uporabi znanja v družbi, soustvarja nacionalno,
znanstveno in kulturno identiteto Slovenije, skrbi za prenos
raziskovalnih dosežkov, za obveščanje javnosti o znanstvenoraziskovalnih dosežkih, za popularizacijo znanosti in za širjenje
znanstvene kulture.
(7) Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(8) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov inštitut sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih letnih poročil.
5. člen
(1) Inštitut lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar inštitut opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom inštituta.
(3) Inštitut prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen
(1) Inštitut lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Inštitut lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju inštituta z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Inštitut in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti inštituta ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Inštitut lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko inštitut v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo inštitut ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektu-
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alno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu inštituta, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, inštitut potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora inštituta. Pripravljena
mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI INŠTITUTA
8. člen
Podrobnejša organiziranost inštituta se določi s statutom.
Organi inštituta so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.

9. člen

1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja inštituta je upravni odbor, ki ga
sestavlja pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov, in
sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in
enega na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo,
– dva člana imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana
člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
inštituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje vlada, se izbereta na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva, pristojnega za kulturo. Če se
na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma če
prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem
pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega
odbora, ministrstvi iz prve alineje prvega odstavka tega člena
vladi v imenovanje predlagata kandidata, ki izpolnjujeta pogoje
iz tega javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.
(4) Predstavnika uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov inštituta
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na inštitutu se podrobneje določi v statutu.
11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja inštituta.
(2) Upravni odbor inštituta ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte inštituta ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja inštituta in spremlja njeno
uresničevanje;
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3. sprejema letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. sprejema letno poročilo inštituta;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem inštituta;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja inštituta;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem inštituta;
18. imenuje in razrešuje direktorja inštituta, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu inštituta obvešča o svojem
delu.
12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora inštituta morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.
2. Direktor
13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ inštituta.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja inštitut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja inštituta. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela inštituta in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti inštituta;
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2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
inštituta;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt inštituta;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu inštituta;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja inštituta;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
inštituta, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da inštitut posluje v skladu
z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti
inštituta.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti inštituta. Direktor odgovarja inštitutu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor inštituta.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja inštituta je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti inštituta, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta;
5. pripravi vizijo razvoja inštituta za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor inštituta lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Inštitut ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje znanstveni svet.
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(2) Znanstveni svet je strokovni organ inštituta.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih inštituta;
2. daje mnenje k strategiji razvoja inštituta;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja inštituta;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora inštituta.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE INŠTITUTA
18. člen
(1) Inštitut je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
(2) Inštitut ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Inštitut je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
inštitut pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Inštitut posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih
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(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
inštitut pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri inštitutu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri inštitutu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
21. člen
(1) Pri inštitutu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki inštituta, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada inštituta upravlja
direktor inštituta.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
22. člen
Inštitut prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme inštitut nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, inštitut lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Inštitut za pokritje presežka odhodkov nad prihodki,
ustvarjenega iz javne službe in z dejavnostmi iz tretjega in
četrtega odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz
prvega odstavka 5. člena tega sklepa. O načinu poravnave
primanjkljaja odloči ustanovitelj na predlog upravnega odbora inštituta.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, inštitut ne
sme pokriti iz sredstev javne službe ali dejavnosti iz tretjega in
četrtega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave
primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora
inštituta.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
inštituta mora inštitut naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
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VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Inštitut je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim inštitut razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti inštituta iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Inštitut odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(1) Mandat direktorja inštituta ter mandati upravnega odbora in znanstvenega sveta inštituta se nadaljujejo do njihovega izteka.
(2) Ne glede na tretji odstavek 10. člena tega sklepa se
lahko v koledarskem letu 2022 predstavnika ustanovitelja v
upravnem odboru imenujeta brez izvedbe javnega poziva.
(3) Ne glede na četrti odstavek 10. člena tega sklepa
se lahko v koledarskem letu 2022 predstavnika uporabnikov
oziroma zainteresirane javnosti v upravnem odboru imenujeta
brez izvedbe javnega poziva.
27. člen
Inštitut uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odlok
o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 39/92, 65/99, 37/03, 11/06,
47/11 in 134/20).
30. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-295/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0016
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik
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Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Kemijski inštitut

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Kemijski inštitut
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega
zavoda Kemijski inštitut (v nadaljnjem besedilu: inštitut) uskladi
z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti
(Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID) in
drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Soustanovitelj Kemijskega inštituta kot javnega raziskovalnega zavoda je Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
(4) Medsebojne pravice in obveznosti med Republiko
Slovenijo kot ustanoviteljem javnega raziskovalnega zavoda
Kemijski inštitut in soustanoviteljem Kemijskega inštituta se
uredijo s pogodbo, ki jo v imenu Republike Slovenije sklene
vlada.
(5) Kemijski inštitut je bil preoblikovan v javni raziskovalni
zavod z Odlokom o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Kemijski inštitut (Uradni list RS, št. 20/92, 65/99, 33/02, 11/06,
47/11 in 4/17) in v skladu s tem sklepom nadaljuje svoje delo.
2. člen
Inštitut je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA

stry.

3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Kemijski inštitut.
(2) Skrajšano ime: KI.
(3) Ime v angleškem jeziku: National Institute of Chemi-

(4) Skrajšano ime: NIC.
(5) Sedež inštituta: Ljubljana.
(6) Poslovni naslov inštituta: Hajdrihova ulica 19, Ljubljana.
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III. DEJAVNOST INŠTITUTA
4. člen
(1) Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
C 20.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih
spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primerni obliki,
C 20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij,
C 20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij,
C 21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin,
C 21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov,
E 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije,
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic.
(2) Inštitut je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Inštitut je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Inštitut izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene
kulture in obveščanje javnosti.
(7) Inštitut v okviru svoje dejavnosti daje poseben poudarek spodbujanju tehnološkega razvoja in pospeševanju
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tehnološko zahtevnejšega podjetništva, ki potrebuje povezavo
z raziskovalnim okoljem.
(8) Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(9) Inštitut v okviru svoje dejavnosti lahko opravlja naloge
s področja meroslovja.
(10) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov inštitut
sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno
obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih
letnih poročil.
5. člen
(1) Inštitut lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar inštitut opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom inštituta.
(3) Inštitut prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen
(1) Inštitut lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Inštitut lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju inštituta z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Inštitut in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti inštituta ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Inštitut lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko inštitut v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo inštitut ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu inštituta, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, inštitut potrebuje soglasje ustanovitelja,
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in sicer na predlog upravnega odbora inštituta. Pripravljena
mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI INŠTITUTA
8. člen
Podrobnejša organiziranost inštituta se določi s statutom.
Organi inštituta so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.

9. člen

1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja inštituta je upravni odbor, ki ga
sestavlja pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov,
in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
in enega na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– dva člana imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana
člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
inštituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje vlada, se izbereta na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.
Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov
oziroma če prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje
upravnega odbora, ministrstvi iz prve alineje prvega odstavka
tega člena vladi v imenovanje predlagata kandidata, ki izpolnjujeta pogoje iz tega javnega poziva, brez ponovljenega
javnega poziva.
(4) Predstavnika uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov inštituta
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na inštitutu se podrobneje določi v statutu.
11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja inštituta.
(2) Upravni odbor inštituta ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte inštituta ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja inštituta in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. sprejema letno poročilo inštituta;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
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12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem inštituta;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja inštituta;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem inštituta;
18. imenuje in razrešuje direktorja inštituta, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu inštituta obvešča o svojem
delu.
12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora inštituta morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.
2. Direktor
13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ inštituta.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja inštitut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja inštituta. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela inštituta in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti inštituta;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
inštituta;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt inštituta;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu inštituta;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja inštituta;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
inštituta, če s predpisi ni določeno drugače;
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10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da inštitut posluje v skladu
z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti
inštituta.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti inštituta. Direktor odgovarja inštitutu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor inštituta.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja inštituta je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti inštituta, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta;
5. pripravi vizijo razvoja inštituta za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor inštituta lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Inštitut ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ inštituta.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih inštituta;
2. daje mnenje k strategiji razvoja inštituta;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
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8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja inštituta;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora inštituta.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE INŠTITUTA
18. člen
(1) Inštitut je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
(2) Inštitut ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Inštitut je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
inštitut pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Inštitut posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
inštitut pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri inštitutu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
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(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri inštitutu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
21. člen
(1) Pri inštitutu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki inštituta, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada inštituta upravlja
direktor inštituta.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
22. člen
Inštitut prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme inštitut nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, inštitut lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Inštitut za pokritje presežka odhodkov nad prihodki,
ustvarjenega iz javne službe in z dejavnostmi iz tretjega in
četrtega odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek
prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja
odloči ustanovitelj na predlog upravnega odbora inštituta.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, inštitut ne
sme pokriti iz sredstev javne službe ali dejavnosti iz tretjega in
četrtega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave
primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora
inštituta.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
inštituta mora inštitut naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Inštitut je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.
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VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim inštitut razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti inštituta iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Inštitut odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Mandat direktorja inštituta ter mandati upravnega odbora
in znanstvenega sveta inštituta se nadaljujejo do njihovega
izteka.
27. člen
Inštitut uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen
Pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti iz
četrtega odstavka 1. člena tega sklepa vlada in Slovenska
akademija znanosti in umetnosti skleneta v šestih mesecih od
uveljavitve tega sklepa.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut
(Uradni list RS, št. 20/92, 65/99, 33/02, 11/06, 47/11 in 4/17).
31. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-210/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0018
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Kmetijski inštitut Slovenije
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega
zavoda Kmetijski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inštitut) uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski
dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu:
ZZrID) in drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Kmetijski inštitut Slovenije je bil kot javni raziskovalni
zavod ustanovljen s Sklepom o preoblikovanju Kmetijskega
inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS,
št. 66/96, 65/99, 84/02, 11/06, 43/06 in 47/11). Kot njegov
pravni naslednik je bil Kmetijski inštitut Slovenije ustanovljen s
Sklepom o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 47/11, 71/18 in 101/21)
in v skladu s tem sklepom nadaljuje svoje delo.
2. člen
Inštitut je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Kmetijski inštitut
Slovenije.
(2) Skrajšano ime: KIS.
(3) Ime v angleškem jeziku: Agricultural Institute of Slovenia.
(4) Skrajšano ime v angleškem jeziku: AIS.
(5) Sedež inštituta: Ljubljana.
(6) Poslovni naslov inštituta: Hacquetova ulica 17, Ljubljana.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA

2745.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Kmetijski inštitut Slovenije

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

4. člen
(1) Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
A 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic,
A 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in
gomoljnic,
A 01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna,
A 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin,
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A 01.210 Vinogradništvo,
A 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja,
A 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic,
A 01.300 Razmnoževanje rastlin,
A 01.4 Živinoreja,
A 01.500 Mešano kmetijstvo,
A 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo,
A 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih,
A 01.630 Priprava pridelkov,
A 01.640 Obdelava semen,
A 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
A 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
A 02.400 Storitve za gozdarstvo,
C 10.410 Proizvodnja olja in maščob,
C 10.420 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob,
C 10.910 Proizvodnja krmil,
C 10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali,
C 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav,
G 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
G 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in
krmo,
G 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
G 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi,
G 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo,
G 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
G 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnimi olji in maščobami,
G 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo,
G 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki,
G 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo,
G 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi,
G 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
G 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
G 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s
tekstilijami in obutvijo,
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom,
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
H 52.100 Skladiščenje,
H 52.240 Pretovarjanje,
I 55.201 Počitniški domovi in letovišča,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških programih in napravah,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije,
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M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
N 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
in zakup,
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N 82.920 Pakiranje,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.011 Dejavnost knjižnic,
R 91.012 Dejavnost arhivov,
R 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot.
(2) Inštitut je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Inštitut je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Inštitut izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene
kulture in obveščanje javnosti.
(7) Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(8) Inštitut v okviru svoje dejavnosti s področja kmetijstva
na podlagi imenovanj v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna
področja javnih služb, izvaja:
1. javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih
rastlin;
2. javno službo strokovnih nalog v živinoreji in drugih
nalog, ki se izvajajo kot javna služba v živinoreji;
3. javno službo zdravstvenega varstva rastlin;
4. javno službo na področju fitofarmacevtskih sredstev
in naprav;
5. javno službo nalog rastlinske genske banke;
6. javno službo nalog genske banke v živinoreji.
(9) Inštitut opravlja tudi naloge po javnem pooblastilu in
strokovne naloge s področja kmetijstva:
1. opravlja naloge diagnostičnih preiskav in drugih strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin;
2. opravlja naloge razvoja analitičnih ter testnih metod in
deluje kot referenčni laboratorij za škodljive organizme rastlin;
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3. opravlja strokovne naloge preizkušanja in ocenjevanja
fitofarmacevtskih sredstev;
4. opravlja preizkušanja sort v postopku registracije sort;
5. hranjenje varstvenih oziroma standardnih vzorcev semenskega materiala zavarovanih sort in sort, vpisanih v sortno
listo;
6. uradno potrjuje semenski material kmetijskih rastlin;
7. izvaja naknadno kontrolo semenskega materiala kmetijskih rastlin;
8. vodi predpisane evidence, registre in druge zbirke podatkov, ki so povezane v informacijski sistem in mednarodne
informacijske sisteme na področju živinoreje;
9. opravlja strokovne naloge in monitoring na področju
kontrole ustreznosti krme, dodatkov in premiksov;
10. opravlja analize medu;
11. opravlja analize mineralnih gnojil;
12. opravlja analize in oceno vina in drugih proizvodov iz
grozdja in vina;
13. opravlja analize žganih pijač;
14. opravlja kemijske analize fitofarmacevtskih sredstev
in analize ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih
pridelkih.
(10) Inštitut opravlja tudi strokovne naloge s področja
kmetijstva v povezavi z varstvom voda, okolja ter narave, in
sicer v zvezi:
1. z ukrepi na vodovarstvenih območjih;
2. z izpusti toplogrednih plinov in onesnaževal zraka s
projekcijami in možnostmi za zmanjševanje teh izpustov ter
v zvezi s pripravo programov in poročil glede zmanjševanja
izpustov toplogrednih plinov in onesnaževal zraka;
3. z varstvom voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov;
4. s stanjem tal v Sloveniji;
5. z monitoringom emisij toplogrednih plinov in odvzemov
zaradi rabe zemljišč in spremembe rabe zemljišč;
6. s prilagajanjem podnebnim spremembam;
7. z biološko razgradljivimi odpadki in uporabo blata iz
čistilnih naprav v kmetijstvu ter
8. drugimi strokovnimi nalogami v zvezi z vplivi kmetijske
dejavnosti na varstvo okolja in narave ter izvajanjem ukrepov
varstva okolja in narave v kmetijstvu.
(11) Inštitut opravlja strokovne naloge ocenjevanja snovi
in biocidnih proizvodov v povezavi z varstvom okolja.
(12) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov inštitut
sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno
obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih
letnih poročil.
5. člen
(1) Inštitut lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar inštitut opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom inštituta.
(3) Inštitut prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen
(1) Inštitut lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
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(2) Inštitut lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju inštituta z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Inštitut in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti inštituta ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Inštitut lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko inštitut v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo inštitut ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu inštituta, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, inštitut potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora inštituta. Pripravljena
mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI INŠTITUTA
8. člen
Podrobnejša organiziranost inštituta se določi s statutom.
Organi inštituta so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.

9. člen

1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja inštituta je upravni odbor, ki ga
sestavlja sedem članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov,
in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
enega na predlog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in prehrano, ter enega na predlog ministrstva, pristojnega za okolje,
– tri člane imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti. Imenovani člani
iz vrst uporabnikov ne smejo prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
inštituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje vlada, se
izberejo na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pri-
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stojnega za znanost, ministrstva, pristojnega za kmetijstvo
in prehrano, ter ministrstva, pristojnega za okolje. Če se na
javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma, če
prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem
pozivu in je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje upravnega
odbora, ministrstva iz prve alineje prvega odstavka tega člena
vladi v imenovanje predlagajo kandidate, ki izpolnjujejo pogoje
iz tega javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.
(4) Predstavnike uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov inštituta
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na inštitutu se podrobneje določi v statutu.

12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora inštituta morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.

11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja inštituta.
(2) Upravni odbor inštituta ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte inštituta ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja inštituta in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. sprejema letno poročilo inštituta;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem inštituta;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja inštituta;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem inštituta;
18. imenuje in razrešuje direktorja inštituta, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu inštituta obvešča o svojem
delu.

13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ inštituta.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja inštitut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja inštituta. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela inštituta in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti inštituta;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
inštituta;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt inštituta;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu inštituta;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja inštituta;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
inštituta, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da inštitut posluje v skladu
z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti
inštituta.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti inštituta. Direktor odgovarja inštitutu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.

2. Direktor

14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor inštituta.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja inštituta je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti inštituta, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
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2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta;
5. pripravi vizijo razvoja inštituta za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor inštituta lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Inštitut ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ inštituta.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih inštituta;
2. daje mnenje k strategiji razvoja inštituta;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja inštituta;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora inštituta.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE INŠTITUTA
18. člen
(1) Inštitut je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
(2) Inštitut ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Inštitut je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
inštitut pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Inštitut posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
inštitut pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri inštitutu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri inštitutu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
(5) Sredstva za izvajanje dejavnosti iz osmega odstavka
4. člena tega sklepa inštitut pridobiva na podlagi letnih programov dela in finančnih načrtov javnih služb, h katerim je
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, oziroma organ, pristojen
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, dal soglasje
in so sestavni del letnega programa in finančnega načrta inštituta. Medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom,
pristojnim za kmetijstvo, oziroma organom, pristojnim za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se podrobneje uredijo
s pogodbami.
(6) Naloge s področja kmetijstva iz devetega odstavka
4. člena tega sklepa se izvajajo v skladu s predpisi, na podlagi
katerih je inštitut pridobil javno pooblastilo, ali na podlagi predpisov, ki urejajo izvajanje strokovnih nalog. Izvajanje nalog,
medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo in prehrano, oziroma organom, pristojnim za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ter obseg in način
financiranja se podrobneje uredijo s pogodbami.
(7) Inštitut opravlja naloge iz desetega odstavka 4. člena
tega sklepa v skladu s programi dela in finančnimi načrti. Posamezni program dela in finančni načrt po predhodnem mnenju
posameznega pristojnega ministrstva sprejme upravni odbor
inštituta. Izvajanje nalog iz posameznega programa, medsebojna razmerja med inštitutom in pristojnimi ministrstvi ter način in
obseg financiranja se podrobneje uredijo s pogodbami.
(8) Inštitut opravlja naloge iz enajstega odstavka 4. člena
v skladu s programom s finančnim načrtom, ki ga po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za zdravje (Urad Republike Slovenije za kemikalije), sprejme upravni odbor inštituta.
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Izvajanje nalog iz programa ter medsebojna razmerja med
inštitutom in ministrstvom, pristojnim za zdravje (Urad Republike Slovenije za kemikalije) ter način in obseg financiranja se
podrobneje uredijo s pogodbo.
21. člen
(1) Pri inštitutu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki inštituta, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada inštituta upravlja
direktor inštituta.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
22. člen
Inštitut prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme inštitut nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, inštitut lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Inštitut za pokritje presežka odhodkov nad prihodki,
ustvarjenega iz javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in z dejavnostmi iz tretjega do osmega odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek prihodkov nad
odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena
tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči ustanovitelj na predlog upravnega odbora inštituta.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, inštitut ne
sme pokriti iz sredstev javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali dejavnosti iz tretjega do osmega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora inštituta.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
inštituta mora inštitut naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
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vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim inštitut razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti inštituta iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Inštitut odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Mandat direktorja inštituta ter mandati upravnega odbora
in znanstvenega sveta inštituta se nadaljujejo do njihovega
izteka.
27. člen
Inštitut uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 47/11, 71/18 in 101/21),
določbe devetega in desetega odstavka 3. člena, IV.a poglavja
Slovenska čebelarska akademija ter 16.a in 17.a člena pa se
uporabljajo do 31. 12. 2022.
30. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-292/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0019
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2746.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Nacionalni inštitut za biologijo

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

24. člen
Inštitut je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Nacionalni inštitut za biologijo

VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA

I. STATUS INŠTITUTA

25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do

1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega
zavoda Nacionalni inštitut za biologijo (v nadaljnjem besedilu:
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inštitut) uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem
besedilu: ZZrID) in drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Nacionalni inštitut za biologijo je bil preoblikovan v
javni raziskovalni zavod s Sklepom o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Nacionalnega inštituta za biologijo (Uradni
list RS, št. 16/94, 3/98, 65/99, 13/03, 84/05, 11/06, 14/07 in
47/11) in v skladu s tem sklepom nadaljuje svoje delo.
2. člen
Inštitut je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Nacionalni inštitut za biologijo.
(2) Ime v angleškem jeziku: National Institute of Biology.
(3) Skrajšano ime: NIB.
(4) Sedež inštituta: Ljubljana.
(5) Poslovni naslov inštituta: Večna pot 111, Ljubljana.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
4. člen
(1) Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
I 55.201 Počitniški domovi in letovišča,
I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 Drugo založništvo,
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije,

Uradni list Republike Slovenije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M 74.200 Fotografska dejavnost,
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup,
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic,
R 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot.
(2) Inštitut je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Inštitut je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Inštitut izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene
kulture in obveščanje javnosti.
(7) Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(8) Inštitut v okviru svoje dejavnosti daje poseben poudarek znanstvenim osnovam za varstvo narave in okolja ter
spremljanje procesov v njem ter razvoju novih in čistih tehnologij v skladu s principi trajnostnega razvoja in ohranjanja
biodiverzitete.
(9) Inštitut v okviru svoje dejavnosti izvaja:
1. naloge monitoringa morja, somornic, celinskih voda in
kopenskih ekosistemov v skladu s predpisi na področju varstva
okolja (v nadaljnjem besedilu: monitoring okolja);
2. monitoring stanja biotske raznovrstnosti, zlasti varstveno in ekološko pomembnih vrst, in ekosistemov v skladu
s predpisi in s principi ohranjanja ekosistemskih storitev ter
zmanjševanja propadanja biodiverzitete (v nadaljnjem besedilu: monitoring narave);
3. naloge monitoringa, analiziranja in testiranja odvzetih
vzorcev ter razvoja analitičnih in testnih metod; druge naloge
kot referenčni preskusni laboratorij na področju gensko spremenjenih organizmov v skladu s predpisi na področju ravnanja
z gensko spremenjenimi organizmi (v nadaljnjem besedilu:
monitoring GSO);
4. naloge monitoringa, analiziranja in testiranja odvzetih
vzorcev ter razvoja analitičnih in testnih metod za analizo odpadnih vod (v nadaljnjem besedilu: monitoring odpadnih vod);
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5. naloge monitoringa, analiziranja in testiranja odvzetih
vzorcev ter razvoja analitičnih in testnih metod za monitoring
(toksičnih in patogenih) mikroorganizmov v vodnih telesih (v
nadaljnjem besedilu: monitoring mikroorganizmov v vodnih
telesih);
6. razvojne in strokovne naloge s področja upravljanja
celinskih voda, morja in kopenskih ekosistemov, zlasti razvoj
strokovnih osnov in metodologij za spremljanje stanja in procesov v vodnih in kopenskih ekosistemih ter za potrebe varstva
okolja in narave (v nadaljnjem besedilu: razvojne in strokovne
naloge).
(10) Inštitut v okviru svoje dejavnosti v skladu s predpisi
na področju zdravstvenega varstva rastlin:
– opravlja strokovne naloge na področju zdravstvenega
varstva rastlin,
– opravlja laboratorijske analize, preskuse in diagnosticiranje vzorcev na prisotnost škodljivih organizmov rastlin, kot so
bakterije, virusi, viroidi in fitoplazme,
– opravlja naloge razvoja analitičnih ter testnih metod in
– deluje kot referenčni laboratorij za škodljive organizme
rastlin – bakterije, viruse, viroide in fitoplazme.
(11) Inštitut v okviru svoje dejavnosti opravlja naloge s
področja meroslovja na področju množine snovi na nivoju, ki
je skladen z zahtevami predpisa, ki določa pogoje in postopek
priznanja pravnih oseb za nosilce nacionalnih etalonov.
(12) Inštitut izvaja strokovno svetovanje in ukrepanje v
primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje
ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi.
(13) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov inštitut
sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno
obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih
letnih poročil.
5. člen
(1) Inštitut lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar inštitut opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom inštituta.
(3) Inštitut prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen
(1) Inštitut lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Inštitut lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju inštituta z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Inštitut in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti inštituta ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
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(2) Inštitut lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko inštitut v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo inštitut ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu inštituta, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, inštitut potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora inštituta. Pripravljena
mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI INŠTITUTA
8. člen
Podrobnejša organiziranost inštituta se določi s statutom.
9. člen
Organi inštituta so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.
1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja inštituta je upravni odbor, ki ga
sestavlja pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov, in
sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in
enega na predlog ministrstva, pristojnega za okolje,
– dva člana imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana
člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
inštituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje vlada, se
izbereta na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva, pristojnega za okolje. Če se
na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma če
prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem
pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega
odbora, ministrstvi iz prve alineje prvega odstavka tega člena
vladi v imenovanje predlagata kandidata, ki izpolnjujeta pogoje
iz tega javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.
(4) Predstavnika uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov inštituta
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na inštitutu se podrobneje določi v statutu.
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11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja inštituta.
(2) Upravni odbor inštituta ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte inštituta ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja inštituta in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. sprejema letno poročilo inštituta;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem inštituta;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja inštituta;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem inštituta;
18. imenuje in razrešuje direktorja inštituta, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu inštituta obvešča o svojem
delu.
12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora inštituta morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.
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2. Direktor
13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ inštituta.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja inštitut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja inštituta. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela inštituta in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti inštituta;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
inštituta;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt inštituta;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu inštituta;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja inštituta;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
inštituta, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da inštitut posluje v skladu
z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti
inštituta.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti inštituta. Direktor odgovarja inštitutu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor inštituta.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja inštituta je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti inštituta, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta;
5. pripravi vizijo razvoja inštituta za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor inštituta lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
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16. člen
(1) Inštitut ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ inštituta.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih inštituta;
2. daje mnenje k strategiji razvoja inštituta;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja inštituta;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora inštituta.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE INŠTITUTA
18. člen
(1) Inštitut je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
(2) Inštitut ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Inštitut je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
inštitut pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;

Št.

114 / 31. 8. 2022 /

Stran

8233

3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Inštitut posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
inštitut pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri inštitutu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri inštitutu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
(5) Inštitut opravlja naloge monitoringa okolja iz 1. točke
devetega odstavka 4. člena tega sklepa in monitoringa narave
iz 2. točke devetega odstavka 4. člena tega sklepa v skladu z
letnimi programi monitoringa, ki jih pripravi ministrstvo, pristojno
za okolje. Medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom,
pristojnim za okolje, ter višina in način pridobivanja sredstev iz
državnega proračuna se podrobneje uredijo s pogodbo.
(6) Inštitut opravlja naloge monitoringa GSO iz 3. točke
devetega odstavka 4. člena tega sklepa v skladu z letnimi
programi monitoringa, ki jih pripravita ministrstvo, pristojno za
okolje, oziroma ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano.
Medsebojna razmerja med inštitutom in pristojnim ministrstvom
ter višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se podrobneje uredijo s pogodbo.
(7) Inštitut opravlja naloge monitoringa odpadnih voda
iz 4. točke devetega odstavka 4. člena tega sklepa v skladu
s programom, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za okolje.
Medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom ter višina
in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se podrobneje uredijo s pogodbo.
(8) Inštitut opravlja naloge monitoringa mikroorganizmov
v vodnih telesih iz 5. točke devetega odstavka 4. člena tega
sklepa v skladu z letnimi programi monitoringa, ki jih pripravi
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano, ministrstvo,
pristojno za zdravje, oziroma ministrstvo, pristojno za okolje,
oziroma drugi pristojni organi. Medsebojna razmerja med inštitutom in pristojnim ministrstvom oziroma drugim pristojnim
organom ter višina in način pridobivanja sredstev iz državnega
proračuna se podrobneje uredijo s pogodbo.
(9) Inštitut opravlja razvojne in strokovne naloge iz 6. točke devetega odstavka 4. člena tega sklepa v skladu s programom, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za okolje, oziroma
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano. Medsebojna
razmerja med inštitutom in pristojnim ministrstvom ter višina in
način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se podrobneje uredijo s pogodbo.
(10) Inštitut opravlja naloge iz desetega odstavka 4. člena
tega sklepa v skladu z letnimi programi strokovnih nalog, ki jih
pripravi organ, pristojen za varstvo rastlin. Medsebojna razmerja med inštitutom in organom, pristojnim za varstvo rastlin, ter
višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna
se podrobneje uredijo s pogodbo.
(11) Za izvajanje dejavnosti iz enajstega odstavka 4. člena tega sklepa se medsebojna razmerja med inštitutom in
organom, pristojnim za meroslovje, podrobneje uredijo s pogodbo. Izvajanje dejavnosti ter način in obseg letnega sofi-
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nanciranja inštituta se določijo v skladu s predpisom, ki določa
pogoje in postopek priznanja pravnih oseb za nosilce nacionalnih etalonov.
(12) Inštitut opravlja naloge iz dvanajstega odstavka
4. člena tega sklepa v skladu z letnim programom, ki ga pripravi
ministrstvo, pristojno za obrambo. Medsebojna razmerja med
inštitutom in ministrstvom, pristojnim za obrambo, ter višina in
način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se podrobneje uredijo s pogodbo.
21. člen
(1) Pri inštitutu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki inštituta, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada inštituta upravlja
direktor inštituta.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
22. člen
Inštitut prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme inštitut nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, inštitut lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Inštitut za pokritje presežka odhodkov nad prihodki,
ustvarjenega iz javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in z dejavnostmi iz tretjega do dvanajstega
odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka
5. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči
ustanovitelj na predlog upravnega odbora inštituta.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, inštitut ne
sme pokriti iz sredstev javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali dejavnosti iz tretjega do dvanajstega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave
primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora
inštituta.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
inštituta mora inštitut naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Inštitut je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
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brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim inštitut razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti inštituta iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Inštitut odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(1) Mandat direktorja inštituta ter mandati upravnega odbora in znanstvenega sveta inštituta se nadaljujejo do njihovega izteka.
(2) Ne glede na tretji odstavek 10. člena tega sklepa se
lahko v koledarskem letu 2022 predstavniki ustanovitelja v
upravnem odboru imenujejo brez izvedbe javnega poziva.
(3) Ne glede na četrti odstavek 10. člena tega sklepa se
lahko v koledarskem letu 2022 predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v upravnem odboru imenujejo brez
izvedbe javnega poziva.
27. člen
Inštitut uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Nacionalnega inštituta za biologijo (Uradni list RS, št. 16/94, 3/98, 65/99, 13/03,
84/05, 11/06, 14/07 in 47/11).
30. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-294/2022
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Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Pedagoški inštitut

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega

Uradni list Republike Slovenije
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Pedagoški inštitut
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut (v nadaljnjem besedilu: inštitut)
uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu:
ZZrID) in drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Pedagoški inštitut je bil preoblikovan v javni raziskovalni zavod s Sklepom o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Pedagoški inštitut (Uradni list RS, št. 26/95, 65/99,
33/02, 57/02, 115/02, 11/06, 47/11 in 61/16) in v skladu s tem
sklepom nadaljuje svoje delo.
2. člen
Inštitut je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Pedagoški inštitut.
(2) Skrajšano ime: PI.
(3) Ime v angleškem jeziku: Educational research institute.
(4) Skrajšano ime Inštituta v angleškem jeziku: ERI.
(5) Sedež inštituta: Ljubljana.
(6) Poslovni naslov inštituta: Gerbičeva ulica 62, Ljubljana.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
4. člen
(1) Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
C 18.130 Priprava za tisk in objavo,
C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
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J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.011 Dejavnost knjižnic,
R 91.020 Dejavnost muzejev,
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj.
(2) Inštitut je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Inštitut je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Inštitut izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene
kulture in obveščanje javnosti.
(7) Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(8) Inštitut v okviru svoje dejavnosti na področju vzgoje in
izobraževanja opravlja strokovno-razvojne naloge, povezane z
zbiranjem in analizo podatkov o učinkovitosti izobraževalnega
sistema ter spremljanjem mednarodne primerljivosti indikatorjev kakovosti izobraževanja in evalvacijske dejavnosti s področja izobraževalne politike, izvaja ciklične mednarodne raziskave na velikih vzorcih (kot npr. PIRLS, ICCS, TIMSS, PISA,
TALIS) ter druge s programom določene strokovno-razvojne
naloge (v nadaljnjem besedilu: program strokovno-razvojnih
nalog). Podrobnejša opredelitev in predvideni obseg nalog se
določita na podlagi prednostnih nalog ministrstva, pristojnega
za izobraževanje, v letnem programu strokovno-razvojnih nalog
inštituta, ki je sestavni del letnega programa dela in finančnega
načrta inštituta.
(9) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov inštitut sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih letnih poročil.
5. člen
(1) Inštitut lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar inštitut opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
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storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom inštituta.
(3) Inštitut prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen
(1) Inštitut lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Inštitut lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju inštituta z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Inštitut in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti inštituta ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Inštitut lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko inštitut v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo inštitut ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu inštituta, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, inštitut potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora inštituta. Pripravljena
mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI INŠTITUTA
8. člen
Podrobnejša organiziranost inštituta se določi s statutom.
Organi inštituta so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.

9. člen

1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja inštituta je upravni odbor, ki ga
sestavlja pet članov, od katerih:
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– dva člana imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov,
in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
in enega na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
– dva člana imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana
člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
inštituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje vlada, se
izbereta na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma če prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev,
določenih v javnem pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno
delovanje upravnega odbora, ministrstvi iz prve alineje prvega
odstavka tega člena vladi v imenovanje predlagata kandidata,
ki izpolnjujeta pogoje iz tega javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.
(4) Predstavnika uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov inštituta
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na inštitutu se podrobneje določi v statutu.
11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja inštituta.
(2) Upravni odbor inštituta ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte inštituta ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja inštituta in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. sprejema letno poročilo inštituta;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem inštituta;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja inštituta;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem inštituta;
18. imenuje in razrešuje direktorja inštituta, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
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22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu inštituta obvešča o svojem
delu.
12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora inštituta morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.
2. Direktor
13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ inštituta.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja inštitut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja inštituta. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela inštituta in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti inštituta;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
inštituta;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt inštituta;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu inštituta;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja inštituta;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
inštituta, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da inštitut posluje v skladu
z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti
inštituta.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti inštituta. Direktor odgovarja inštitutu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
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14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor inštituta.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja inštituta je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti inštituta, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta;
5. pripravi vizijo razvoja inštituta za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor inštituta lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Inštitut ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ inštituta.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih inštituta;
2. daje mnenje k strategiji razvoja inštituta;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja inštituta;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora inštituta.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem skle-
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pom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE INŠTITUTA
18. člen
(1) Inštitut je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
(2) Inštitut ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Inštitut je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
inštitut pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Inštitut posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
inštitut pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri inštitutu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri inštitutu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
(5) Sredstva za izvajanje letnega programa strokovno-razvojnih nalog na področju vzgoje in izobraževanja iz osmega
odstavka 4. člena tega sklepa inštitut pridobiva na podlagi letnega programa strokovno-razvojnih nalog. Za izvajanje dejavnosti iz osmega odstavka 4. člena tega sklepa se medsebojna
razmerja med inštitutom in ministrstvom, pristojnim za izobraževanje, podrobneje uredijo s pogodbo, v kateri se določita tudi
višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna.
21. člen
(1) Pri inštitutu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki inštituta, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
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– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada inštituta upravlja
direktor inštituta.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
22. člen
Inštitut prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme inštitut nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, inštitut lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Inštitut za pokritje presežka odhodkov nad prihodki,
ustvarjenega iz javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in z dejavnostmi iz tretjega, četrtega in petega
odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka
5. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči
ustanovitelj na predlog upravnega odbora inštituta.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, inštitut ne
sme pokriti iz sredstev javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali dejavnosti iz tretjega, četrtega in
petega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave
primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora
inštituta.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
inštituta mora inštitut naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Inštitut je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim inštitut razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti inštituta iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Inštitut odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(1) Mandat direktorja inštituta ter mandati upravnega odbora in znanstvenega sveta inštituta se nadaljujejo do njihovega izteka.
(2) Ne glede na tretji odstavek 10. člena tega sklepa se
lahko v koledarskem letu 2022 predstavnika ustanovitelja v
upravnem odboru imenujeta brez izvedbe javnega poziva.
(3) Ne glede na četrti odstavek 10. člena tega sklepa
se lahko v koledarskem letu 2022 predstavnika uporabnikov
oziroma zainteresirane javnosti v upravnem odboru imenujeta
brez izvedbe javnega poziva.
27. člen
Inštitut uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut
(Uradni list RS, št. 26/95, 65/99, 33/02, 57/02, 115/02, 11/06,
47/11 in 61/16).
30. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-212/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0021
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2748.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Urbanistični inštitut Republike
Slovenije

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega
zavoda Urbanistični inštitut Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: inštitut) uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni
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in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID) in drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Urbanistični inštitut Republike Slovenije je postal javni
raziskovalni zavod s Sklepom o preoblikovanju Urbanističnega
inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni
list RS, št. 13/93, 46/93, 65/99, 96/03, 11/06, 68/08, 47/11 in
74/18) in v skladu s tem sklepom nadaljuje svoje delo.
2. člen
Inštitut je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Urbanistični inštitut Republike Slovenije.
(2) Ime v angleškem jeziku: Urban Planning Institute of
the Republic of Slovenia.
(3) Skrajšano ime: UIRS.
(4) Sedež inštituta: Ljubljana.
(5) Poslovni naslov inštituta: Trnovski pristan 2, Ljubljana.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
4. člen
(1) Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
C 18.130 Priprava za tisk in objavo,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje,
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
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N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic,
R 91.030 Varstvo kulturne dediščine.
(2) Inštitut je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Inštitut je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Inštitut izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene
kulture in obveščanje javnosti.
(7) Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(8) Inštitut v skladu s programom dela ministrstva, pristojnega za prostor, izvaja razvojne in strokovno tehnične naloge
na področju urejanja prostora. Izvedbo nalog nadzira ministrstvo, pristojno za prostor. Naloge se na predlog ministrstva,
pristojnega za prostor, vpišejo v letni program dela in finančni
načrt inštituta.
(9) Na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta, ki ga v delu, ki se nanaša na naloge, povezane z invalidskim
varstvom, potrdi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo,
inštitut opravlja analitične, strokovne in informacijske naloge
glede uporabe in prilagoditve objektov v javni rabi ter dostopnosti do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Izvedbo teh nalog
nadzira ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.
(10) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov inštitut
sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno
obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih
letnih poročil.
5. člen
(1) Inštitut lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar inštitut opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom inštituta.
(3) Inštitut prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
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6. člen
(1) Inštitut lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Inštitut lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju inštituta z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Inštitut in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti inštituta ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Inštitut lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko inštitut v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo inštitut ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu inštituta, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, inštitut potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora inštituta. Pripravljena
mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI INŠTITUTA
8. člen
Podrobnejša organiziranost inštituta se določi s statutom.
Organi inštituta so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.

9. člen

1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja inštituta je upravni odbor, ki ga
sestavlja pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov, in
sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in
enega na predlog ministrstva, pristojnega za prostor,
– dva člana imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana
člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
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– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
inštituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje vlada, se izbereta na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva, pristojnega za prostor. Če se
na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma če
prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem
pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega
odbora, ministrstvi iz prve alineje prvega odstavka tega člena
vladi v imenovanje predlagata kandidata, ki izpolnjujeta pogoje
iz tega javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.
(4) Predstavnika uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov inštituta
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na inštitutu se podrobneje določi v statutu.
11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja inštituta.
(2) Upravni odbor inštituta ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte inštituta ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja inštituta in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. sprejema letno poročilo inštituta;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem inštituta;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja inštituta;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem inštituta;
18. imenuje in razrešuje direktorja inštituta, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,

Št.

delu.

114 / 31. 8. 2022 /

Stran

8241

– vsako leto v letnem poročilu inštituta obvešča o svojem

12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora inštituta morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.
2. Direktor
13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ inštituta.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja inštitut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja inštituta. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela inštituta in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti inštituta;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
inštituta;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt inštituta;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu inštituta;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja inštituta;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
inštituta, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da inštitut posluje v skladu
z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti
inštituta.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti inštituta. Direktor odgovarja inštitutu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor inštituta.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja inštituta je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti inštituta, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
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1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika,
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog,
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela,
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta,
5. pripravi vizijo razvoja inštituta za pet let,
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor inštituta lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Inštitut ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ inštituta.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih inštituta;
2. daje mnenje k strategiji razvoja inštituta;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt inštituta;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja inštituta;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora inštituta.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE INŠTITUTA
18. člen
(1) Inštitut je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
(2) Inštitut ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
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premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Inštitut je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
inštitut pridobiva:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami in darili,
– iz drugih virov.
(2) Inštitut posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
inštitut pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri inštitutu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri inštitutu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
(5) Sredstva za izvajanje nalog iz osmega odstavka 4. člena tega sklepa inštitut pridobiva na podlagi letnega programa
dela in finančnega načrta inštituta. Medsebojna razmerja med
inštitutom in pristojnim ministrstvom ter višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se podrobneje uredijo
s pogodbo.
(6) Sredstva za izvajanje nalog iz devetega odstavka
4. člena tega sklepa inštitut pridobiva na podlagi vsakoletnega
programa dela, ki ga v delu, ki se nanaša na naloge, povezane
z invalidskim varstvom, potrdi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Medsebojna razmerja med inštitutom in pristojnim
ministrstvom ter višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se podrobneje uredijo s pogodbo.
21. člen
(1) Pri inštitutu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki inštituta, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada inštituta upravlja
direktor inštituta.
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VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
22. člen
Inštitut prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme inštitut nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, inštitut lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Inštitut za pokritje presežka odhodkov nad prihodki,
ustvarjenega iz javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in z dejavnostmi iz tretjega do šestega odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek prihodkov nad
odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena
tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči ustanovitelj na predlog upravnega odbora inštituta.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, inštitut ne
sme pokriti iz sredstev javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali dejavnosti iz tretjega do šestega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja
odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora inštituta.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
inštituta mora inštitut naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Inštitut je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim inštitut razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti inštituta iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Inštitut odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Mandat direktorja inštituta ter mandati upravnega odbora
in znanstvenega sveta inštituta se nadaljujejo do njihovega
izteka.
27. člen
Inštitut uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
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28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID inštitut
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v
javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/93, 46/93, 65/99,
96/03, 11/06, 68/08, 47/11 in 74/18).
30. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-293/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0022
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2749.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Znanstveno-raziskovalno središče
Koper

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
I. STATUS ZAVODA
1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega
zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper (v nadaljnjem
besedilu: zavod) uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni
in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID) in drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Znanstveno-raziskovalno središče Koper je postalo
javni raziskovalni zavod s Sklepom o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper
(Uradni list RS, št. 74/16) in v skladu s tem sklepom nadaljuje
svoje delo.
2. člen
Zavod je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
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3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Znanstveno-raziskovalno središče Koper.
(2) Ime v angleškem jeziku: Science and Research Centre
Koper.
(3) Ime v italijanskem jeziku: Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria.
(4) Skrajšano ime: ZRS Koper.
(5) Skrajšano ime zavoda se uporablja enako v vseh
jezikih.
(6) Sedež zavoda: Koper.
(7) Poslovni naslov zavoda: Garibaldijeva ulica 1, Koper.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
(1) Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
A 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane
storitve,
A 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
A 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic,
A 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in
gomoljnic,
A 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin,
A 01.210 Vinogradništvo,
A 01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja,
A 01.230 Gojenje citrusov,
A 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja,
A 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic,
A 01.260 Pridelovanje oljnih sadežev,
A 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov,
A 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih
rastlin,
A 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov,
A 01.300 Razmnoževanje rastlin,
A 01.500 Mešano kmetijstvo,
A 01.610 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih,
A 01.630 Priprava pridelkov,
A 01.640 Obdelava semen,
A 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
A 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
A 03.110 Morsko ribištvo,
A 03.120 Sladkovodno ribištvo,
A 03.210 Gojenje morskih organizmov,
C 10.410 Proizvodnja olja in maščob,
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač,
I 56.10 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.130 Izdajanje časopisov,
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daj,

J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 Drugo založništvo,
J 58.290 Drugo izdajanje programja,
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih od-

J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
J 63.990 Drugo informiranje,
K 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve,
razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo,
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M 71.111 Arhitekturno projektiranje,
M 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje,
M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije,
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij,
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M 74.200 Fotografska dejavnost,
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje,
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
N 77.2 Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo
v najem in zakup,
N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup,
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje,
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije,
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
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R 90.030 Umetniško ustvarjanje,
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.011 Dejavnost knjižnic,
R 91.012 Dejavnost arhivov,
R 91.030 Varstvo kulturne dediščine,
R 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot,
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj,
S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
(2) Zavod je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Zavod je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Zavod izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Zavod zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo
znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene
kulture in obveščanje javnosti.
(7) Zavod se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(8) Zavod na področju kmetijstva opravlja naslednje naloge javne službe na področju oljkarstva:
1. selekcijo oljk;
2. introdukcijo oljk;
3. tehnologije pridelave oljk;
4. zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala
oljk;
5. ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo;
6. strokovno-tehnično koordinacijo v oljkarstvu.
(9) Zavod v okviru svoje dejavnosti s področja kmetijstva
izvaja tudi strokovne in druge naloge po javnih pooblastilih, in
sicer:
– strokovne naloge in monitoring na področju kontrole
oljčnega olja,
– naloge s področja senzoričnega ocenjevanja, senzorično ocenjevanje oljčnega olja ter usposabljanje senzoričnih
preizkuševalcev (ocenjevalcev) in vodij panelov,
– naloge uradnega laboratorija za masti in olja rastlinskega izvora ter
– naloge referenčnega laboratorija za kemijsko in senzorično ocenjevanje oljčnega olja.
(10) Zavod v okviru svoje dejavnosti opravlja naloge s
področja meroslovja na področju množine snovi na nivoju, ki
je skladen z zahtevami predpisa, ki določa pogoje in postopek
priznanja pravnih oseb za nosilce nacionalnih etalonov.
(11) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov zavod sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih letnih poročil.
5. člen
(1) Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
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čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar zavod opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Zavod opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom zavoda.
(3) Zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen
(1) Zavod lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Zavod lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju zavoda z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Zavoda in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti zavoda ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko zavod
v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo zavod ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu zavoda, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, zavod potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora zavoda. Pripravljena
mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI ZAVODA
8. člen
Podrobnejša organiziranost zavoda se določi s statutom.
Organi zavoda so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.
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10. člen
(1) Organ upravljanja zavoda je upravni odbor, ki ga sestavlja pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov, in
sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in
enega na predlog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
– dva člana imenuje znanstveni svet zavoda iz vrst uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana
člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci zavoda izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
zavoda izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje vlada, se izbereta na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost in ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Če se
na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma če
prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem
pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega
odbora, ministrstvi iz prve alineje prvega odstavka tega člena
vladi v imenovanje predlagata kandidata, ki izpolnjujeta pogoje
iz tega javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.
(4) Predstavnike uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov zavoda
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na zavodu se podrobneje določi v statutu.
11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja zavoda.
(2) Upravni odbor zavoda ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte zavoda ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja zavoda in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. sprejema letno poročilo zavoda;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem zavoda;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja zavoda;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem zavoda;
18. imenuje in razrešuje direktorja zavoda, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
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20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu zavoda obvešča o svojem
delu.
12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora zavoda je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora zavoda morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.
2. Direktor
13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ zavoda.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja zavod ter je odgovoren za zakonitost poslovanja zavoda. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela zavoda in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti zavoda;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
zavoda;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt zavoda;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu zavoda;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja zavoda;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
zavoda, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da zavod posluje v skladu z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti zavoda.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
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skrivnosti zavoda. Direktor odgovarja zavodu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti zavoda, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta;
5. pripravi vizijo razvoja zavoda za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor zavoda lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Zavod ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela zavoda se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ zavoda.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih zavoda;
2. daje mnenje k strategiji razvoja zavoda;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja zavoda;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora zavoda.
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(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA
18. člen
(1) Zavod je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
(2) Zavod ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Zavod je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
zavod pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Zavod posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
zavod pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri zavodu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri zavodu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
(5) Sredstva za izvajanje dejavnosti iz osmega odstavka 4. člena tega sklepa zavod pridobiva na podlagi letnega
programa dela in finančnega načrta javne službe na področju
oljkarstva, h kateremu da soglasje ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo, in je sestavni del letnega programa dela in finančnega načrta zavoda. Medsebojna razmerja med zavodom in
ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se podrobneje uredijo
s pogodbo.
(6) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje javnih pooblastil
iz devetega odstavka 4. člena tega sklepa v skladu s predpisi,
na podlagi katerih je pridobil javno pooblastilo. Izvajanje nalog,
medsebojna razmerja med zavodom in ministrstvom, pristojnim
za kmetijstvo in prehrano, oziroma organom, pristojnim za
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varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ter obseg in način
financiranja se podrobneje uredijo s pogodbami.
(7) Za izvajanje dejavnosti iz desetega odstavka 4. člena tega sklepa se medsebojna razmerja med zavodom in
organom, pristojnim za meroslovje, podrobneje uredijo s pogodbo. Izvajanje dejavnosti ter način in obseg letnega sofinanciranja zavoda se določijo v skladu s predpisom, ki določa
pogoje in postopek priznanja pravnih oseb za nosilce nacionalnih etalonov.
21. člen
(1) Pri zavodu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki zavoda, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo zavoda.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada zavoda upravlja direktor zavoda.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
22. člen
Zavod prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme zavod nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, zavod lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Zavod za pokritje presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega iz javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in z dejavnostmi iz tretjega do sedmega
odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka
5. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči
ustanovitelj na predlog upravnega odbora zavoda.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, zavod ne
sme pokriti iz sredstev javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali dejavnosti iz tretjega do sedmega
odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora zavoda.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
zavoda mora zavod naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.
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VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim zavod razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Mandat direktorja zavoda ter mandati upravnega odbora
in znanstvenega sveta zavoda se nadaljujejo do njihovega
izteka.
27. člen
Zavod uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID zavod upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID zavod
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Uradni list RS, št. 74/16).
30. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-290/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0023
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2750.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Zavod za gradbeništvo Slovenije
I. STATUS ZAVODA
1. člen
(1) S tem sklepom se delovanje javnega raziskovalnega
zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije (v nadaljnjem bese-
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dilu: zavod) uskladi z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in
inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem
besedilu: ZZrID) in drugimi predpisi.
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Zavod za gradbeništvo Slovenije je bil preoblikovan v
javni raziskovalni zavod s Sklepom o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije (Uradni
list RS, št. 23/94, 11/95, 62/96, 43/98, 47/98 – popr., 65/99,
27/01, 87/02, 11/06 in 47/11) in v skladu s tem sklepom nadaljuje svoje delo.
2. člen
Zavod je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z ZZrID;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Zavod za gradbeništvo Slovenije.
(2) Ime v angleškem jeziku: Slovenian National Building
and Civil Engineering Institute.
(3) Skrajšano ime: ZAG.
(4) Sedež zavoda: Ljubljana.
(5) Poslovni naslov zavoda: Dimičeva ulica 12, Ljubljana.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
(1) Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
C 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav,
C 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških programih in napravah,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno sodelovanje,
M 71.111 Arhitekturno projektiranje,
M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
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M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup,
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic,
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj.
(2) Zavod je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Zavod je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Zavod izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Zavod zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo
znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene
kulture in obveščanje javnosti.
(7) Zavod se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(8) Zavod, kot osrednja slovenska institucija za gradbeništvo, opravlja tudi dejavnosti in strokovne naloge na širšem
področju gradbeništva, predvsem:
1. potrjevanje skladnosti in certificiranje gradbenih materialov, proizvodov in izvedbenih del;
2. predkonkurenčni razvoj na področju gradbeništva;
3. razvoj novih metod preskušanja in meritev;
4. študije, preiskave, meritve, preglede, opazovanja, analize stanja in revizijo načrtov gradbenih objektov, transportnih
naprav, prometnic, naravnega in bivalnega okolja ter analize
stanja na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije;
5. kalibriranje in overjanje meril, etalonov in referenčnih
materialov;
6. preskušanje in ocenjevanje gradbenih materialov, proizvodov in načinov gradnje za potrebe investicij;
7. storitve raziskovalnih laboratorijev;
8. predhodne študije izvedljivosti in tehnološke predstavitve;
9. preskušanje, analiziranje in ocenjevanje;
10. izdajanje slovenskih tehničnih soglasij (STS), evropskih tehničnih ocen (ETA), okoljskih deklaracij proizvodov
(EPD);
11. ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti
gradbenih proizvodov;
12. neodvisno ekspertno svetovanje ter revizije programov in projektov na področjih dejavnosti zavoda;
13. sodelovanje pri pripravi tehničnih pravil, standardov,
tehničnih specifikacij in predpisov na področjih dejavnosti zavoda;
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14. izobraževanje raziskovalnih in strokovnih kadrov na
področjih dejavnosti zavoda.
(9) Zavod v okviru svoje dejavnosti opravlja naloge s
področja meroslovja na področju množine snovi na nivoju, ki
je skladen z zahtevami predpisa, ki določa pogoje in postopek
priznanja pravnih oseb za nosilce nacionalnih etalonov.
(10) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov zavod sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih letnih poročil.
5. člen
(1) Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar zavod opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Zavod opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom zavoda.
(3) Zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen
(1) Zavod lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Zavod lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju zavoda z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Zavod in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti zavoda ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko zavod
v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo zavod ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu zavoda, ki
ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada.
Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, zavod potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora zavoda. Pripravljena
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mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI ZAVODA
8. člen
Podrobnejša organiziranost zavoda se določi s statutom.
Organi zavoda so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.

9. člen

1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja zavoda je upravni odbor, ki ga sestavlja sedem članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov,
in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
enega na predlog ministrstva, pristojnega za promet, ter enega
na predlog ministrstva, pristojnega za prostor,
– tri člane imenuje znanstveni svet zavoda iz vrst uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti. Imenovani člani
iz vrst uporabnikov ne smejo prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci zavoda izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
zavoda izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje vlada, se
izberejo na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, ministrstva, pristojnega za promet, ter
ministrstva, pristojnega za prostor. Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma če prijavljeni kandidati
ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem pozivu, in je treba
zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, ministrstva
iz prve alineje prvega odstavka tega člena vladi v imenovanje
predlagajo kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega
poziva, brez ponovljenega javnega poziva.
(4) Predstavnike uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov zavoda
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na zavodu se podrobneje določi v statutu.
11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja zavoda.
(2) Upravni odbor zavoda ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte zavoda ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja zavoda in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. sprejema letno poročilo zavoda;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
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12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem zavoda;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja zavoda;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem zavoda;
18. imenuje in razrešuje direktorja zavoda, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v
sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu zavoda obvešča o svojem
delu.
12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora zavoda je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora zavoda morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev
dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti
so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega
prava.
2. Direktor
13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ zavoda.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja zavod ter je odgovoren za zakonitost poslovanja zavoda. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela zavoda in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti zavoda;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
zavoda;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt zavoda;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu zavoda;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja zavoda;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
zavoda, če s predpisi ni določeno drugače;
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10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da zavod posluje v skladu z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti zavoda.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti zavoda. Direktor odgovarja zavodu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti zavoda, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
2. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog;
3. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela;
4. izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta;
5. pripravi vizijo razvoja zavoda za pet let;
6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor zavoda lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
ARRS ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Zavod ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela zavoda se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ zavoda.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih zavoda;
2. daje mnenje k strategiji razvoja zavoda;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja zavoda;

Stran

8252 /

Št.

114 / 31. 8. 2022

9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora zavoda.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA
18. člen
(1) Zavod je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
(2) Zavod ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in statutom.
(3) Zavod je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
zavod pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Zavod posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
zavod pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri zavodu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri zavodu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
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(5) Za izvajanje dejavnosti iz devetega odstavka 4. člena tega sklepa se medsebojna razmerja med zavodom in
organom, pristojnim za meroslovje, podrobneje uredijo s pogodbo. Izvajanje dejavnosti ter način in obseg letnega sofinanciranja zavoda se določijo v skladu s predpisom, ki določa
pogoje in postopek priznanja pravnih oseb za nosilce nacionalnih etalonov.
21. člen
(1) Pri zavodu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki zavoda, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo zavoda.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada zavoda upravlja direktor zavoda.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
22. člen
Zavod prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega
odstavka 20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki
ureja fiskalno pravilo, sme zavod nameniti le za izvajanje in
razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, zavod lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Zavod za pokritje presežka odhodkov nad prihodki,
ustvarjenega iz javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in z dejavnostmi iz tretjega, četrtega in petega
odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka
5. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči
ustanovitelj na predlog upravnega odbora zavoda.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, zavod ne
sme pokriti iz sredstev javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali dejavnosti iz tretjega, četrtega in
petega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave
primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora
zavoda.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
zavoda mora zavod naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.
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VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim zavod razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Mandat direktorja zavoda ter mandati upravnega odbora
in znanstvenega sveta zavoda se nadaljujejo do njihovega
izteka.
27. člen
Zavod uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom
in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
28. člen
Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje,
ki ga na dan uveljavitve ZZrID zavod upravlja, druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s tem in vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo ter prenos lastninske pravice za
premično premoženje, ki ga na dan uveljavitve ZZrID zavod
upravlja, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s
tem direktor uredi v roku, ki ga določa ZZrID. O pravnomočno
izvedenih prenosih lastninske pravice direktor sproti obvešča
ministrstvo, pristojno za znanost.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije (Uradni list RS, št. 23/94, 11/95, 62/96, 43/98,
47/98 – popr., 65/99, 27/01, 87/02, 11/06 in 47/11).
30. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-289/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0024
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik
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MINISTRSTVA
2751.

Pravilnik o trženju semena zelenjadnic

Na podlagi petega odstavka 3. člena, osmega, devetega
in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena,
šestega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 14.a člena,
petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena,
desetega odstavka 23. člena, tretjega odstavka 24.a člena,
drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena ter
za izvrševanje 4.a člena in drugega odstavka 66. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS,
št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12
– ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o trženju semena zelenjadnic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vrste in skupine zelenjadnic, kategorije, v katerih se uradno potrdi oziroma trži seme posamezne
vrste zelenjadnic, zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in
čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena
zelenjadnic, ki jih mora za uradno potrditev oziroma trženje
izpolnjevati posamezna kategorija, zahteve glede pakiranja,
zapiranja in označevanja in druge pogoje za trženje semena
zelenjadnic, posebne zahteve za trženje nedokončno potrjenega semena zelenjadnic in semena zelenjadnic ter mešanice
semena zelenjadnic v majhnem pakiranju, podrobnejši postopek uradne potrditve semena zelenjadnic, postopek uradnega
nadzora nad preglednikom in vzorčevalcem pod uradnim nadzorom, postopek izvedbe naknadne kontrole semena zelenjadnic in podrobnejši način obveščanja ter izmenjave podatkov
v skladu v skladu z:
– Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o
trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002,
str. 33), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije
(EU) 2021/971 z dne 16. junija 2021 o spremembi Priloge I
k Direktivi Sveta 66/401/EGS o trženju semen krmnih rastlin,
Priloge I k Direktivi Sveta 66/402/EGS o trženju semena žit,
Priloge I k Direktivi Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese,
Priloge I k Direktivi Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic ter Priloge I k Direktivi Sveta 2002/57/ES o trženju
semena oljnic in predivnic glede uporabe biokemičnih in molekularnih tehnik (UL L št. 214 z dne 17. 6. 2021, str. 62), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/55/ES), in
– Direktivo Komisije z dne 15. decembra 1988 o določitvi
skupin sort mangolda in rdeče pese glede na pogoje izolacije
posevkov iz Priloge I k Direktivi Sveta 70/458/EGS o trženju
semena zelenjadnic (89/14/EGS) (UL L št. 8 z dne 11. 1. 1989,
str. 9).
2. člen
(vrste in skupine zelenjadnic)
(1) Zelenjadnice so rastline naslednjih vrst in skupin, ki
so namenjene poljedelski ali vrtnarski pridelavi, razen pridelavi
za okrasne namene:
1. Allium cepa L.:
– skupina cepa (čebula),
– skupina aggregatum (šalotka);
2. Allium fistulosum L. (zimski luk):
– vse sorte;

3. Allium porrum L. (por):
– vse sorte;
4. Allium sativum L. (česen):
– vse sorte;
5. Allium schoenoprasum L. (drobnjak):
– vse sorte;
6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krebuljica):
– vse sorte;
7. Apium graveolens L.:
– skupina listna in belušna zelena,
– skupina gomoljna zelena;
8. Asparagus officinalis L. (špargelj):
– vse sorte;
9. Beta vulgaris L.:
– skupina jedilna pesa (rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso),
– skupina listna blitva (mangold);
10. Brassica oleracea L.:
– skupina kodrolistni ohrovt,
– skupina cvetača,
– skupina capitata (rdeče in belo zelje),
– skupina brstični ohrovt,
– skupina kolerabica,
– skupina ohrovt,
– skupina brokoli (kalabrijski brokoli in brokoli),
– skupina toskanski črni ohrovt,
– skupina portugalski listni ohrovt (portugalsko zelje);
11. Brassica rapa L.:
– skupina kitajski kapus,
– skupina strniščna repa;
12. Capsicum annuum L. (feferon ali paprika):
– vse sorte;
13. Cichorium endivia L. (endivija):
– vse sorte;
14. Cichorium intybus L.:
– skupina radič za siljenje,
– skupina listnati ali glavnati radič,
– skupina industrijska cikorija, korenasti radič;
15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica):
– vse sorte;
16. Cucumis melo L. (melona):
– vse sorte;
17. Cucumis sativus L.:
– skupina kumara,
– skupina kumarice za vlaganje;
18. Cucurbita maxima Duchesne (navadna buča):
– vse sorte;
19. Cucurbita pepo L. (vrtna buča, (vključno z zrelo bučo,
oljno bučo in bučo patišonko), bučka (vključno z nezrelo bučo
patišonko)):
– vse sorte;
20. Cynara cardunculus L.:
– skupina artičoka,
– skupina kardij;
21. Daucus carota L. (korenje, krmno korenje):
– vse sorte;
22. Foeniculum vulgare Mill. (navadni komarček):
– skupina azoricum;
23. Lactuca sativa L. (solata):
– vse sorte;
24. Solanum lycopersicum L. (paradižnik):
– vse sorte;
25. Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill:
– skupina listni peteršilj,
– skupina korenasti peteršilj;
26. Phaseolus coccineus L. (turški fižol):
– vse sorte;
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27. Phaseolus vulgaris L.:
– skupina nizki fižol,
– skupina visoki fižol;
28. Pisum sativum L.:
– skupina okroglozrnati grah,
– skupina oglatozrnati grah,
– skupina sladkorni grah;
29. Raphanus sativus L.:
– skupina vrtna redkev in redkvica,
– skupina črna redkev;
30. Rheum rhabarbarum L. (rabarbara):
– vse sorte;
31. Scorzonera hispanica L. (črni koren):
– vse sorte;
32. Solanum melongena L. (jajčevec):
– vse sorte;
33. Spinacia oleracea L. (špinača):
– vse sorte;
34. Valerianella locusta (L.) Laterr. (navadni motovilec):
– vse sorte;
35. Vicia faba L. (bob):
– vse sorte;
36. Zea mays L.:
– skupina sladka koruza,
– skupina pokovka.
(2) Za zelenjadnice se štejejo tudi vsi hibridi v prejšnjem
odstavku navedenih vrst in skupin rastlin.
II. ZAHTEVE ZA TRŽENJE SEMENA ZELENJADNIC
3. člen
(splošne zahteve za trženje semena zelenjadnic)
(1) Seme zelenjadnic se lahko da na trg, če:
1. pripada sorti, ki je vpisana v sortno listo v skladu z
zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: sortna lista), ali vključena v skupni katalog
sort zelenjadnic v skladu z Direktivo 2002/55/ES;
2. je seme uradno potrjeno v kategoriji predosnovno,
osnovno ali certificirano seme iz prvega, drugega ali tretjega
odstavka 5. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: uradno potrjeno seme) ali je standardno seme iz četrtega odstavka
5. člena tega pravilnika;
3. izpolnjuje zahteve glede pakiranja, zapiranja in označevanja iz 6. in 7. člena tega pravilnika.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka mora seme zelenjadnic izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
1. če se trži seme gensko spremenjene sorte, mora biti na
etiketah ali dokumentih, ki so pritrjeni na pakiranja semena ali
ki spremljajo partijo tega semena, jasno navedeno, da je sorta
gensko spremenjena;
2. če je seme tretirano ali obdelano s kakršnim koli kemičnim sredstvom, mora biti to sredstvo navedeno na uradnih
etiketah ali na etiketah dobavitelja, ki so na pakiranjih semena
ali v njih.
4. člen
(izjeme)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko trži
seme zelenjadnic:
1. ki ne izpolnjuje zahtev glede sorte iz 1. točke prvega
odstavka prejšnjega člena, na podlagi dovoljenja, izdanega v
skladu z Odločbo Komisije z dne 1. decembra 2004 o pravilih
za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje
v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic
(2004/842/ES) (UL L št. 362 z dne 9. 12. 2004, str. 21), zadnjič
spremenjeno z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/985
z dne 3. junija 2021 o popravku španske jezikovne različice
Odločbe 2004/842/ES o pravilih za izvajanje, po katerih lahko
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države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za
katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort
poljščin ali zelenjadnic (UL L št. 216 z dne 18. 6. 2021, str. 204),
(v nadaljnjem besedilu: Odločba 2004/842/ES); seme mora biti
označeno, kot je določeno v 5. členu Odločbe 2004/842/ES;
2. ki glede kalivosti semena ne izpolnjuje zahtev iz
2. točke Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, na podlagi dovoljenja, ki se izda v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 217/2006 z dne 8. februarja 2006 o pravilih za uporabo direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES,
2002/55/ES in 2002/57/ES glede dovoljenja držav članic za
začasno trženje semena, ki ne izpolnjuje zahtev o najmanjši
kaljivosti (UL L št. 38 z dne 9. 2. 2006, str. 17), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 217/2006/ES); seme mora biti označeno, kot
je določeno v 4. členu Uredbe 217/2006/ES;
3. kategorije predosnovno in osnovno seme, ki glede
kalivosti semena ne izpolnjuje zahtev iz 2. točke Priloge 2 tega
pravilnika in je namenjeno nadaljnjemu razmnoževanju, če so
pakiranja takega semena dodatno označena z etiketo, na kateri
so navedeni najmanj naslednji podatki:
– osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja,
– številka partije semena,
– dejanska kalivost semena.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko v
majhnem pakiranju trži:
1. seme zelenjadnic kategorije certificirano ali standardno
seme, če so izpolnjene posebne zahteve za majhno EU pakiranje semena iz 9. člena tega pravilnika;
2. mešanica semena različnih sort iste vrste zelenjadnic,
če so izpolnjene posebne zahteve za majhno pakiranje mešanice semena iz 9. člena tega pravilnika.
(3) Majhno pakiranje iz prejšnjega odstavka je pakiranje
z maso do največ:
1. 5 kg semena ali mešanice semena turškega fižola,
visokega fižola, nizkega fižola, okroglozrnatega graha, oglatozrnatega graha, sladkornega graha ali boba;
2. 500 g semena ali mešanice semena čebule, krebuljice,
šparglja, mangolda, jedilne pese, strniščne repe, lubenice, navadne buče, vrtne buče, bučke, oljne buče, korenja, krmnega
korenja, vrtne redkve, redkvice, črne redkve, črnega korena,
špinače ali navadnega motovilca;
3. 100 g semena ali mešanice semena katerekoli druge
vrste zelenjadnic.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko seme
zelenjadnic, ki ne izpolnjuje vseh zahtev glede pakiranja in
zapiranja iz 6. člena tega pravilnika ter zahtev glede kakovosti
iz 2. točke Priloge 2 tega pravilnika, uvozi oziroma dobavi
drugemu dobavitelju z namenom priprave za trg in dokončne
uradne potrditve semena, če izpolnjuje posebne zahteve za
nedokončno potrjeno seme iz 10. člena tega pravilnika.
(5) Ne glede na določbo 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena se lahko seme industrijske cikorije in oljne buče
trži le, če je uradno potrjeno seme.
5. člen
(kategorije semena zelenjadnic)
(1) Seme zelenjadnic, ki se uradno potrdi v kategoriji
predosnovno seme, je seme:
1. ki ga pridela žlahtnitelj oziroma vzdrževalec sorte v
skladu s priznanimi postopki vzdrževanja sorte (v nadaljnjem
besedilu: žlahtniteljevo seme);
2. ki je namenjeno pridelavi osnovnega semena;
3. ki izpolnjuje najmanj zahteve za osnovno seme iz
Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in Priloge 2 tega
pravilnika ter
4. za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka
ugotovljeno z uradnimi pregledi.
(2) Seme zelenjadnic, ki se uradno potrdi v kategoriji
osnovno seme, je seme:
1. ki ga pridela žlahtnitelj oziroma vzdrževalec sorte neposredno iz žlahtniteljevega semena ali je pridelano iz predosnovnega semena v skladu s priznanimi postopki vzdrževanja sorte;
2. ki je namenjeno pridelavi certificiranega semena;

Stran

8256 /

Št.

114 / 31. 8. 2022

3. ki izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in
Priloge 2 tega pravilnika ter
4. za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka
ugotovljeno z uradnimi pregledi, razen zahtev iz Priloge 2 tega
pravilnika, katerih izpolnjevanje se ugotovi z uradnimi pregledi
ali s pregledi pod uradnim nadzorom.
(3) Seme zelenjadnic, ki se uradno potrdi v kategoriji
certificirano seme, je seme:
1. ki je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali, če
vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega
semena, za katero je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno,
da izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika;
2. ki je namenjeno predvsem setvi za pridelavo zelenjave;
3. ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme iz Priloge 1
in Priloge 2 tega pravilnika in za katero je bilo izpolnjevanje
zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi ali
pregledi pod uradnim nadzorom ter
4. pri katerem se sortna pristnost in čistost naključno
preverita v uradni naknadni kontroli.
(4) Seme zelenjadnic, ki se trži v kategoriji standardno
seme, je seme:
1. ki je sortno pristno in sortno čisto;
2. ki je namenjeno predvsem setvi za pridelavo zelenjave;
3. ki izpolnjuje zahteve za standardno seme iz Priloge 2
tega pravilnika in
4. pri katerem se sortna pristnost in čistost naključno
preverita v uradni naknadni kontroli.
6. člen
(zahteve glede pakiranja in zapiranja)
(1) Seme zelenjadnic se lahko da na trg le v homogenih
partijah in izvirno zaprtih pakiranjih. Masa posamezne partije
semena ne sme presegati največje mase, ki je za posamezno
vrsto zelenjadnic navedena v 2. stolpcu Preglednice 1 iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pakiranja semena so izvirno zaprta, če jih ni mogoče
odpreti brez poškodbe sistema zapiranja ali brez vidnih poškodb etikete ali embalaže, v katero je seme zapakirano. Sistem zapiranja vključuje pritrditev etikete z uradno plombo ali na
drug način, ki zagotavlja, da etikete ni mogoče odstraniti in jo
ponovno namestiti na pakiranje ali je drugače uporabiti, ne da
bi bilo to opazno. Pakiranja so izvirno zaprta tudi, če se uporabi
kateri od sistemov zapiranja za enkratno uporabo iz Odločbe
Komisije z dne 28. julija 1981 o določitvi, da so določeni sistemi zapiranja »sistemi za enkratno uporabo« v smislu direktiv
Sveta 66/400/EGS, 66/401/EGS, 66/402/EGS, 69/208/EGS
in 70/458/EGS (81/675/EGS) (UL L št. 246 z dne 29. 8. 1981,
str. 26), zadnjič spremenjene z Odločbo Komisije 86/563/EGS
z dne 12. novembra 1986 o spremembi Odločbe o določitvi,
da so določeni sistemi zapiranja „sistemi za enkratno uporabo“
med drugim v smislu direktiv Sveta 66/401/EGS in 69/208/EGS
(81/675/EGS) (UL L št. 327 z dne 22. 11. 1986, str. 50).
(3) Pakiranja uradno potrjenega semena izvirno zapre
organ, ki je pristojen za uradno potrditev semena zelenjadnic
(v nadaljnjem besedilu: pristojni uradni organ) v državi članici
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali dobavitelj pod
uradnim nadzorom pristojnega uradnega organa.
(4) Izvirno zaprtih pakiranj uradno potrjenega semena se
ne sme ponovno zapreti, razen če jih je zaprl pristojni uradni organ ali dobavitelj pod uradnim nadzorom pristojnega uradnega
organa. Če so pakiranja uradno potrjenega semena ponovno
izvirno zaprta, morata biti datum ponovnega zapiranja in pristojni uradni organ navedena na uradni etiketi.
7. člen
(zahteve glede označevanja)
(1) Vsako pakiranje uradno potrjenega semena mora
biti označeno tako, da ima na zunanji strani pritrjeno uradno
etiketo, ki še ni bila uporabljena. Če se uporabi uradna etiketa
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z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev zavarovati z uradno
plombo.
(2) Dovoljena je uporaba uradnih samolepilnih etiket, ki
morajo biti pritrjene tako, da njihova odstranitev ali zamenjava
ni možna brez vidne poškodbe etikete ali pakiranja.
(3) Vsako pakiranje uradno potrjenega semena mora
vsebovati kartonček enake barve kot je uradna etiketa, na njem
pa morajo biti navedeni najmanj podatki iz 2. točke pod d), e),
f) in g) Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Kartonček
je izdelan tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo.
Kartonček ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na
pakiranju ali če je uporabljena samolepilna etiketa ali etiketa iz
materiala, ki se ne trga.
(4) Pakiranja standardnega semena se označijo z etiketami
dobavitelja za standardno seme, ki se pritrdijo na zunanji strani
pakiranja, ali pa se podatki, predpisani za etiketo dobavitelja za
standardno seme, odtisnejo neposredno na pakiranja. Podatki,
predpisani za etiketo dobavitelja za standardno seme, morajo biti
jasno ločeni od ostalih podatkov, ki so natisnjeni na etiketi dobavitelja za standardno seme ali odtisnjeni na pakiranju.
8. člen
(uradne etikete in etikete dobavitelja za standardno
seme zelenjadnic)
(1) Uradne etikete za uradno potrjeno seme so:
– bele barve z vijoličasto diagonalno črto za predosnovno
seme;
– bele barve za osnovno seme;
– modre barve za certificirano seme;
– sive barve za nedokončno potrjeno seme.
(2) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na uradnih etiketah,
so za posamezno kategorijo semena navedeni v 1. in 2. točki
ter v prvem odstavku 5. točke Priloge 4 tega pravilnika.
(3) Etikete dobavitelja za standardno seme zelenjadnic
so temno rumene barve. Podatki, ki morajo biti natisnjeni na
etiketah dobavitelja za standardno seme, so navedeni v 3. točki
Priloge 4 tega pravilnika.
(4) Najmanjša velikost uradne etikete in etikete dobavitelja za standardno seme zelenjadnic je 110 mm x 67 mm.
9. člen
(posebne zahteve za majhno EU pakiranje semena
in majhno pakiranje mešanice semena)
(1) V majhnem EU pakiranju semena se lahko trži samo
seme zelenjadnic, ki je bilo pred pakiranjem uradno potrjeno
v kategoriji certificirano seme ali je izpolnjevalo zahteve za
kategorijo standardno seme.
(2) V majhnem pakiranju mešanice semena se lahko
trži samo mešanica, ki je sestavljena iz semena različnih sort
iste vrste zelenjadnic. Pred mešanjem mora vsaka sestavina
mešanice izpolnjevati zahteve za kategorijo standardno seme.
(3) Majhno pakiranje iz prvega in drugega odstavka tega
člena mora biti zaprto tako, da ga ni mogoče odpreti brez
poškodbe sistema zapiranja ali brez vidnih poškodb etiket, s
katerimi je majhno pakiranje označeno, ali embalaže, v katero
je seme zapakirano.
(4) Majhno EU pakiranje semena se označi z etiketo dobavitelja za majhno EU pakiranje semena, ki je modre barve za
certificirano seme in temno rumene barve za standardno seme.
Na njej se navedejo podatki iz 3. točke Priloge 4 tega pravilnika.
(5) Majhno pakiranje mešanice semena se označi z etiketo dobavitelja za majhno pakiranje mešanice semena, ki je
temno rumene barve. Na njej se navedejo podatki iz 4. točke
Priloge 4 tega pravilnika.
(6) Za etiketo dobavitelja iz četrtega in petega odstavka
tega člena se ne uporabljajo zahteve iz:
– četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika glede ločenosti podatkov, predpisanih za etiketo dobavitelja, od ostalih
podatkov, ki so natisnjeni na etiketi dobavitelja ali odtisnjeni
na pakiranju;
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– četrtega odstavka prejšnjega člena glede najmanjše
velikosti etikete dobavitelja za standardno seme.
(7) Ne glede na določbo 2. točke drugega odstavka 3. člena tega pravilnika se lahko podatek o kemičnem sredstvu, s
katerim je tretirano ali obdelano seme zelenjadnic ali mešanica
semena zelenjadnic, odtisne neposredno na majhno EU pakiranje semena ali majhno pakiranje mešanice semena.
(8) Ne glede na določbe četrtega in petega odstavka tega
člena se lahko podatki, ki se navedejo na etiketi dobavitelja iz
četrtega in petega odstavka tega člena, natisnejo neposredno
na majhno EU pakiranje semena ali majhno pakiranje mešanice semena.
10. člen
(posebne zahteve za nedokončno potrjeno seme)
(1) Nedokončno potrjeno seme zelenjadnic iz četrtega
odstavka 4. člena tega pravilnika se lahko dobavi drugemu
dobavitelju, če:
1. je bilo seme pridelano:
a) neposredno iz predosnovnega ali osnovnega semena,
ki je bilo uradno potrjeno v eni od držav članic EU ali v tretji
državi, ki ji je bila priznana enakovrednost (v nadaljnjem besedilu: tretja država) z Odločbo Sveta z dne 16. decembra 2002
o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v
tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v
tretjih državah (2003/17/ES) (UL L št. 8 z dne 14. 1. 2003,
str. 10), zadnjič spremenjeno s Sklepom (EU) 2022/871 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o spremembi
Odločbe Sveta 2003/17/ES glede obdobja njene uporabe in
glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov
žit, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Boliviji, in enakovrednosti
semena žit ter semena oljnic in predivnic, ki se pridelujejo v
Boliviji (UL L št. 152 z dne 3. 6. 2022, str. 109), (v nadaljnjem
besedilu: Odločba 2003/17/ES), ali
b) z neposrednim križanjem osnovnega semena, ki je bilo
uradno potrjeno v eni od držav članic EU, z osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v tretji državi;
2. je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da je semenski
posevek, v katerem je bilo seme pridelano, izpolnjeval zahteve
za semenske posevke iz Priloge 1 tega pravilnika;
3. so pakiranja semena izvirno zaprta in označena z uradnimi etiketami za nedokončno potrjeno seme;
4. seme spremlja potrdilo o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjen semenski material iz drugega odstavka 5. točke
Priloge 4 tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko
nedokončno potrjeno seme zelenjadnic uvozi in dobavi dobavitelju, ki bo seme pripravil za trg in zagotovil njegovo dokončno
uradno potrditev, če je:
1. bilo to seme pridelano v tretji državi:
a) neposredno iz predosnovnega semena ali osnovnega
semena, ki je bilo uradno potrjeno v eni od držav članic EU ali
v tretji državi, ali
b) z neposrednim križanjem osnovnega semena, ki je bilo
uradno potrjeno v eni od držav članic EU, z osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v tretji državi;
2. pristojni uradni organ tretje države na podlagi uradnih
pregledov:
a) ugotovil, da je semenski posevek, v katerem je bilo
seme pridelano, izpolnjeval zahteve za semenske posevke,
določene v Odločbi 2003/17/ES, in
b) seme zaprl in označil kot nedokončno potrjeno seme ter
zanj izdal certifikat v skladu z določbami Odločbe 2003/17/ES.
III. POSTOPEK URADNE POTRDITVE
11. člen
(prijava semenskega posevka)
(1) Dobavitelj prijavi semenski posevek organu za potrjevanje, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja semenski material
kmetijskih rastlin, javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve semena zelenjadnic.
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(2) Prijava semenskega posevka, ki jo dobavitelj pridobi
pri organu za potrjevanje, vsebuje najmanj naslednje podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež ter
neponovljivo registrsko številko, s katero je vpisan v register
dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu
z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v
nadaljnjem besedilu: SEME-register);
2. pridelovalcu, če dobavitelj organizira pridelavo semena
zelenjadnic v dogovoru s pridelovalcem: osebno ime in naslov
ali firmo in sedež pridelovalca;
3. mestu pridelave: naziv in naslov ter neponovljivo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva, ki mu pripadajo
površine, na katerih je semenski posevek;
4. zemljišču, na katerem je semenski posevek:
a) identifikacijska oznaka in domače ime grafične enote
rabe kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: GERK), s
katerima je GERK vpisan v register kmetijskih gospodarstev v
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
b) površina GERK-a oziroma njegovega dela, če je semenski posevek le na delu GERK-a,
c) o predhodnih posevkih na tem GERK-u;
5. semenu, uporabljenem za setev semenskega posevka:
a) o sorti, kategoriji in poreklu; če je semenski posevek
namenjen pridelavi semena hibridne sorte, se podatki navedejo
za vsako starševsko komponento,
b) količini,
c) datumu setve.
(3) Dobavitelj mora prijavi semenskega posevka priložiti
kopije dokazil o semenu, uporabljenem za setev semenskega
posevka. Če dobavitelj uporabi seme, ki ga je pridelal sam,
zadostuje navedba številke in datuma zapisnika o opravljenih
poljskih pregledih ali potrdila o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme iz tretjega odstavka 16. člena tega
pravilnika.
(4) Če dobavitelj za setev semenskega posevka uporabi
žlahtniteljevo seme, se v prijavi namesto kategorije in porekla
semena navede »žlahtniteljevo seme«.
(5) Rok za prijavo semenskega posevka je:
– do 15. aprila za zelenjadnice, ki se sejejo spomladi, in
– do 15. oktobra za zelenjadnice, ki se sejejo jeseni.
12. člen
(uradni pregledi semenskega posevka)
(1) Po prejemu prijave semenskega posevka iz prejšnjega
člena opravi organ za potrjevanje uradne preglede semenskega posevka, ki vključujejo pregled evidenc in dokazil, ki jih o
semenskem posevku vodi in hrani dobavitelj v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ter poljske
preglede. Z uradnimi pregledi semenskega posevka organ za
potrjevanje preveri, ali:
1. je bilo za zasnovo semenskega posevka uporabljeno
predosnovno ali osnovno seme, ki je bilo uradno potrjeno v eni
od držav članic EU ali v tretji državi;
2. zemljišče, na katerem je semenski posevek, izpolnjuje
zahteve iz 13. člena tega pravilnika;
3. semenski posevek izpolnjuje zahteve glede izolacije,
to je oddaljenosti semenskega posevka od drugih posevkov
ali rastlin, zapleveljenosti, sortne pristnosti in čistosti ter zdrav
stvenega stanja iz 14. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo 1. točke prejšnjega odstavka se
za zasnovo semenskega posevka, v katerem bo pridelano seme
kategorije predosnovno seme, uporabi žlahtniteljevo seme.
(3) Izpolnjevanje zahtev iz 3. točke prvega odstavka tega
člena se preveri s poljskimi pregledi iz 15. člena tega pravilnika.
13. člen
(zahteve za zemljišče)
Zemljišče je primerno za pridelovanje semena posamezne vrste zelenjadnic, če na njem najmanj dve predhodni rastni
dobi ni bila posejana ista vrsta zelenjadnic.

Stran

8258 /

Št.

114 / 31. 8. 2022
14. člen

(zahteve za semenski posevek)
(1) Semenski posevek ne sme biti tako močno zapleveljen, da organ za potrjevanje ne bi mogel preveriti sortne
pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja semenskega posevka.
(2) Semenski posevek tujeprašnih vrst zelenjadnic mora
biti toliko oddaljen drugih posevkov ali rastlin, ki so vir cvetnega
prahu, da ne pride do neželene oprašitve rastlin v semenskem
posevku. Semenski posevek samoprašnih vrst zelenjadnic
mora biti oddaljen od drugih posevkov ali rastlin najmanj toliko,
da je mogoča identifikacija semenskega posevka oziroma da
ne pride do stika korenin ali nadzemnih delov rastlin semenskega posevka s koreninami ali nadzemnimi deli rastlin drugih
posevkov. Za posamezne vrste zelenjadnic so podrobnejše
zahteve glede izolacije semenskega posevka določene v Prilogi 1 tega pravilnika.
(3) Semenski posevek mora glede sortne pristnosti in
čistosti ter zdravstvenega stanja izpolnjevati zahteve, določene
v Prilogi 1 tega pravilnika.
15. člen
(poljski pregledi)
(1) Poljski pregledi se opravijo v skladu s 4. točko Priloge 1
tega pravilnika. Poljske preglede opravi organ za potrjevanje.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko opravi
poljske preglede semenskega posevka, namenjenega pridelavi
certificiranega semena, fizična oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, imenovana
za opravljanje poljskih pregledov semenskih posevkov pod
uradnim nadzorom organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: preglednik pod uradnim nadzorom), če je bilo za setev
semenskega posevka uporabljeno seme, katerega vzorec je bil
vključen v naknadno kontrolo iz 27. člena tega pravilnika in je
bilo pri tem ugotovljeno, da je glede sortne pristnosti in čistosti
ustrezal zahtevam tega pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad preglednikom pod uradnim nadzorom tako, da:
1. opravi preglednik organa za potrjevanje (v nadaljnjem
besedilu: uradni preglednik) kontrolne poljske preglede semenskih posevkov, ki jih je pregledal preglednik pod uradnim
nadzorom;
2. odvzame vzorčevalec organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: uradni vzorčevalec) vzorce semena zelenjadnic,
pridelanega v semenskih posevkih, ki jih je pregledal preglednik pod uradnim nadzorom, in jih vključi v naknadno kontrolo
na poskusnem polju, ki se izvede v skladu s 27. členom tega
pravilnika; za odvzem vzorcev semena se uporablja metoda iz
tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(4) Prvo leto po imenovanju preglednika pod uradnim
nadzorom se kontrolni poljski pregledi iz 1. točke prejšnjega
odstavka opravijo na 10 % semenskih posevkov, ki jih pregleda
preglednik pod uradnim nadzorom. Delež semenskih posevkov,
v katerih se v naslednjih letih po imenovanju preglednika pod
uradnim nadzorom opravi kontrolni pregled, se zmanjša na 5 %
semenskih posevkov pri tistih preglednikih, pri katerih se vsi rezultati kontrolnih poljskih pregledov ujemajo z rezultati poljskih
pregledov, ki jih je opravil preglednik pod uradnim nadzorom.
(5) Delež vzorcev semena, ki se odvzamejo za naknadno kontrolo na poskusnem polju v skladu z 2. točko tretjega
odstavka tega člena, določi organ za potrjevanje na podlagi
rezultatov opravljenega uradnega nadzora nad preglednikom
pod uradnim nadzorom v preteklem letu.
16. člen
(zapisnik o poljskih pregledih in potrdilo o izpolnjevanju
zahtev za nedokončno potrjeno seme)
(1) Uradni preglednik in preglednik pod uradnim nadzorom vodita zapisnik o opravljenih poljskih pregledih in ga po
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končanem zadnjem poljskem pregledu posredujeta organu za
potrjevanje.
(2) Organ za potrjevanje na podlagi ugotovitev, navedenih
v zapisniku o poljskih pregledih, preveri, ali semenski posevek
izpolnjuje zahteve iz prvega in drugega odstavka 12. člena
tega pravilnika.
(3) Seme zelenjadnic iz semenskega posevka, ki je izpolnjeval zahteve iz prvega in drugega odstavka 12. člena
tega pravilnika, organ za potrjevanje na dobaviteljevo zahtevo
izvirno zapre in označi z uradnimi etiketami za nedokončno
potrjeno seme iz 8. člena tega pravilnika ter zanj izda potrdilo o
izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme iz drugega
odstavka 5. točke Priloge 4 tega pravilnika.
17. člen
(prijava partije semena v dokončno uradno potrditev)
(1) Seme, ki je bilo požeto v semenskem posevku, ki je izpolnjeval zahteve iz prvega in drugega odstavka 12. člena tega
pravilnika, se za dokončno uradno potrditev pripravi s postopki
dodelave semena, kot so sušenje, čiščenje, kalibriranje, tretiranje s fitofarmacevtskimi sredstvi ali kemikalijami in pakiranje.
Dodelano seme se za dokončno uradno potrditev pripravi po
partijah, ki pri posamezni vrsti zelenjadnic ne presegajo mase,
določene v 2. stolpcu Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika.
(2) Partijo semena iz prejšnjega odstavka dobavitelj prijavi
organu za potrjevanje v dokončno uradno potrditev. V prijavi
partije semena, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje, navede
najmanj podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež ter neponovljivo registrsko številko, s katero je vpisan v SEME- register;
2. mestu vzorčenja semena;
3. vrsti, sorti in kategoriji semena;
4. oznaki partije semena;
5. številki in datumu zapisnika o opravljenih poljskih pregledih iz prvega odstavka prejšnjega člena ali številki in datumu
potrdila o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme
iz tretjega odstavka prejšnjega člena;
6. skupni masi partije semena in načinu pakiranja.
18. člen
(uradni pregled partije semena)
(1) Na podlagi prijave partije semena opravi organ za
potrjevanje pred dokončno uradno potrditvijo uradni pregled
partije semena le, če je iz dokazil iz 5. točke drugega odstavka
prejšnjega člena razvidno, da je semenski posevek, v katerem
je bilo pridelano seme prijavljene partije, izpolnjeval zahteve iz
prvega in drugega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(2) Pri uradnem pregledu partije semena organ za potrjevanje preveri, če partija semena izpolnjuje zahteve glede:
1. homogenosti partije iz prvega odstavka 6. člena tega
pravilnika in največje mase partije semena iz 2. stolpca Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika;
2. kakovosti semena iz 2. točke Priloge 2 tega pravilnika;
3. zdravstvenega stanja iz 3. točke Priloge 2 tega pravilnika.
19. člen
(vzorčenje partije semena in testiranje vzorcev)
(1) Vzorčenje partije semena za ugotavljanje skladnosti z
zahtevami iz 2. in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena
opravi uradni vzorčevalec.
(2) Vzorci semena zelenjadnic se odvzamejo iz še nepakirane in nezaprte homogene partije semena, ki se jo po
odvzemu vzorca zapečati. Če je seme zelenjadnic že zaprto
uradno ali pod uradnim nadzorom, se pakiranja odprejo in po
vzorčenju uradno zaprejo.
(3) Vzorčenje partije semena za ugotavljanje skladnosti
z zahtevami iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena se
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izvede v skladu z metodo vzorčenja, ki jo določi laboratorij, imenovan za izvajalca preskusov kakovosti semena zelenjadnic v
skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin
(v nadaljnjem besedilu: semenski laboratorij), in je skladna s
pravili Mednarodne zveze za testiranje semena. Najmanjše
mase vzorcev semena zelenjadnic, ki se za ta namen odvzamejo iz posamezne partije semena, so določene v 3. stolpcu
Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika.
(4) Vzorčenje partije semena za ugotavljanje skladnosti
z zahtevami iz 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena se
izvede v skladu z metodo vzorčenja, ki jo določi laboratorij, ki
je v skladu s predpisi, ki urejajo uradni nadzor in druge uradne
dejavnosti na področju zdravja rastlin, določen za izvajanje
laboratorijskih analiz in diagnosticiranje vzorcev za ugotavljanje
prisotnosti škodljivih organizmov rastlin (v nadaljnjem besedilu: uradni laboratorij za diagnosticiranje škodljivih organizmov
rastlin).
(5) Analize vzorcev semena zelenjadnic za ugotavljanje
skladnosti z zahtevami iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: analiza kakovosti semena)
opravi semenski laboratorij, testiranje vzorcev za ugotavljanje
skladnosti z zahtevami iz 3. točke drugega odstavka prejšnjega
člena (v nadaljnjem besedilu: analiza zdravstvenega stanja
semena) pa uradni laboratorij za diagnosticiranje škodljivih
organizmov rastlin.
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko vzorce semena zelenjadnic za ugotavljanje skladnosti
z zahtevami iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena
odvzame fizična oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja
semenski material kmetijskih rastlin, imenovana za vzorčenje
partij semena pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje
(v nadaljnjem besedilu: vzorčevalec pod uradnim nadzorom),
razen vzorcev predosnovnega semena, ki jih mora odvzeti
uradni vzorčevalec.
(7) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad vzorčevalcem pod uradnim nadzorom tako, da:
1. opravi uradni vzorčevalec kontrolno vzorčenje najmanj
5 % in največ 10 % partij semena, ki jih je vzorčil vzorčevalec
pod uradnim nadzorom; delež partij semena, pri katerih se v
posameznem letu opravi kontrolno vzorčenje, določi organ
za potrjevanje na podlagi rezultatov opravljenega uradnega
nadzora vzorčevalca pod uradnim nadzorom v preteklem letu;
2. preveri organ za potrjevanje ujemanje rezultatov laboratorijskega testiranja vzorcev semena zelenjadnic, odvzetih
pri kontrolnem vzorčenju iz prejšnje točke, z rezultati laboratorijskega testiranja vzorcev semena zelenjadnic, ki jih je odvzel
vzorčevalec pod uradnim nadzorom; za oceno ujemanja rezultatov se uporabljajo metode iz tretjega odstavka tega člena.
20. člen
(izdaja uradnih etiket in označevanje)
(1) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega
odstavka 18. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje
uradne etikete iz 8. člena tega pravilnika za kategorijo, v katero
se dokončno uradno potrdi seme.
(2) Organ za potrjevanje izvirno zapre pakiranja semena
partije iz prejšnjega odstavka in jih označi z uradnimi etiketami
tako, kot je določeno v 7. členu tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko organ
za potrjevanje dovoli, da dobavitelj pod uradnim nadzorom
organa za potrjevanje sam izvirno zapre pakiranja semena
kategorije certificirano seme ter jih označi z uradnimi etiketami,
če dobavitelj zagotovi strokovno usposobljeno osebo, ki bo za
označevanje semena z uradnimi etiketami odgovorna neposredno organu za potrjevanje.
(4) Dobavitelj, ki izvirno zapira in označuje partije semena
pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, vodi evidenco
o količinah tako zaprtega in označenega semena ter o uporabi
uradnih etiket. Po končanem pakiranju in označevanju organu
za potrjevanje sporoči podatke o uradnih etiketah, ki jih je upo-
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rabil za označitev posamezne partije semena, in o morebitnih
poškodovanih uradnih etiketah. Neporabljene in poškodovane
uradne etikete vrne organu za potrjevanje.
(5) Organ za potrjevanje izvaja uradni nadzor dobavitelja
iz tretjega odstavka tega člena tako, da strokovni delavec organa za potrjevanje neposredno nadzira pakiranje, zapiranje in
označevanje najmanj 5 % partij semena, ki jih izvirno zapira in
označuje dobavitelj sam. Pri tem preveri, ali dobavitelj pakira,
zapira in označuje seme v skladu z drugim odstavkom 6. člena
in 7. členom tega pravilnika ter vodi evidenco iz prejšnjega
odstavka.
21. člen
(izdaja potrdila o uradni potrditvi)
(1) Organ za potrjevanje izda potrdilo o uradni potrditvi
partije semena, če ugotovi, da:
1. partija semena izpolnjuje zahteve za partije semena iz
drugega odstavka 18. člena tega pravilnika;
2. so pakiranja semena izvirno zaprta in označena tako,
kot je določeno v prejšnjem členu.
(2) Na potrdilu o uradni potrditvi partije semena se poleg
podatkov, predpisanih za uradno etiketo v 1. in 2. točki Priloge 4 tega pravilnika, navedeta tudi masa partije semena in
število pakiranj v partiji semena.
22. člen
(dokončna uradna potrditev partije semena, pridelanega
v drugi državi članici EU ali v tretji državi)
(1) Nedokončno potrjeno seme, ki je bilo pridelano v drugi
državi članici EU ali tretji državi, se z dodelavo pripravi za dokončno uradno potrditev na način iz prvega odstavka 17. člena
tega pravilnika.
(2) Dobavitelj prijavi organu za potrjevanje partijo semena
iz prejšnjega odstavka v dokončno uradno potrditev. V prijavi
partije semena navede podatke iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke drugega odstavka 17. člena tega pravilnika ter ji priloži kopije dokazil
o nedokončno potrjenem semenu iz 3. in 4. točke prvega odstavka ali 2. točke drugega odstavka 10. člena tega pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje opravi na podlagi dobaviteljeve
prijave partije semena uradni pregled, če na podlagi dokazil o
nedokončno potrjenem semenu iz 3. in 4. točke prvega odstavka ali 2. točke drugega odstavka 10. člena tega pravilnika ugotovi, da je seme pred dodelavo izpolnjevalo posebne zahteve
za nedokončno potrjeno seme iz 10. člena tega pravilnika. Z
uradnim pregledom preveri, če partija semena izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika.
(4) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega
odstavka 18. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje
uradne etikete iz 8. člena tega pravilnika, s katerimi se partija
semena označi na način iz 20. člena tega pravilnika. Organ za
potrjevanje izda tudi potrdilo o uradni potrditvi partije semena
v skladu s prejšnjim členom.
23. člen
(ponovna uradna potrditev)
(1) Partija semena, ki je že bila dokončno uradno potrjena, se na zahtevo dobavitelja ponovno dokončno uradno potrdi
in označi z novimi uradnimi etiketami, če organ za potrjevanje
z uradnim pregledom ugotovi, da partija semena še izpolnjuje
zahteve za uradno potrditev iz drugega odstavka 18. člena tega
pravilnika in da so pakiranja semena še vedno izvirno zaprta
in označena tako, kot je določeno v 20. členu tega pravilnika.
(2) V prijavi partije semena iz prejšnjega odstavka dobavitelj navede podatke iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke drugega odstavka
17. člena tega pravilnika in prijavi priloži kopije starih uradnih
etiket oziroma potrdila o uradni potrditvi prijavljene partije semena. V prijavi navede tudi razlog za ponovno uradno potrditev
(npr. prepakiranje, ponovna analiza kalivosti).
(3) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega
odstavka 18. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje
uradne etikete iz 8. člena tega pravilnika, s katerimi se označi
partija semena. Glede ponovnega označevanja z uradnimi
etiketami se smiselno uporabljajo določbe 20. člena tega pra-
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vilnika. Organ za potrjevanje izda tudi potrdilo o ponovni uradni
potrditvi partije semena, na katerem se poleg podatkov iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika navede tudi podatek,
da je seme ponovno uradno potrjeno.
IV. ETIKETE DOBAVITELJA
24. člen
(dovoljenje za izdajo etiket dobavitelja)
(1) Etikete dobavitelja za označitev pakiranj standardnega
semena zelenjadnic, majhnega EU pakiranja semena in majhnega pakiranja mešanice semena izda dobavitelj, ki v skladu z
zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pridobi
od Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) dovoljenje za
izdajo etiket dobavitelja.
(2) Zahtevi za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka
dobavitelj priloži vzorec etikete dobavitelja, ki mora biti za standardno seme zelenjadnic pripravljen v skladu z 8. členom tega
pravilnika, za majhno EU pakiranje semena in majhno pakiranje mešanice semena pa v skladu z 9. členom tega pravilnika.
25. člen
(obveznosti dobavitelja, ki izdaja etikete dobavitelja)
Za izpolnitev obveznosti dobavitelja, ki jih mora izpolnjevati dobavitelj v skladu z zakonom, ki ureja semenski material
kmetijskih rastlin, mora dobavitelj, ki izdaja etikete dobavitelja
iz prejšnjega odstavka:
1. pred izdajo etiket dobavitelja preveriti, ali so izpolnjeni
pogoji za izdajo etiket dobavitelja v skladu s 26. členom tega
pravilnika;
2. seme zelenjadnic zapakirati in označiti na način, kot je
za standardno seme določeno v 6. in 7. členu tega pravilnika
ali kot je za majhno EU pakiranje semena določeno v 9. členu
tega pravilnika;
3. 	 mešanico semena zelenjadnic pripraviti, zapakirati in
označiti na način, kot je za majhno pakiranje mešanice semena
določeno v 9. členu tega pravilnika;
4. obvestiti pristojnega inšpektorja o datumu, ko bo začel z označevanjem pakiranj iz prvega odstavka prejšnjega
člena, in datumu, ko bodo pakiranja označena in pripravljena
za trženje;
5. voditi zapise o vseh partijah semena, za katere je izdal
etikete dobavitelja, in jih za najmanj tri predhodna leta dati na
razpolago pristojnemu inšpektorju;
6. odvzeti vzorce iz vsake partije semena, ki ga je označil
z etiketami dobavitelja, in jih za najmanj dve predhodni leti dati
na razpolago pristojnemu inšpektorju.
26. člen
(preveritev pogojev za izdajo etiket dobavitelja)
(1) Dobavitelj izda etikete dobavitelja za standardno seme
zelenjadnic in ga z njimi označi, če seme izpolnjuje zahteve iz
3. člena tega pravilnika za standardno seme. Dobavitelj pred
izdajo etiket dobavitelja za standardno seme zelenjadnic preveri zlasti če:
1. je sorta zelenjadnic vpisana v sortno listo ali skupni
katalog sort zelenjadnic,
2. je standardno seme sortno pristno in sortno čisto,
3. so izpolnjene zahteve za standardno seme iz Priloge 2 tega pravilnika,
4. partija standardnega semena izpolnjuje zahteve glede
homogenosti in največje mase semena iz prvega odstavka
6. člena tega pravilnika.
(2) Če dobavitelj izda etikete za majhno EU pakiranje
semena, pred njihovo izdajo preveri, ali so izpolnjene posebne
zahteve, predpisane za to pakiranje v 9. členu tega pravilnika,
zlasti če:
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1. je bilo seme pred pakiranjem uradno potrjeno v kategoriji certificirano seme ali če standardno seme izpolnjuje zahteve
iz prejšnjega odstavka,
2. masa semena v majhnem EU pakiranju ne presega
največje mase, določene za posamezno vrsto zelenjadnic v
prvem odstavku 9. člena tega pravilnika.
(3) Če dobavitelj izda etikete za majhno pakiranje mešanice semena, pred njihovo izdajo preveri, ali so izpolnjene
posebne zahteve, predpisane za ta pakiranja v 9. členu tega
pravilnika, zlasti če:
1. je vsaka od sestavin mešanice pred mešanjem izpolnjevala zahteve iz prvega odstavka tega člena;
2. masa mešanice semena zelenjadnic v majhnem pakiranju ne presega največje mase, določene za posamezno vrsto
zelenjadnic v prvem odstavku 9. člena tega pravilnika.
V. NAKNADNA KONTROLA
27. člen
(naknadna kontrola)
(1) Vzorci semena zelenjadnic za naknadno kontrolo kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin se odvzamejo
na naslednji način:
1. uradni vzorčevalec organa za potrjevanje odvzame
vzorce semena v postopku uradne potrditve:
a) od vseh uradno potrjenih partij semena kategorij pred
osnovno seme in osnovno seme,
b) od najmanj 5 % in največ 10 % uradno potrjenih partij
semena kategorije certificirano seme; delež vzorcev, ki se odvzamejo v posameznem letu, se določi na podlagi rezultatov
naknadne kontrole semena zelenjadnic v preteklem letu,
c) ob izvajanju uradnega nadzora nad pregledniki pod
uradnim nadzorom v skladu z 2. točko tretjega odstavka
15. člena tega pravilnika;
2. pristojni inšpektor odvzame vzorce semena:
a) pri inšpekcijskem nadzoru na trgu: od naključno izbranih partij semena,
b) pri nadzoru dobavitelja, ki ima dovoljenje Uprave za
izdajo etiket dobavitelja: od naključno izbranih partij semena,
za katere je dobavitelj izdal etikete dobavitelja.
(2) Za odvzem vzorcev semena iz prejšnjega odstavka
se uporablja metoda iz tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika. Mase vzorcev semena zelenjadnic, ki se odvzamejo za
naknadno kontrolo, se določijo v metodah naknadne kontrole
kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki jih pripravi Uprava, kjer so tudi dosegljive.
(3) Odvzeti vzorci semena iz prvega odstavka tega člena
se vključijo v naknadno kontrolo na poskusnem polju, kjer se
v sortnih poskusih preveri izpolnjevanje zahtev glede sortne
pristnosti in čistosti semena iz 1. točke Priloge 2 tega pravilnika na način, določen v metodah naknadne kontrole kakovosti
semenskega materiala kmetijskih rastlin.
(4) V primeru inšpekcijsko odvzetih vzorcev iz 2. točke
prvega odstavka tega člena se v naknadni kontroli z laboratorijskimi testi preveri tudi izpolnjevanje zahtev glede kakovosti
semena iz 2. točke Priloge 2 tega pravilnika. Laboratorijske
teste inšpekcijsko odvzetih vzorcev opravi semenski laboratorij.
VI. OBVEŠČANJE IN IZMENJAVA PODATKOV
28. člen
(obveščanje)
(1) Organ za potrjevanje obvesti Upravo o prijavah semenskih posevkov iz 11. člena tega pravilnika, najpozneje do:
– 30. aprila za zelenjadnice, ki se sejejo jeseni;
– 1. junija za zelenjadnice, ki se sejejo spomladi.
(2) Organ za potrjevanje 4-krat letno obvesti Upravo o
prejetih prijavah partije semena iz 17. člena tega pravilnika, o
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opravljenih uradnih pregledih v postopku uradne potrditve in o
uradni potrditvi oziroma zavrnitvi uradne potrditve.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena lahko organ za potrjevanje obvešča Upravo tako,
da ji omogoči neposreden dostop do podatkov iz prvega in
drugega odstavka tega člena preko spletne aplikacije organa
za potrjevanje.
(4) Če organ za potrjevanje pri uradnih pregledih, ki jih
opravi v postopku uradne potrditve, sumi na ali ugotovi prisotnost karantenskih škodljivih organizmov, kot so opredeljeni
v Uredbi (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU)
št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in
Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS,
93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES
(UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4), zadnjič spremenjeni
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega
parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih
škodljivih organizmov (UL L št. 260 z dne 11. 10. 2019, str. 8), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU), odvzame vzorce
za testiranje v uradnem laboratoriju, določenem za diagnosticiranje škodljivih organizmov zelenjadnic, in o tem nemudoma
obvesti dobavitelja in Upravo na način, določen z Uredbo
2016/2031/EU in uredbo, ki ureja izvajanje uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin.
29. člen
(izmenjava podatkov o uvozu semena zelenjadnic)
(1) Za vsako partijo semena zelenjadnic, ki se uvozi iz
tretjih držav in je večja od 2 kg, Uprava izmenjuje s pristojnimi
organi drugih držav članic EU podatke o:
1. vrsti;
2. sorti;
3. kategoriji;
4. državi pridelave in organu, ki je izvedel nadzor;
5. državi pošiljateljici;
6. uvozniku in
7. količini semena.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka o uvozu semena zelenjadnic v Republiko Slovenijo Uprava pridobi iz odločb o dovolitvi uvoza, ki jih ob uvozu izda pristojni fitosanitarni inšpektor v
skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.

Št.

114 / 31. 8. 2022 /

Stran

8261

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(prehodne določbe)
(1) Za seme zelenjadnic, ki ob uveljavitvi tega pravilnika
izpolnjuje zahteve za trženje in se trži v skladu s Pravilnikom
o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05,
66/07, 45/10, 18/14 in 78/20), se šteje, da izpolnjuje zahteve
za trženje v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za semenski posevek, ki ob uveljavitvi tega pravilnika
izpolnjuje zahteve za semenske posevke, predpisane s Pravilnikom o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05,
100/05, 66/07, 45/10, 18/14 in 78/20), se šteje, da izpolnjuje
zahteve za semenske posevke, predpisane s tem pravilnikom.
(3) Seme, ki je bilo požeto v semenskem posevku iz prejšnjega odstavka, in seme, ki je do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevalo zahteve za nedokončno uradno potrjeno seme iz
13. člena Pravilnika o trženju semena zelenjadnic (Uradni list
RS, št. 8/05, 100/05, 66/07, 45/10, 18/14 in 78/20), se dokončno uradno potrdi v skladu s tem pravilnikom.
(4) Postopki dokončne uradne potrditve semena zelenjadnic, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 66/07, 45/10, 18/14
in 78/20), se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05,
100/05, 66/07, 45/10, 18/14 in 78/20).
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2022.
Št. 007-201/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-2330-0048
Irena Šinko
ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1
Zahteve za semenske posevke
1. Sortna pristnost in čistost
Semenski posevek mora biti sortno pristen in čist. Semenski posevek, namenjen pridelavi semena
hibridnih sort, mora biti sortno pristen in čist tudi glede lastnosti starševskih komponent.
2. Izolacija
Zahteve glede najmanjše razdalje semenskega posevka od drugih posevkov ali rastlin, ki bi lahko
povzročile neželeno tujo oprašitev (v nadaljnjem besedilu: najmanjša izolacijska razdalja), so za
posamezni semenski posevek navedene v točkah 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4 te priloge. Izolacijske razdalje se
lahko zmanjšajo, če je semenski posevek v zavarovanem prostoru ali če organ za potrjevanje ugotovi,
da obstaja zaščita pred nezaželeno oprašitvijo (npr. posevek visokih rastlin ali pas gozda).
2.1 Najmanjše izolacijske razdalje za semenski posevek listne blitve in jedilne pese (Beta
vulgaris L.)
Semenski posevek listne blitve in jedilne pese (Beta vulgaris L.) mora biti oddaljen:
a) od katerihkoli virov cvetnega prahu sort iste podvrste (listna blitva ali jedilna pesa), ki pripada
drugi skupini sort:
 najmanj 1.000 metrov, če je semenski posevek namenjen pridelavi osnovnega semena,
 najmanj 600 metrov, če je semenski posevek namenjen pridelavi certificiranega semena;
b) od katerihkoli virov cvetnega prahu sort iste podvrste (listna blitva ali jedilna pesa), ki pripada isti
skupini sort:
 najmanj 600 metrov, če je semenski posevek namenjen pridelavi osnovnega semena,
 najmanj 300 metrov, če je semenski posevek namenjen pridelavi certificiranega semena;
c) najmanj 1000 metrov od katerihkoli virov cvetnega prahu drugih rastlin iz rodu Beta L., ki niso
navedene v točki a) ali b) tega odstavka.
Sorte listne blitve in jedilne pese se v skupine sort, navedene v prejšnjem odstavku pod a) in b),
razvrščajo na podlagi morfoloških lastnosti sort.
Lastnosti, na podlagi katerih se v skupine sort razvrščajo sorte listne blitve, so naštete v Preglednici 1
te priloge. Lastnosti, na podlagi katerih se v skupine sort razvrščajo sorte jedilne pese, so naštete v
Preglednici 2 te priloge.
Ne glede na prejšnji odstavek se za enoklične in večklične sorte šteje, da pripadajo različnim
skupinam sort, tudi če so na podlagi lastnosti iz Preglednice 1 in Preglednice 2 te priloge razvrščene v
isto skupino sort.
Preglednica 1: Lastnosti, na podlagi katerih se v skupine sort razvrščajo sorte listne blitve
Skupina sort

Lastnosti skupine sort:

1

 bel listni pecelj in svetlo zelena listna ploskev, brez antocijanske obarvanosti

2

 bel listni pecelj in srednje do temno zelena listna ploskev, brez antocijanske
obarvanosti

3

 zelen listni pecelj in srednje do temno zelena listna ploskev, brez
antocijanske obarvanosti
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 roza listni pecelj in srednje do temno zelena listna ploskev

5

 rdeč listni pecelj in listna ploskev antocijansko obarvana
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Preglednica 2: Lastnosti, na podlagi katerih se v skupine sort razvrščajo sorte jedilne pese
Skupina sort

Lastnosti skupine sort:

1

 ozko pravokotna ali pravokotno ovalna oblika podolžnega prereza korena in
rdeče ali vijolično meso korena

2

 okrogla ali široko ovalna oblika podolžnega prereza korena in belo meso
korena

3

 okrogla ali široko ovalna oblika podolžnega prereza korena in rumeno meso
korena

4

 ozko podolgovata oblika podolžnega prereza korena in rdeče ali vijolično
meso korena

5

 ozko podolgovata oblika podolžnega prereza korena in rdeče ali vijolično
meso korena

6

 ozko trikotna oblika podolžnega prereza korena in rdeče ali vijolično meso
korena

2.2 Najmanjše izolacijske razdalje za semenski posevek, ki pripada vrsti ali podvrsti iz rodu
Brassica
Semenski posevek, ki pripada vrsti ali podvrsti iz rodu Brassica, mora biti oddaljen:
a) od katerihkoli virov cvetnega prahu sort iste podvrste, ki pripada drugi skupini sort:
 najmanj 1.000 metrov, če je semenski posevek namenjen pridelavi osnovnega semena,
 najmanj 600 metrov, če je semenski posevek namenjen pridelavi certificiranega semena;
b) od katerihkoli virov cvetnega prahu sort iste podvrste, ki pripada isti skupini sort:
 najmanj 600 metrov, če je semenski posevek namenjen pridelavi osnovnega semena,
 najmanj 300 metrov, če je semenski posevek namenjen pridelavi certificiranega semena.
2.3 Najmanjše izolacijske razdalje za semenski posevek industrijske cikorije (Cichorium
intybus L.)
Semenski posevek industrijske cikorije (Cichorium intybus L.) mora biti oddaljen:
a) najmanj 1.000 metrov od rastlin od drugih vrst istega rodu ali podvrste;
b) od druge sorte industrijske cikorije:
 najmanj 600 metrov, če je semenski posevek namenjen pridelavi osnovnega semena,
 najmanj 300 metrov, če je semenski posevek namenjen pridelavi certificiranega semena.
2.4 Najmanjše izolacijske razdalje za semenski posevek ostalih vrst zelenjadnic
Semenski posevek vrst zelenjadnic, ki niso naštete v točkah 2.1, 2.2 ali 2.3, mora biti oddaljen:
a) od virov tujega cvetnega prahu, ki lahko povzročijo resno izroditev sort drugih vrst kot rezultat
navzkrižne oplodnje:
 najmanj 500 metrov, če je semenski posevek namenjen pridelavi osnovnega semena,
 najmanj 300 metrov, če je semenski posevek namenjen pridelavi certificiranega semena;
b) od drugih virov tujega cvetnega prahu, ki se lahko križajo s sortami drugih vrst kot rezultat
navzkrižne oplodnje:
 najmanj 300 metrov, če je semenski posevek namenjen pridelavi osnovnega semena,
 najmanj 100 metrov, če je semenski posevek namenjen pridelavi certificiranega semena.
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3. Zdravstveno stanje
Semenski posevek mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in
kakovost semena.
Semenski posevek mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za EU,
karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov, določene z Uredbo 2016/2031/EU.
4. Poljski pregledi
Izpolnjevanje zahtev iz te priloge se preveri pri poljskih pregledih. Poljski pregledi se opravijo v času,
ko stanje in stopnja razvoja semenskega posevka omogočata pregled izolacije, sortne pristnosti in
čistosti, zdravstvenega stanja in ostalih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati semenski posevki v skladu s
tem pravilnikom.
V posameznem semenskem posevku se opravi najmanj en poljski pregled.
Če po opravljenih poljskih pregledih še obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev glede sortne pristnosti,
lahko organ za potrjevanje sortno pristnost dodatno preveri z uporabo mednarodno priznane in
ponovljive biokemične ali molekularne tehnike v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi.

Priloga 2
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Priloga 2
Zahteve za partije semena
1. Zahteve glede sortnosti semena
Seme zelenjadnic mora biti sortno pristno in čisto. Seme hibridnih sort mora biti sortno pristno in čisto
tudi glede lastnosti starševskih komponent.
2. Zahteve glede kakovosti semena
Seme zelenjadnic mora glede kakovosti (tehnične čistote in kalivosti) semena izpolnjevati zahteve,
določene v Preglednici 1 te priloge.
Preglednica 1: Zahteve za kakovost semena zelenjadnic

Vrsta
1

Tehnična čistota
Največji
dovoljeni delež
Najmanjši delež
semena drugih
čistega semena
rastlinskih
(utežni %)
vrst (utežni %)

Kalivost
Najmanjša
kalivost (%
klopčičev ali
čistega
semena)

2

3

4

Allium cepa

97

0,5

70

Allium fistulosum

97

0,5

65

Аllium porrum

97

0,5

65

Allium sativum

97

0,5

65

Allium schoenoprasum

97

0,5

65

Anthriscus cerefolium

96

1

70

Apium graveolens

97

1

70

Asparagus officinalis

96

0,5

70

Beta vulgaris (skupina jedilna pesa)

97

0,5

50 (klobčiči)

Beta vulgaris (ostale skupine)

97

0,5

70 (klobčiči

Brassica oleracea (skupina cvetača)

97

1

70

Brassica oleracea (ostale skupine)

97

1

75

Brassica rapa (skupina kitajski kapus)

97

1

75

Brassica rapa (skupina (strniščna) repa)

97

1

80

Capsicum annuum

97

0,5

65

Cichorium endivia

95

1

65

Cichorium intybus (skupina radič za siljenje
in skupina listnati ali glavnati radič)

95

1,5

65

Cichorium intybus (skupina industrijska
cikorija, korenasti radič)

97

1

80

Citrullus lanatus

98

0,1

75

Cucumis melo

98

0,1

75

Cucumis sativus

98

0,1

80

Cucurbita maxima

98

0,1

80
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Cucurbita pepo

98

0,1

75

Cynara cardunculus

96

0,5

65

Daucus carota

95

1

65

Foeniculum vulgare

96

1

70

Lactuca sativa

95

0,5

75

Petroselinum crispum

97

1

65

Phaseolus coccineus

98

0,1

80

Phaseolus vulgaris

98

0,1

75

Pisum sativum

98

0,1

80

Raphanus sativus

97

1

70

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70

Scorzonera hispanica

95

1

70

Solanum lycopersicum

97

0,5

75

Solanum melongena

96

0,5

65

Spinacia oleracea

97

1

75

Valerianella locusta

95

1

65

Vicia faba

98

0,1

80

Zea mays

98

0,1

85(1)

Opomba:
(1) Pri sortah vrste Zea mays, ki sodijo v tip zelo sladke koruze, je najmanjša kalivost 80 % čistega semena.

3. Zahteve glede zdravstvenega stanja semena
Seme mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost semena.
Seme mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za EU, karantenskih
škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov,
določenih z Uredbo 2016/2031/EU.
Navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu zelenjadnic ob vizualnem
pregledu ne sme presegati praga, določenega za posamezno vrsto zelenjadnic v Preglednici 2 te
priloge.
Preglednica 2: Dovoljeni prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (v
nadaljnjem besedilu: NNŠO) na semenu zelenjadnic in količina vzorca semena iz posamezne partije
za analizo zdravstvenega stanja semena zelenjadnic
NNŠO ali njihovi simptomi

Rod ali vrsta semena
zelenjadnic

Prag za
navzočnost
NNŠO na
semenu

Količina vzorca
iz posamezne
partije

1

2

3

4

Solanum lycopersicum L.

0%

10.000 semen

Phaseolus vulgaris L.

0%

5.000 semen

Bakterije
Clavibacter michiganensis ssp.
michiganensis (Smith) Davis et al.
[CORBMI]
Xanthomonas axonopodis pv.
phaseoli (Smith) Vauterin et al.
[XANTPH]
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Xanthomonas fuscans subsp.
Phaseolus vulgaris L.
fuscans Schaad et al. [XANTFF]
Xanthomonas euvesicatoria Jones
Capsicum annuum L.,
et al. [XANTEU]
Solanum lycopersicum L.
Xanthomonas gardneri (ex Šutič
Capsicum annuum L.,
1957) Jones et al [XANTGA]
Solanum lycopersicum L.
Xanthomonas perforans Jones et al. Capsicum annuum L.,
Solanum lycopersicum L.
[XANTPF]
Xanthomonas vesicatoria (ex
Capsicum annuum L.,
Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]
Solanum lycopersicum L.
Žuželke in pršice
Acanthoscelides obtectus (Say)
Phaseolus coccineus L.,
Phaseolus vulgaris L.
[ACANOB]
Bruchus pisorum (Linnaeus)
Pisum sativum L.
[BRCHPI]
Bruchus rufimanus Boheman
Vicia faba L.
[BRCHRU]
Ogorčice
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev Allium cepa L.,
Allium porrum L.
[DITYDI]
Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim in fitoplazme
Solanum lycopersicum L.
Pepino mosaic virus [PEPMV0]
Capsicum annuum L.
Potato spindle tuber viroid
Solanum lycopersicum L.
[PSTVD0]
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0%

5.000 semen

0%

10.000 semen

0%

10.000 semen

0%

10.000 semen

0%

10.000 semen

0%
0%

1.000 g
700 g
900 g

0%

1.000 g

0%

100 g

0%
0%

3.000 semen
3.000 semen
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Priloga 3
Masa partije semena in masa vzorcev semena
Preglednica 1: Največja masa partije semena in masa vzorcev partije semena za analizo kakovosti
semena zelenjadnic

Vrsta
1

Največja masa
partije
semena(1)
(v kg)

Najmanjša masa
vzorca iz posamezne
partije (2)
(v g)

2

3

25

Allium fistulosum

10.000
10.000

Allium porrum

10.000

20

Allium sativum

10.000

20

Allium schoenoprasum

10.000

15

Anthriscus cerefolium

10.000

20

Apium graveolens

10.000

5

Asparagus officinalis

20.000

100

Beta vulgaris

100

Brassica oleracea

20.000
10.000

Brassica rapa

10.000

20

Capsicum annuum

10.000

40

Cichorium endivia

10.000
10.000

15

Cichorium intybus (skupina industrijska cikorija,
korenasti radič)

10.000

50

Citrullus lanatus

20.000

250

Cucumis melo

10.000

100

Cucumis sativus

10.000

25

Cucurbita maxima

20.000

250

Cucurbita pepo

20.000

150

Cynara cardunculus

10.000

50

Daucus carota

10.000

10

Foeniculum vulgare

10.000

25

Lactuca sativa

10.000

10

Petroselinum crispum

10.000

10

Phaseolus coccineus

1.000

Phaseolus vulgaris

30.000
30.000

Pisum sativum

30.000

900

Raphanus sativus

10.000

50

Rheum rhabarbarum

10.000

135

Scorzonera hispanica

10.000

30

Allium cepa

Cichorium intybus (skupina radič za siljenje, skupina
listnati in glavnati radič)

15

25

15

700
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Solanum lycopersicum

10.000

20

Solanum melongena

10.000

20

Spinacia oleracea

10.000

75

Valerianella locusta

10.000

20

Vicia faba

30.000

1.000

Zea mays

20.000

1.000

Stran
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Opombe:
(1) Največja masa partije semena ne sme biti presežena za več kot 5 %.
(2) Najmanjša masa vzorca iz posamezne partije semena se lahko pri hibridnih sortah zmanjša na četrtino mase,
določene v 3. stolpcu, vendar pa masa vzorca semena ne sme biti manjša kot 5 g oziroma mora vzorec
vsebovati najmanj 400 semen.

Priloga 4
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Priloga 4
Uradne etikete in etikete dobavitelja, potrdilo o uradni potrditvi
1. Uradna etiketa za predosnovno seme
Na uradni etiketi za predosnovno seme se navedejo najmanj naslednji podatki:
a) pristojni uradni organ in država članica;
b) referenčna številka partije;
c) mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »Zapečateno …« (mesec in leto), ali mesec in leto
zadnjega uradnega vzorčenja za namen potrjevanja, ki se izrazi z: »Vzorčeno …« (mesec in leto);
č) ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici (botanično ime je lahko v skrajšani obliki
in brez imen avtorjev) ali s splošnim imenom ali z obema;
d) ime sorte, vsaj v latinici;
e) »Predosnovno seme«;
f)
število množitev pred semenom kategorije certificirano seme.
2. Uradna etiketa za osnovno seme in certificirano seme (razen za majhno EU pakiranje
certificiranega semena)
Na uradni etiketi za osnovno seme in certificirano seme se navedejo naslednji podatki:
a)
b)
c)
č)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

»Pravila in standardi EU«;
pristojni uradni organ in država članica;
uradna dodeljena serijska številka etiket;
mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »Zapečateno …« (mesec in leto), ali mesec in leto
zadnjega uradnega vzorčenja za namen potrjevanja, ki se izrazi z: »Vzorčeno …« (mesec in leto),
referenčna številka partije;
ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici (botanično ime je lahko v skrajšani obliki
in brez imen avtorjev) ali s splošnim imenom ali z obema;
ime sorte, vsaj v latinici;
kategorija;
država pridelave;
deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semen v pakiranju.

Če je v točki i) prejšnjega odstavka navedena masa semena in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za
oblaganje ali drugi trdi dodatki, se na uradni etiketi navedeta tudi vrsta dodatka ter približno razmerje
med maso čistih semen in skupno maso.
Pri hibridnih sortah ali samooplodnih linijah se v točki f) prvega odstavka te točke na uradni etiketi za:
a) osnovno seme:
 namesto imena sorte navede ime starševske komponente; če se hibridna sorta ali samooplodna
linija uporabljata izključno kot starševska komponenta, se pri imenu starševske komponente
dodatno navede »komponenta«,
 poleg imena starševske komponente lahko navede tudi ime končne sorte;
b) certificirano seme: pri imenu sorte dodatno navede: »hibrid«.
Če je bila opravljena ponovna analiza kakovosti semena (najmanj kalivost), se namesto podatka iz
točke č) prvega odstavka te točke na uradni etiketi navedeta besedilo: »Ponovno vzorčeno …«
(mesec in leto) in organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o ponovni analizi kakovosti
semena se lahko navedejo tudi na uradni nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
Pri sortah sladke koruze, ki sodijo v tip zelo sladke koruze, se na uradni etiketi navede besedilo:
»Najmanjša kalivost 80 %«.
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3. Etiketa dobavitelja za standardno seme in za majhno EU pakiranje semena
Na etiketi dobavitelja za standardno seme in za majhno EU pakiranje semena se navedejo naslednji
podatki:
a)
b)
c)
č)
d)
e)

»Pravila in standardi EU«;
ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova identifikacijska številka;
tržno leto zapečatenja ali zadnje analize kakovosti; navede se lahko konec tržnega leta;
ime vrste, vsaj v latinici;
ime sorte, vsaj v latinici;
kategorija; v primeru majhnega EU pakiranja se lahko certificirano seme označi s črko »C«,
standardno seme pa s črkama »ST«;
f) referenčna številka partije, ki:
 jo za kategorijo standardno seme navede dobavitelj, odgovoren za označevanje,
 v primeru certificiranega semena v majhnem EU pakiranju omogoča identifikacijo uradno
potrjene partije;
g) deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semen v pakiranju, razen v primeru majhnega
pakiranja z maso semena do 500 gramov.
Če je v točki g) prejšnjega odstavka navedena masa semena in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi
za oblaganje ali drugi trdi dodatki, se na etiketi dobavitelja navedeta tudi vrsta dodatka ter približno
razmerje med maso čistih semen in skupno maso.
Pri sortah sladke koruze, ki sodijo v tip zelo sladke koruze, se na etiketi dobavitelja navede besedilo:
»Najmanjša kalivost 80 %«.
4. Etiketa dobavitelja za majhno pakiranje mešanice semena
Na etiketi dobavitelja za majhno pakiranje mešanice semena se navedejo naslednji podatki:
a) ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova identifikacijska številka,
b) »Mešanica sort ...« (navede se ime rastlinske vrste, ki ji pripadajo sorte, vsaj v latinici);
c) o sortah, ki sestavljajo mešanico: navedejo se imena sort in utežni delež semena posamezne
sorte, vsaj v latinici;
č) referenčna številka partije, ki jo določi dobavitelj, odgovoren za označevanje;
d)
tržno leto zapečatenja ali zadnje analize kakovosti; navede se lahko konec tržnega leta.
Navedba podatka o deklarirani neto ali bruto masi mešanice semena v pakiranju na etiketi dobavitelja
iz prejšnje točke ni obvezna. Če pa se masa mešanice semena navede in so uporabljeni zrnati
pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki, se na etiketi dobavitelja navedeta tudi vrsta dodatka
ter približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso.
5. Uradna etiketa za nedokončno potrjeno seme in potrdilo o izpolnjevanju zahtev za
nedokončno potrjeno seme
Na uradni etiketi za nedokončno potrjeno seme se navedejo naslednji podatki:
a)
b)
c)
č)
d)
e)
f)

pristojni uradni organ in država članica ali njune oznake;
uradno dodeljena serijska številka etikete;
ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani
obliki in brez imen avtorjev;
ime sorte, vsaj v latinici;
kategorija;
številka semenskega posevka (parcele) ali referenčna številka partije;
deklarirana neto ali bruto masa semena;
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»Nedokončno potrjeno seme«.

Na potrdilu o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme se navedejo najmanj naslednji
podatki:
a)
b)
c)
č)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

pristojni uradni organ, ki je potrdilo izdal;
uradno dodeljena serijska številka potrdila;
ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani
obliki in brez imen avtorjev;
ime sorte, vsaj v latinici;
kategorija;
referenčna številka partije semena, uporabljenega za zasnovo semenskega posevka, in ime
države ali držav, ki so to seme potrdile;
številka semenskega posevka (parcele) ali referenčna številka partije;
površina semenskega posevka, na katerega se nanaša potrdilo;
količina požetega semena in število pakiranj;
izjava, da je semenski posevek, iz katerega izhaja navedeno seme, izpolnjeval zahteve za
uradno potrditev semenskega posevka;
rezultati predhodne analize semena, če so na voljo.
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Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic

Na podlagi petega odstavka 3. člena, osmega, devetega
in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena,
šestega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega
odstavka 15. člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 24.a člena, drugega odstavka
26. člena in petega odstavka 36. člena ter za izvrševanje 4.a člena
in drugega odstavka 66. člena Zakona o semenskem materialu
kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o trženju semena oljnic in predivnic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vrste oljnic in predivnic, kategorije, v
katerih se uradno potrdi in trži seme posamezne vrste oljnic in
predivnic, zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti,
zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena oljnic
in predivnic, ki jih mora za uradno potrditev izpolnjevati posamezna kategorija, zahteve glede pakiranja, zapiranja in označevanja in druge pogoje za trženje semena oljnic in predivnic,
posebne zahteve za trženje nedokončno potrjenega semena
oljnic in predivnic, podrobnejši postopek uradne potrditve semena oljnic in predivnic, postopek uradnega nadzora nad preglednikom in vzorčevalcem pod uradnim nadzorom, postopek
izvedbe naknadne kontrole semena oljnic in predivnic in podrobnejši način obveščanja ter izmenjave podatkov v skladu z:
– Direktivo Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002,
str. 74), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije
(EU) 2021/971 z dne 16. junija 2021 o spremembi Priloge I
k Direktivi Sveta 66/401/EGS o trženju semen krmnih rastlin,
Priloge I k Direktivi Sveta 66/402/EGS o trženju semena žit,
Priloge I k Direktivi Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese,
Priloge I k Direktivi Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic ter Priloge I k Direktivi Sveta 2002/57/ES o trženju
semena oljnic in predivnic glede uporabe biokemičnih in molekularnih tehnik (UL L št. 214 z dne 17. 6. 2021, str. 62), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/57/ES) in
– Direktivo Komisije 2008/124/ES z dne 18. decembra
2008 o omejitvi trženja semen nekaterih vrst krmnih rastlin
ter oljnic in predivnic na seme, ki je bilo uradno potrjeno kot
„osnovno seme“ ali „certificirano seme“ (Kodificirana različica)
(UL L št. 340 z dne 19. 12. 2008, str. 73).
2. člen
(vrste oljnic in predivnic)
Oljnice in predivnice so rastline naslednjih vrst, ki so namenjene poljedelski in vrtnarski pridelavi, razen za okrasne namene:
1. Arachis hypogaea L. – zemeljski orešek;
2. Brassica juncea (L.) Czern. – sareptska gorjušica;
3. Brassica napus L. (partim) – navadna ogrščica;
4. Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch – črna gorjušica;
5. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs – oljna
repica;
6. Cannabis sativa L. – navadna konoplja;
7. Carthamus tinctorius L. – barvilni rumenik;
8. Carum carvi L. – navadna kumina;
9. Glycine max (L) Merr. – navadna soja;
10. Gossypium spp. – bombaževec;
11. Helianthus annuus L. – sončnica;
12. Linum usitatissimum L. – navadni lan (za seme in za
vlakna);
13. Papaver somniferum L. – vrtni mak;
14. Sinapis alba L. – bela gorjušica.
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3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. žlahtniteljevo seme je seme, ki ga pridela žlahtnitelj
oziroma vzdrževalec sorte in je namenjeno pridelavi semena
generacije pred osnovnim semenom (v nadaljnjem besedilu:
predosnovno seme) ali semena kategorije osnovno seme;
2. sestavljena sorta je mehansko zmešano certificirano
seme točno določene, od opraševalne sorte odvisne hibridne
sorte, vključene v skupni katalog sort v skladu z Direktivo
Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu
sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1), zadnjič
spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 18. decembra 2006
o dovoljenju Romuniji, da odloži uporabo nekaterih določb Direktive Sveta 2002/53/ES glede trženja semena nekaterih sort
poljščin (2007/69/ES) (UL L št. 32 z dne 6. 2. 2007, str. 167),
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/53/ES), s certificiranim
semenom ene ali več točno določenih opraševalnih sort, ki so
sprejete v skladu z Direktivo 2002/53/ES, v razmerjih, ki jih
skupaj določijo vzdrževalci sort, ki sestavljajo sestavljeno sorto;
razmerja se sporočijo organu za potrjevanje;
3. od opraševalne sorte odvisna hibridna sorta je moško
sterilna komponenta sestavljene sorte (ženska komponenta);
4. opraševalna sorta je komponenta sestavljene sorte, ki
praši cvetni prah (moška komponenta).
II. ZAHTEVE ZA TRŽENJE SEMENA OLJNIC
IN PREDIVNIC
4. člen
(splošne zahteve za trženje semena oljnic in predivnic)
(1) Seme oljnic in predivnic se lahko da na trg, če:
1. pripada sorti, ki je vpisana v sortno listo v skladu z
zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: sortna lista), ali vključena v skupni katalog
sort v skladu Direktivo 2002/53/ES;
2. ga je organ, ki je pristojen za uradno potrditev semena oljnic in predivnic (v nadaljnjem besedilu: pristojni uradni
organ) v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
EU) uradno potrdil v eni od kategorij iz 6. člena tega pravilnika;
3. izpolnjuje zahteve glede pakiranja, zapiranja in označevanja iz 7. in 8. člena tega pravilnika.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka mora seme oljnic
in predivnic izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
1. če se trži seme gensko spremenjene sorte, mora biti
na etiketah ali dokumentih, ki so pritrjeni na pakiranja semena
ali ki spremljajo partijo tega semena, navedeno, da je sorta
gensko spremenjena;
2. če je seme tretirano ali obdelano s kakršnim koli kemičnim sredstvom, mora biti to sredstvo navedeno na uradnih
etiketah ali na etiketah dobavitelja, ki so na pakiranjih semena
ali v njih;
3. če je seme tretirano ali obdelano s fitofarmacevtskim
sredstvom (v nadaljnjem besedilu: FFS), mora poleg zahteve
iz prejšnje točke izpolnjevati tudi zahteve, določene s predpisi,
ki urejajo dajanje FFS v promet.
5. člen
(izjeme)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko uradno
potrdi in trži seme oljnic in predivnic:
1. ki ne izpolnjuje zahtev glede sorte iz 1. točke prvega
odstavka prejšnjega člena, na podlagi dovoljenja, izdanega v
skladu z Odločbo Komisije z dne 1. decembra 2004 o pravilih
za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje
v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic
(2004/842/ES) (UL L št. 362 z dne 9. 12. 2004, str. 21), zadnjič
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spremenjeno z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/985
z dne 3. junija 2021 o popravku španske jezikovne različice
Odločbe 2004/842/ES o pravilih za izvajanje, po katerih lahko
države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za
katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort
poljščin ali zelenjadnic (UL L št. 216 z dne 18. 6. 2021, str. 204),
(v nadaljnjem besedilu: Odločba 2004/842/ES); seme mora biti
označeno, kot je določeno v 5. členu Odločbe 2004/842/ES;
2. ki glede kalivosti ne izpolnjuje zahtev za kakovost
semena oljnic in predivnic iz dela B Priloge 2, ki je sestavni
del tega pravilnika, na podlagi dovoljenja, ki se izda v skladu
z Uredbo Komisije (ES) št. 217/2006 z dne 8. februarja 2006
o pravilih za uporabo direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS,
2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede dovoljenja držav članic za začasno trženje semena, ki ne izpolnjuje zahtev
o najmanjši kalivosti (UL L št. 38 z dne 9. 2. 2006, str. 17; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 217/2006/ES); seme mora biti
označeno, kot je določeno v 4. členu Uredbe 217/2006/ES;
3. kategorije predosnovno seme, osnovno seme, certificirano seme vseh kategorij ali trgovsko seme, ki glede kalivosti
ne izpolnjuje zahtev iz dela B Priloge 2 tega pravilnika in je
namenjeno nadaljnjemu razmnoževanju, če so pakiranja takega semena označena z dodatno etiketo, na kateri so navedeni
najmanj naslednji podatki:
– osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja,
– številka partije semena,
– dejanska kalivost semena.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko seme
oljnic in predivnic, ki ne izpolnjuje vseh zahtev glede pakiranja
in zapiranja iz 7. člena tega pravilnika ter zahtev glede kakovosti iz dela B Priloge 2 tega pravilnika, uvozi oziroma dobavi
drugemu dobavitelju z namenom priprave za trg in dokončne
uradne potrditve semena, če izpolnjuje posebne zahteve za
nedokončno potrjeno seme iz 11. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega člena se dovoli tudi
trženje semena oljnic in predivnic v obliki sestavljene sorte. Seme
ženskih in moških komponent se obdela z uporabo snovi za oblaganje semena različnih barv za ženske in moške komponente.
6. člen
(kategorije semena oljnic in predivnic)
(1) Seme oljnic in predivnic, ki se uradno potrdi v kategoriji
osnovno seme, je seme:
1. sort, razen hibridnih sort:
a) ki ga je pridelal žlahtnitelj oziroma vzdrževalec sorte
neposredno iz žlahtniteljevega semena ali je pridelano iz pred
osnovnega semena v skladu s priznanimi postopki vzdrževanja
sorte,
b) ki je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme, kategorij certificirano seme prve množitve ali
certificirano seme druge množitve ali certificirano seme tretje
množitve,
c) ki izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1, ki
je sestavni del tega pravilnika, in Priloge 2 tega pravilnika ter
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz te točke ugotovljeno z uradnimi pregledi, razen zahtev iz Priloge 2 tega
pravilnika, katerih izpolnjevanje se ugotovi z uradnimi pregledi
ali pregledi pod uradnim nadzorom;
2. sort, ki so hibridne sorte:
a) ki je pridelano iz osnovnega semena samooplodnih
linij,
b) ki izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in
Priloge 2 tega pravilnika ter
c) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev te točke ugotovljeno z uradnimi pregledi, razen zahtev iz Priloge 2 tega
pravilnika, katerih izpolnjevanje se ugotovi z uradnimi pregledi
ali pregledi pod uradnim nadzorom;
3. sort, ki so hibridne sorte:
a) ki je pridelano iz osnovnega semena dvolinijskih hibridov,
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b) ki je namenjeno pridelavi semena trilinijskih ali štirilinijskih hibridov,
c) ki izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in
Priloge 2 tega pravilnika ter
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev te točke ugotovljeno z uradnimi pregledi, razen zahtev iz Priloge 2 tega
pravilnika, katerih izpolnjevanje se ugotovi z uradnimi pregledi
ali pregledi pod uradnim nadzorom.
(2) Seme sareptske gorjušice, navadne ogrščice, črne
gorjušice, oljne repice, dvodomne navadne konoplje, barvilnega rumenika, navadne kumine, sončnice, vrtnega maka in
bele gorjušice, ki se uradno potrdi v kategoriji certificirano
seme, je seme:
a) ki je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali, če
vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega
semena, za katero je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da
izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2
tega pravilnika;
b) ki je namenjeno setvi za pridelavo kmetijskih rastlin;
c) ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme iz Priloge 1
in Priloge 2 tega pravilnika ter
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim
nadzorom.
(3) Seme zemeljskega oreška, enodomne navadne konoplje, navadnega lanu (za seme in za vlakna), navadne soje in
bombaževca, ki se uradno potrdi v kategoriji certificirano seme
prve množitve, je seme:
a) ki je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali, če
vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega
semena, za katero je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da
izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2
tega pravilnika;
b) ki je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme druge množitve ali certificirano seme tretje množitve
oziroma setvi za pridelavo kmetijskih rastlin;
c) ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme iz Priloge 1
in Priloge 2 tega pravilnika ter
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim
nadzorom.
(4) Seme zemeljskega oreška, navadnega lanu (za seme
in za vlakna), navadne soje in bombaževca, ki se uradno potrdi
v kategoriji certificirano seme druge množitve, je seme:
a) ki je pridelano neposredno iz osnovnega semena, certificiranega semena prve množitve ali, če vzdrževalec oziroma
žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena, za katero je
bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve za
osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika;
b) ki je namenjeno setvi za pridelavo kmetijskih rastlin
oziroma za pridelavo semena kategorije certificirano seme
tretje množitve;
c) ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme iz Priloge 1
in Priloge 2 tega pravilnika ter
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim
nadzorom.
(5) Seme enodomne navadne konoplje, ki se uradno
potrdi v kategoriji certificirano seme druge množitve, je seme:
a) ki je pridelano neposredno iz certificiranega semena
prve množitve, ki je bilo pridelano in uradno pregledano za
pridelavo certificiranega semena druge množitve;
b) ki je namenjeno pridelavi konoplje za spravilo ob cvetenju;
c) ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme iz Priloge 1
in Priloge 2 tega pravilnika ter
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim
nadzorom.
(6) Seme navadnega lanu (za vlakna), ki se uradno potrdi
v kategoriji certificirano seme tretje množitve, je seme:
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a) ki je pridelano neposredno iz osnovnega semena,
certificiranega semena prve množitve, certificiranega semena
druge množitve ali, če vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena, za katero je bilo z uradnim
pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve za osnovno seme
iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika;
b) ki je namenjeno setvi za pridelavo semena lanu za
vlakna;
c) ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme iz Priloge 1
in Priloge 2 tega pravilnika ter
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim
nadzorom.
(7) Seme zemeljskega oreška, sareptske gorjušice, črne
gorjušice, vrtnega maka in bele gorjušice, ki se uradno potrdi v
kategoriji trgovsko seme, je seme:
a) ki je vrstno pristno;
b) ki izpolnjuje zahteve za trgovsko seme iz Priloge 2 tega
pravilnika ter
c) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim
nadzorom.
(8) Seme oljnic in predivnic, ki se uradno potrdi v kategoriji
predosnovno seme, je seme:
a) ki je pridelano neposredno iz žlahtniteljevega semena
v skladu s priznanimi postopki vzdrževanja sorte;
b) ki izpolnjuje najmanj zahteve za kategorijo osnovno
seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika ter
c) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka
ugotovljeno z uradnimi pregledi, vzorčenji in testiranji.
7. člen
(zahteve glede pakiranja in zapiranja)
(1) Uradno potrjeno seme oljnic in predivnic vseh kategorij
se lahko da na trg le v homogenih partijah in izvirno zaprtih
pakiranjih. Masa posamezne partije semena ne sme presegati
največje mase, ki je za posamezno vrsto oljnic in predivnic
navedena v 2. stolpcu Preglednice 1 Priloge 3, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(2) Pakiranja uradno potrjenega semena oljnic in predivnic so izvirno zaprta, če:
1. so zaprta uradno ali pod uradnim nadzorom:
– pakiranja so uradno zaprta, če jih pristojni uradni organ
uradno zapre in označi z uradnimi etiketami,
– pakiranja so zaprta pod uradnim nadzorom, če jih zapre
in z uradnimi etiketami označi dobavitelj pod uradnim nadzorom pristojnega uradnega organa;
2. jih ni mogoče odpreti brez poškodbe sistema zapiranja
ali brez vidnih poškodb uradne etikete ali embalaže, v katero je
seme zapakirano. Sistem zapiranja vključuje pritrditev etikete
z uradno plombo ali na drug način, ki zagotavlja, da etikete ni
mogoče odstraniti in je ponovno namestiti na pakiranje ali je
drugače uporabiti, ne da bi bilo to opazno.
(3) Pakiranja semena so izvirno zaprta, če jih ni mogoče
odpreti brez poškodbe sistema zapiranja ali brez vidnih poškodb etikete ali embalaže, v katero je seme zapakirano. Sistem zapiranja vključuje pritrditev etikete z uradno plombo ali na
drug način, ki zagotavlja, da etikete ni mogoče odstraniti in jo
ponovno namestiti na pakiranje ali je drugače uporabiti, ne da
bi bilo to opazno. Pakiranja so izvirno zaprta tudi, če se uporabi
kateri od sistemov zapiranja za enkratno uporabo iz Odločbe
Komisije z dne 28. julija 1981 o določitvi, da so določeni sistemi zapiranja »sistemi za enkratno uporabo« v smislu direktiv
Sveta 66/400/EGS, 66/401/EGS, 66/402/EGS, 69/208/EGS
in 70/458/EGS (81/675/EGS) (UL L št. 246 z dne 29. 8. 1981,
str. 26), zadnjič spremenjene z Odločbo Komisije 86/563/EGS
z dne 12. novembra 1986 o spremembi Odločbe o določitvi,
da so določeni sistemi zapiranja „sistemi za enkratno uporabo“
med drugim v smislu direktiv Sveta 66/401/EGS in 69/208/EGS
(81/675/EGS) (UL L št. 327 z dne 22. 11. 1986, str. 50).
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(4) Izvirno zaprtih pakiranj se ne sme ponovno zapreti,
razen uradno ali pod uradnim nadzorom. Če so pakiranja ponovno izvirno zaprta, morata biti datum ponovnega zapiranja in
pristojni uradni organ navedena na uradni etiketi.
8. člen
(zahteve glede označevanja)
(1) Vsako pakiranje uradno potrjenega semena mora
biti označeno tako, da ima na zunanji strani pritrjeno uradno
etiketo, ki še ni bila uporabljena. Če se uporabi uradna etiketa
z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev zavarovati z uradno
plombo.
(2) Dovoljena je uporaba samolepilnih uradnih etiket, ki
morajo biti pritrjene tako, da njihova odstranitev ali zamenjava
ni možna brez vidne poškodbe etikete ali pakiranja.
(3) Vsako pakiranje osnovnega in certificiranega semena
mora vsebovati kartonček enake barve kot je uradna etiketa,
na njem pa morajo biti navedeni najmanj podatki iz 2. točke
pod č), e) in f) Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, za
trgovsko seme pa morajo biti na kartončku navedeni podatki
iz 3. točke pod b), e) in f) Priloge 4 tega pravilnika. Kartonček
je izdelan tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo.
Kartonček ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na
pakiranju ali če je uporabljena samolepilna etiketa ali etiketa iz
materiala, ki se ne trga.
9. člen
(uradne etikete za uradno potrjeno seme oljnic in predivnic)
(1) Uradne etikete za uradno potrjeno seme oljnic in
predivnic so:
– bele barve z vijoličasto diagonalno črto za predosnovno
seme;
– bele barve za osnovno seme;
– modre barve za certificirano seme in certificirano seme
prve množitve;
– rdeče barve za certificirano seme druge množitve in
certificirano seme tretje množitve;
– modre barve z zeleno diagonalno črto za certificirano
seme sestavljene sorte;
– rjave barve za trgovsko seme;
– sive barve za nedokončno potrjeno seme;
– oranžne barve za seme sort, ki so v postopku vpisa v
sortno listo.
(2) Najmanjša velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm.
(3) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na uradnih etiketah
so za posamezno kategorijo semena navedeni v 1., 2., 3., 4.1
ali 5. točki Priloge 4 tega pravilnika.
10. člen
(majhno pakiranje)
(1) Majhno pakiranje semena oljnic in predivnic je pakiranje semena oljnic in predivnic kategorije certificirano seme,
certificirano seme prve množitve, certificirano seme druge množitve, certificirano seme tretje množitve ali trgovsko seme, do
največje skupne mase pakiranja 2 kg (v nadaljnjem besedilu:
majhno pakiranje).
(2) Majhno pakiranje se lahko trži izključno končnemu
potrošniku.
(3) Seme oljnic in predivnic se lahko v majhnem pakiranju
trži le, če je bila partija semena pred pakiranjem uradno potrjena v eni od kategorij iz 6. člena tega pravilnika.
(4) Majhno pakiranje se zapira tako, da ga ni mogoče
odpreti, ne da bi bilo to opazno.
(5) Majhno pakiranje se označi z etiketami dobavitelja,
ki se pritrdijo na zunanji strani vsakega majhnega pakiranja,
ali pa se podatki, predpisani za etiketo dobavitelja, natisnejo
neposredno na embalažo. Na etiketi dobavitelja ali na embalaži
mora biti označeno, da gre za majhno pakiranje.
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(6) Barva etikete dobavitelja za posamezno kategorijo
semena je enaka barvi uradne etikete iz prvega odstavka
prejšnjega člena. Podatki, ki morajo biti natisnjeni na etiketi dobavitelja za majhno pakiranje, so navedeni v 6. točki Priloge 4
tega pravilnika.
(7) Ne glede na določbe petega odstavka tega člena:
1. je lahko pri prozornih pakiranjih etiketa dobavitelja na
notranji strani majhnega pakiranja, če je jasno vidna in čitljiva,
2. se lahko majhno pakiranje na zahtevo dobavitelja označi z uradnimi etiketami.
11. člen
(posebne zahteve za nedokončno potrjeno seme)
(1) Nedokončno potrjeno seme oljnic in predivnic iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika se lahko drugemu
dobavitelju dobavi le, če:
1. je bilo seme pridelano:
a) neposredno iz predosnovnega semena, osnovnega
semena ali certificiranega semena prve množitve, ki je bilo
uradno potrjeno v eni od držav članic EU ali v tretji državi, ki
ji je bila priznana enakovrednost (v nadaljnjem besedilu: tretja
država) z Odločbo Sveta z dne 16. decembra 2002 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih
državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih
državah (2003/17/ES) (UL L št. 8 z dne 14. 1. 2003, str. 10),
zadnjič spremenjeno s Sklepom (EU) 2022/871 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede obdobja njene uporabe in glede
enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit,
oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Boliviji, in enakovrednosti
semena žit ter semena oljnic in predivnic, ki se pridelujejo
v Boliviji (UL L št. 152 z dne 3. 6. 2022, str. 109), (v nadaljnjem
besedilu: Odločba 2003/17/ES) ali
b) z neposrednim križanjem osnovnega semena, ki je bilo
uradno potrjeno v eni od držav članic EU, z osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v tretji državi;
2. je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da je semenski
posevek, v katerem je bilo seme pridelano, izpolnjeval zahteve
za semenske posevke iz Priloge 1 tega pravilnika in zahteve
glede sortne čistosti iz Priloge 2 tega pravilnika;
3. so pakiranja semena izvirno zaprta in označena z
uradnimi etiketami za nedokončno potrjeno seme, ki so sive
barve, na njih pa so navedeni podatki iz točke 4.1 Priloge 4
tega pravilnika;
4. seme spremlja potrdilo o uradni potrditvi semenskega
posevka za nedokončno potrjeno seme iz točke 4.2 Priloge 4
tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko
nedokončno potrjeno seme oljnic in predivnic uvozi in dobavi
dobavitelju, ki bo seme pripravil za trg in zagotovil njegovo
dokončno uradno potrditev, če je:
1. bilo to seme pridelano v tretji državi:
a) neposredno iz predosnovnega semena, osnovnega
semena ali certificiranega semena prve množitve, ki je bilo
uradno potrjeno v eni od držav članic EU ali v tretji državi, ali
b) z neposrednim križanjem osnovnega semena, ki je bilo
uradno potrjeno v eni od držav članic EU, z osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v tretji državi;
2. pristojni uradni organ tretje države na podlagi uradnih
pregledov:
a) ugotovil, da je semenski posevek, v katerem je bilo
seme pridelano, izpolnjeval zahteve za semenske posevke,
določene v Odločbi 2003/17/ES, in
b) seme zaprl in označil kot nedokončno potrjeno seme
ter zanj izdal certifikat v skladu z Odločbo 2003/17/ES.
III. POSTOPEK URADNE POTRDITVE
12. člen
(prijava semenskega posevka)
(1) Dobavitelj prijavi semenski posevek organu za potrjevanje, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja semenski material
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kmetijskih rastlin, javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve semena oljnic in predivnic.
(2) Prijava semenskega posevka, ki jo dobavitelj pridobi
pri organu za potrjevanje, vsebuje najmanj naslednje podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež ter
neponovljivo registrsko številko, s katero je vpisan v register
dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu
z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v
nadaljnjem besedilu: SEME-register);
2. pridelovalcu, če dobavitelj organizira pridelavo semena
oljnic in predivnic v dogovoru s pridelovalcem: osebno ime in
naslov ali firmo in sedež pridelovalca;
3. mestu pridelave: naziv in naslov ter neponovljivo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva, ki mu pripadajo
površine, na katerih je semenski posevek;
4. zemljišču, na katerem je semenski posevek:
a) identifikacijska oznaka in domače ime grafične enote
rabe kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: GERK), s
katerima je GERK vpisan v register kmetijskih gospodarstev v
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
b) površina GERK-a oziroma njegovega dela, če je semenski posevek le na delu GERK-a,
c) o predhodnih posevkih na tem GERK-u;
5. semenu, uporabljenem za setev semenskega posevka:
a) o sorti, kategoriji in poreklu; če je semenski posevek
namenjen pridelavi semena hibridne sorte, se podatki navedejo
za vsako starševsko komponento,
b) količini,
c) datumu setve.
(3) Dobavitelj mora prijavi semenskega posevka priložiti
kopije dokazil o semenu, uporabljenem za setev semenskega
posevka. Če dobavitelj uporabi seme, ki ga je pridelal sam,
zadostuje navedba številke in datuma zapisnika o opravljenih
poljskih pregledih ali potrdila o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme iz tretjega odstavka 19. člena tega
pravilnika.
(4) Če dobavitelj za setev semenskega posevka uporabi
žlahtniteljevo seme, se v prijavi namesto kategorije in porekla
semena navede »žlahtniteljevo seme«.
(5) Rok za prijavo semenskega posevka je vsako leto:
– do 31. marca za ozimne sorte oljnic in predivnic;
– do 15. aprila za jare sorte oljnic in predivnic.
13. člen
(uradni pregledi semenskega posevka)
(1) Po prejemu prijave semenskega posevka iz prejšnjega
člena opravi organ za potrjevanje uradne preglede semenskega posevka, ki vključujejo pregled evidenc in dokazil, ki jih o
semenskem posevku vodi in hrani dobavitelj v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ter poljske
preglede. Z uradnimi pregledi semenskega posevka organ za
potrjevanje preveri, ali:
1. je bilo za setev semenskega posevka uporabljeno
predosnovno seme, osnovno seme, certificirano seme prve
množitve ali certificirano seme druge množitve, ki je bilo uradno
potrjeno v eni od držav članic EU ali v tretji državi;
2. zemljišče, na katerem je semenski posevek, izpolnjuje
zahteve glede predhodnih posevkov iz 14. člena tega pravilnika;
3. semenski posevek izpolnjuje zahteve glede izolacije,
zapleveljenosti, sortne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega
stanja iz 15., 16. in 17. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo 1. točke prejšnjega odstavka se
za setev semenskega posevka, v katerem bo pridelano seme
kategorije predosnovno seme, uporabi žlahtniteljevo seme.
(3) Izpolnjevanje zahtev iz 3. točke prvega odstavka tega
člena se preveri s poljskimi pregledi iz 18. člena tega pravilnika.
(4) Pri poljskih pregledih se preveri tudi prisotnost škodljivih organizmov, navedenih v 4. točki Priloge 1 tega pravilnika.
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14. člen
(predhodni posevki)
Zemljišče je primerno za pridelovanje semena posamezne vrste oziroma sorte oljnic in predivnic, če na njem ni samosevnih rastlin.
15. člen
(izolacijska razdalja)
(1) Semenski posevek oljnic in predivnic mora izpolnjevati
zahteve glede najmanjše oddaljenosti semenskega posevka (v
nadaljnjem besedilu: izolacijska razdalja) od vseh drugih posevkov in virov cvetnega prahu, ki bi lahko povzročili neželeno
tujo oprašitev.
(2) Najmanjše izolacijske razdalje so za posamezno vrsto
oljnic in predivnic navedene v 2. točki Priloge 1 tega pravilnika.
16. člen
(zapleveljenost)
Semenski posevek ne sme biti tako močno zapleveljen,
da organ za potrjevanje ne bi mogel preveriti sortne pristnosti in
čistosti ter zdravstvenega stanja semenskega posevka.
17. člen
(sortna pristnost in čistost ter zdravstveno stanje)
(1) Semenski posevek mora glede sortne pristnosti in
čistosti izpolnjevati zahteve iz 3. točke Priloge 1 in dela A Priloge 2 tega pravilnika.
(2) Semenski posevek mora glede zdravstvenega stanja
izpolnjevati zahteve iz 4. točke Priloge 1 tega pravilnika.
18. člen
(poljski pregledi)
(1) Pri vseh vrstah oljnic in predivnic mora biti opravljen
najmanj en poljski pregled vsakega semenskega posevka.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je treba v
semenskih posevkih, namenjenih pridelavi hibridnih sort navadne ogrščice, opraviti najmanj tri poljske preglede. Prvi poljski
pregled se opravi pred cvetenjem, drugi v začetku cvetenja in
tretji na koncu cvetenja.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je
treba v semenskih posevkih, namenjenih pridelavi hibridnih sort
bombaževca vrste Gossypium hirsutum in Gossypium barbadense, opraviti najmanj tri poljske preglede. Prvi poljski pregled
se opravi v začetku cvetenja, drugi pred koncem cvetenja in
tretji na koncu cvetenja opraševalskih starševskih rastlin.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je
treba v semenskih posevkih, namenjenih pridelavi hibridnih sort
sončnice, opraviti vsaj dva poljska pregleda.
(5) Poljski pregledi iz prvega odstavka tega člena se opravijo v taki razvojni fazi semenskega posevka, da je omogočena
natančna presoja izpolnjevanja predpisanih zahtev.
(6) Poljske preglede opravi organ za potrjevanje.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
lahko opravi poljske preglede semenskega posevka, namenjenega pridelavi certificiranega semena, certificiranega semena prve množitve ali certificiranega semena druge množitve,
fizična oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski
material kmetijskih rastlin, imenovana za opravljanje poljskih
pregledov semenskih posevkov pod uradnim nadzorom organa
za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: preglednik pod uradnim
nadzorom), če je bilo za setev semenskega posevka uporabljeno seme, katerega vzorec je bil vključen v naknadno kontrolo
iz 31. člena tega pravilnika in je bilo pri tem ugotovljeno, da
je glede sortne pristnosti in čistosti ustrezal zahtevam tega
pravilnika. Preglednik pod uradnim nadzorom lahko opravi tudi
poljske preglede semenskega posevka, namenjenega pridelavi
trgovskega semena.
(8) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad preglednikom pod uradnim nadzorom tako, da:
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1. opravi preglednik organa za potrjevanje (v nadaljnjem
besedilu: uradni preglednik) kontrolne poljske preglede semenskih posevkov, ki jih je pregledal preglednik pod uradnim
nadzorom;
2. odvzame vzorčevalec organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: uradni vzorčevalec) vzorce semena oljnic in
predivnic, pridelanega v semenskih posevkih, ki jih je pregledal
preglednik pod uradnim nadzorom, in jih vključi v naknadno
kontrolo na poskusnem polju, ki se izvede v skladu z 31. členom tega pravilnika; za odvzem vzorcev semena se uporabljajo
metode iz tretjega odstavka 22. člena tega pravilnika.
(9) Prvo leto po imenovanju preglednika pod uradnim
nadzorom se kontrolni poljski pregledi iz 1. točke prejšnjega
odstavka opravijo na 10 % semenskih posevkov, ki jih pregleda
preglednik pod uradnim nadzorom. Delež semenskih posevkov,
na katerih se v naslednjih letih po imenovanju preglednika pod
uradnim nadzorom opravi kontrolni pregled, se zmanjša na 5 %
semenskih posevkov pri tistih preglednikih, pri katerih se rezultati kontrolnih poljskih pregledov ujemajo z rezultati poljskih
pregledov, ki jih je opravil preglednik pod uradnim nadzorom.
(10) Delež vzorcev semena, ki se odvzamejo za naknadno kontrolo na poskusnem polju v skladu z 2. točko osmega
odstavka tega člena, določi organ za potrjevanje na podlagi
rezultatov opravljenega uradnega nadzora nad preglednikom
pod uradnim nadzorom v preteklem letu.
19. člen
(zapisnik o poljskih pregledih in potrdilo o izpolnjevanju
zahtev za nedokončno potrjeno seme)
(1) Uradni preglednik in preglednik pod uradnim nadzorom vodita zapisnik o opravljenih poljskih pregledih in ga po
končanem zadnjem poljskem pregledu posredujeta organu za
potrjevanje.
(2) Organ za potrjevanje na podlagi ugotovitev, navedenih
v zapisniku o poljskih pregledih, preveri, ali semenski posevek
izpolnjuje zahteve iz prvega in drugega odstavka 13. člena
tega pravilnika.
(3) Seme oljnic in predivnic, požeto v semenskem posevku,
ki je izpolnjeval zahteve iz prvega in drugega odstavka 13. člena
tega pravilnika, organ za potrjevanje na dobaviteljevo zahtevo izvirno zapre in označi z uradnimi etiketami za nedokončno potrjeno
seme iz 3. točke prvega odstavka 11. člena tega pravilnika ter zanj
izda potrdilo o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme
iz točke 4.2 Priloge 4 tega pravilnika.
20. člen
(prijava partije semena v dokončno uradno potrditev)
(1) Seme, ki je bilo požeto v semenskem posevku, ki je
izpolnjeval zahteve iz prvega in drugega odstavka 13. člena
tega pravilnika, se za dokončno uradno potrditev pripravi s postopki dodelave semena, kot so sušenje, čiščenje, kalibriranje,
tretiranje s FFS ali kemikalijami in pakiranje. Dodelano seme
se za dokončno uradno potrditev pripravi po partijah, ki pri posamezni vrsti oljnic in predivnic ne presegajo mase, določene
v 2. stolpcu Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika.
(2) Partijo semena iz prejšnjega odstavka dobavitelj prijavi
organu za potrjevanje v dokončno uradno potrditev. V prijavi
partije semena, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje, navede
najmanj podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež ter neponovljivo registrsko številko, s katero je vpisan v SEME-register;
2. mestu vzorčenja semena;
3. vrsti, sorti in kategoriji semena;
4. oznaki partije semena;
5. številki in datumu zapisnika o opravljenih poljskih pregledih iz prvega odstavka prejšnjega člena ali številki in datumu
potrdila o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme
iz tretjega odstavka prejšnjega člena;
6. skupni masi partije semena in načinu pakiranja.

Stran

8278 /

Št.

114 / 31. 8. 2022
21. člen

(uradni pregled partije semena)
(1) Na podlagi prijave partije semena opravi organ za
potrjevanje pred dokončno uradno potrditvijo uradni pregled
partije semena le, če je semenski posevek, v katerem je bilo
pridelano seme prijavljene partije, izpolnjeval zahteve iz prvega
in drugega odstavka 13. člena tega pravilnika.
(2) Pri uradnem pregledu partije semena organ za potrjevanje preveri, če partija semena izpolnjuje:
1. zahteve glede homogenosti partije iz prvega odstavka
7. člena tega pravilnika in največje mase partije semena iz
2. stolpca Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika;
2. zahteve glede kakovosti semena oljnic in predivnic iz
dela B Priloge 2 tega pravilnika;
3. zahteve glede najvišje vsebnosti vlage v semenu oljnic
in predivnic iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika;
4. zahteve glede zdravstvenega stanja semena oljnic in
predivnic iz dela C Priloge 2 tega pravilnika.
22. člen
(vzorčenje partije semena in testiranje vzorcev)
(1) Vzorčenje partije semena za ugotavljanje skladnosti
z zahtevami iz 2., 3. in 4. točke drugega odstavka prejšnjega
člena opravi uradni vzorčevalec.
(2) Vzorci semena oljnic in predivnic se odvzamejo iz še
nepakirane in nezaprte homogene partije semena, ki se jo po
odvzemu vzorca zapečati. Če je seme oljnic in predivnic že
zaprto uradno ali pod uradnim nadzorom, se pakiranja odprejo
in po vzorčenju uradno zaprejo.
(3) Vzorčenje partije semena se izvede v skladu z metodo
vzorčenja, ki jo določi laboratorij, imenovan za izvajalca preskusov kakovosti semena oljnic in predivnic v skladu z zakonom, ki
ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: semenski laboratorij), in je skladna s pravili Mednarodne
zveze za testiranje semena. Mase vzorcev semena oljnic in
predivnic, ki se za ta namen odvzamejo iz posamezne partije
semena, so določene v 3. in 4. stolpcu Preglednice 1 Priloge 3
tega pravilnika. Velikost vzorca za laboratorijsko testiranje semena na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov je določena v 4. stolpcu Preglednice 3 v delu C
Priloge 2 tega pravilnika.
(4) Testiranje vzorcev semena oljnic in predivnic za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 2. in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena opravi semenski laboratorij.
(5) Testiranje vzorcev za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena se opravi
v laboratoriju, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo uradni nadzor
in druge uradne dejavnosti na področju zdravja rastlin, določen
za izvajanje laboratorijskih analiz in diagnosticiranje vzorcev za
ugotavljanje prisotnosti škodljivih organizmov rastlin (v nadaljnjem besedilu: uradni laboratorij za diagnosticiranje škodljivih
organizmov rastlin).
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko vzorce semena oljnic in predivnic za ugotavljanje kakovosti
semena oljnic in predivnic in vsebnosti vlage v semenu oljnic
in predivnic odvzame fizična oseba, ki je v skladu z zakonom,
ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, imenovana za
vzorčenje partij semena pod uradnim nadzorom organa za
potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: vzorčevalec pod uradnim
nadzorom), razen vzorcev predosnovnega semena, ki jih mora
odvzeti uradni vzorčevalec.
(7) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad vzorčevalcem semena pod uradnim nadzorom tako, da:
1. opravi uradni vzorčevalec kontrolno vzorčenje najmanj 5 % in največ 10 % partij semena, ki jih je vzorčil vzorčevalec pod uradnim nadzorom; delež partij semena, pri
katerih se v posameznem letu opravi kontrolno vzorčenje,
določi organ za potrjevanje na podlagi rezultatov opravljenega uradnega nadzora vzorčevalca pod uradnim nadzorom
v preteklem letu;
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2. preveri organ za potrjevanje ujemanje rezultatov laboratorijskega testiranja vzorcev semena oljnic in predivnic,
odvzetih pri kontrolnem vzorčenju iz prejšnje točke, z rezultati
laboratorijskega testiranja vzorcev semena oljnic in predivnic,
ki jih je odvzel vzorčevalec pod uradnim nadzorom; za oceno
ujemanja rezultatov se uporabljajo metode iz tretjega odstavka
tega člena.
23. člen
(izdaja uradnih etiket in etiket dobavitelja ter označevanje)
(1) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega
odstavka 21. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje
uradne etikete iz 9. člena tega pravilnika za kategorijo, v katero
se dokončno uradno potrdi seme.
(2) Organ za potrjevanje izvirno zapre pakiranja semena
partije iz prejšnjega odstavka in jih označi z uradnimi etiketami
tako, kot je določeno v 8. členu tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko organ za potrjevanje dovoli, da dobavitelj pod uradnim nadzorom organa za
potrjevanje sam izvirno zapre pakiranja semena vseh kategorij
certificiranega semena in partije trgovskega semena ter jih
označi z uradnimi etiketami, če dobavitelj zagotovi strokovno
usposobljeno osebo, ki bo za označevanje semena z uradnimi
etiketami odgovorna neposredno organu za potrjevanje.
(4) Dobavitelj, ki izvirno zapira in označuje partije semena
pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, vodi evidenco
o količinah tako zaprtega in označenega semena ter o uporabi
uradnih etiket. Po končanem pakiranju in označevanju organu
za potrjevanje sporoči podatke o uradnih etiketah, ki jih je uporabil za označitev posamezne partije semena, in o morebitnih
poškodovanih uradnih etiketah. Neporabljene in poškodovane
uradne etikete vrne organu za potrjevanje.
(5) Organ za potrjevanje izvaja uradni nadzor dobavitelja
iz tretjega odstavka tega člena tako, da strokovni delavec organa za potrjevanje neposredno nadzira pakiranje, zapiranje in
označevanje najmanj 5 % partij semena, ki jih izvirno zapira in
označuje dobavitelj sam. Pri tem preveri, ali dobavitelj pakira,
zapira in označuje seme v skladu z drugim odstavkom 7. člena
in 8. členom tega pravilnika ter ali vodi evidenco iz prejšnjega
odstavka.
24. člen
(tiskanje podatkov neposredno na embalažo)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena organ za potrjevanje na podlagi vloge dobavitelja dovoli, da partije osnovnega
semena, vseh kategorij certificiranega semena in trgovskega
semena označi tako, da se predpisani podatki za uradno etiketo neizbrisno natisnejo neposredno na embalažo, če ugotovi,
da so izpolnjeni pogoji iz Odločbe Komisije z dne 24. januarja
1997 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov
na embalažo semena oljnic in predivnic in o dopolnitvi Odločbe
87/309/EGS o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo nekaterih vrst krmnih rastlin (97/125/ES)
(UL L št. 48 z dne 19. 2. 1997, str. 35).
(2) Organ za potrjevanje vodi evidenco o količinah semena, za katere je dovolil označevanje pakiranj semena na način
iz tega člena.
(3) Pri dobavitelju, ki mu je organ za potrjevanje dovolil
označevanje pakiranj semena na način iz tega člena, izvaja
organ za potrjevanje nadzor, pri katerem preverja evidence
dobavitelja o količinah semena, ki ga je označil na način iz
tega člena.
25. člen
(izdaja potrdila o uradni potrditvi)
(1) Organ za potrjevanje izda potrdilo o uradni potrditvi
partije semena, če ugotovi, da:
1. partija semena izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka
21. člena tega pravilnika;
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2. so pakiranja semena izvirno zaprta in označena tako,
kot je določeno v 23. ali 24. členu tega pravilnika.
(2) Na potrdilu o uradni potrditvi partije semena se poleg
podatkov, predpisanih za uradno etiketo iz Priloge 4 tega pravilnika, navedeta tudi masa partije semena in število pakiranj
v partiji semena.
26. člen
(dokončna uradna potrditev partije semena, pridelanega
v drugi državi članici EU ali v tretji državi)
(1) Nedokončno potrjeno seme, ki je bilo pridelano v drugi
državi članici EU ali tretji državi, se z dodelavo pripravi za dokončno uradno potrditev na način iz prvega odstavka 20. člena
tega pravilnika.
(2) Dobavitelj prijavi organu za potrjevanje partijo semena
iz prejšnjega odstavka v dokončno uradno potrditev. V prijavi
partije semena navede podatke iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke drugega odstavka 20. člena tega pravilnika ter ji priloži kopije dokazil
o nedokončno potrjenem semenu iz 3. in 4. točke prvega odstavka ali 2. točke drugega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje opravi na podlagi dobaviteljeve
prijave partije semena uradni pregled, če na podlagi dokazil o
nedokončno potrjenem semenu iz 3. in 4. točke prvega odstavka ali 2. točke drugega odstavka 11. člena tega pravilnika ugotovi, da je seme pred dodelavo izpolnjevalo posebne zahteve
za nedokončno potrjeno seme iz 11. člena tega pravilnika. Z
uradnim pregledom preveri, če partija semena izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika.
(4) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega
odstavka 21. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje
uradne etikete iz 9. člena tega pravilnika, s katerimi se partija
semena označi na način iz 23. ali 24. člena tega pravilnika.
Organ za potrjevanje izda tudi potrdilo o uradni potrditvi partije
semena v skladu s prejšnjim členom.
27. člen
(ponovna uradna potrditev)
(1) Partija semena, ki je že bila dokončno uradno potrjena, se na zahtevo dobavitelja ponovno uradno potrdi in označi
z novimi uradnimi etiketami, če organ za potrjevanje z uradnim
pregledom ugotovi, da partija semena še izpolnjuje zahteve za
uradno potrditev iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika
in da so pakiranja semena še vedno izvirno zaprta in označena
tako, kot je določeno v 23. ali 24. členu tega pravilnika.
(2) V prijavi partije semena iz prejšnjega odstavka dobavitelj navede podatke iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke drugega odstavka
20. člena tega pravilnika in prijavi priloži kopije starih uradnih
etiket oziroma potrdila o uradni potrditvi prijavljene partije semena. V prijavi navede tudi razlog za ponovno uradno potrditev
(npr. prepakiranje, ponovna analiza kalivosti).
(3) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega
odstavka 21. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje
uradne etikete iz 9. člena tega pravilnika, s katerimi se označi
partija semena. Glede ponovnega označevanja z uradnimi
etiketami se smiselno uporabljajo določbe 23. člena tega pravilnika. Organ za potrjevanje izda tudi potrdilo o ponovni uradni
potrditvi partije semena, na katerem se poleg podatkov, predpisanih za uradno etiketo iz Priloge 4 tega pravilnika, navedejo
tudi masa partije semena, število pakiranj v partiji semena in
podatek, da je seme ponovno uradno potrjeno.
IV. ETIKETE DOBAVITELJA IN URADNE ETIKETE
ZA MAJHNO PAKIRANJE
28. člen
(pogoji za izdajo etiket dobavitelja in uradnih etiket
za majhno pakiranje)
Etikete dobavitelja in uradne etikete se za majhno pakiranje izdajo le, če so izpolnjene zahteve za majhno pakiranje iz
10. člena tega pravilnika.
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29. člen
(etikete dobavitelja)
(1) Etikete dobavitelja za majhno pakiranje izda dobavitelj,
ki v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih
rastlin, pridobi od Uprave Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava)
dovoljenje za izdajo etiket dobavitelja.
(2) Etikete dobavitelja za majhno pakiranje so za posamezno kategorijo semena oljnic in predivnic enake barve kot
uradne etikete iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika. Podatki, ki se natisnejo na etiketi dobavitelja za majhno pakiranje
ali se odtisnejo na embalažo, so navedeni v 5. točki Priloge 4
tega pravilnika.
(3) Zahtevi za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka
tega člena dobavitelj priloži vzorec etikete, ki mora biti pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Ob izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega člena
dodeli Uprava dobavitelju za majhno pakiranje uradne serijske
številke, ki se navedejo na pakiranjih oziroma etiketah dobavitelja iz 5. točke Priloge 4 tega pravilnika.
30. člen
(uradne etikete za majhno pakiranje in uradno označevanje
majhnega pakiranja)
(1) Uradne etikete za majhno pakiranje izda na podlagi
dobaviteljeve prijave organ za potrjevanje, če z uradnim pregledom ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izdajo iz 28. člena
tega pravilnika.
(2) V prijavi iz prejšnjega odstavka, ki jo pridobi pri organu
za potrjevanje, dobavitelj navede najmanj podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež ter neponovljivo registrsko številko, s katero je vpisan v
SEME-register;
2. vrsti, sorti in kategoriji semena;
3. oznaki partije semena;
4. skupni masi partije semena in masi posameznega
pakiranja.
(3) Dobavitelj prijavi priloži kopije uradnih etiket, s katerimi so označene partije semena pred pakiranjem v majhno
pakiranje.
(4) Uradne etikete za majhno pakiranje so za posamezno
kategorijo semena oljnic in predivnic enake barve kot uradne
etikete iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika. Na uradnih
etiketah za majhna pakiranja se navedejo podatki iz 5. točke
Priloge 4 tega pravilnika.
(5) Za označevanje majhnega pakiranja se smiselno uporabljajo tretji, četrti in peti odstavek 23. člena tega pravilnika.
V. NAKNADNA KONTROLA
31. člen
(naknadna kontrola)
(1) Vzorci semena oljnic in predivnic za naknadno kontrolo kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin se odvzamejo na naslednji način:
1. uradni vzorčevalec organa za potrjevanje odvzame
vzorce semena v postopku uradne potrditve:
a) od vseh uradno potrjenih partij semena kategorij pred
osnovno seme in osnovno seme,
b) od najmanj 5 % in največ 10 % uradno potrjenih partij
semena kategorije certificirano seme, certificirano seme prve
množitve, certificirano seme druge množitve ali trgovsko seme;
delež vzorcev, ki se odvzamejo v posameznem letu, se določi
na podlagi rezultatov naknadne kontrole semena oljnic in predivnic v preteklem letu,
c) ob izvajanju uradnega nadzora nad pregledniki pod
uradnim nadzorom v skladu z 2. točko osmega odstavka
18. člena tega pravilnika;
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2. pristojni inšpektor odvzame vzorce semena:
a) pri inšpekcijskem nadzoru na trgu: od naključno izbranih partij semena,
b) pri nadzoru dobavitelja, ki ima dovoljenje Uprave za
izdajo etiket dobavitelja za majhno pakiranje: od naključno
izbranih partij semena v majhnem pakiranju.
(2) Poleg vzorcev iz 1. točke prejšnjega odstavka uradni
vzorčevalec organa za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja odvzame vzorce za naknadno kontrolo kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin tudi od tistih partij semena,
kategorije certificirano seme prve ali druge množitve, ki niso
bile vzorčene v skladu s 1. točko pod b) prejšnjega odstavka,
če bo to seme uporabljeno za setev semenskih posevkov,
namenjenih pridelavi certificiranega semena druge ali tretje
množitve.
(3) Za odvzem vzorcev semena se uporabljajo metode
iz tretjega odstavka 22. člena tega pravilnika. Mase vzorcev
semena oljnic in predivnic, ki se odvzamejo za naknadno
kontrolo, se določijo v metodah naknadne kontrole kakovosti
semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki jih pripravi Uprava,
kjer so tudi dosegljive.
(4) Odvzeti vzorci semena iz prvega in drugega odstavka
tega člena se vključijo v naknadno kontrolo na poskusnem
polju, kjer se v sortnih poskusih preveri sortna pristnost in
izpolnjevanje zahtev glede sortne čistosti semena iz dela A Priloge 2 tega pravilnika na način, določen v metodah naknadne
kontrole kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin iz
prejšnjega odstavka.
(5) Če je v skladu z 2. točko prvega odstavka tega člena
vzorce odvzel pristojni inšpektor, se v naknadni kontroli poleg
zahtev iz prejšnjega odstavka z laboratorijskimi testi preveri
tudi izpolnjevanje zahtev glede kakovosti semena iz dela B Priloge 2 tega pravilnika. Laboratorijsko testiranje vzorcev opravi
semenski laboratorij.
VI. OBVEŠČANJE IN IZMENJAVA PODATKOV
32. člen
(obveščanje Uprave)
(1) Organ za potrjevanje obvesti Upravo o prijavah semenskih posevkov iz 12. člena tega pravilnika, ki jih sprejme v
tekočem letu, najpozneje do:
– 30. aprila za ozimne sorte oljnic in predivnic;
– 1. junija za jare sorte oljnic in predivnic.
(2) Organ za potrjevanje 4-krat letno obvesti Upravo o
prejetih prijavah partije semena iz 20. člena tega pravilnika, o
opravljenih uradnih pregledih v postopku uradne potrditve in o
potrditvi oziroma zavrnitvi uradne potrditve.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko
organ za potrjevanje obvešča Upravo tako, da ji omogoči neposreden dostop do podatkov iz prvega in drugega odstavka tega
člena preko spletne aplikacije organa za potrjevanje.
(4) Če organ za potrjevanje pri uradnih pregledih, ki jih
opravi v postopku uradne potrditve, sumi na ali ugotovi prisotnost karantenskih škodljivih organizmov, kot so opredeljeni
v Uredbi (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU)
št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in
Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS,
93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES
(UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4), zadnjič spremenjeni
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega
parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih
škodljivih organizmov (UL L št. 260 z dne 11. 10. 2019, str. 8), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU), odvzame vzorce
za testiranje v uradnem laboratoriju, določenem za diagnosticiranje škodljivih organizmov oljnic in predivnic, in o tem

Uradni list Republike Slovenije
nemudoma obvesti dobavitelja in Upravo na način, določen z
Uredbo 2016/2031/EU in uredbo, ki ureja izvajanje uredb (EU)
o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin.
33. člen
(izmenjava podatkov o uvoženem semenu oljnic in predivnic)
(1) Uprava izmenjuje s pristojnimi organi drugih držav
članic EU naslednje podatke o semenu oljnic in predivnic, ki
se uvozi iz tretjih držav:
1. o vrsti;
2. o sorti;
3. o kategoriji;
4. o državi pridelave in organu, ki je izvedel nadzor;
5. o državi pošiljateljici;
6. o uvozniku in
7. o količini semena.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se izmenjujejo za vsako partijo semena, ki je večja od 2 kg.
(3) Uprava pridobi podatke iz prvega odstavka tega člena
o uvozu semena oljnic in predivnic v Republiko Slovenijo iz odločb o dovolitvi uvoza, ki jih ob uvozu izda pristojni inšpektor v
skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(prehodne določbe)
(1) Za seme oljnic in predivnic, ki ob uveljavitvi tega
pravilnika izpolnjuje zahteve za trženje in se trži v skladu s
Pravilnikom o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS,
št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12, 61/16 in 78/20), se šteje,
da izpolnjuje zahteve za trženje v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za semenski posevek, ki ob uveljavitvi tega pravilnika
izpolnjuje zahteve za semenske posevke, predpisane s Pravilnikom o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS,
št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12, 61/16 in 78/20), se šteje,
da izpolnjuje zahteve za semenske posevke, predpisane s tem
pravilnikom.
(3) Seme, ki je bilo požeto v semenskem posevku iz prejšnjega odstavka, in seme, ki je do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevalo zahteve za nedokončno uradno potrjeno seme iz
11. člena Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni
list RS, št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12, 61/16 in 78/20), se
dokončno uradno potrdi v skladu s tem pravilnikom.
(4) Postopki dokončne uradne potrditve semena oljnic
in predivnic, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o trženju
semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05,
1/09, 38/10, 24/12, 61/16 in 78/20), se dokončajo v skladu s
tem pravilnikom.
35. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 8/05,
100/05, 1/09, 38/10, 24/12, 61/16 in 78/20).
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2022.
Št. 007-202/2022
Ljubljana, dne 26. avgusta 2022
EVA 2022-2330-0049
Irena Šinko
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1
ZAHTEVE ZA SEMENSKI POSEVEK OLJNIC IN PREDIVNIC
1.

Predhodni posevek

Na zemljišču, kjer je semenski posevek, ne sme biti samosevnih rastlin predhodnega posevka.
Semenski posevek, namenjen pridelavi hibridnih sort vrste Brassica napus, mora biti na zemljišču, na
katerem se najmanj pet let niso pridelovale rastline iz družine križnic (Brassicaceae oziroma
Cruciferae).
2. Izolacija
Semenski posevek mora glede izolacijske razdalje izpolnjevati zahteve iz Preglednice 1 te priloge.
Preglednica 1: Izolacijske razdalje za posevke nekaterih vrst oljnic in predivnic
Semenski posevek in kategorija
Minimalna razdalja (m)
1
2
1. Brassica spp., razen navadne ogrščice (Brassica napus), navadne
enodomne konoplje (Cannabis sativa), barvilnega rumenika (Carthamus
tinctorius), navadne kumine (Carum carvi) in bele gorjušice (Sinapis alba):
a) za pridelavo osnovnega semena
400 m
b) za pridelavo certificiranega semena
200 m
2. Navadna ogrščica (Brassica napus):
a) za pridelavo osnovnega semena, razen hibridnih sort
200 m
b) za pridelavo osnovnega semena hibridnih sort
500 m
c) za pridelavo certificiranega semena, razen hibridnih sort
100 m
č) za pridelavo certificiranega semena hibridnih sort
300 m
3. Navadna konoplja, enodomna (Cannabis sativa):
a) za pridelavo osnovnega semena
5000 m
b) za pridelavo certificiranega semena
1000 m
4. Sončnica (Helianthus annuus):
a) za pridelavo osnovnega semena hibridnih sort
1500 m
b) za pridelavo osnovnega semena, razen hibridnih sort
750 m
c) za pridelavo certificiranega semena
500 m
5. Bombaževec (Gossypium hirsutum in Gossypium barbadense):
a) za pridelavo osnovnega semena starševskih linij Gossypium
100 m
hirsutum
b) za pridelavo osnovnega semena starševskih linij Gossypium
200 m
barbadense
c) za pridelavo certificiranega semena nehibridnih sort in znotrajvrstnih
30 m
hibridov
Gossypium
hirsutum,
pridobljenih
brez
uporabe
citoplazmatske moške sterilnosti (CMS)
č) za pridelavo certificiranega semena znotrajvrstnih hibridov
800 m
Gossypium hirsutum, pridobljenih z uporabo CMS
d) za pridelavo certificiranega semena nehibridnih sort in znotrajvrstnih
150 m
hibridov Gossypium barbadense, pridobljenih brez uporabe CMS
e) za pridelavo certificiranega semena znotrajvrstnih hibridov
800 m
Gossypium barbadense, pridobljenih z uporabo CMS
f) za pridelavo certificiranega semena ustaljenih medvrstnih hibridov
200 m
Gossypium hirsutum in Gossypium barbadense
g) za pridelavo certificiranega semena ustaljenih medvrstnih hibridov
150 m
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Gossypium hirsutum in Gossypium barbadense ter hibridov,
pridobljenih brez uporabe CMS
h) za pridelavo certificiranega semena hibridov Gossypium hirsutum in
Gossypium barbadense, pridobljenih z uporabo CMS

800 m

V Preglednici 1 navedene oddaljenosti se lahko zmanjšajo, če je semenski posevek v zavarovanem
prostoru ali če organ za potrjevanje ugotovi, da obstaja zaščita pred nezaželenim opraševanjem (npr.
posevek visokih rastlin ali pas gozda).
3. Sortna pristnost in čistost
3.1 Splošne zahteve
Semenski posevek mora biti zadosti sortno pristen in čist. Semenski posevek samooplodne linije mora
biti zadosti sortno pristen in čist, kar zadeva lastnosti linije. Semenski posevek, namenjen pridelavi
semena hibridnih sort, mora biti zadosti sortno pristen in čist tudi glede lastnosti starševskih
komponent, vključno z moško sterilnostjo ali obnovo fertilnosti.
3.2. Posebne zahteve za semenske posevke sareptske gorjušice (Brassica juncea), črne
gorjušice (Brassica nigra), navadne konoplje (Cannabis sativa), barvilnega rumenika
(Carthamus tinctorius), navadne kumine (Carum carvi) in bombaževca (Gossypium spp.), razen
hibridnih sort
Število rastlin, ki očitno ne pripadajo sorti, v semenskem posevku ne sme presegati:
! 1 rastline na 30 m2, če je namenjen pridelavi osnovnega semena, in
! 1 rastline na 10 m2, če je namenjen pridelavi certificiranega semena.
3.3. Posebne zahteve za semenske posevke hibridnih sort sončnic (Helianthus annuus)
3.3.1 Delež rastlin, ki očitno ne pripadajo samooplodni liniji ali starševski komponenti, v semenskem
posevku ne sme presegati:
a) če je namenjen pridelavi osnovnega semena:
!

samooplodne linije: 0,2 %,

!

dvolinijskega hibrida:
1.

pri moški starševski komponenti, to je pri rastlinah, ki so prašile ali prašijo cvetni
prah, ko ima 2 % ali več rastlin ženske starševske komponente cvetove, ki so
sposobni oploditve: 0,2 %,
2. pri ženski starševski komponenti: 0,5 %;

b) če je namenjen pridelavi certificiranega semena:
!

pri moški starševski komponenti, to je pri rastlinah, ki so prašile ali prašijo cvetni prah, ko ima
5 % ali več rastlin ženske starševske komponente cvetove, ki so sposobni oploditve: 0,5 %,

!

pri ženski starševski komponenti: 1,0 %.

3.3.2 Pri pridelavi semena hibridnih sort sončnice morajo biti izpolnjene tudi naslednje zahteve in
standardi:
a) v času, ko cvetijo rastline ženske starševske komponente, morajo rastline moške starševske
komponente prašiti dovolj cvetnega prahu;
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b) ko imajo rastline ženske starševske komponente brazde pestiča, ki so sposobne oploditve,
delež ženskih rastlin, ki so prašile ali prašijo cvetni prah, ne sme presegati 0,5 %;
c) skupni delež rastlin ženske starševske komponente, ki očitno ne pripadajo komponenti in ki
so prašile ali prašijo cvetni prah, v semenskem posevku, namenjenem pridelavi osnovnega
semena, ne sme presegati 0,5 %;
č)

za pridelavo certificiranega semena se uporabi moško sterilna starševska komponenta, ki
vsebuje posebno linijo ali linije za obnovitev moške fertilnosti, tako da bo imela najmanj ena
tretjina rastlin, zraslih iz tako nastalega križanja, v vseh pogledih normalen cvetni prah.

Če se za pridelavo certificiranega semena hibridnih sort sončnice uporabita moško sterilna ženska
starševska komponenta in moška starševska komponenta, ki ne obnavlja moške fertilnosti, in zato
zahteve iz točke č) prejšnjega odstavka ni mogoče izpolniti, se mora seme, pridelano iz moško sterilne
starševske komponente, pomešati s semenom, pridelanim iz starševske komponente, ki je v celoti
moško fertilna. Razmerje semena iz moško sterilne in moško fertilne starševske komponente ne sme
presegati razmerja dva proti ena.
3.4. Posebne zahteve za semenske posevke hibridnih sort navadne ogrščice (Brassica napus),
pridobljene z uporabo moške sterilnosti
Delež rastlin, ki očitno ne pripadajo samooplodni liniji ali starševski komponenti, v semenskem
posevku ne sme presegati:
a) če je namenjen pridelavi osnovnega semena:
! samooplodne linije: 0,1 %,
! dvolinijskega hibrida:
1. pri moški starševski komponenti: 0,1 %,
2. pri ženski starševski komponenti: 0,2 %;
b) če je namenjen pridelavi certificiranega semena:
! pri moški starševski komponenti: 0,3 %,
! pri ženski starševski komponenti: 1,0 %.
Moška sterilnost mora biti za pridelavo osnovnega semena najmanj 99 % in za pridelavo
certificiranega semena najmanj 98 %. Stopnja moške sterilnosti se oceni tako, da se pri cvetovih
pregleda odsotnost fertilnih prašnikov.
3.5. Posebne zahteve za semenske posevke hibridov bombaževca (Gossypium hirsutum in
Gossypium barbadense)
V semenskem posevku, namenjenem pridelavi osnovnega semena starševskih linij Gossypium
hirsutum in Gossypium barbadense, mora biti sortna čistost ženske in moške starševske linije najmanj
99,8 %, ko ima 5 % ali več ženskih rastlin cvetove, ki so sposobni oploditve. Stopnja moške sterilnosti
ženske starševske linije, ki semeni, se oceni tako, da se pri cvetovih pregleda prisotnost sterilnih
prašnikov, ki ne sme biti manjša od 99,9 %.
V semenskem posevku, namenjenem pridelavi certificiranega semena hibridov Gossypium hirsutum in
Gossypium barbadense, mora biti sortna čistost starševske linije, ki semeni, in opraševalske
starševske linije najmanj 99,5 %, ko ima 5 % ali več ženskih rastlin cvetove, ki so sposobni oploditve.
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Stopnja moške sterilnosti ženske starševske linije, ki semeni, se oceni tako, da se pri cvetovih
pregleda prisotnost sterilnih prašnikov, ki ne sme biti manjša od 99,7 %.
4. Zahteve glede zdravstvenega stanja semenskega posevka
Semenski posevek oljnic in predivnic mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo
uporabnost in kakovost semena.
Semenski posevek oljnic in predivnic mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih
organizmov za Evropsko unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in
nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, določenih v Uredbi 2016/2031/EU.
Glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov mora semenski posevek sončnice
(Helianthus annuus) izpolnjevati tudi zahteve, določene v Preglednici 2 te priloge.
Preglednica 2: Dovoljeni pragovi prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v
semenskem posevku sončnice (Helianthus annuus)
Glive in oomicete
Nadzorovani nekarantenski škodljivi
Dovoljeni prag prisotnosti v semenskem posevku,
organizem
namenjenem pridelavi predosnovnega, osnovnega ali
certificiranega semena
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese
0%
& de Toni [PLASHA]

5.

Izvajanje poljskih pregledov

5.1 Način izvajanja poljskih pregledov je podrobneje opisan v Metodah za uradno potrjevanje semena
oljnic in predivnic, ki so skladne s shemami Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj za
potrjevanje sortnosti in nadzor semena oljnic in predivnic, namenjenega mednarodnemu prometu.
Metode so dostopne na spletni strani Uprave.
5.2 V semenskem posevku se opravi:
! pri sortah sončnic (Helianthus annuus), navadne ogrščice (Brassica napus) in
bombaževca (Gossypium hirsutum in Gossypium barbadense), ki niso hibridi: najmanj en
poljski pregled;
! pri hibridnih sortah sončnic (Helianthus annuus): najmanj dva poljska pregleda;
! pri hibridnih sortah navadne ogrščice (Brassica napus): najmanj trije poljski pregledi; prvi
pregled se opravi pred cvetenjem, drugi na začetku cvetenja in tretji konec cvetenja;
! pri hibridih bombaževca (Gossypium hirsutum in Gossypium barbadense): najmanj trije
poljski pregledi; prvi pregled se opravi takoj po začetku cvetenja, drugi pred koncem
cvetenja in tretji konec cvetenja, po odstranitvi opraševalskih starševskih rastlin, če je ta
odstranitev potrebna.
5.3 Če po opravljenih poljskih pregledih še vedno obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev glede sortne
pristnosti iz 1., 2. in 3. točke te priloge, lahko organ za potrjevanje sortno pristnost dodatno preveri z
uporabo mednarodno priznane in ponovljive biokemične ali molekularne tehnike v skladu z veljavnimi
mednarodnimi standardi.

Priloga 2
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Priloga 2
ZAHTEVE ZA PARTIJE SEMENA
Del A: Sortna čistost
1. Seme mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve glede sortne čistosti.
Preglednica 1: Najmanjša sortna čistost
Vrsta in kategorija
1. Zemeljski orešek (Arachis hypogea):
a) osnovno seme
b) certificirano seme
2. Navadna ogrščica (Brassica napus) sorte, niso hibridne sorte in
ki se uporabljajo:
a) za druge namene kot za krmo:
! osnovno seme
! certificirano seme
b) izključno za krmo:
! osnovno seme
! certificirano seme
3. Oljna repica (Brassica rapa) sorte, ki se uporabljajo:
a) za druge namene kot za krmo:
! osnovno seme
! certificirano seme
b) izključno za krmo:
! osnovno seme
! certificirano seme
4. Navadna soja (Glycine max):
a) osnovno seme
b) certificirano seme
5. Sončnica (Helianthus annuus), razen hibridnih sort, vključno z
njihovimi starševskimi komponentami:
a) osnovno seme
b) certificirano seme
6. Navadni lan (Linum usitatissimum):
a) osnovno seme
b) certificirano seme 1. množitve
c) certificirano seme 2. in 3. množitve
7. Vrtni mak (Papaver somniferum):
a) osnovno seme
b) certificirano seme
8. Bela gorjušica (Sinapis alba):
a) osnovno seme
b) certificirano seme

Najmanjša
sortna čistost
(%)
99,7
99,5

99,9
99,7
99,7
99,0
99,9
99,7
99,7
99,0
99,5
99,0
99,7
99,0
99,7
98,0
97,5
99,0
98,0
99,7
99,0

Najmanjša sortna čistost se preverja predvsem pri poljskih pregledih semenskih posevkov, ki se
opravljajo v skladu z 18. členom tega pravilnika.
2. Seme hibridnih sort navadne ogrščice (Brassica napus), pridelano z uporabo moške sterilnosti,
mora izpolnjevati naslednje zahteve:
a) najmanjša sortna čistost semena je:
! osnovno seme, ženska starševska komponenta: 99,0 %,
! osnovno seme, moška starševska komponenta: 99,9 %,
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! certificirano seme ozimnih sort navadne ogrščice: 90,0 %,
! certificirano seme jarih sort navadne ogrščice: 85,0 %;
b) seme se lahko potrdi kot certificirano seme le, če se uradno odvzeti vzorci osnovnega semena
vključijo v uradno naknadno kontrolo, ki poteka sočasno s pridelavo certificiranega semena, in se na
podlagi rezultatov te naknadne kontrole ugotovi, da osnovno seme izpolnjuje zahteve glede sortne
čistosti iz točke a) tega odstavka in zahteve glede lastnosti starševskih komponent, predpisane za
kategorijo osnovno seme v Prilogi 1 tega pravilnika, vključno z moško sterilnostjo ali obnovo fertilnosti;
sortno čistost osnovnega semena hibridov se lahko oceni z uporabo ustreznih biokemijskih metod;
c) zahteve glede najmanjše sortne čistosti certificiranega semena iz točke a) tega odstavka se preveri
v naknadni kontroli, ki se opravi pri predpisanem deležu uradno odvzetih vzorcev v skladu z 31.
členom tega pravilnika. Pri tem se lahko uporabijo ustrezne biokemijske metode.
3. Za sortno čistost semena vrst, ki v 1. in 2. točki te priloge niso navedene, veljajo zahteve za sortno
čistost semenskega posevka na polju, kot so določene v Prilogi 1 tega pravilnika. Zahteve se
preverjajo pri poljskih pregledih, ki se opravijo v skladu z določbami 13. člena tega pravilnika in 5.
točko Priloge 1 tega pravilnika.

98

85

Helianthus annuus

Sinapis alba

Papaver somniferum

! lan za vlakna
! lan za seme
99
98

98

80

Gossypium spp.

85
80

98

80

Glycine max

99

97

70

Carum carvi

92

98
98

75
75

Cannabis sativa
Carthamus tinctorius

-

-

-

-

-

-

-

0,3
0,3

-

4

Največji
dovoljeni
delež semena
drugih
rastlinskih
vrst
(utežni %)

15
25 (b)

15

5

15

5

25 (b)

30 (b)
5

-

5

5

Skupaj
druge
vrste
rastlin
(a)

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

6

Avena fatua,
Avena sterilis

0 (c) (č)
0 (c) (č)

0 (c) (č)

0 (c)

0 (c)

0 (c)

0 (c) (č)

0 (c)
0 (c)

0 (c) (č)
0 (c) (č)

0 (c)

7

Cuscuta
spp.

10

10
10

8

Raphanus
raphanistrum

2
5

9

Rumex
spp.
razen
Rumex
acetosella

4

4

3

10

Alopecurus
myosuroides

2

2

11

Lolium
remotu
m

Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu določenem v stolpcu 4 v
Prilogi 3 (skupaj na stolpec)

(d)
(d)

12

Prisotnost
semena
pojalnika
(Orobanc
he spp.)

Št.

Linum usitatissimum

98
98

85
85

3

99

2

(utežni %)

70

(% od
čistega
semena)

Najmanjši
delež čistega
semena

Tehnična čistota

! osnovno seme
! certificirano seme

Brassica spp.

Arachis hypogea

1

Vrsta in kategorija

Kalivost
najmanj

Preglednica 2: Zahteve za kakovost semena oljnic in predivnic

Seme oljnic in predivnic mora glede kakovosti, to je kalivosti, tehnične čistote semena in prisotnosti semena drugih vrst rastlin, vključno s prisotnostjo semen
pojalnika (Orobanche spp.), izpolnjevati zahteve iz Preglednice 2 tega dela priloge.

Del B: Kakovost semena oljnic in predivnic
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98
98

0,3
0,3

-

0
0
0 (c) (č)

0 (c) (č)
10
10

2
5

največja dovoljena vsebnost semena, navedena v stolpcu 5, vključuje tudi semena iz stolpcev 6 do 11;
določanje skupne vsebnosti semen drugih rastlinskih vrst ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 5;
določanje števila semen predenice (Cuscuta spp.) ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 7;
prisotnost enega semena predenice (Cuscuta spp.) v vzorcu predpisane mase se ne šteje kot nečistota, če je drugi vzorec enake velikosti brez
semena predenice (Cuscuta spp.);
(d) seme ne sme vsebovati semena pojalnika (Orobanche spp.), vendar se prisotnost enega semena pojalnika (Orobanche spp.) v vzorcu 100 g semena
ne šteje kot nečistota, če drugi vzorec velikosti 200 g semena ne vsebuje nobenega semena pojalnika (Orobanche spp.);
(-) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti.

85
85

8288 /

(a)
(b)
(c)
(č)

Opombe:

! osnovno seme
! certificirano seme
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Del C: Zahteve glede zdravstvenega stanja semena
Seme oljnic in predivnic mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in
kakovost semena.
Seme oljnic in predivnic mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za
Evropsko unijo, določene v Uredbi 2016/2031/EU.
Glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov mora seme navedenih vrst oljnic in
predivnic, izpolnjevati tudi zahteve glede prisotnosti škodljivih organizmov ali njihovih simptomov,
določenih v Preglednici 3 tega dela priloge.
Preglednica 3: Dovoljeni pragovi prisotnosti škodljivih organizmov in najmanjša velikost vzorca
semena za testiranje na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov
Glive in oomicete
1

Nadzorovani
nekarantenski
škodljivi organizmi
ali simptomi, ki jih ti
povzročajo

Alternaria linicola
Groves & Skolko
[ALTELI]

Boeremia exigua
var. linicola
(Naumov &
Vassiljevsky)
Aveskamp, Gruyter
& Verkley
[PHOMEL]

Botrytis cinerea de
Bary [BOTRCI]

Colletotrichum lini
Westerdijk
[COLLLI]
Diaporthe caulivora
(Athow & Caldwell)
J.M. Santos,
Vrandecic & A.J.L.
Phillips [DIAPPC]
Diaporthe
phaseolorum var.
sojae Lehman
[DIAPPS]
Fusarium

2

Rastline za
saditev
(rod ali vrsta)

Linum
usitatissimum L.

Linum
usitatissimum L.
– lan za vlakna

Linum
usitatissimum L.
– lan za seme
Helianthus
annuus L.
Linum
usitatissimum L
Linum
usitatissimum L.

3

Dovoljeni pragovi
prisotnosti škodljivih
organizmov ali
simptomov v ali na
semenu kategorije
predosnovno, osnovno
in certificirano seme
5 %;
5 % okuženih z
Alternaria linicola,
Boeremia exigua var.
linicola, Colletotrichum
lini in Fusarium spp.
1 %;
5 % okuženih z
Alternaria linicola,
Boeremia exigua var.
linicola, Colletotrichum
lini in Fusarium spp.
5 %;
5 % okuženih z
Alternaria linicola,
Boeremia exigua var.
linicola, Colletotrichum
lini in Fusarium spp.
5%
5 %;
5 % okuženih z
Alternaria linicola,
Boeremia exigua var.
linicola, Colletotrichum
lini in Fusarium spp.

4

Najmanjša velikost vzorca
semena za laboratorijsko
testiranje glede prisotnosti
nadzorovanih nekarantenskih
škodljivih organizmov

150 g

150 g

150 g

400 semen
400 semen

150 g

400 semen
Glycine max (L.)
Merr.

15 % za okužbo s
Phomopsis complex
400 semen

Linum

5 %;

150 g

Stran

8290 /

Št.

114 / 31. 8. 2022

(anamorfni rod)
Link [1FUSAG],
razen Fusarium
oxysporum f. sp.
albedinis (Kill. &
Maire) W.L. Gordon
[FUSAAL] in
Fusarium
circinatum
Nirenberg &
O'Donnell [GIBBCI]
Plasmopara
halstedii (Farlow)
Berlese & de Toni
[PLASHA]

Sclerotinia
sclerotiorum (Libert)
de Bary [SCLESC]

Sclerotinia
sclerotiorum (Libert)
de Bary [SCLESC]

usitatissimum L.

Helianthus
annuus L.
Brassica rapa L.
var. silvestris
(Lam.) Briggs
Sinapis alba L.

Brassica napus
L. (partim)
Helianthus
annuus L.

Uradni list Republike Slovenije

5 % okuženih z
Alternaria linicola,
Boeremia exigua var.
linicola, Colletotrichum
lini in Fusarium spp.

0%
V laboratorijski preiskavi
reprezentativnega
vzorca partije semena,
določenega v stolpcu 4
Priloge 3 tega pravilnika,
je lahko odkritih največ 5
sklerocijev ali delcev
sklerocijev.
V laboratorijski preiskavi
reprezentativnega
vzorca partije semena,
določenega v stolpcu 4
Priloge 3 tega pravilnika,
je lahko odkritih največ
10 sklerocijev ali delcev
sklerocijev.

1200 semen

70 g

200 g

100 g

1000 g

Priloga 3
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Priloga 3
PARTIJE SEMENA
Preglednica 1: Največja velikost partije semena in najmanjši vzorec semena za analizo kakovosti
Velikost vzorca za
Najmanjša
Največja
določanje števila primesi
velikost partije velikost vzorca iz
v stolpcih od 5 do 11
posamezne
semena(1)
Vrsta
Preglednice 2 in v stolpcu
partije
3 Preglednice 3 iz Priloge
2 tega pravilnika
(kg)
(g)
(g)
1

2

3

4

Arachis hypogaea

30.000

1.000

1.000

Brassica juncea
Brassica napus
Brassica nigra
Brassica rapa L. var. silvestris

10.000
10.000
10.000
10.000

100
200
100
200

40
100
40
70

Cannabis sativa
Carthamus tinctorius

10.000
25.000

600
900

600
900

Carum carvi
Glycine max
Gossypium spp.

10.000
30.000
25.000

200
1.000
1.000

80
1.000
1.000

Helianthus annuus
Linum usitatissimum

25.000
10.000

1.000
300

1.000
150

Papaver somniferum
Sinapis alba

10.000
10.000

50
400

10
200

Opomba:
(1)
Največja velikost partije semena iz Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika ne sme biti presežena
za več kot 5 %.

Priloga 4
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Priloga 4
ETIKETE IN POTRDILO O URADNI POTRDITVI SEMENSKEGA POSEVKA ZA NEDOKONČNO
POTRJENO SEME
1. Na uradni etiketi za predosnovno seme se navedejo:
a) pristojni uradni organ in država članica ali njune oznake;
b) uradno dodeljeno serijsko številko etikete;
c) referenčna številka partije;
č) mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »zapečateno…« (mesec in leto), ali mesec in leto
zadnjega uradnega vzorčenja za namen potrjevanja, ki se izrazi z: »vzorčeno…« (mesec in
leto);
d) ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani
obliki in brez imen avtorjev;
e) ime sorte, vsaj v latinici;
f) »Predosnovno seme«;
g) število množitev pred semenom kategorije »certificirano seme« ali »certificirano seme prve
množitve«;
h) deklarirana neto ali bruto masa semena ali število čistih semen v pakiranju.
2. Na uradni etiketi za osnovno in certificirano seme se navedejo:
a) »Pravila in standardi EU«;
b) pristojni uradni organ in država članica ali njune oznake;
c) uradno dodeljena serijska številka etikete;
č) referenčna številka partije;
d) mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »zapečateno…« (mesec in leto), ali mesec in leto
zadnjega uradnega vzorčenja za namen potrjevanja, ki se izrazi z: »vzorčeno…« (mesec in
leto);
e) ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani
obliki in brez imen avtorjev;
f) ime sorte, vsaj v latinici;
g) kategorija; pri kategoriji certificirano seme druge in naslednjih množitev se navede tudi število
množitev po osnovnem semenu;
h) država pridelave;
i) deklarirana neto ali bruto masa semena ali število čistih semen v pakiranju;
j) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki:
vrsta dodatka in približno razmerje med maso semenskih klobčičev ali maso čistih semen in
skupno maso.
Pri hibridnih sortah ali samooplodnih linijah se:
! na etiketi za osnovno seme namesto podatka iz točke f) prejšnjega odstavka navede ime
starševske komponente s pripisom »komponenta«, če se hibridna sorta ali samooplodna
linija uporabljata izključno kot starševska komponenta; poleg imena starševske komponente
se lahko navede tudi ime sorte,
! na etiketi za certificirano seme pri imenu sorte dodatno navede: »hibrid«.
Če je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se lahko na uradni etikete namesto podatka
iz točke d) prvega odstavka te točke navede »Ponovno vzorčeno … (mesec in leto)« in organ, ki je
opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o ponovni analizi kakovosti semena se lahko navedejo tudi
na uradni nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
Pri certificiranem semenu sestavljene sorte se na uradni etiketi namesto imena sorte navedejo
»sestavljena sorta«, ime sestavljene sorte ter utežni odstotki posameznih komponent po sortah.
Navedba imena sestavljene sorte zadostuje, če je dobavitelj o utežnih odstotkih posamezne
komponente obvestil kupce ali Upravo.
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3. Na uradni etiketi za trgovsko seme se navedejo:
a) »Pravila in standardi EU«;
b) »Trgovsko seme (sortnost ni uradno potrjena)«;
c) pristojni uradni organ in država članica ali njune oznake;
č) uradno dodeljena serijska številka etikete;
d) mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »zapečateno…« (mesec in leto), ali mesec in leto
zadnjega uradnega vzorčenja za namen potrjevanja, ki se izrazi z: »vzorčeno…. « (mesec in
leto);
e) referenčna številka partije;
f) ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani
obliki in brez imena avtorjev;
g) regija pridelave;
h) deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semen v pakiranju;
i) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki:
vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso.
Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se lahko na uradni etiketi namesto
podatka iz točke d) prejšnjega odstavka navede »Ponovno vzorčeno … (mesec in leto)« in organ, ki
je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o ponovni analizi kakovosti semena se lahko navedejo
tudi na uradni nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
4. Etiketa in potrdilo o uradni potrditvi za nedokončno potrjeno seme
4.1 Na uradni etiketi za nedokončno uradno potrjeno seme se navedejo:
a) pristojni uradni organ in država članica ali njune oznake;
b) uradno dodeljena serijska številka etikete;
c) ime vrste, navedeno najmanj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v
skrajšani obliki in brez imen avtorjev;
č) ime sorte, najmanj v latinici; pri imenu sorte se dodatno navede:
! »komponenta«, če se sorta (samooplodna linija ali hibrid) uporablja izključno kot
starševska komponenta hibridne sorte,
! »hibrid« v primeru hibridne sorte;
d) kategorija;
e) številka semenskega posevka (parcele) ali referenčna številka partije;
f) neto ali bruto masa semena;
g) »Nedokončno potrjeno seme«.
4.2 Na potrdilu o uradni potrditvi semenskega posevka za nedokončno potrjeno seme se navedejo:
a) pristojni uradni organ, ki je potrdilo izdal;
b) uradno dodeljena serijska številka;
c) ime vrste, navedeno najmanj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v
skrajšani obliki in brez imen avtorjev;
č) ime sorte, najmanj v latinici;
d) kategorija;
e) referenčna številka partije semena, uporabljenega za setev semenskega posevka, in ime
države ali držav, ki so to seme potrdile;
f) številka semenskega posevka (parcele) ali referenčna številka partije;
g) površina semenskega posevka, na katerega se nanaša potrdilo;
h) količina požetega semena in število pakiranj;
i) v primeru kategorije »certificirano seme«: število generacij, ki so sledile osnovnemu semenu;
j) izjava, da je semenski posevek, iz katerega izhaja navedeno seme, izpolnjeval zahteve za
uradno potrditev semenskega posevka;
k) navedba rezultatov predhodnih analiz semena, če so na voljo.
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5. Na uradni etiketi za majhno pakiranje katerekoli od kategorij certificiranega semena in trgovskega
semena, razen za seme navadne konoplje, se navedejo naslednji podatki:
a) »Majhno pakiranje«;
b) »Trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije«;
c) pristojni uradni organ in država članica ali njune oznake;
č) referenčna številka partije;
d) mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »Zapečateno …« (mesec in leto);
e) ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani
obliki in brez imen avtorjev;
f)
ime sorte, vsaj v latinici; pri hibridnih sortah se dodatno navede: »hibrid«;
g) kategorija;
h) deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semen v pakiranju.
6. Na etiketi dobavitelja za majhno pakiranje katerekoli od kategorij certificiranega semena in
trgovskega semena, razen za seme navadne konoplje, se navede:
a) »Majhno pakiranje«;
b) »Trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije«;
c) ime in naslov dobavitelja ali njegova registrska številka;
č) organ, pristojen za nadzor dobavitelja, in država članica ali njune oznake;
d) referenčna številka partije;
e) mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »Zapečateno …« (mesec in leto);
f)
ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani
obliki in brez imen avtorjev;
g) ime sorte, vsaj v latinici; pri hibridnih sortah se dodatno navede: »hibrid«;
h) kategorija;
i)
deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semen v pakiranju.

Priloga 5
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Priloga 5
Najvišja vsebnost vlage v semenu
Za uradno potrditev mora seme izpolnjevati zahteve glede najvišje vsebnosti vlage, določene v
Preglednici 1 te priloge.
Preglednica 1: Najvišja vsebnost vlage v semenu posamezne vrste oljnic in predivnic
Vrsta
1

Arachis hypogaea L.
Brassica juncea (L.) Czern.
Brassica napus L. (partim)
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Cannabis sativa L.
Carthamus tinctorius L.
Carum carvi L.
Glycine max (L) Merr.
Gossypium spp.
Helianthus annuus L.
Linum usitatissimum L.
Papaver somniferum L.
Sinapis alba L.

Najvišja vsebnost
vlage v semenu (1)
(utežni %)
2

11
12
12
12
12
13
11
12
14
12
11
12
10
12

Opomba:
(1)
Vsebnost vlage se določa na naključnih vzorcih semena in če obstaja sum, da je vsebnost vlage
presežena.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2753.

Začasni dogovor o izvajanju 4. točke prvega
odstavka 22.n člena Kolektivne pogodbe
za policiste in zagotavljanju fonda plačanih
ur za sindikalno delo sindikalnih zaupnikov,
ki delujejo v stalnem organu sindikata

Na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit)
stranke
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, Gregorčičeva ulica 20,
25, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa mag. Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve, na strani delodajalca ter
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Rok Cvetko in
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE, Opekarniška cesta 15c, 3000 Celje, ki ga zastopa predsednik mag. Kristjan
Mlekuš, na strani delojemalcev
sklepajo

ZAČASNI DOGOVOR
o izvajanju 4. točke prvega odstavka 22.n člena
Kolektivne pogodbe za policiste in zagotavljanju
fonda plačanih ur za sindikalno delo
sindikalnih zaupnikov, ki delujejo
v stalnem organu sindikata
I
Vlada Republike Slovenije, Policijski sindikat Slovenije in
Sindikat policistov Slovenije sklenejo začasni dogovor o izvajanju 4. točke prvega odstavka 22.n člena Kolektivne pogodbe
za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14 in 22/16;
v nadaljnjem besedilu: Kolektivna pogodba za policiste) in
zagotavljanju fonda plačanih ur za sindikalno delo sindikalnih
zaupnikov, ki delujejo v stalnem organu sindikata, ki omogoča
neovirano in nemoteno svobodno delovanje sindikatov (v nadaljnjem besedilu: začasni dogovor).
II
(1) Ta začasni dogovor se sklepa v okviru mirnega reševanja spora, ki so ga povzročila navodila oziroma izvrševanje navodil in usmeritev delodajalca iz dokumenta Generalne policijske uprave št. 219-11/2021/78 (20-07) z dne
7. 12. 2021 in dokumenta Ministrstva za notranje zadeve
št. 109-2/2021/278 (150) z dne 21. 12. 2021.
(2) Dokumenta iz prejšnjega odstavka se z dnem začetka
uporabe tega začasnega dogovora prekličeta in prenehata
izvajati. Prav tako se prekličejo in prenehajo izvajati tudi vsi
ostali dokumenti, ki so nastali na njuni podlagi ali v zvezi z
njima, razen tistih določb, ki izrecno ne nasprotujeta namenu
tega začasnega dogovora.
III
Ta začasni dogovor se nanaša na voljene in imenovane
sindikalne zaupnike, ki v skladu z akti sindikata za čas izvolitve
ali imenovanja delujejo v stalnem organu sindikata.
IV
(1) Podpisniki ugotavljajo, da je Ministrstvo za notranje
zadeve v obdobju od leta 2015 do leta 2021 sindikalnim zaupnikom, ki so delovali oziroma še vedno delujejo v stalnih organih
sindikata, omogočilo fond plačanih ur za čas delovanja v stalnih
organih v obsegu povprečno 20.000 ur letno na posamezen
sindikat. Sindikata sta ta fond plačanih ur uporabljala za nemoteno in neovirano delovanje stalnih organov obeh sindikatov.
(2) Na podlagi prejšnjega odstavka se podpisniki začasnega dogovora strinjajo, da se za sindikalne zaupnike iz

prejšnje točke tega začasnega dogovora oziroma za sindikalno
delovanje v stalnih organih zagotovi fond plačanih ur v obsegu
20.000 ur letno za posamezen sindikat. Omejitev fonda plačanih ur za delo sindikalnih zaupnikov v stalnem organu sindikata
iz prejšnjega stavka se nanaša na dejansko porabljene ure v
tekočem koledarskem letu. Navedeni fond plačanih ur se vodi
kot sindikalne ure, porabljene v skladu s 4. točko prvega odstavka 22.n člena Kolektivne pogodbe za policiste. Delodajalec
in sindikat usklajujeta pregled porabe ur za sindikalno delo iz
tega začasnega dogovora vsake štiri mesece.
(3) Sindikat za čas delovanja sindikalnih zaupnikov v
stalnem organu sindikata, ob upoštevanju prejšnjega odstavka,
izda sklep s šestmesečno veljavnostjo, iz katerega je razvidno:
– ime in priimek sindikalnega zaupnika,
– organizacijska enota, kjer je določen kraj opravljanja
dela po pogodbi o zaposlitvi, in
– dodeljeno število ur za sindikalno delo v stalnem organu
sindikata.
(4) Sklep iz prejšnjega odstavka vsak sindikat izda v
15 dneh od začetka uporabe tega dogovora.
(5) Sindikat mora s strani ministra za notranje zadeve
oziroma generalnega direktorja policije pooblaščeno osebo
predhodno obvestiti o vsaki spremembi sindikalnih zaupnikov
iz tretjega odstavka te točke najkasneje 15 dni pred nastopom
dela sindikalnega zaupnika v stalnem organu sindikata oziroma
v treh dneh po prenehanju funkcije sindikalnega zaupnika v
stalnem organu sindikata.
V
(1) Podpisniki tega začasnega dogovora so sporazumni,
da se vsak sindikalni zaupnik iz točke III tega dogovora, ki sindikalno delo v stalnem organu sindikata opravlja 50 odstotkov
ali več delovnega časa, udeležuje vadbe praktičnega postopka
s samoobrambo (v nadaljnjem besedilu: PPSA) in rednih vaj
v streljanju pri kateremkoli izvajalcu usposabljanj s področja
PPSA. Upoštevaje 22.l člen Kolektivne pogodbe za policiste,
sindikalni zaupnik vadbo PPSA in redne vaje v streljanju izvaja
v skladu s programom policije (za policiste) – Izvajanje pooblastil s praktičnim postopkom in samoobrambo.
(2) Udeležba na ostalih usposabljanjih, izpopolnjevanjih
in izobraževanjih, ki se v Policiji izvajajo na podlagi 22.a člena
Kolektivne pogodbe za policiste, skupaj z udeležbo na vadbi
PPSA, za sindikalne zaupnike iz točke III tega dogovora, znaša osem ur mesečno, razen v času, ko le-ta niso razpisana
oziroma objavljena.
(3) Udeležba sindikalnih zaupnikov iz točke III tega začasnega dogovora na usposabljanjih iz te točke se ne šteje v
fond plačanih ur za čas delovanja v stalnih organih sindikata.
Prav tako se v fond plačanih ur za čas delovanja v stalnih organih sindikata ne vštevajo odsotnosti zaradi letnega dopusta
ter odsotnosti zaradi uveljavljanja pravic v skladu s predpisi, ki
urejajo zdravstveno zavarovanje, ter druge odsotnosti v skladu
s predpisi (npr. izredni dopust zaradi smrti, selitve).
VI
Sindikat delodajalcu enkrat mesečno najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec posreduje obvestilo o dejanski porabi fonda ur za delo sindikalnih zaupnikov iz tega začasnega dogovora.
VII
(1) Podpisniki tega začasnega dogovora soglašajo, da
se za sindikalne zaupnike iz točke III tega začasnega dogovora, za čas delovanja v stalnem organu, evidentira osem ur
prisotnosti na delu za vsak delovni dan ter osem ur odsotnosti
za državne praznike, ki so določeni kot dela prosti dnevi, in
druge z zakonom določene dela proste dneve, če padejo na
delovni dan.
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(2) Sindikalni zaupnik mora organizacijski enoti, kjer ima
določen kraj opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi, oziroma
enoti, v katero je razporejen na delo, posredovati podatke o
odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti z dela zaradi drugih osebnih okoliščin ali izobraževanja,
in sicer pred načrtovano odsotnostjo v rokih, ki jih določi delodajalec, in izvrševati vse druge pravice in obveznosti, ki izhajajo
iz delovnega razmerja. Dokazila in listine za vse vrste upravičenih odsotnosti z dela predloži najkasneje do 5. delovnega dne
v mesecu za pretekli mesec oziroma po navodilih delodajalca.
VIII
Podpisniki tega začasnega dogovora se strinjajo, da vsebina tega dogovora ne prejudicira vsebine Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za policiste.
IX
Ta začasni dogovor se objavi na intranetu Ministrstva za
notranje zadeve in Policije.
X
Podpisniki tega začasnega dogovora se zavezujejo, da
bodo morebitne spore reševali na miren način.
XI
(1) Ta začasni dogovor začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se
začne naslednji dan po tem, ko oba sindikata umakneta vsak
svoj predlog kolektivnega delovnega spora v zadevi, ki je predmet tega dogovora, vendar najprej 31. avgusta 2022.
(2) Ta začasni dogovor preneha veljati z dnem uveljavitve
aneksa h Kolektivni pogodbi za policiste, v katerem bo urejeno
področje fonda plačanih ur za sindikalno delo za sindikalne
zaupnike, ki delujejo v stalnih organih policijskih sindikatov, ali
z enostransko pisno izjavo podpisnika ali s pisnim sporazumom
vseh strank o prenehanju veljavnosti tega začasnega dogovora
vendar pa najkasneje po poteku šestih mesecev od uveljavitve
tega začasnega dogovora.
(3) Če enostransko pisno izjavo o prenehanju veljavnosti
tega začasnega dogovora da en od sindikatov, ta začasni dogovor preneha veljati samo za ta sindikat.
(4) Ne glede na drugi odstavek te točke se veljavnost
tega začasnega dogovora pred potekom šestih mesecev lahko
sporazumno podaljša.
Št. 007-317/2022/1
Ljubljana, dne 26. avgusta 2022
EVA 2022-1711-0024
POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Rok Cvetko
predsednik
SINDIKAT POLICISTOV
SLOVENIJE
mag. Kristjan Mlekuš
predsednik

VLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE
mag. Tatjana Bobnar
ministrica
za notranje zadeve

Stran

8297

Stran

8298 /

Št.

114 / 31. 8. 2022

Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
DOBJE
2754.

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca
v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni

Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09
– ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15
in 59/19) in 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS,
št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 18. redni seji dne
25. 8. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo
v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru
odsotnosti otrok zaradi bolezni
1. člen
Cena programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Enoti vrtec Dobje znašajo mesečno na otroka za:
– dnevni program za otroke oddelka prvega starostnega
obdobja 521,35 EUR;
– dnevni program za otroke homogenega oddelka prvega
starostnega obdobja 521,35 EUR;
– dnevni program za otroke heterogenega oddelka drugega starostnega obdobja 455,04 EUR;
– dnevni program za otroke kombiniranega oddelka
455,04 EUR.
V primeru odsotnosti otrok iz vrtca zaradi bolezni, neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni ob predložitvi ustreznega

zdravniškega potrdila, krije Občina Dobje 50 % vrednosti zneska programa, določenega staršem z odločbo o višini plačila
programov vrtca (brez prehrane).
Vrtec Dobje, katerega ustanoviteljica je Občina Dobje,
mora pred vključitvijo otroka s posebnimi potrebami v redni
program vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega
otroka obvestiti občinsko upravo Občine Dobje.
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 45 EUR mesečno
oziroma 2,25 EUR na dan. Staršem, ki do 8.00 ure obvestijo
vrtec o odsotnosti otroka, se zniža cena programa za stroške
neporabljenih živil z istim dnem.
Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev
in občine k ceni programa.
3. člen
Starši, ki do izteka poslovnega časa vrtca (do 16.30) ne
odpeljejo otroka iz vrtca, plačajo za vsako začeto uro neopravičene zamude 10,00 EUR. Znesek starši poravnajo skupaj z
zneskom na položnici.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V
veljavo in uporabo stopi 1. 9. 2022. Z začetkom uporabe tega
sklepa preneha veljati in se uporabljati sklep št. 602-0004/2021
z dne 19. 8. 2021.
Št. 602-0003/2022
Dobje, dne 25. avgusta 2022
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek
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POPRAVKI
2755.

Popravek Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o bivanju
v dijaških domovih

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN,
60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) dajem

POPRAVEK
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o bivanju v dijaških domovih
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 92/22) se besedilo
8. člena pravilno glasi:
»V 12. členu se v drugem odstavku za besedo »pouka«
doda besedilo »in nastanitve«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »(režija),«.
Št. 0070-98/2022
Ljubljana, dne 26. julija 2022
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport
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VSEBINA
2731.

2732.
2733.
2734.
2735.

2736.
2737.
2738.
2739.
2740.
2741.
2742.
2743.
2744.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na
dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov
(ZNUDDVE)

2745.
8181

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu
Luksemburg
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Sultanatu Oman
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Hašemitski
kraljevini Jordaniji
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Novi Zelandiji

2746.
2747.
2748.

8182

2749.

8182

2750.

8182
8182

2751.
2752.

VLADA

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Geološki zavod Slovenije
Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Gozdarski inštitut Slovenije
Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Inštitut za hidravlične raziskave
Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Inštitut za ekonomska raziskovanja
Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Institut »Jožef Stefan«
Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Inštitut za narodnostna vprašanja
Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Inštitut za novejšo zgodovino
Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Kemijski inštitut

8183
8188

2753.

8193
8197

2754.

8210
8215
8220

MINISTRSTVA

Pravilnik o trženju semena zelenjadnic
Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic

8224
8229
8234
8239
8243
8248

8254
8273

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Začasni dogovor o izvajanju 4. točke prvega odstavka 22.n člena Kolektivne pogodbe za policiste
in zagotavljanju fonda plačanih ur za sindikalno
delo sindikalnih zaupnikov, ki delujejo v stalnem
organu sindikata

8296

OBČINE

8201
8206

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Kmetijski inštitut Slovenije
Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Nacionalni inštitut za biologijo
Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Pedagoški inštitut
Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Zavod za gradbeništvo Slovenije

2755.

DOBJE

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca
v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni

8298

POPRAVKI

Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o bivanju v dijaških domovih

8299
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