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Na podlagi 2. odstavka 8. člena zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ( Ur. list 

RS, št. 48/94) je skupščina SAZU na svoji seji 6. junija 1995 sprejela statut SAZU; na svojih 

sejah dne 18. junija 1998, 22. junija 2000, 28. februarja 2002, 21. novembra 2002, 27. 

februarja 2003, 12. junija 2003, 24. februarja 2005 in 26. februarja 2009 pa je sprejela 

spremembe in dopolnitve statuta. Predsedstvo SAZU je na seji 22. februarja 2010 ugotovilo, 

da se neuradno prečiščeno besedilo glasi: 

 

STATUT SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (v nadaljnjem besedilu SAZU) je najvišja 

nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova. Njeni člani so znanstveniki in umetniki, ki so 

bili izvoljeni zaradi posebnih dosežkov na področju znanosti in umetnosti. 

 

2. člen 

SAZU neguje, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter s svojo dejavnostjo 

prispeva k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti s tem, da: 

 obravnava temeljna vprašanja znanosti in umetnosti; 

 sodeluje pri oblikovanju politike raziskovalne dejavnosti in umetniškega ustvarjanja; 

 daje ocene, predloge in mnenja o stanju, razvoju in pospeševanju znanosti in umetnosti, 

organizaciji raziskovalnega dela in umetniškega ustvarjanja; 

 sodeluje pri obravnavi splošnih družbenih in gospodarskih vprašanj; 

 podpira znanstvene, kulturne in umetnostne dejavnosti vseh delov slovenske narodne 

skupnosti; 

 spodbuja znanstvene in umetnostne dejavnosti pripadnikov italijanske in madžarske 

narodne skupnosti v Sloveniji; 

 ustvarja možnosti za znanstveno in umetnostno delo svojih članov; 

 organizira raziskovalno delo, tudi v sodelovanju z univerzami in drugimi raziskovalnimi 

organizacijami, zlasti na področjih, ki so pomembna za poznavanje naravne in kulturne 

dediščine slovenskega naroda, za razvoj njegovega jezika in kulture; 

 ustanavlja zavode na področju znanstvene, raziskovalne in kulturne dejavnosti; 

 organizira razprave, znanstvene sestanke, posvetovanja, predavanja in razstave; 

 izdaja stalne in občasne publikacije s področja znanosti in umetnosti; 

 razvija mednarodno sodelovanje na področju znanosti in umetnosti. 
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V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti  (Ur. list RS, št. 69/07) so dejavnosti 

SAZU:  

 

C 

18.140   Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 

 

G 

47.621   Trgovina na drobno s časopisi in revijami  

47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami  

 

I 

55.209   Druge nastanitve za krajši čas 

 

J 

58.110   Izdajanje knjig  

58.140   Izdajanje revij in druge periodike 

58.190   Drugo založništvo 

62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov 

62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi programi 

povezane dejavnosti 

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

63.990 Drugo informiranje 

 

L/ 

68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami 

68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

 

M 

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno 

svetovanje 

72.110 Raziskovalna dejavnost in razvojna dejavnost  na področju 

biotehnologije 

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in 

tehnologije 

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in 

humanistike 

N 

82.300   Organiziranje razstav, sejmov srečanj 
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P 

85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in  

usposabljanje 

R 

90.030   Umetniško ustvarjanje 

90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

91.011   Dejavnost knjižnic 

91.012   Dejavnost arhivov 

91.020   Dejavnost muzejev 

91.030   Varstvo kulturne dediščine  

 

S 

94.120   Dejavnost strokovnih združenj 

94.990   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

 

(Spremembe dejavnosti SAZU, sprejete na skupščini 26. februarja 2009) 

 

3. člen 
SAZU sodeluje z drugimi akademijami znanosti in umetnosti ter drugimi znanstvenimi 

in umetnostnimi organizacijami v tujini in se dogovarja o skupnih nalogah in njihovem 

izvajanju. 

 

4. člen 
Pri izvrševanju svojih nalog SAZU sodeluje z raziskovalnimi, visokošolskimi in 

umetnostnimi zavodi, gospodarskimi organizacijami, državnimi organi ter s posameznimi 

znanstvenimi delavci in umetniki. 

Za uresničevanje nalog, ki zahtevajo sodelovanje širšega kroga znanstvenih in 

umetnostnih delavcev in zavodov, ustanavlja SAZU stalna ali občasna telesa, v katera 

vključuje poleg članov SAZU tudi druge znanstvenike in umetnike. 

 

5. člen 
SAZU sodeluje s pristojnimi organi in organizacijami pri oblikovanju politike in programov 

znanstvenoraziskovalnih, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

 

6. člen 
SAZU podeljuje nagrade in priznanja v skladu s pravilnikom o nagradah in priznanjih, 

ki ga sprejme predsedstvo SAZU. 
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II. STATUSNE DOLOČBE 

 

7. člen 
SAZU je pravna oseba z nalogami, pravicami in dolžnostmi, ki jih določa zakon. 

Sedež SAZU je v Ljubljani. 

 

8. člen 
SAZU predstavlja in zastopa predsednik SAZU. 

 

9. člen 
SAZU je vpisana v sodni register. 

 

10. člen 
SAZU ima svoj pečat. 

Pečat je okrogel in ima v sredini risbo portala, okoli pa besedilo: ACADEMIA 

OPEROSORUM - MDCXCIII, SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI, 

SLOVENIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS . 

 

11. člen 
Delo SAZU je javno. SAZU zagotavlja javnost dela zlasti s tem, da: 

 obvešča javnost z Letopisom; 

 izdaja znanstvena dela, periodične publikacije, zbornike, poročila, biografije in 

bibliografije svojih članov; 

 objavlja monografije svojih članov in sodelavcev; 

 organizira znanstvena posvetovanja, predavanja ter znanstvene in umetniške razstave; 

 razvija, pospešuje in uresničuje sodelovanje z drugimi ustanovami; 

 zamenjuje svoje publikacije s publikacijami podobnih ustanov doma in v tujini. 

 

III. ČLANI SAZU 

 

1. Kategorije članov 

 

12. člen 

V okviru SAZU delujejo znanstveniki in umetniki, ki so bili zaradi posebnih dosežkov 

na področju znanosti in umetnosti izvoljeni za njene člane. Izvolitev za člana SAZU je 

nacionalno in družbeno priznanje.  

SAZU ima častne, redne, izredne in dopisne člane. Redni člani imajo pravico do 

naziva akademik. 
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13. člen 

Za častnega člana SAZU je lahko izvoljen, kdor je s svojim znanstvenim ali 

umetniškim delom izjemno obogatil slovensko kulturo ali je posebno zaslužen za slovenski 

narod in razvoj njegove znanosti ali umetnosti. 

Za rednega člana SAZU je lahko izvoljen znanstvenik ali umetnik, ki je državljan 

Republike Slovenije in je ustvaril posebno pomembna dela, ki predstavljajo vrhunske storitve 

na področju znanosti ali umetnosti. 

Za izrednega člana SAZU je lahko izvoljen znanstvenik ali umetnik, ki je državljan 

Republike Slovenije in je ustvaril tako pomembna dela, da je z njimi tehtno obogatil znanost 

ali umetnost. 

Za rednega oziroma izrednega člana SAZU je lahko izvoljen tudi znanstvenik ali 

umetnik slovenskega rodu, ki ni državljan Republike Slovenije, če je dejavno povezan z 

domovino in je ustvaril posebno pomembna dela na področju znanosti ali umetnosti. 

Za dopisnega člana je lahko izvoljen znanstvenik ali umetnik, ki ni državljan 

Republike Slovenije, če izpolnjuje druge pogoje za rednega člana in ima posebno pomembne 

zasluge za znanost ali umetnost v Republiki Sloveniji. 

 

14. člen 

SAZU ima največ 60 rednih in 30 izrednih ter 90 dopisnih članov. Omejitev se nanaša 

na člane, mlajše od 75 let. 

 

2. Volitve članov 

 

15. člen 

Volitve novih članov SAZU so vsako drugo leto na volilni skupščini. 

Redne in dopisne člane volijo le redni člani, častne in izredne pa redni in izredni člani. 

Volitve so tajne.  

 

16. člen 

Kandidiranje za člane SAZU poteka na osnovi predlogov ali pobud. 

Predlog za izvolitev rednega, izrednega ali dopisnega člana lahko dajo: 

 predsedstvo SAZU za kandidate s kateregakoli področja znanosti ali umetnosti; 

 razredi SAZU za kandidate s področja delovanja svojega razreda; 

 najmanj trije redni člani za kandidate s področja delovanja svojega razreda. 

Pobudo za izvolitev lahko dajo razredi za kandidate s področja znanosti ali umetnosti 

drugih razredov in jo posredujejo ustreznemu razredu. Pobudo lahko razred zavrne ali pa jo 

posreduje predsedstvu SAZU kot svoj predlog. 

Predlog ali pobuda morata biti pripravljena v pisni obliki in morata vsebovati ustrezno 

predstavitev kandidatov z njihovimi biografskimi in bibliografskimi podatki. Podana mora biti 
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utemeljitev, ki vsebuje oceno njihovega znanstvenega oziroma umetniškega dela in 

odmevnosti tega dela doma in v tujini. 

Predloge sprejema predsedstvo SAZU, ki jih odstopi v obravnavo ustreznemu razredu. 

 

17. člen 

Predlog za izvolitev častnega člana da predsedstvo SAZU in ga na podlagi mnenja 

dveh poročevalcev, ki ju sámo imenuje, posreduje v obravnavo vsem razredom. 

 

18. člen 
Najmanj šest mesecev pred volilno skupščino določi predsedstvo rok za vložitev 

predlogov. Od roka za vložitev predlogov do volilne skupščine mora miniti vsaj pet mesecev. 

 

19. člen 

Najmanj štiri mesece pred volilno skupščino določi predsedstvo SAZU po obravnavi 

predlogov in mnenj razredov ter analizi stanja v razredih in na posameznih področjih znanosti 

in umetnosti v Republiki Sloveniji zgornje število prostih mest v posameznih razredih po vrsti 

članstva. 

 

20. člen 

Po preteku roka za vložitev predlogov razredi na osnovi pisnih vlog razpravljajo o 

posameznih predlogih, ki jih je prejelo predsedstvo SAZU, in sestavijo ožji izbor kandidatov. 

Za vsakega kandidata v ožjem izboru imenuje razred vsaj dva poročevalca. 

Poročevalci morajo biti redni člani SAZU ali druge akademije iste ravni. Vsaj en poročevalec 

mora biti redni član SAZU.  

Ko razred dobi pisna poročila, o njih razpravlja in izbere kandidate, ki jih bo predlagal 

volilni skupščini. Razred lahko izbira le med kandidati, za katere so poročevalci podali 

pozitivno poročilo. Pri tem upošteva poleg znanstvenih in umetniških meril, navedenih v 11. 

členu zakona o SAZU, tudi primerno pokritost znanstvenih in umetniških disciplin, ki so 

pomembne za znanost in umetnost v Republiki Sloveniji.  

 

21. člen 

Razred pošlje svoj izbor kandidatov v presojo drugim razredom. Ko prejme mnenja 

drugih razredov, razred o kandidatih ponovno razpravlja. Če imajo drugi razredi bistvene 

pripombe na posamezni predlog in se zato razred odloči za umik kandidature, lahko izbere 

novega kandidata, vendar le iz ožjega izbora. O izbiri novega kandidata mora razred obvestiti 

druge razrede, da ponovno dajo mnenje. 
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22. člen 

Končni izbor kandidatov skupaj s pisnimi poročili poročevalcev ter biografskimi in 

bibliografskimi podatki razredi dostavijo predsedstvu SAZU do roka, ki ga to določi, vendar 

najkasneje en mesec pred volilno skupščino. 

Tajniki razredov poročajo o končnem izboru kandidatov za redne, izredne in dopisne 

člane na seji predsedstva. 

 

23. člen 

Vabilo na volilno skupščino SAZU, ki jo skliče predsednik SAZU, mora biti 

dostavljeno rednim in izrednim članom SAZU skupaj s predlogi za kandidate vsaj teden dni 

pred skupščino. 

 

24. člen 

Na volilni skupščini SAZU predstavijo kandidate za nove redne, izredne in dopisne 

člane tajniki razredov, njihovi namestniki oziroma načelniki oddelkov. 

Kandidate za častne člane predstavi predsednik SAZU ali po njegovem pooblastilu 

drug član predsedstva. 

Razpravi o predlogih sledi tajno glasovanje. 

 

25. člen 

            Člani SAZU, ki se zaradi zdravstvenih ali drugih opravičenih razlogov ne morejo 

udeležiti volitev, lahko o kandidatih izjemoma glasujejo pisno. 

 Na njihovo prošnjo jim pisno glasovanje odobri izvršilni odbor predsedstva SAZU.  

            Pisna glasovanja se upoštevajo le, če prispejo na predsedstvo SAZU najkasneje dan 

pred začetkom volilne skupščine. 

 

26. člen 

 Za častnega, rednega, izrednega in dopisnega člana je izvoljen kandidat, ki je dobil 

več kot polovico glasov volilnih upravičencev.  

 Če sta za isto prosto mesto dva kandidata in ni nobeden od njiju izvoljen, se za tistega, 

ki je dobil relativno večino, volitve ponovijo še na isti volilni skupščini. 

 Če je za isto prosto mesto več kandidatov, pa nobeden od njih ni izvoljen, se za tista 

dva, ki sta prejela največje število glasov, volitve ponovijo na isti skupščini (drugi krog). Če v 

drugem krogu nobeden izmed kandidatov ni izvoljen, se volitve ponovijo za tistega kandidata, 

ki je prejel več glasov (tretji krog).  

 Kandidata, ki sta v prvem ali drugem krogu volitev prejela enako število glasov, se 

uvrstita v drugi oziroma tretji krog volitev. 

 Po tretjem krogu volitev se volitve na isti skupščini ne ponovijo več. 
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          27. člen 

Če je za častnega člana izvoljen redni član SAZU, obdrži ob izvolitvi tudi redno 

članstvo z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki izvirajo iz Zakona o SAZU in iz tega statuta. 

 

28. člen 

Podrobnejši postopek volitev članov ureja pravilnik o volitvah, ki ga sprejme 

skupščina SAZU. 

29. člen 

Članstvo SAZU preneha s smrtjo ali z odpovedjo članstvu. 

Odpoved članstvu se pisno sporoči predsedniku SAZU. 

Članstvo preneha z dnem, ko pisno odpoved sprejme predsednik SAZU. 

 

3. Pravice in dolžnosti članov 

 

30. člen 

Člani SAZU imajo pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz zakona in tega statuta. 

Člani uresničujejo svoje članske pravice in dolžnosti predvsem s tem, da: 

 ustvarjalno delujejo na ustreznem znanstvenem ali umetnostnem področju; 

 uživajo podporo SAZU pri znanstvenem raziskovanju ali umetniškem ustvarjanju; 

 za svoje znanstveno ali umetniško delo lahko uporabljajo sredstva in naprave SAZU v 

okviru materialnih in prostorskih možnosti SAZU. Sodelujejo pri delu in uresničevanju 

programa SAZU; 

 sodelujejo pri delu razredov, delovnih teles in organov SAZU, katerih člani so; 

 volijo in so voljeni v delovna telesa in organe SAZU ter njenih razredov; 

 imajo predavanja ali razstave, ki jih prireja SAZU; 

 objavljajo svoja dela v publikacijah SAZU. 

 

31. člen 

Redni in izredni člani SAZU, državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v 

Sloveniji, prejemajo stalno mesečno nagrado kot družbeno priznanje. Rednim članom pripada 

nagrada v višini sto odstotkov, izrednim članom pa šestdeset odstotkov povprečne bruto plače 

zaposlenih delavcev v Republiki Sloveniji za obdobje zadnjih treh mesecev. 

Mesečna nagrada za predsednika SAZU se zviša za sto petdeset odstotkov, za 

glavnega tajnika za sto dvajset odstotkov, za oba podpredsednika za osemdeset odstotkov, za 

tajnike razredov in za predstojnika Oddelka za mednarodno sodelovanje in znanstveno 

koordinacijo za petdeset odstotkov in za načelnike oddelkov za štirideset odstotkov povprečne 

bruto plače zaposlenih delavcev v Republiki Sloveniji za obdobje zadnjih treh mesecev. 

Nagrade se začno izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca po dnevu izvolitve ali 

imenovanja. 
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32. člen 

O vsakem članu se vodi dokumentacija, ki obsega tudi članski list. Ta vsebuje 

pomembnejše podatke o življenju in znanstvenem ali umetniškem delu člana. Navodila za 

sestavo in dopolnjevanje članskega lista predpiše predsedstvo SAZU. 

 

IV. ORGANIZACIJA SAZU 

 

33. člen 

Znanstvena in umetnostna dejavnost SAZU se izvaja v okviru razredov in njihovih 

oddelkov ter Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v 

nadaljnjem besedilu: ZRC SAZU).  

 

1. Razredi 

 

34. člen 

Razredi SAZU so nosilci nalog SAZU in se oblikujejo za eno ali več področij znanosti 

in umetnosti. SAZU ima naslednje razrede: 

1. za zgodovinske in družbene vede; 

2. za filološke in literarne vede; 

3. za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede; 

4. za naravoslovne vede; 

5. za umetnosti; 

6. za medicinske vede. 

Za uresničevanje nalog z ožjih področij znanosti in umetnosti se lahko v okviru razredov 

SAZU ustanovijo oddelki. 

 

35. člen 

SAZU ima v razredih naslednje oddelke: 

V razredu za zgodovinske in družbene vede sta: 

1. oddelek za zgodovinske vede, 

2. oddelek za družbene vede. 

V razredu za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede sta: 

1. oddelek za matematične, fizikalne in kemijske vede, 

2. oddelek za tehniške vede.  

 

36. člen 

Razredi opravljajo naloge SAZU s področja svojih znanstvenih oziroma umetnostnih 

disciplin. Razredi v mejah svojega delovnega področja uresničujejo naloge SAZU zlasti s 

tem, da: 

 obravnavajo temeljna vprašanja ustreznih znanstvenih oziroma umetnostnih disciplin; 
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 sodelujejo pri oblikovanju politike razvoja znanosti in umetnosti ter izobraževanja; 

 dajejo ocene, predloge in mnenja o stanju in programih razvoja znanosti oziroma umetnosti 

na svojem področju; 

 organizirajo razprave, znanstvene sestanke, posvetovanja, predavanja in razstave; 

 podpirajo znanstveno in umetnostno delo svojih članov in skrbijo za izdajanje njihovih 

prispevkov. 

 

37. člen 

Razredi kot organizacijske enote SAZU opravljajo tudi naslednja dela: 

 volijo tajnika razreda in njegovega namestnika; 

 imenujejo komisije ali odbore za obravnavo posameznih tem s svojega področja dela; 

 imenujejo poročevalce za oceno predlogov za nove redne, izredne in dopisne člane SAZU; 

 obravnavajo predloge in pobude za volitve članov SAZU; 

 predlagajo svoje predstavnike za zborovanja, sestanke, odbore in komisije znanstvenikov 

ali umetnikov, ki jih organizira SAZU ali na katere je SAZU vabljena; 

 imenujejo strokovne referente za oceno del, ki so predložena za objavo v akademijskih 

publikacijah; 

 sprejemajo znanstvena in umetniška dela in jih predlagajo predsedstvu SAZU v odobritev 

za tisk; 

 volijo znanstvene delavce SAZU; 

 opravljajo druge naloge na podlagi statuta, sklepov skupščine SAZU in predsedstva SAZU; 

 posredujejo javnosti mnenje razreda o določeni problematiki s soglasjem predsednika 

SAZU ali izvršilnega odbora. 

 

38. člen 
Člani razredov so redni in izredni člani SAZU ustrezne znanstvene ali umetnostne 

usmeritve. Vsak redni in izredni član SAZU je član razreda, ki ga je kandidiral. 

Dopisni člani so glede na znanstveno in umetnostno usmeritev tudi razvrščeni v 

ustrezne razrede. Lahko sodelujejo na sejah razreda, nimajo pa drugih članskih pravic in 

dolžnosti. 

 

39. člen 
Delo razreda vodi tajnik razreda, ki lahko to svojo funkcijo opravlja do 75. leta 

starosti. Izvolijo ga člani razreda s tajnim glasovanjem z večino glasov članov razreda. 

Tajnik ima lahko namestnika, ki ga izvoli na njegov predlog razred izmed svojih 

članov z večino glasov članov razreda. 

Mandat tajnika in njegovega namestnika traja tri leta z možnostjo enkratne ponovne 

izvolitve.  
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40. člen 
Delo oddelka vodi načelnik oddelka. Izvolijo ga člani oddelka izmed članov z večino 

glasov članov oddelka. 

Mandat načelnika oddelka traja tri leta z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. 

Načelnik oddelka je lahko hkrati namestnik tajnika ali tajnik tistega razreda, v katerega 

spada oddelek. 

 

41. člen 
Razred sklepa in odloča na sejah.  

Sejo razreda skliče in vodi tajnik razreda. Na sejo vabi člane z navedbo dnevnega reda 

vsaj teden dni pred sejo. 

Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov razreda. Na seji se odloča z večino 

glasov navzočih članov. Če je število glasov za in proti enako, odloča glas tajnika razreda. 

Na seji se piše zapisnik na način, ki ga določi razred. 

Tajnik razreda mora sklicati sejo razreda v osmih dneh, če to zahtevajo najmanj trije člani 

razreda in navedejo zadevo, o kateri naj se razpravlja na seji.  

Tajnik razreda skrbi za izvršitev sklepov razreda. 

 

42. člen 

Zadeve, ki se tičejo dveh ali več razredov, se obravnavajo na skupnih sejah pristojnih 

razredov. Skupno sejo skliče in vodi najstarejši izmed tajnikov razredov, razen če se tajniki ne 

dogovorijo drugače.  

 

2. Druge organizacijske enote SAZU 

 

Oddelek za mednarodno sodelovanje in znanstveno koordinacijo SAZU 

 

43. člen 
Oddelek ima naslednje naloge: 

 daje pobude za navezovanje stikov z akademijami znanosti in umetnosti ter drugimi 

znanstvenimi in umetnostnimi ustanovami v tujini glede na obojestranske interese za 

sodelovanje; 

 pripravlja predloge osnutkov sporazumov o sodelovanju in jih v imenu SAZU usklajuje s 

predlogi tujih akademij; 

 obvešča razrede SAZU ter znanstvene in umetnostne ustanove o možnosti sodelovanja na 

osnovi sklenjenih dogovorov; 

 na osnovi predlogov razredov SAZU in drugih znanstvenih in umetnostnih ustanov ter v 

okviru finančnih možnosti SAZU predlaga letni obseg recipročne izmenjave na podlagi 

sklenjenih bilateralnih dogovorov; 
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 vodi organizacijo študijskih bivanj slovenskih znanstvenikov in umetnikov v tujini in tujih 

v Republiki Sloveniji; 

 predlaga predsedstvu SAZU letni načrt potrebnih sredstev za mednarodno sodelovanje; 

 pripravlja gradivo v zvezi z načrtovanjem in usklajevanjem znanstvene in umetniške 

dejavnosti, s čimer pomaga predsedstvu in razredom SAZU pri uresničevanju njihovih 

nalog; 

 pomaga pri organiziranju posvetovanj, predavanj, razstav in podobnega, ki jih prireja 

SAZU; 

 opravlja druge naloge, ki jih določi predsedstvo. 

 

Oddelek za mednarodno sodelovanje in znanstveno koordinacijo SAZU vodi 

predstojnik, ki je redni član SAZU in ga imenuje predsedstvo SAZU za dobo treh let z 

možnostjo ponovne izvolitve. 

 

Biblioteka 

 

44. člen 

 

Biblioteka: 

 zbira, ureja, hrani in restavrira knjižnično gradivo; 

 vodi knjižnično inventarizacijo, katalogizacijo, klasifikacijo in indeksiranje; 

 obvešča člane SAZU in druge interesente o novih knjižnih pridobitvah; 

 izposoja knjige in drugo gradivo, ki ga hrani; 

 ima javno čitalnico; 

 aktivno sodeluje v kooperativnem bibliografskem sistemu; 

 zamenjuje publikacije SAZU s publikacijami tujih akademij ter s publikacijami domačih in 

tujih ustanov; 

 opravlja vsa dokumentacijska opravila za SAZU, vključno z avtomatsko obdelavo 

podatkov; 

 služi tudi inštitutom ZRC SAZU in ima v njih del svojega knjižnega fonda. 

 

Biblioteko vodi vodja biblioteke, ki ga imenuje in razrešuje predsedstvo SAZU. 

Strokovna dela v biblioteki opravljajo strokovno usposobljeni delavci. Na osnovi razpisa jih 

sprejme komisija, ki ji načeluje vodja biblioteke. 

 

V. UPRAVLJANJE SAZU 

 

45. člen 

Organi SAZU so: skupščina, predsedstvo in predsednik. 
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1. Skupščina SAZU 

 

46. člen 

Skupščina je organ upravljanja SAZU. Sestavljajo jo vsi redni in izredni člani SAZU. 

Sestaja se najmanj dvakrat na leto. 

Sklep o sklicu skupščine sprejme predsedstvo SAZU na lastno pobudo, na predlog 

najmanj dveh razredov SAZU ali na predlog najmanj desetih rednih članov SAZU. 

Pri delu skupščine lahko sodelujejo tudi častni in dopisni člani SAZU, vendar nimajo 

pravice glasovanja. 

 

47. člen 

Skupščina SAZU opravlja predvsem naslednje naloge: 

 obravnava temeljna vprašanja uresničevanja nalog, ki jih ima po zakonu o SAZU; 

 sprejema program dela SAZU; 

 sprejema statut SAZU in njegove spremembe; 

 sprejema pravilnik o volitvah in njegove spremembe; 

 voli člane SAZU (volilna skupščina); 

 voli in razrešuje predsednika, oba podpredsednika in glavnega tajnika (skupščina za 

izvolitev vodstva SAZU); 

 voli 3 člane predsedstva SAZU po 22. členu zakona o SAZU; 

 odloča o organizacijskih vprašanjih SAZU; 

 odloča o ustanavljanju in ukinitvi razredov in oddelkov; 

 za uresničevanje nalog SAZU ustanavlja raziskovalne zavode in druge organizacije; 

 daje soglasje k statutu ZRC SAZU ter drugih raziskovalnih zavodov, ki jih je ustanovila, in 

k njihovim spremembam; 

 sprejema finančni načrt in zaključni račun SAZU; 

 opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in statut SAZU. 

 

48. člen 

Skupščino skliče predsednik SAZU v imenu predsedstva vsaj dvakrat letno. 

Vabilo z dnevnim redom mora biti dostavljeno vsaj teden dni pred skupščino vsem 

rednim in izrednim članom SAZU. 

 

49. člen 

            Skupščina sklepa veljavno, če je navzoča večina vseh rednih in izrednih članov 

SAZU. 

            Skupščina sklepa z navadno večino, razen: 

 pri sprejemanju statuta in njegovih sprememb, volitvah predsednika, podpredsednikov, 

glavnega tajnika, treh članov predsedstva, izvoljenih po 22. členu zakona o SAZU, in pri 

volitvah častnih in izrednih članov, ko sklepa z večino vseh rednih in izrednih članov; 
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 pri volitvah rednih in dopisnih članov, ko sklepa z večino vseh rednih članov. 

 

2. Predsedstvo SAZU 

 

50. člen 

Predsedstvo SAZU je izvršilni organ skupščine SAZU in je odgovorno za izvajanje 

njenih odločitev in smernic.  

Predsedstvo SAZU sestavljajo predsednik, dva podpredsednika, glavni tajnik, tajniki 

razredov in trije člani, ki jih po 22. členu zakona o SAZU izvoli skupščina SAZU. 

 

51. člen 

Predsedstvo SAZU zlasti: 

 sklepa o sklicu skupščine SAZU in predlaga dnevni red za njeno delo; 

 skupščini izroča v razpravo in odločanje predlog statuta SAZU ali njegovih sprememb; 

 skupščini izroča v soglasje predlog statuta ZRC SAZU in njegovih sprememb ter predloge 

statutov drugih raziskovalnih zavodov, ki jih je ustanovila SAZU, in njihovih sprememb; 

 določa, koliko je največ prostih mest, razčlenjenih po kategorijah članstva v posameznih 

razredih; 

 pripravlja dolgoročne programe dela SAZU, ki jih predlaga v razpravo in odobritev 

skupščini SAZU; 

 skupščini predlaga v odločanje predlog finančnega načrta, zaključnega računa in 

investicijskega programa; 

 razpravlja o poročilih razredov; 

 skupščini SAZU predlaga ustanovitev raziskovalnih zavodov; 

 daje soglasje k letnemu načrtu ter k imenovanju in razrešitvi direktorja ZRC SAZU ter 

drugih raziskovalnih zavodov, ki jih ustanovi SAZU; 

 imenuje predstavnike SAZU v državnih in družbenih organih; 

 imenuje predstavnike SAZU v upravnem odboru in znanstvenem svetu ZRC SAZU in 

drugih raziskovalnih zavodih, ki jih ustanovi SAZU; 

 imenuje in razrešuje upravnega direktorja SAZU in sekretarja predsedstva; 

 sprejema poslovnike, pravilnike in druge akte SAZU; 

 sprejema program tiskanja publikacij; 

 izvaja kadrovsko politiko SAZU; 

 dodeljuje ustrezne prostore za delo razredov ter za znanstveno in umetniško delo svojih 

članov. 
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52. člen 

Predsedstvo SAZU odloča o nagrajevanju članov in drugih strokovnjakov za posebno 

delo, ki jim ga je naročila SAZU, in o povračilu stroškov, ki so jih imeli pri opravljanju 

naročenega dela. 

 

53. člen 

Predsedstvo odloča na sejah. 

Na sejo predsedstva so vabljeni vsi njegovi člani z navedbo dnevnega reda vsaj teden 

dni pred sejo. 

Seja predsedstva je sklepčna, če je navzoča večina njegovih članov, med njimi pa 

mora biti predsednik ali njegov namestnik. Predsedstvo odloča z navadno večino glasov. Ob 

enakem številu glasov odloča glas predsedujočega. 

Na sejo predsedstva so lahko vabljeni tudi drugi člani SAZU in osebe, ki jih povabi 

predsedstvo. 

O zadevi, ki se nanaša samo na določen razred, se sme sklepati le, če je navzoč tajnik 

ali namestnik tajnika tega razreda. 

Na sejah predsedstva se piše zapisnik, ki se pošlje vsem rednim in izrednim članom 

SAZU. 

 

3. Predsednik SAZU 

 

54. člen 

Predsednik SAZU predstavlja in zastopa SAZU. 

Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini SAZU, v okviru nalog, ki jih opravlja 

predsedstvo, pa tudi predsedstvu SAZU. 

Predsednik sklicuje skupščino SAZU v imenu predsedstva in jo vodi, razen pri 

volitvah vodstva SAZU. 

Predsednik sklicuje in vodi seje predsedstva in izvršilnega odbora predsedstva.  

Predsednik skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in predsedstva SAZU in opravlja 

zadeve, ki mu jih nalagajo zakon, statut, drugi akti SAZU in sklepi skupščine ter predsedstva 

SAZU. 

Predsednik SAZU je odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta SAZU. Pooblastila 

za njegovo izvajanje lahko prenese na oba podpredsednika in glavnega tajnika. 

Predsednik posreduje sporočila za javnost, ki so povezana z nalogami in delom SAZU, 

na lastno pobudo ali po naročilu skupščine, predsedstva, izvršilnega odbora ali na predlog 

razredov. 

55. člen 

Predsednik SAZU odgovarja za zakonitost dela SAZU. 
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56. člen 

Če je da je predsednik zadržan, imenuje svojega namestnika izmed članov 

predsedstva. 

Če predsednik tega ne more storiti ali mu funkcija preneha iz drugih nepredvidenih 

razlogov, ga nadomešča starejši izmed obeh podpredsednikov do seje predsedstva, ki določi 

namestnika. Sejo predsedstva skliče glavni tajnik, v njegovi odsotnosti pa najstarejši član 

predsedstva. 

Predsedniku SAZU pomagajo pri njegovem delu oba podpredsednika in glavni tajnik 

SAZU. 

 

4. Drugi organi SAZU 

 

A Podpredsednika SAZU 

 

57. člen 

Podpredsednika, od katerih je eden predstavnik naravoslovne, tehniške in 

biomedicinske, drugi pa humanistične, družboslovne in umetnostne veje SAZU, opravljata 

sporazumno s predsednikom še druge naloge na podlagi zakona o SAZU, tega statuta, sklepov 

skupščine in predsedstva. 

Podpredsednik s področja naravoslovja, tehnike in biomedicine poleg tega še: 

 spremlja politiko raziskovalne dejavnosti s področja naravoslovja, tehnike in biomedicine 

v Republiki Sloveniji in o njej poroča SAZU; 

 predlaga SAZU ustrezno sodelovanje z državnimi organi pri oblikovanju politike 

raziskovalne dejavnosti s področja naravoslovja, tehnike in biomedicine; 

 predlaga organom SAZU potrebne dejavnosti za pospeševanje znanosti s področja 

naravoslovja, tehnike in biomedicine v Republiki Sloveniji; 

 pripravlja predloge za obravnavanje temeljnih vprašanj znanosti s področja naravoslovja, 

tehnike in biomedicine v organih SAZU. 

Podpredsednik za področje humanistike, družboslovja in umetnosti pa poleg tega še: 

 pripravlja predloge za spremljanje in obravnavanje temeljnih vprašanj s področja 

umetnosti; 

 spremlja politiko raziskovalne dejavnosti s področja humanistike in družboslovja v 

Republiki Sloveniji in o njej poroča SAZU; 

 predlaga SAZU ustrezno sodelovanje z državnimi organi pri oblikovanju politike 

raziskovalne dejavnosti s področja humanistike in družboslovja; 

 predlaga SAZU potrebne ukrepe za pospeševanje znanosti s področja humanistike in 

družboslovja. 



 18 

B Glavni tajnik SAZU 

 

58. člen 

Glavni tajnik SAZU:  

 pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog; 

 v imenu predsedstva SAZU nadzoruje upravo SAZU; 

 v imenu predsedstva SAZU vodi vse dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje njegovih 

nalog, in daje ustrezne pobude; 

 organizira pripravo sej skupščine in predsedstva SAZU in zanje pripravlja dnevni red, 

predloge in poročila; 

 sodeluje s tajniki razredov, kadar je to potrebno za izvršitev nalog razredov in usklajevanje 

njihovega dela; 

 opravlja druge naloge na podlagi zakona, statuta in drugih aktov ter na podlagi sklepov 

skupščine in predsedstva SAZU; 

 ureja Letopis SAZU in podobne publikacije SAZU.  

Če je glavni tajnik zadržan, začasno opravlja njegove naloge eden izmed podpredsednikov, 

ki ga določi predsednik SAZU. Če sta odsotna tudi oba podpredsednika, nadomešča glavnega 

tajnika eden izmed tajnikov razredov, ki ga določi predsednik SAZU. 

 

C Izvršilni odbor SAZU 

59. člen 

Izvršilni odbor predsedstva sestavljajo predsednik, oba podpredsednika in glavni 

tajnik. Izvršilni odbor opravlja tekoče zadeve v času med sejama predsedstva in o svojem delu 

in sklepih poroča na sejah predsedstva. 

Izvršilni odbor se sestaja praviloma vsak teden. Na sestanke izvršilnega odbora so 

lahko vabljeni tudi drugi člani predsedstva in osebe, ki jih povabi odbor, da dajejo podatke in 

mnenja o vprašanjih, ki so na dnevnem redu. 

Na sestanku izvršilnega odbora predsedstva se piše zapisnik. 

 

5. Volitve vodstva SAZU 

 

60. člen 

Vodstvo SAZU (predsednika, oba podpredsednika in glavnega tajnika) izvoli 

skupščina SAZU izmed rednih članov.  

Izvolitev velja za tri leta z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. To funkcijo lahko 

opravljajo do 75. leta starosti.  
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61. člen 

Kandidate za predsednika, oba podpredsednika, glavnega tajnika lahko predlagajo 

skupine najmanj desetih članov SAZU, posamezni razredi ali več razredov skupaj.  

Predlogi morajo biti podani v pisni obliki in dostavljeni predsedstvu vsaj dva meseca 

pred skupščino za izvolitev vodstva. 

Člani SAZU morajo biti seznanjeni s predlogi najmanj en mesec pred volilno 

skupščino. Na skupščini morajo biti predlogi predstavljeni in odprta razprava o njih.  

 

62. člen 

Volitve so tajne. 

Za izvolitev je potrebna večina vseh rednih in izrednih članov.  

 

63. člen 

Člani SAZU, ki se zaradi zdravstvenih ali drugih opravičenih razlogov ne morejo 

udeležiti volitev, lahko o kandidatih izjemoma glasujejo pisno. 

Na njihovo prošnjo jim pisno glasovanje odobri izvršilni odbor predsedstva SAZU. 

Pisna glasovanja se upoštevajo le, če prispejo na predsedstvo SAZU najkasneje dan 

pred začetkom skupščine za izvolitev vodstva SAZU. 

 

64. člen 

Če predsednik, kateri izmed podpredsednikov ali glavni tajnik v prvem krogu volitev 

ni izvoljen, se po razpravi volitve ponovijo še enkrat na isti skupščini za izvolitev vodstva 

SAZU. 

Pri ponovnem glasovanju se upoštevajo samo glasovi na skupščini za izvolitev 

vodstva SAZU osebno navzočih volilnih upravičencev. 

Pri ponovnem glasovanju se smiselno uporabijo določbe 26. člena statuta. 

Podrobnejši postopek volitev vodstva SAZU ureja pravilnik o volitvah, ki ga sprejme 

skupščina SAZU.  

 

65. člen 

Če predsedniku, podpredsednikoma ali glavnemu tajniku preneha funkcija iz 

nepredvidenih razlogov pred potekom dobe, za katero so bili izvoljeni, mora predsedstvo 

sklicati skupščino SAZU najpozneje v roku enega meseca zaradi izvedbe nadomestnih volitev 

za novega predsednika, podpredsednikov ali glavnega tajnika po skrajšanem postopku, kakor 

ga določa pravilnik o volitvah. 

 

6. Volitve treh članov predsedstva, izvoljenih po 22. členu zakona o SAZU 

 

66. člen 

 Tri člane predsedstva, izvoljene po 22. členu zakona o SAZU, izvoli skupščina SAZU. 
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 Izvolitev velja za 3 leta z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.  

 Kandidate za tri člane predsedstva, izvoljene po 22. členu zakona o SAZU, lahko 

predlagajo skupine najmanj desetih članov SAZU, posamezni razredi ali več razredov skupaj. 

Predlogi morajo biti podani v pisni obliki in dostavljeni predsedstvu vsaj dva meseca pred 

volitvami. 

 Člani SAZU morajo biti seznanjeni s predlogi najmanj en mesec pred volitvami. Na 

skupščini morajo biti predlogi predstavljeni in odprta razprava o njih. 

 Če kateri od treh članov predsedstva, izvoljenih po 22. členu zakona o SAZU, v prvem 

krogu volitev ni izvoljen, se po razpravi volitve ponovijo na isti skupščini. 

 Če preneha članstvo v predsedstvu kateremu od treh članov, izvoljenih po 22. členu 

zakona o SAZU, se novi član izvoli na naslednji skupščini SAZU. 

 Pri volitvah treh članov predsedstva, izvoljenih po 22. členu zakona o SAZU, se 

smiselno uporabijo določbe 26., 63. in 64. člena statuta SAZU. 

 V prvem krogu volitev treh članov predsedstva, izvoljenih po 22. členu zakona o 

SAZU, je za izvolitev potrebna večina glasov vseh volilnih upravičencev; v drugem oziroma 

tretjem krogu pa večina vseh osebno navzočih volilnih upravičencev. 

 

(Dopolnitve člena, sprejete na skupščini 12. junija 2003) 

 

VI. Uprava SAZU 

 

67. člen 

Uprava SAZU opravlja administrativno-strokovna, pomožna ter druga dela skupnega 

pomena za SAZU. 

 

68. člen 

Uprava je organizirana v službe po področjih del in nalog, ki jih mora opravljati za 

redno in nemoteno delo SAZU. Te službe so: upravna pisarna, kabinet predsednika, pisarna 

predsedstva, tajništvo razredov, oddelek za tisk in publikacije, finančno-računovodska služba 

ter tehnično-nabavna in investicijska služba.  

 

69. člen  

Upravo vodi upravni direktor, ki SAZU tudi zastopa.   

Upravni direktor odgovarja za  ekonomsko – finančna  in administrativna dela v 

Oddelku za mednarodno sodelovanje in znanstveno koordinacijo ter v Biblioteki SAZU. 

Imenuje in razrešuje ga predsedstvo.  
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Upravni direktor je imenovan za štiri leta in je lahko ponovno imenovan. Za svoje delo 

neposredno odgovarja glavnemu tajniku SAZU. 

Predsedstvo ima sekretarja, ki je imenovan za štiri leta in je lahko ponovno imenovan.  

 

(Spremembe člena, sprejete na skupščini 26. februarja 2009) 

 

VII. PUBLIKACIJE SAZU 

 

70. člen 

SAZU opravlja redno izdajateljsko dejavnost. 

 

71. člen 

Publikacije SAZU so splošne publikacije, publikacije razredov ter skupne publikacije 

SAZU in ZRC SAZU. 

Splošne publikacije so predvsem: 

 Letopis; 

 jubilejne publikacije; 

 biografije in bibliografije članov; 

 dela splošnega pomena za akademijo in družbo; 

 večja dela o naravni in kulturni dediščini slovenskega naroda;  

 večja dela, ki so pomembna za razvoj slovenskega jezika in kulture; 

 zborniki znanstvenih ali umetniških srečanj, ki jih organizira SAZU. 

 

Publikacije razredov so predvsem: 

 periodične publikacije razredov; 

 spominski zborniki; 

 zborniki znanstvenih ali umetniških srečanj, ki jih organizirajo razredi; 

 samostojna dela in monografije članov razreda; 

  zborniki s področja dejavnosti razreda, pri katerih sodelujejo tudi znanstveniki ali 

umetniki, ki niso člani SAZU; 

  monografije nečlanov, ki jih razred sprejme v objavo. 

 

Skupne publikacije SAZU in ZRC SAZU so predvsem: 

 periodične publikacije ZRC SAZU; 

  monografije sodelavcev ZRC SAZU; 

  zborniki ZRC SAZU.  

72. člen 

V znanstvenih publikacijah SAZU se objavljajo dela, ki predstavljajo obogatitev 

znanstvenega spoznanja na ustreznem področju. 
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73. člen 

Publikacije SAZU imajo urednika ali uredniški odbor, ki ga imenuje: 

 za splošne publikacije predsedstvo SAZU; 

 za publikacije razredov ustrezni razred; 

 za skupne publikacije SAZU in ZRC SAZU predsedstvo SAZU v soglasju z znanstvenim 

svetom ZRC SAZU. 

 

74. člen 

Splošne publikacije gredo v tisk potem, ko jih sprejme predsedstvo SAZU. 

Publikacije razredov gredo v tisk potem, ko jih sprejme ustrezni razred, predsedstvo pa 

odobri natis. 

Skupne publikacije SAZU in ZRC SAZU gredo v tisk potem, ko sta jih sprejela 

znanstveni svet ZRC SAZU in pristojni razred, predsedstvo SAZU pa odobrilo natis. 

 

75. člen 

Dela morajo biti pred sprejetjem za tisk recenzirana. Recenzente, ki so praviloma člani 

SAZU, imenuje glede na naravo publikacije predsedstvo SAZU ali ustrezni razred. 

 

76. člen 

Predlog za tisk monografije nečlana lahko da le član ustreznega razreda.  

 

77. člen 

Publikacije SAZU se tiskajo v slovenščini. Tiste, ki so namenjene predvsem 

mednarodni javnosti, pa tudi v enem od svetovnih jezikov. 

Publikacije SAZU v slovenščini morajo imeti izčrpen povzetek v enem od svetovnih 

jezikov, publikacije v tujem jeziku pa izčrpen povzetek v slovenščini. 

 

78. člen 

Določbe glede avtorskih pravic vsebuje poslovnik o izdajanju in razdeljevanju 

publikacij SAZU, ki ga sprejme predsedstvo SAZU. 

Založniške pravice (copyright) si pridržuje SAZU. 

 

79. člen 

SAZU lahko pri tisku pomembnejših publikacij sodeluje z založbami na podlagi 

sozaložniške pogodbe. 
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VIII. ZNANSTVENI DELAVCI IN SVETOVALCI  SAZU 

  

80. člen 

Nazivi znanstvenih delavcev, ki jih podeljuje SAZU, so: 

 znanstveni svetnik SAZU, 

 višji znanstveni delavec SAZU,  

 znanstveni delavec SAZU. 

 

81. člen 

V znanstvene nazive SAZU voli ustrezni razred. 

 

82. člen 

             Za izvolitev v naziv znanstvenega delavca SAZU sta potrebni ustrezna strokovna 

usposobljenost in znanstvena ustvarjalnost. 

             Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 znanstveni svetnik SAZU: doktorat znanosti, večje število pomembnih objavljenih del, s 

katerimi je kandidat prispeval k razvoju in obogatitvi znanosti na ustreznem področju, in 

mednarodna odmevnost raziskovalnih dosežkov; 

 višji znanstveni delavec SAZU: doktorat znanosti in pomembnejša objavljena dela; 

 znanstveni delavec SAZU: doktorat znanosti, objavljena dela in sposobnost za samostojno 

znanstveno delo. 

 

83. člen 

              Izvolitev v naziv znanstveni svetnik SAZU je trajna. 

              Višji znanstveni delavci SAZU in znanstveni delavci SAZU so izvoljeni v naziv za 

pet let in so lahko po enakem postopku znova izvoljeni v isti ali višji naziv. 

              Ponovna izvolitev v naziv višji znanstveni delavec SAZU oz. znanstveni delavec 

SAZU ni potrebna po dopolnjenem 60. letu starosti. 

 

84. člen 

 Postopek za izvolitev znanstvenih delavcev SAZU določa pravilnik za izvolitev 

znanstvenih delavcev SAZU, ki ga sprejme predsedstvo SAZU. 

 

                         84.a člen  

Sodelavci stalnih in občasnih teles oziroma projektov iz 2. odstavka 4. člena tega 

Statuta so lahko imenovani za svetovalce SAZU.  

Svetovalce SAZU imenuje ustrezni razred oziroma razredi, če gre za skupno področje. 
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Za postopek imenovanja svetovalcev SAZU se smiselno uporabljajo določila , ki 

veljajo za znanstvene delavce. 

 

(Novi člen, sprejet na skupščini 26. februarja 2009) 

 

IX. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU 

 

85. člen 
 Pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti deluje Znanstvenoraziskovalni center 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki ga je ustanovila SAZU. ZRC SAZU ima 

pravice in dolžnosti javnega raziskovalnega zavoda. 

 

86. člen 

 ZRC SAZU izvaja skupaj s SAZU dolgoročni program Naravna in kulturna dediščina 

slovenskega naroda zlasti s proučevanjem slovenskega jezika, arheologije, zgodovine, 

umetnostne zgodovine, muzikologije, slovenske literature in literarnih ved, etnologije, 

slovenskega izseljenstva, filozofije, geografije, krasoslovja, paleontologije, biologije in 

medicine. 

 

87. člen 

Ustanoviteljske pravice SAZU so opredeljene s tem: 

 da upravni odbor ZRC SAZU pred sprejetjem statuta ali njegovih sprememb in pred 

sprejetjem letnega načrta pridobi soglasje SAZU; 

 da z aktom o ustanovitvi in soglasjem k statutu ZRC SAZU odloča o pristojnosti in sestavi 

upravnega odbora ZRC SAZU, načinu imenovanja oziroma izvolitve njegovih članov in 

trajanju mandata; 

 da z aktom o ustanovitvi in soglasjem k statutu ZRC SAZU odloča o nalogah, načinu 

oblikovanja in delovanja znanstvenega sveta ZRC SAZU; 

 da upravni odbor ZRC SAZU pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja ZRC SAZU 

pridobi soglasje predsedstva SAZU; 

 da v skladu s statutom ZRC SAZU imenuje svoje predstavnike v upravni odbor in 

znanstveni svet ZRC SAZU ter v znanstvene svete inštitutov ZRC SAZU. 

 

88. člen 

 Predstavnike SAZU v upravni odbor in znanstveni svet ZRC SAZU imenuje 

predsedstvo SAZU. 
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X. SREDSTVA SAZU 

 

89. člen 

Sredstva za delovanje SAZU zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna za: 

 delo skupščine, predsedstva in razredov SAZU; 

 osnovni program dela SAZU; 

 program dela upokojenih rednih in izrednih članov SAZU; 

 redno izdajateljsko dejavnost; 

 stalne mesečne nagrade rednim in izrednim članom SAZU; 

 amortizacijo, investicije in investicijsko vzdrževanje; 

 opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih del; 

 materialne in operativne izdatke; 

 izpopolnjevanje knjižnice (v besedilu statuta: Biblioteka), odkup zapuščin, umetniških del, 

pomembnih za kulturno in naravno dediščino. 

 

 SAZU pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka iz proračuna Republike Slovenije na 

podlagi finančno ovrednotenega letnega programa, ki ga predloži v soglasje Vladi Republike 

Slovenije. 

 Sredstva za raziskovalno in umetnostno delo zagotavlja SAZU tudi s pogodbeno 

raziskovalno in umetnostno dejavnostjo. 

 SAZU lahko pridobiva sredstva tudi z dotacijami, volili in darili ali na kakšni drugi 

pravni podlagi. 

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

90. člen 

 SAZU mora uskladiti svojo organizacijo in svoje splošne akte z določbami tega statuta 

v šestih mesecih od njegove uveljavitve. 

 

91. člen 

 Statut sprejme skupščina SAZU, potem ko Vlada Republike Slovenije izda soglasje k 

31. in 89. členu statuta, ki se nanašata na financiranje SAZU. 

 

92. člen 

 Statut začne veljati osmi dan po sprejemu v skupščini SAZU. 

 Z dnem, ko začne veljati ta statut, preneha veljati statut, ki ga je sprejela skupščina 

SAZU dne 19. 11. 1981 in potrdila skupščina SRS dne 24. 2. 1982 (Uradni list SRS št. 8 z dne 

5.3.1982). 
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93. člen 

 Spremembe statuta sprejema skupščina SAZU na enak način in po enakem postopku, 

kakor je določeno za sprejem statuta. 

 Spremembe statuta začnejo veljati osmi dan po sprejemu v skupščini SAZU. 

Na podlagi sklepa skupščine SAZU 27. februarja 2003 so spremembe in dopolnitve 2., 

26., 64., 66. in skupščine 24. februarja sprememba 69. člena statuta, sprejete tega dne, začele 

veljati takoj.  

 Hkrati s spremembami statuta z dne 21. novembra 2002 in 27. februarja 2003 je 

skupščina SAZU sprejela prečiščeno besedilo statuta SAZU.  

 

94. člen 

 Trije člani predsedstva po 22. členu zakona o SAZU se izvolijo na prvi redni skupščini 

SAZU po sprejetju statuta. 

 

 

      Glavni tajnik:         Predsednik: 

Akad. Andrej Kranjc l.r.        Akad. Jože Trontelj l.r. 

 

 

 

 

 


