Na osnovi določb 30., 45., in 46. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91), Zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur.l. RS št. 8/91) in Pogodbe o ustanovitvi zavoda z dne 22.12.1992
je Svet Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje Ljubljana na seji dne 23.3.1993
sprejel

STATUT
Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Statut določa statusne zadeve, dejavnost, zastopanje in predstavljanje, organe Slovenskega
instituta za kakovost in meroslovje in njihove pristojnosti ter odločanje, način odločanja,
organizacijo, financiranje in gospodarjenje ter druga vprašanja pomembna za poslovanje.
2. člen
Zavod Slovenski institut za kakovost in meroslovje je bil vpisan v sodni register pri
Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enota Ljubljana dne 29.1.1993.
Slovenski institut za kakovost in meroslovje je vpisan v register raziskovalnih organizacij pri
Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
Slovenski institut za kakovost in meroslovje nadaljuje dejavnosti Instituta za kakovost in
metrologijo, ki je bil ustanovljen 7.2.1979.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Ime zavoda je:
SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, LJUBLJANA
V angleščini se ime zavoda glasi:
SLOVENIAN INSTITUTE OF QUALITY AND METROLOGY
Skrajšano ime se glasi:
SIQ, LJUBLJANA
4. člen
Sedež zavoda je
Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10.
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5. člen
SIQ ima več žigov pravokotne oblike z besedilom:
SIQ
SIQ Ljubljana
Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana
V pravnem prometu lahko SIQ uporablja žig, ki˙ima poleg slovenskega tudi angleški naziv
firme.

6. člen
Dejavnosti SIQ-ja so:
71.200

Tehnično preizkušanje in analiziranje;

26.510

Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav;

28.290

Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene;

28.990

Proizvodnja strojev za druge posebne namene;

33.130

Popravila elektronskih in optičnih naprav;

33.140

Popravila električnih naprav;

46.190

Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

46.4

Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo;

47.610

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami;

47.910

Trgovina na drobno po pošti ali po internetu;

47.9

Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;

52.100

Skladiščenje;

58.1

Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo;

71.12

Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje;

72.1

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije;

82.300

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;

85.590

Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;

96.090

Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

7. člen

SIQ deluje tudi kot raziskovalna organizacija, ki opravlja raziskovalno dejavnost v skladu s
predpisi.
SIQ se vključuje in povezuje z znanstveno-raziskovalnimi organizacijami na področju
meroslovja in kakovosti doma in v tujini.
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8. člen
Svetovalna dejavnost se omejuje na tolmačenje:
-

zahtev standardov in tehničnih predpisov ter ukrepov za izpolnjevanje le-teh;

-

preskusnih in merilnih metod in postopkov;

-

določil zakonske in tehnične regulative za področje preskusnih in kalibracijskih
laboratorijev ter certifikacijskih organov;

-

zahtev za izvajanje postopkov preskušanja, presoj, certificiranja in verifikacije merilne
opreme, doma in v tujini.

9. člen
SIQ pri opravljanju svoje dejavnosti deluje po načelih neodvisnosti, nepristranskosti in tretje
stranke.
10. člen
Vsi podatki, pridobljeni pri opravljanju dejavnosti SIQ-ja, se obravnavajo kot poslovna
tajnost.

III. NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU, ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
11. člen
SIQ ima v pravnem prometu vse pravice in pooblastila.
SIQ nastopa kot pravna oseba v pravnem prometu samostojno v okviru registrirane
dejavnosti.
12. člen
SIQ odgovarja za obveznosti z vsemi svojimi sredstvi. Ustanovitelji ne odgovarjajo za
obveznosti SIQ-ja.
13. člen
SIQ zastopa in predstavlja direktor neomejeno v zunanjem in notranjem trgovinskem
prometu.
14. člen
Poleg direktorja predstavlja in zastopa SIQ, po pooblastilu direktorja, tudi namestnik
direktorja, v enakem obsegu kot direktor.
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IV. ORGANI SLOVENSKEGA INSTITUTA ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE
15. člen
Organi SIQ-ja so:
-

Svet,
Strokovni svet,
direktor.
a) S V E T
16. člen

SIQ upravlja Svet, ki ga sestavlja 11 članov, od katerih imenujejo:
-

Republika Slovenija - Vlada Republike Slovenije, Ljubljana

2 člana

-

Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana

1 člana

-

Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana

3 člane

-

Iskra, d.o.o., Ljubljana

1 člana

-

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana

1 člana

-

Gorenje, d.o.o., Velenje

1 člana

-

ELES, d.o.o., Ljubljana

1 člana

-

Zveza potrošnikov Slovenije, Ljubljana

1 člana.

17. člen
Predstavnike SIQ-ja v Svetu imenuje Strokovni svet.

18. člen
Mandat članov Sveta je štiri leta. Član Sveta je lahko ponovno imenovan v Svet.
19. člen
Svet izvoli na svoji prvi seji predsednika, ki sklicuje in vodi seje Sveta, ter namestnika
predsednika.
20. člen
Član Sveta je lahko odpoklican pred potekom mandata, če grobo krši določila Statuta ali če
se ne udeležuje sej.
Razrešitev člana Sveta predlaga Svet instituciji, ki je člana imenovala.
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21. člen
Svet ima predvsem naslednje pristojnosti:
-

sprejema statut in druge akte, ki urejajo dejavnost SIQ-ja;

-

sprejema program razvoja SIQ-ja, ga spremlja in sodeluje pri njegovem izvrševanju;

-

določa poslovni načrt in sprejema letno poročilo;

-

imenuje izvršilne organe Sveta;

-

imenuje in razrešuje direktorja;

-

daje ustanoviteljem in direktorju mnenja o posameznih vprašanjih;

-

določa osnove za oblikovanje cene za storitve.

22. člen
Svet odloča z večino glasov članov. Glasovanje je praviloma javno, če Svet ne odloči, da se
glasuje tajno.
Svet lahko sprejema sklepe tudi na korespondenčnih sejah.
23. člen
Natančnejšo opredelitev dela Sveta določa Poslovnik o delu Slovenskega instituta za
kakovost in meroslovje.

b) S T R O K O V N I S V E T
24. člen
Strokovni svet ima 9 članov, ki jih izvolijo raziskovalci SIQ-ja iz vrst odgovornih nosilcev
strokovnih nalog in projektov.
25. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela SIQ-ja, predlaga strokovne
podlage za programe dela in razvoja, daje Svetu in direktorju mnenja in predloge glede
organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge določene s pravili
SIQ-ja.
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c) D I R E K T O R
26. člen
Direktor:
-

zastopa in predstavlja SIQ in je odgovoren za zakonitost dela;

-

organizira in vodi delo ter poslovanje, in je odgovoren za strokovnost in kakovost
dela;

-

daje poročilo o rezultatih poslovanja po periodičnem in letnem obračunu ter kvartalno
obvešča člane Sveta o poslovanju;

-

kreira in predlaga temelje poslovne politike in razvoja;

-

odloča o sklenitvi delovnega razmerja, razporejanju delavcev in ocenjuje delo
delavcev;

-

izreka disciplinske ukrepe;

-

izdaja sklepe o razporeditvi;

-

določa sistemizacijo delovnih mest in izdaja organizacijske predpise ter ostale
predpise, ki urejajo dejavnost SIQ-ja;

-

opravlja ostale posle, ki jih določajo zakoni, ta statut, pravilniki oziroma kolektivne
pogodbe;

-

pripravlja gradivo za seje Sveta in je odgovoren za izvršitev sklepov.

27. člen
Direktorja imenuje Svet na osnovi javnega razpisa za dobo štirih let. Po preteku mandata je
lahko ponovno imenovan na podlagi javnega razpisa.
28. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
-

najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične usmeritve;

-

znanje dveh svetovnih jezikov, od tega aktivno angleški jezik;

-

5 let delovnih izkušenj na področju kakovosti, preskušanja, meroslovja in
certificiranja, od tega najmanj 3 leta na področju vodenja;

-

ni pravnomočno obsojen;

-

ni v postopku obravnave osebnega stečaja ali v osebnem stečaju.

Kandidat za direktorja mora ob prijavi predložiti tudi izjavo, da je pripravljen razkriti najmanj
tiste svoje osebne podatke, ki jih določa standardizirani multijurisdikcijski obrazec osebnega
razkritja, ki ga kandidat lahko prenese s spletne strani SIQ, in tudi druge podatke, ki bi bili
potrebni glede na konkretne zahteve posameznih regulatornih organov po svetu.
Kandidat za direktorja mora pred imenovanjem predstaviti program razvoja SIQ-ja.
Direktorja imenuje Svet SIQ na osnovi pozitivne ocene predloženega programa ter na
osnovi predloga komisije za razpis, ki se predhodno posvetuje s Strokovnim svetom.
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29. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Svet je dolžan
razpravljati o razrešitvi in po utemeljeni presoji direktorja razrešiti:
-

če direktor sam zahteva razrešitev,

-

če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno
razmerje po samem zakonu,

-

če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih SIQ-ja, ali
neutemeljeno ne izvršuje sklepov Sveta ali ravna v nasprotju z njimi,

-

če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči SIQ-ju večjo škodo, ali
če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo, ali bi lahko
nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti SIQ-ja,

-

če nadzorni organi na področju prirejanja iger na srečo direktorja iz kateregakoli
razloga (npr. zaradi oporečnosti, kaznovanosti, neustrezne osebne bilance,
nepojasnjenih finančnih virov ali odhodkov …) ocenijo kot neprimernega, kar bi lahko
imelo za posledico odvzem licence za opravljanje igralniške dejavnosti s strani SIQ,
ali če direktor ne izpolni in ne predloži podatkov, ki jih določa standardizirani
multijurisdikcijski obrazec osebnega razkritja, oziroma drugih zahtevanih informacij s
strani posameznih regulatornih organov po svetu, zaradi česar le-ti ne morejo
opraviti ocene primernosti direktorja.

Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in
mu dati možnost, da se o njih izjavi.
d) O R G A N I S V E T A
30. člen
Disciplinska komisija šteje 3 člane in 3 namestnike. Člane in namestnike disciplinske
komisije imenuje Svet, pri čemer mora biti najmanj en član in en namestnik imenovan izmed
zaposlenih delavcev.
Predsednika in namestnika imenuje Svet.
Disciplinska komisija odloča tudi o odgovornosti za povrnitev škode.
31. člen
Komisija za reševanje pritožb ima tri člane in dva namestnika. Člane in namestnike imenuje
Svet, pri čemer mora biti najmanj en član in en namestnik imenovan izmed zaposlenih
delavcev.
Komisija odloča o zadevah, za katere je potrebno kolektivno odločanje, in o zadevah, za
katere ni pristojen direktor.
Komisija odloča tudi o varstvu pravic zoper odločitve v disciplinskih izrekih.
32. člen
Za opravljanje drugih nalog lahko Svet imenuje posamezne komisije za določena področja.
Sestavo komisije določa Svet s sklepom o njenem imenovanju. Ko komisija opravi delo, za
katerega je bila imenovana, jo Svet, potem ko sprejme na seji poročilo predsednika komisije,
razreši, če komisije ne imenuje kot stalno za svojo mandatno dobo.
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V. ORGANIZACIJA
33. člen
SIQ je v organizacijskem smislu razdeljen na področja, ki poslujejo kot samostojne
organizacijske enote.
Enoto vodi pomočnik direktorja, ki zagotavlja poslovanje enote in odgovarja za poslovne
rezultate.

34. člen
Enote se določijo z organizacijskim predpisom.

35. člen
SIQ lahko s soglasjem ustanoviteljev ustanovi drug zavod ali gospodarsko družbo.

VI. FINANCIRANJE IN GOSPODARJENJE
36. člen
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti pridobiva SIQ s prodajo svojih storitev in z
opravljanjem dejavnosti na osnovi javnih pooblastil.
Sredstva za pričetek in poslovanje SIQ-ja zagotovijo ustanovitelji in so opredeljena v
Pogodbi o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih za ustanovitev SIQ-ja.
37. člen
SIQ lahko pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti, tudi iz skladov in
donacij iz domačih in mednarodnih virov.
38. člen
Finančni podatki za raziskovalno dejavnost se vodijo in izkazujejo ločeno od drugih
podatkov.
39. člen
Presežki prihodkov nad odhodki se po sklepu Sveta uporabljajo za razširitev in obnovo
dejavnosti in za skupno porabo.
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VI. DELOVNA RAZMERJA IN POGOJI ZA DELOVANJE SINDIKATA
40. člen
Delovna razmerja se urejajo s kolektivnimi in individualnimi pogodbami.
41. člen
Individualno pogodbo z direktorjem podpiše predsednik Sveta. Pogodbo predhodno verificira
Svet.
Individualne pogodbe z ožjimi sodelavci podpiše direktor na osnovi soglasja Sveta.
Individualne pogodbe z ostalimi sodelavci podpiše direktor.
42. člen
Kolektivno pogodbo SIQ-ja skleneta sindikat, v katerega so včlanjeni sodelavci SIQ-ja (kot
zastopnik delojemalcev), in direktor (kot zastopnik delodajalcev).
43. člen
SIQ mora zagotoviti pogoje za delovanje sindikata, v katerega se lahko prostovoljno
vključujejo sodelavci SIQ-ja.
44. člen
Direktor mora o poslovanju SIQ-ja sindikalnemu predstavniku dati na razpolago podatke, ki
se nanašajo na uveljavljanje pravic sodelavcev.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Statut prične veljati osem dni po objavi.
46. člen
Organi SIQ-ja se oblikujejo ali uskladijo z določbami tega statuta najkasneje v roku 3
mesecev.

Predsednica Sveta:
Breda Kutin

UGOTOVITVENI SKLEP: Statut je sprejel Svet na svoji seji dne 23. 3. 1993. Objavljen je bil
3. 5. 1993, kar pomeni, da prične veljati 11. 5. 1993. Spremembe in dopolnila statuta je Svet
SIQ sprejel na svoji seji dne 24. 2. 2000, na 15. seji dne 4. 3. 2002, na korespondenčni 16.
seji z dne 5. 7. 2002, na 27. seji dne 9. 3. 2011 in na 48. seji dne 5. 12. 2019.
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