
 

Na podlagi 45. člena in prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00–ZPDZC in 127/06–ZJZP), 43. člena Zakona o 
sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) ter 10. člena Sklepa o 
preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije 
(Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06-ZSRib,116/07, 4/09 in 96/09) je 
svet javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije na svoji 3. dopisni seji z dne 11. 6. 
2010 sprejel 
 
 

S T A T U T 
 

javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

(1) Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: zavod) je javni zavod, ki opravlja z 
zakonom, statutom, programom dela in finančnim načrtom ter z ostalimi akti 
določene upravne, strokovne, raziskovalne, razvojne, tehnične in ekonomske naloge, 
s področja ribištva. 
 
(2) Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, določenimi z veljavnim pravnim redom in tem statutom. 
 
(3) Ustanoviteljica zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in 
obveznosti uresničuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
ustanovitelj).  
 

2. člen 
 
(1) Statut ureja oziroma določa ime, sedež, dejavnosti, notranjo organizacijo, organe 
in njihove pristojnosti ter druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda. 
 
(2) Posamezna vprašanja, ki jih ureja ta statut lahko podrobneje urejajo tudi drugi 
splošni akti zavoda. 
 
(3) V statutu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženske in za moške. 
 

3. člen 
 
(1) Ime zavoda je: Zavod za ribištvo Slovenije. 
 



(2) Skrajšano ime zavoda je: ZZRS. 
 
(3) Sestavni del imena zavoda je znak v obliki kroga, znotraj katerega so simboli, ki 
ponazarjajo Triglav, ribo in vodo. 
 
(4) Ime zavoda v angleškem jeziku je: Fisheries Research Institute of Slovenia. 
 
(5) Sedež zavoda je: Spodnje Gameljne. 
 
(6) Poslovni naslov zavoda je: Spodnje Gameljne 61 a, Spodnje Gameljne, 1211 
Ljubljana - Šmartno. 
 

4. člen 
 
(1) Zavod ima žig v obliki kroga, ki ima znotraj oboda besedilo »Zavod za ribištvo 
Slovenije«, znotraj manjšega kroga pa so simboli, ki ponazarjajo Triglav, ribo in vodo. 
 
(2) Pravila glede oštevilčenja, hranjenja in varovanja žigov ter pooblastila za njihovo 
uporabo in uničenja določi direktor. 
 

5. člen 
 
(1) Delovanje zavoda je javno. 
 
(2) Javnost delovanja zavoda se zagotavlja z objavo letnega poročila, s sporočili za 
javnost na spletnih straneh zavoda, z obveščanjem strokovnih ali širših javnosti 
preko srečanj ali medijev o pomembnih ali izrednih dogodkih s področja delovanja 
zavoda ali pred začetkom posebnih aktivnosti, vse na način, ki ob upoštevanju 
načela gospodarnosti najprimerneje omogoča realizacijo načela javnosti delovanja 
zavoda. 
 
(3) O naravi in stopnji zaupnosti gradiv in dokumentov zavoda odločata skladno s 
svojimi pristojnostmi svet oziroma direktor. 
 
(4) Za zagotavljanje javnosti delovanja zavoda skrbita skladno s svojimi pristojnostmi 
predsednik sveta in direktor.  
 
(5) Direktor določi uradno osebo, pristojno za posredovanje informacij javnega 
značaja. 
 
 
II. DEJAVNOST ZAVODA 
 

6. člen 
 
(1) Dejavnosti zavoda so: 
 
03.110 Morsko ribištvo 
03.120 Sladkovodno ribištvo 
03.210  Gojenje morskih organizmov 



03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov 
47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, 

mehkužci 
58.110 Izdajanje knjig  
58.130 Izdajanje časopisov 
58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
71.121 Geo-meritve, kartiranje 
71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje 
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in 

humanistike 
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije 
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
 
(2) Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje njegovih 
glavnih dejavnosti. 
 

7. člen 
 
V okviru izvajanja registriranih dejavnosti iz prejšnjega člena zavod opravlja 
naslednje dejavnosti: 

a) dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega ribištva v skladu z 
zakonom, ki ureja sladkovodno ribištvo,  

b) dejavnosti javne službe na področju morskega ribištva v skladu z zakonom, ki 
ureja morsko ribištvo, in 

c) tržne dejavnosti, ki obsegajo:  
- raziskovalne in strokovne naloge, ki niso dejavnost javne službe 
- vzrejo in prodajo rib; 
- izdajanje strokovnih revij in druge periodike; 
- izvajanje izobraževanja in usposabljanja; 

d) druge naloge, določene v letnem programu dela in finančnem načrtu zavoda. 
 

8. člen 
 
Zavod se vpiše v razvid raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije. 
 
 
 
 
 



 
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU 
 

9. člen 
 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. 
 
(2) Za svoje obveznosti odgovarja s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
(3) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do vrednosti sredstev, ki so v 
proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda. 
 

10. člen 
 
(1) Poslovodni organ zavoda je direktor. 
 
(2) Direktor je odgovoren za strokovnost in zakonitost delovanja zavoda.  
 
(3) Direktor lahko v mejah svojih pristojnosti pisno pooblasti delavce za sklepanje 
posameznih vrst pogodb oziroma pravnih poslov, za vodenje in odločanje v upravnih 
postopkih in za opravljanje drugih določenih pravnih ali dejanskih nalog oziroma 
opravil (splošno pooblastilo). 
 
(4) Direktor lahko za zastopanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti delavce 
zavoda (posamično pooblastilo), ki so ga upravičeni zastopati v okviru registrirane 
dejavnosti in v mejah prejetega pooblastila. 
 
(5) Pooblaščenec ne more prejetega  pooblastila prenesti na drugega. 
 
 
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA 
 

11. člen 
 
(1) Skladno z zahtevami strokovno raziskovalnega dela, načelom učinkovitosti in 
ekonomičnosti poslovanja, je delo zavoda organizirano v naslednjih organizacijskih 
enotah: 
- upravna služba in 
- strokovno raziskovalna služba, ki se lahko nadalje deli na manjše 

organizacijske enote. 
 
(2) Podrobnejšo organizacijo zavoda določa Pravilnik o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme svet na predlog direktorja. 
 
 
V. ORGANI ZAVODA 
 

12. člen 
 
Organi zavoda so: 



1. svet 
2. direktor 
3. strokovni svet 

 
1. SVET 
 

13. člen 
 
Svet upravlja z zavodom. 
 

14. člen 
 
Svet ima naslednje naloge: 
- obravnava in sprejema statut in druge splošne akte iz svoje pristojnosti; 
- obravnava in sprejema program razvoja, letne programe dela zavoda ter 

poročila o njihovem izvrševanju; 
- obravnava in sprejema finančni načrt, zaključni račun ter letno poročilo o 

doseženih ciljih in rezultatih zavoda; 
- obravnava pobude in predloge strokovnega  sveta in o njih odloča; 
- imenuje in razrešuje direktorja; 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, sklepi ustanovitelja in statutom. 

 
15. člen 

 
Statut, letni program dela, finančni načrt, letno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
zavoda, imenovanje in razrešitev direktorja začnejo veljati, ko svet pridobi soglasje 
ustanovitelja.  
 

16. člen 
 
(1) Svet šteje pet članov, od katerih: 
- tri člane imenuje ustanovitelj (po enega člana iz: ministrstva, pristojnega za 

ribištvo, ministrstva, pristojnega za znanost in ministrstva, pristojnega za 
okolje in prostor); 

- enega člana imenuje Ribiška zveza Slovenije; 
- enega člana volijo zaposleni v zavodu. 

 
(2) Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed predstavnikov ustanovitelja. 
Namestnik predsednika sveta je lahko predstavnik delavcev v svetu. 
 
(3) Člani lahko izvršujejo svoje pravice od trenutka, ko jim je vročen sklep o njihovem 
imenovanju. Mandat članov sveta traja štiri leta od dneva njihovega imenovanja. 
 
(4) Svet lahko sprejme poslovnik o svojem delu, s katerim podrobneje uredi vsa 
vprašanja v zvezi z delovanjem sveta, ki niso urejena s tem statutom. 
 
 
 
 
 



17. člen 
 
Pravice v zvezi s sodelovanjem pri upravljanju zavoda uresničujejo delavci zavoda 
kot posamezniki v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, 
kolektivno pa skladno z zakonom in kolektivnimi pogodbami, ki zavezujejo zavod. 

 
18. člen 

 
(1) Svet odloča o vprašanjih s svojega delovnega področja na sejah. Praviloma so 
seje sveta redne. Izredno ali korespondenčno sejo se skliče v nujnih primerih. 
 
(2) Seje sveta sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. 
  
(3) Ob odsotnosti predsednika sveta in njegovega namestnika, vodi sejo član sveta, 
ki ga za to pooblasti predsednik sveta.  
 
(4) Predsednik sveta oziroma njegov namestnik sta dolžna sklicati sejo sveta, če to 
zahteva ustanovitelj, najmanj dva člana ali direktor. 
 
(5) Svet zavoda veljavno sklepa, če je prisotnih več kot polovica članov.  
 
(6) Člani sveta so upravičeni do sejnin in do povračila ostalih stroškov v zvezi s 
svojim delom v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
2. DIREKTOR  
 

19. člen 
 
(1) Direktor vodi in organizira delo zavoda, ga zastopa in predstavlja ter je odgovoren 
za zakonitost in strokovnost dela v zavodu. 
 
(2) Direktor lahko imenuje na položaj vodje strokovno raziskovalne službe delavca te 
službe po predhodnem posvetovanju s strokovnim svetom. Pravice in obveznosti 
vodje strokovno raziskovalne službe se natančneje uredijo v pogodbi o zaposlitvi 
oziroma njenemu aneksu. 
 

20. člen 
 
Direktor lahko samostojno sklepa posle v okviru finančnega načrta. Posle, ki 
presegajo vrednost 167.000,00 EUR in ki niso določeni s finančnim načrtom, lahko 
sklepa le s predhodnim soglasjem sveta. 
 

21. člen 
 
(1) Svet s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja. 
 
(2) Direktor je imenovan za dobo štirih let in je lahko po preteku mandatne dobe 
ponovno imenovan. 
 
 



22. člen 
 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki se izbere na podlagi javnega razpisa, če 
poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje: 
- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno pa študijskih programih druge stopnje, 

oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje; 

- ima najmanj (5) pet let delovnih izkušenj; 
- ima organizacijske sposobnosti in najmanj (3) tri leta ustreznih vodstvenih 

izkušenj; 
- govori vsaj en tuj svetovni jezik na osnovni ravni. 

 
23. člen 

 
(1) Kandidat za direktorja mora svoji vlogi predložiti pisni program dela in razvoja 
zavoda. 
 
(2) Rok za sprejem prijav kandidatov ne sme biti krajši od osmih dni, rok v katerem 
se kandidate obvesti o izbiri pa ne daljši od 30 dni, šteto od dneva objave javnega 
razpisa. 
 

24. člen 
 
Razpisni in izbirni postopek za imenovanje direktorja vodi svet v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
 

25. člen 
 
(1) Če na delovno mesto direktorja na podlagi javnega razpisa ni mogoče 
pravočasno imenovati direktorja, ker se na razpis za delovno mesto direktorja ni 
prijavil nihče, ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi. 
 
(2) Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa ali iz drugih 
razlogov svet imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki ima vse pravice in dolžnosti 
direktorja, vendar najdlje za eno leto 
 

26. člen 
 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. 
 
(2) Svet je v soglasju z ustanoviteljem dolžan razrešiti direktorja: 
- če sam tako zahteva, 
- če nastopi kateri izmed razlogov zaradi katerih mu po predpisih o delovnih 

razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu, 
- če pri svojem delu huje krši veljavno zakonodajo, pravila zavoda ali 

neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta ali ravna v nasprotju z njimi, 
- če s svojim nevestnim, malomarnim ali nepravilnim delom oziroma pasivnostjo 

povzroči zavodu večjo škodo, ali če zanemarja ali če malomarno opravlja 
svoje dolžnosti, tako da nastanejo, ali bi lahko nastale motnje pri delovanju 
zavoda. 



 
(3) Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za 
razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. 
 
(4) Svet začne s postopkom za razrešitev direktorja na pobudo najmanj dveh članov 
sveta, pri čemer mora o začetku postopka za razrešitev takoj obvestiti tudi 
ustanovitelja. 
 

27. člen 
 
Direktor: 
- vodi, organizira in usklajuje delovanje zavoda; 
- zastopa in predstavlja zavod ter skrbi za zakonitost in strokovnost njegovega 

delovanja; 
- izvršuje odločitve in sklepe sveta in mu poroča o njihovem izvrševanju ; 
- predlaga svetu notranjo organizacijo in sistemizacijo dela zavoda; 
- predlaga svetu v sprejem splošne akte zavoda in izdaja splošne ter 

posamične akte iz svoje pristojnosti; 
- predlaga svetu v imenovanje in razrešitev člane strokovnega sveta;  
- sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce ter odloča o njihovih  

pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja; 
- vodi postopke in odloča o odpovedih pogodb o zaposlitvi;  
- predlaga svetu letni program dela zavoda, finančni načrt in izdela letno 

poročilo o doseženih ciljih in rezultatih zavoda; 
- v skladu z zakonom in za zavod zavezujočimi kolektivnimi pogodbami odloča 

o disciplinskih ukrepih; 
- je odredbodajalec in podpisuje akte ter druge dokumente, ki se nanašajo na 

poslovanje zavoda; 
- organizira pripravo gradiv in ostalo organizacijsko administrativno pomoč za 

izvedbo sej sveta  in sej strokovnega sveta; 
- v skladu s finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev zavoda med 

letom po posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi ali odpisu osnovnih 
sredstev ter o nabavi in porabi ostalih sredstev; 

- v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami in Uredbo o višini povračil 
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo, odobrava povračilo materialnih stroškov in nadomestili zaposlenim; 

- v skladu z zakonom skrbi za izvajanje nalog  s področja varnosti, obrambe in 
zaščite; 

- oblikuje posebne delovne skupine, komisije ali druga delovna telesa za 
razrešitev posameznih problematik ter jim določi naloge; 

- sodeluje na sejah sveta in sejah strokovnega sveta; 
- opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi akti zavoda, sklepi 

sveta, zakoni in drugimi predpisi. 
 
3. STROKOVNI  SVET  
 

28. člen 
 
(1) Strokovni svet je strokovni in posvetovalni organ zavoda. 
 



(2) Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, zlasti 
pa: 
- obravnava strokovne podlage šestletnih načrtov ribiških območij in šestletnih 

ribiško gojitvenih načrtov ter načrta izvajanja ribiškega upravljanja v vodah 
posebnega pomena; 

- obravnava  strokovne podlage s področja gojitve rib; 
- daje mnenje k posameznim projektom in glede strokovnih nalog, ki se izvajajo 

v okviru zavoda; 
- daje mnenje k predlogu letnega programa dela zavoda; 
- pripravlja mnenja in podlage glede organizacije dela in pogojev za razvoj 

strokovnega delovanja zavoda; 
- obravnava poročila zavoda o izvrševanju letnega programa dela in daje 

mnenje k poročilu; 
- opravlja druge strokovne naloge po navodilu direktorja oziroma sveta. 

 
29. člen 

 
(1) Člane strokovnega sveta imenuje svet na predlog direktorja. 
 
(2) Strokovni svet, ki lahko šteje največ (7) sedem članov, sestavljajo vodja strokovno 
raziskovalne službe ter najmanj dva delavca strokovno raziskovalne službe. 
 
(3) Predsednik strokovnega sveta je vodja strokovno raziskovalne službe. 
 

30. člen 
 
(1) V strokovnem svetu lahko kot svetovalci sodelujejo tudi zunanji sodelavci oziroma 
strokovnjaki s področja delovanja zavoda, ki jih k sodelovanju povabi direktor ob 
predhodnem soglasju strokovnega sveta. 
 
(2) Vsak delavec zavoda lahko poda predlog za imenovanje članov strokovnega 
sveta. 
 

31. člen 
 
Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta. 
 

32. člen 
 
(1) Strokovni svet se sestaja na zahtevo direktorja, na zahtevo predsednika sveta ali 
predsednika strokovnega sveta. 
 
(2) O sejah strokovnega sveta se vodi zapisnik, ki ga podpiše njegov predsednik. 
 
(3) Kopija zapisnika se pošlje direktorju in predsedniku sveta. 
 
(4) Način dela strokovnega sveta določijo njegovi člani s poslovnikom na katerega 
daje soglasje direktor. 
 
 



VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO 
 

33. člen 
 
Premoženje zavoda, ki ga zavod upravlja in uporablja za opravljanje svojih 
dejavnosti, je v lasti ustanovitelja. 
 

34. člen 
 
(1) Zavod razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim pa samo po 
predhodnem soglasju ustanovitelja. 
  
(2) Zavod mora upravljati s premoženjem kot dober gospodar. 
 

35. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti iz: 
- državnega proračuna; 
- s prodajo blaga in storitev na trgu; 
- iz drugih virov. 

 
36. člen 

 
(1) Naloge javne službe zavoda se financirajo iz državnega proračuna in iz drugih 
virov na osnovi programa dela in finančnega načrta za posamezno leto.  
 
(2) Za obdobje, ko za tekoče leto še ni sprejet oziroma potrjen program dela in 
finančni načrt zavoda, ustanovitelj za izvajanje nalog javne službe zavoda zagotovi 
začasno financiranje s sklenitvijo pogodbe o začasnem financiranju.  
 
(3) Za izvajanje nalog, ki niso naloge javne službe, zavod pridobiva sredstva s 
prodajo blaga in storitev ter iz drugih virov.  
 
(4) Sredstva iz državnega proračuna in druga javna sredstva ter prihodki iz naslova 
opravljanja javne službe se lahko porabijo samo za opravljanje javne službe, kot je 
določena s področnimi zakoni. 
 
(5) Zavod v skladu z veljavno zakonodajo in standardi zagotovi izvajanje notranje 
kontrole poslovanja in porabe javnih sredstev. 
 

37. člen 
 
(1) Sredstva in stroški v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev na trgu se 
vodijo ločeno od sredstev, pridobljenih iz proračuna in drugih virov. 
 
(2) Prihodki in odhodki iz naslova opravljanja javne službe ter prihodki in odhodki iz 
naslova tržnih dejavnosti se knjigovodsko vodijo na dveh ločenih računih. 
 
(3) Cene, popuste in poslovno politiko za trženje izdelkov in storitev predlaga 
direktor, sprejme pa jih svet. 



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

38. člen 
 
(1) Zavod uporablja presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje in razvoj svojih 
dejavnosti. 
 
(2) O razporejanju presežka odloča na predlog sveta ustanovitelj.  
 
(3) Na predlog sveta odloča ustanovitelj tudi o načinu in višini pokrivanja 
primanjkljaja, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih virov sredstev zavoda. 
 
(4) Za pripravo predlogov iz prejšnjih dveh odstavkov je zadolžen direktor. 
 
 
VIII. SINDIKALNO ORGANIZIRANJE DELAVCEV 
 

39. člen 
 
(1) Delavci zavoda se imajo v skladu z veljavno zakonodajo in za zavod zavezujočimi 
kolektivnimi pogodbami pravico organizirati v sindikat in tudi preko njegovega 
delovanja varovati svoje pravice in interese. 
  
(2) Kadar odločajo o materialnih ali socialnih pravicah delavcev, delovnih pogojih in 
delovnih razmerah, so organi upravljanja in drugi pristojni delavci zavoda dolžni 
obravnavati mnenje in predloge sindikata in se do njih opredeliti pred sprejemom 
dokončne odločitve. 
 
(3)  Predloge splošnih aktov delodajalca, s katerimi zavod določa organizacijo dela 
ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in 
drugih obveznosti, mora delodajalec pred sprejemom posredovati v mnenje 
sindikatom pri delodajalcu. 
 
 
IX. OBVEŠČANJE DELAVCEV 
 

40. člen 
 
(1) Vsak delavec ima pravico in dolžnost dajati pobude in biti obveščen o delovanju 
zavoda. 
 
(2) Delavce se obvešča preko kolegijev in drugih sestankov, oglasne deske, 
elektronske pošte in intraneta. 
 
 
 
 
 



41. člen 
 
Delavcem mora biti zagotovljeno pravočasno obveščanje o delu, poslovanju, 
materialnem in finančnem stanju ter ostalih pomembnih zadevah v zvezi z 
delovanjem zavoda, še posebej pa o zadevah, ki vplivajo na socialno ekonomski 
položaj ter pravice in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja: 
- z objavo rezultatov dela in poslovanja v obliki zapisnikov sej organov zavoda 

oziroma preko zbora delavcev, sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika; 
- z objavljanjem sklepov sveta, 
- z obveščanjem na druge primerne načine.  

 
 
X. POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
 

42. člen 
 
(1) Za poslovno skrivnost se štejejo: 
- podatki ali dokumenti, ki so z zakonom in ostalimi predpisi določeni za 

poslovno skrivnost; 
- podatki ali dokumenti, ki jih zavodu kot zaupne sporočijo pristojni organi ali 

drugi pravni subjekti; 
- podatki ali dokumenti, ki jih kot poslovno skrivnost določi svet, direktor, 

pristojni organi ali poslovni partnerji; 
- podatki ali dokumenti iz ponudb pri razpisanih natečajih ali javnih licitacijah do 

objave rezultatov; 
- podatki in dokumenti, katerih objava bi povzročila škodo  zavodu. 

 
(2) Zavod upravlja z zbirkami osebnih podatkov in vzpostavi ter vodi katalog zbirk 
osebnih podatkov skladno z določili zakona, ki ureja področje varstva osebnih 
podatkov. Zavod sprejme pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih in 
zaupnih podatkov, v katerem opredeli načine in postopke za zagotovitev varstva 
osebnih podatkov, ki jih vsebujejo zbirke podatkov, s katerimi upravlja. 
 
(3) Direktor je odgovoren za postopke in načine določanja oziroma varovanja 
poslovne skrivnosti in varovanja osebnih podatkov. 
 
(4) Dokumente oziroma podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost, in osebne 
podatke, morajo ustrezno varovati vsi delavci, ne glede na to, kako so za njih 
izvedeli. 
 
(5) Delavci morajo trajno varovati poslovno skrivnost in osebne podatke, tudi po 
prenehanju pogodbe o zaposlitvi sklenjene z zavodom. 
 
(6) Listine ali podatke, ki so poslovna skrivnost ali osebni podatek, lahko sporoči 
drugim osebam le direktor ali od njega pooblaščena oseba. 
 
(7) Direktor določi pravila glede konkurenčne prepovedi in morebitnih konkurenčnih 
klavzul za zaposlene. 
 
 



XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
 

43. člen 
 
Zavod ima poleg statuta še splošne akte, ki so potrebni za njegovo delovanje: 
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest; 
- Pravilnik o delovnih razmerjih; 
- Pravilnik o varstvu pri delu z varnostnim načrtom in varnostno oceno; 
- Pravilnik o požarni varnosti; 
- Pravilnik o plačah, dodatkih, nadomestilu plač ter drugih osebnih prejemkih in 

stroških; 
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom; 
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 
- Pravilnik o računovodstvu 
in po potrebi še druge splošne akte. 

 
44. člen 

 
Za vodenje registra  splošnih aktov in arhiva  je odgovoren direktor. 
 

45. člen 
 
(1) Akti zavoda se objavijo na oglasni deski in na intranetnih spletnih straneh zavoda. 
 
(2) Navodila za izvajanje in obvezno razlago splošnih aktov zavoda sprejme svet. 
 
 
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

46. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut javnega zavoda Zavod za 
ribištvo Slovenije, ki ga je svet zavoda sprejel 29. 10. 2001. 
 

47. člen 
 

Splošni akti zavoda iz 43. člena tega statuta morajo biti sprejeti in usklajeni z določili 
tega statuta v roku šestih mesecev od njegove uveljavitve, razen če poseben predpis 
določa krajši rok.  
 

48. člen 
 
Ta statut začne veljati po pridobitvi soglasja ustanovitelja in sicer osmi dan po objavi 
na intranetnih straneh zavoda. 
 
 
 
Štev.: 102-1/2008/14  Predsednik sveta: 
 Igor Simšič 
 


