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Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS-stari, št. 12/91, Ur.l. RS/I, št. 17/91, Ur.l. RS, št.
55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96 in 36/00) in Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Ur.l. RS 38/2002) je Upravni odbor Akademske in
raziskovalne mreže Slovenije na seji dne 12.3.2003 sprejel

STATUT
JAVENGA ZAVODA
AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE
I.

UVODNA DOLOČILA
1. člen

(1) Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Arnes) je javni zavod za
razvoj, organizacijo in vodenje enotnega izobraževalnega in raziskovalnega telekomunikacijskega
omrežja v Republiki Sloveniji ter mednarodno zastopanje Republike Slovenije za zagotavljanje
strokovnega in tehničnega povezovanja s sorodnimi telekomunikacijskimi omrežji v tujini.
(2) Arnes je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža
Slovenije (Ur.l. RS 23/1992), vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani s sklepom
srg 6104/92 na registrskem vložku št. 1/18578/00. S sklepom o ustanovitvi javnega zavoda
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Ur.l. RS 38/2002) je ustanovitveni akt zavoda
usklajen z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi.
(3) Ustanovitelj Arnesa je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
2. člen
(1) V tem statutu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
Zaprto telekomunikacijsko omrežje je telekomunikacijsko omrežje, ki je namenjeno zaprti skupini
uporabnikov.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem statutu, imajo enak pomen, kot je določeno z zakoni, ki urejajo
telekomunikacije.

II.

STATUSNE DOLOČBE
3. člen

(1) Ime javnega zavoda : Akademska in raziskovalna mreža Slovenije.
(2) Skrajšano ime je: Arnes.
(3) V mednarodnem poslovanju se uporablja tudi ime: Academic and Research Network of Slovenia.
(4) Sedež Arnesa je v Ljubljani, Jamova 39.
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4. člen
Arnes ima žig okrogle oblike, v katerem je v sredini napis »ARNES«, v krogu ob robu pa besedilo
»SLOVENIJA LJUBLJANA«.
5. člen
(1) Arnes je pravna oseba.
(2) Arnes nastopa v pravnem prometu v okviru registriranih dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami
in obveznostmi brez omejitev.
(3) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Arnesa iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je
javna služba, do višine vrednosti premoženja, s katerim razpolaga Arnes.
(4) Za obveznosti iz lastne dejavnosti jamči Arnes s prihodki iz lastne dejavnosti.
6. člen
Arnes zastopa in predstavlja ter zanj podpisuje direktor, v njegovi odsotnosti pa pomočnik direktorja v
okviru pravic in dolžnosti, za katere ga pooblasti direktor.

III. DEJAVNOSTI ARNESA
7. člen
(1) Dejavnosti Arnesa v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur.l.
RS 2/2002) se glasijo:
64.200 Telekomunikacije;
72.600 Druge računalniške dejavnosti;
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
91.120 Dejavnosti strokovnih združenj;
72.100 Svetovanje o računalniških napravah;
72.210 Razvoj in založba programskih paketov;
72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje;
72.300 Obdelava podatkov;
72.400 Omrežne podatkovne storitve;
72.500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
22.110 Izdajanje knjig;
22.150 Drugo založništvo;
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov.
(2) Arnes v okviru registrirane dejavnosti opravlja dejavnosti in storitve organiziranja, razvijanja in
vodenja enotnega izobraževalnega in raziskovalnega telekomunikacijskega omrežja v Republiki
Sloveniji, in sicer:
1. kot operater zaprtega telekomunikacijskega omrežja načrtuje, organizira in upravlja
povezave med organizacijami, ki so uporabniki telekomunikacijskih storitev Arnesa in z
drugimi telekomunikacijskimi omrežji v Republiki Sloveniji in tujini;
2. razvija, organizira in nadzoruje storitve, ki jih nudijo telekomunikacijska omrežja ter vodi,
upravlja in izvaja za to potrebne centralne aktivnosti, vključno z nabavo ali najemom za to
potrebne programske, materialne in komunikacijske opreme;
3. organizira in izvaja podporne, izobraževalne in svetovalne aktivnosti;
4. upravlja slovenski internetni naslovni prostor (domena.SI);
5. je član in sodeluje v ustreznih mednarodnih organizacijah;
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6. v okviru registrirane dejavnost opravlja storitve v notranje- in zunanjetrgovinskem
prometu.
8. člen
Arnes opravlja storitve mednarodnega zastopanja Republike Slovenije za zagotavljanje strokovnega in
tehničnega povezovanja s sorodnimi telekomunikacijskimi omrežji v tujini.
9. člen
(1) Uporabniki storitev iz 1. in 2. točke drugega odstavka sedmega člena so:
1. pravne in fizične osebe iz raziskovalne in visokošolske sfere;
2. pravne in fizične osebe iz predšolske in šolske sfere;
3. pravne in fizične osebe iz športne in kulturne sfere;
4. državni organi, povezani preko skupnega zaprtega telekomunikacijskega omrežja;
5. organizacije, ki se pretežno financirajo iz javnih sredstev;
6. humanitarne in druge nepridobitne organizacije.
(2) Splošni pravni akt o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje upravičenosti in pogoje uporabe
storitev sprejme upravni odbor Arnesa s soglasjem ustanovitelja.
10. člen
(1) Arnes v okviru programa dela izvaja kot javno službo program dejavnosti, ki predstavlja podporo
na področju informacijske in komunikacijske infrastrukture za izvajanje programov raziskovalne
dejavnosti. Za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti se v Arnesu oblikujejo
infrastrukturne skupine.
(2) Dejavnosti Arnesa so tudi:
1. storitve telekomunikacijskega omrežja za izvajanje programov izobraževalne dejavnosti;
2. povezovanje telekomunikacijskega omrežja državnih organov v internet;
3. izvajanje aplikativnega raziskovanja v okviru nacionalnega programa, ki ureja
raziskovalno dejavnost.
(3) Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se opravljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.
11. člen
(1) Arnes opravlja dejavnosti tudi na trgu, in sicer v obsegu in na način, določen z letnim programom
dela, ki ga sprejme upravni odbor.
(2) Arnes lahko opravlja tudi druge dejavnosti, na katere da soglasje ustanovitelj.

IV.

ORGANIZIRANOST ARNESA
12. člen

Za izvajanje dejavnosti je Arnes organiziran v dva sektorja:
- Sektor skupnih služb;
- Sektor strokovnih in raziskovalnih enot.
Notranjo organizacijo podrobneje ureja Akt o notranji organizaciji, ki ga sprejme direktor Arnesa.
Strokovne in raziskovalne enote vodijo vodje enot, ki jih imenuje direktor. Pristojnosti in odgovornosti
vodij določi direktor s sklepom o imenovanju.
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V. UPRAVLJANJE IN VODENJE ARNESA
Upravni odbor
13. člen
Organ upravljanja Arnesa je upravni odbor.
14. člen
(1) Upravni odbor Arnesa šteje 5 članov, ki jih imenuje vlada, in sicer:
- dva člana na predlog ministrstva, pristojnega za znanost in šolstvo;
- dva člana na predlog ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo;
- enega člana predlagajo delavci, zaposleni v Arnesu, izmed sebe.
(2) Član, ki ga predlagajo delavci, zaposleni v Arnesu, izmed sebe, se določi na podlagi tajnega
glasovanja vseh zaposlenih.
(3) Predsednika upravnega odbora izvolijo izmed sebe člani upravnega odbora.
15. člen
Mandat članov upravnega odbora je štiri leta.
16 . člen
(1) Naloge upravnega odbora so:
1. sprejemanje statuta Arnesa;
2. sprejemanje poslovnika o svojem delu;
3. sprejemanje letnega programa dela Arnesa ter spremljanje njegovega izvrševanja;
4. določanje finančnega načrta Arnesa;
5. sprejemanje zaključnega računa Arnesa;
6. predlaganje sprememb ali razširitev dejavnosti Arnesa ustanovitelju;
7. podajanje predlogov in mnenj o posameznih vprašanjih ustanovitelju in direktorju;
8. imenovanje in razreševanje direktorja Arnesa;
9. imenovanje in razreševanje delovnih teles upravnega odbora;
10. opravljanje drugih nalog določenih z zakonom, s tem sklepom in statutom.
(2) Upravni odbor sprejema statut, letni program dela in splošni pravni akt o podrobnejših kriterijih za
ugotavljanje upravičenosti in pogoje uporabe storitev, določa finančni načrt ter imenuje in
razrešuje direktorja Arnesa s soglasjem ustanovitelja.
(3) Upravni odbor letno poroča
poročil.

ustanovitelju o delu Arnesa v obliki letnih poslovnih in finančnih
17. člen

(1) Upravni odbor sprejema odločitve na sejah.
(2) Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik
predsednika.
(3) Seja upravnega odbora se skliče po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.
(4) Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh članov odbora.
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(5) Direktor Arnesa je vabljen na vse seje upravnega odbora.
18. člen
(1) Upravni odbor sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi način svojega dela.

Direktor Arnesa
19. člen
Delo in poslovanje Arnesa vodi direktor.
20. člen
(1) Direktorja Arnesa imenuje upravni odbor Arnesa. Imenovanje se izvede na podlagi javnega
razpisa, ki ga izvede upravni odbor. Za imenovanje direktorja je potrebno soglasje ustanovitelja.
(2) Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat za direktorja imeti:
1. državljanstvo Republike Slovenije;
2. najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri;
3. specialistična znanja na področju telekomunikacij;
4. strokovne in organizacijske sposobnosti.
(3) Postopek za imenovanje direktorja se mora začeti najmanj 90 dni pred iztekom mandata. Sklep o
začetku postopka za imenovanje direktorja sprejme upravni odbor.
21. člen
Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za
direktorja.
22. člen
(1) Če se na razpis ne prijavi nihče ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis
ponovi.
(2) Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa imenuje upravni odbor s
soglasjem ustanovitelja vršilca dolžnosti direktorja Arnesa, vendar največ za eno leto.
(3) Vršilec dolžnosti se na to mesto imenuje brez javnega razpisa.
23. člen
(1) Direktor Arnesa je lahko razrešen pred potekom mandata v primerih in pod pogoji, kot jih določa
zakon.
(2) O razrešitvi direktorja v takem primeru odloči upravni odbor Arnesa s soglasjem ustanovitelja.
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24. člen
Pooblastila direktorja so, da:
zastopa in predstavlja Arnes;
organizira in vodi delo in poslovanje Arnesa;
izvršuje sklepe upravnega odbora Arnesa;
sprejema posamezne splošne akte Arnesa v skladu z zakonom in drugimi predpisi;
odloča kot prvostopenjski organ v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz
delovnega razmerja skladno z zakonom in drugimi predpisi;
6. zahteva uvedbo disciplinskega postopka in izreka disciplinske ukrepe skladno z zakonom;
7. imenuje komisije in druga delovna telesa;
8. sprejema Akt o sistemizaciji in Pravilnik o plačah s predhodnim soglasjem upravnega odbora;
9. opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

1.
2.
3.
4.
5.

25. člen
Direktor lahko v mejah svojih pooblastil prenese posamezne pravice s pisnim pooblastilom na drugo
osebo, zaposleno v Arnesu. Iz pismenega pooblastila mora biti jasno razviden obseg, vsebina in čas
veljavnosti takega pooblastila.

Strokovni svet
26. člen
(1) Za obravnavanje vprašanj s področja uporabniškega, strokovnega, programskega in razvojnega
dela ima Arnes Strokovni svet.
(2) Strokovni svet daje mnenja o odprtih strokovnih vprašanjih glede razvoja in delovanja Arnesa,
sprejema stališča o strokovnih podlagah za odločitve in o predlogih planskih aktov ter opravlja
druge naloge v skladu s tem statutom.
(3) Število članov Strokovnega sveta v vsakokratnem mandatu določi Upravni odbor na predlog
direktorja, vendar ne manj kot pet članov.
(4) Člane Strokovnega sveta imenuje na predlog direktorja Upravni odbor iz vrst strokovnjakov s
področja dejavnosti Arnesa, upoštevaje tudi zastopanost uporabnikov.
(5) Člane Strokovnega sveta se imenuje za štiri leta in so po preteku štirih let lahko ponovno
imenovani. Člani Strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika.
(6) Strokovni svet se sestaja po potrebi (vendar vsaj dvakrat letno) na pobudo katerega koli člana ali
direktorja Arnesa.
( 7) Direktor Arnesa je po svojem položaju vabljen na vse seje strokovnega sveta.

VI.

NAČRTOVANJE DELA IN GOSPODARJENJA ARNESA
27. člen

(1) Na podlagi potreb izobraževalne in raziskovalne sfere v Republiki Sloveniji in razvoja v svetu
opredeljuje Arnes svoje razvojne usmeritve za večletno obdobje. Na predlog direktorja sprejme
te razvojne usmeritve upravni odbor s soglasjem ustanovitelja.
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(2) Razvojne usmeritve se vsakoletno preverjajo in po potrebi dopolnjujejo. Za dopolnitev velja
postopek iz prvega odstavka tega člena.
28. člen
(1) Arnes podrobno načrtuje svoje delo in poslovanje ter svoj razvoj z letnim programom dejavnosti.
Ta mora biti sprejet najkasneje do 31. oktobra v tekočem letu za prihodnje koledarsko leto.
(2) V letnem programu dejavnosti se ločeno prikazuje obseg in vrsta del, za katera zagotavlja
sredstva ustanovitelj.
29. člen
(1) Osnutek letnega programa dela skupaj s finančnim načrtom predloži direktor upravnemu odboru
Arnesa najkasneje do 30. septembra v tekočem letu za prihodnje koledarsko leto.
(2) Upravni odbor sprejme letni program dejavnosti s finančnim načrtom s soglasjem ustanovitelja.
(3) Če ustanovitelj do 15. decembra v tekočem letu ne izda soglasja k programu dejavnosti za
prihodnje koledarsko leto, se do izdaje soglasja uporablja začasni program dejavnosti, ki ga
sprejme upravni odbor Arnesa na predlog direktorja, pri čemer je največja dovoljena poraba 1/12
lanskih sredstev na mesec.
30. člen
(1) Za uresničevanje sprejetega programa dejavnosti je odgovoren direktor Arnesa.
(2) Direktor Arnesa je dolžan ob potrjevanju zaključnega računa upravnemu odboru Arnesa predložiti
poročilo o uresničevanju letnega programa dejavnosti za preteklo leto.
31. člen
(1) Na zahtevo upravnega odbora Arnesa ali v primeru izrednih dogodkov v poslovanju in delovanju
zavoda je direktor dolžan predložiti vmesna poročila o uresničevanju letnega programa
dejavnosti.
(2) V primeru spremenjenih pogojev za izvajanje programa dejavnosti se med letom opravi rebalans
letnega programa dejavnosti Arnesa po enakem postopku, kot se je sprejemal redni program.

VII.

VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO
32. člen

(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Arnes pridobiva :
1. iz državnega proračuna za izvajanje javne službe;
2. s plačili storitev javne službe s strani uporabnikov;
3. s plačili storitev za trg s strani naročnikov;
4. iz drugih virov.
(2) Sredstva iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje javne službe si Arnes zagotovi s pogodbo o
izvedbi letnega programa dela, ki jo na osnovi sprejetega finančnega načrta sklene z
ministrstvom, pristojnim za informacijsko družbo. V kolikor nastopi situacija, opisana v 3.točki
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31.člena tega statuta, si Arnes sredstva zagotovi s pogodbo, ki jo na osnovi začasnega programa
dela sklene z ministrstvom, pristojnim za informacijsko družbo, pri čemer mesečni obroki ne smejo
presegati 1/12 skupnih sredstev predhodnega leta.
(3) Arnes lahko, poleg sredstev iz prejšnjega odstavka, pridobiva sredstva, potrebna za opravljanje
svoje dejavnosti, tudi iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.

VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD
ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA ZA DELO JAVNEGA
ZAVODA
33. člen
(1) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja upravni
odbor Arnesa v soglasju z ustanoviteljem.
(2) O pokrivanju primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju javne službe, odloča ustanovitelj na predlog
upravnega odbora. Primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju dejavnosti za trg, ustanovitelj ne krije.

IX. SPLOŠNI AKTI ARNESA
34. člen
(1) Arnes ima statut in druge splošne akte. Statut sprejme upravni odbor.
(2) K statutu zavoda da soglasje ustanovitelj.
(3) Splošni akti Arnesa so pravilniki, pravila, poslovniki in navodila.
(4) Arnes sprejme tiste splošne akte, ki jih določa zakon, drug podzakonski akt ali jih narekujejo
potrebe.
(5) Vsi splošni akti se spreminjajo in dopolnjujejo po istem postopku, kot je s tem statutom določeno
za njihov sprejem.
(6) Splošni akti Arnesa se objavijo v elektronski obliki.

X.

JAVNOST DELA
35. člen

(1)

Delo Arnesa, financirano ali sofinancirano s sredstvi proračuna, je javno, z omejitvami, ki jih
določajo predpisi.

(2)

Javnost rezultatov tržno sofinanciranih projektov je lahko s pogodbo omejena.
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XI.

POSLOVNA TAJNOST
36. člen

(1)

Tajni so vsi tisti podatki, informacije, dokumenti, računalniška programska oprema ..., ki so
posebej opredeljeni kot poslovna, strokovna, vojaška ali druga tajnost.

(2)

Tajnost lahko opredeljuje zakon, splošni akt Arnesa ali pogodba. Posamezne podatke, informacije
ali dokumente lahko opredelijo za tajne tudi upravni odbor, strokovni svet ali direktor v okviru
svojih pristojnosti.

XII. PREHODNE DOLOČBE
37. člen
(1)

Statut je sprejet, ko ga sprejme upravni odbor Arnesa s soglasjem ustanovitelja.

(2)

Postopek za spremembo ali dopolnitev statuta je enak kot za sprejem osnovnega akta.
38. člen

(1)
(2)

Statut začne veljati dan po prejemu soglasja ustanovitelja.
-

Arnes mora vse splošne akte uskladiti z določili tega statuta, in sicer:
obstoječe interne akte Arnesa v roku 3 mesecev od začetka veljavnosti statuta;
po tem statutu predvidene nove interne akte v roku 6 mesecev od začetka veljavnosti statuta.
39. člen

(1) Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
(2) Vodilni in vodstveni delavci, imenovani pred sprejetjem tega statuta, nadaljujejo z delom do
imenovanja po postopku in na način, ki ga določajo zakon, sklep o ustanovitvi Arnesa in ta statut.
40. člen
Člani upravnega odbora in strokovnega sveta nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata.
Članom ostalih organov in komisij z dnem uveljavitve tega statuta preneha mandat.

XIII. KONČNA DOLOČBA
41. člen
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati statut Arnesa z dne 12.6.1996.
Ljubljana, 12.3.2003
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