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1 PREDSTAVITEV INŠTITUTA
1.1 ORGANIZIRANOST IN POSLOVANJE
1.1.1 Organizacijska shema javnega zavoda Inštituta za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije

Slika 1: Organigram javnega zavoda Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

1.1.2 Pregled zaposlenih po organizacijskih enotah
1.1.2.1 Oddelek za splošne posle
−
−
−
−
−
−

direktor Bojan Cizej
Andreja Rojnik
Maja Matavž
Amanda Herodež
Ana Grebenc
Gorazd Kotnik

1.1.2.2 Oddelek za rastline, tla in okolje
Vodja oddelka: Monika Oset Luskar
Raziskovalci:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

izr. prof. dr. Andreja Čerenak
dr. Barbara Čeh
Bojan Čremožnik
prof. dr. Martin Pavlovič
dr. Boštjan Naglič
Marjeta Eržen (MR)
mag. Nataša Ferant
Lucija Luskar (MR)
Julija Polanšek

Tehnični sodelavci:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Vanja Poznič
Ankica Premužič
Tatjana Selič
Mitja Strašek
Darja Zupanc
Ivica Zapušek Skubic
Tanja Kumer
Tamara Kotnik
Blaž Verdel
Nataša Horvat
Damjana Veber
Nina Šmon
Žan Trošt
Ana Karničnik

1.1.2.3 Oddelek za varstvo rastlin
Vodja oddelka: dr. Magda Rak Cizej
−
−
−
−
−
−
−

Alenka Ferlež Rus
dr. Tanja Guček
mag. Jolanda Persolja
dr. Sebastjan Radišek
Silvo Žveplan
Maja Dobrajc (MR)
Franček Poličnik

Tehnični in drugi sodelavci:
−
−
−
−
−
−

Silvija Žgajner
Sabina Gobec
Marija Grašinar
Boštjan Hrustl
Uroš Kolenc
Roberto Motoh

1.1.2.4 Oddelek za uradno potrjevanje in ocenjevanje
Vodja oddelka: Primož Bukovec
Raziskovalci:
−
−
−

Joško Livk
mag. Simona Luskar
Marija Malovrh

1.1.2.5 Oddelek za agrokemijo in pivovarstvo
Vodja oddelka: doc. dr. Iztok Jože Košir
Raziskovalci:
−
−
−

Marija Hribernik
dr. Miha Ocvirk
Ksenija Rutnik (MR)

Tehnični in drugi sodelavci:
−
−

Janez Ozimek
Janja Bosnar

1.1.2.6 Poskusno posestvo
Vodja oddelka: Gregor Leskošek
Tehnični in drugi sodelavci:
−
−
−

Aleksander Flajs
Alojz Salobir
Damjan Omladič
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1.2 ORGANI UPRAVLJANJA
1.2.1 Svet javnega zavoda Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Člani Sveta javnega zavoda Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

dr. Darja Majkovič, predsednica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
do 17.8.2021,
Maša Žagar, predsednica, od 17.8.2021 do 15.12.2021,
mag. Marjeta Bizjak, predsednica, od 15.12.2021 dalje,
dr. Jernej Drofenik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje in prostor,
Bruno Rednak Ministrstvo za izobraževanje in znanost,
Klemen Šalej, predstavnik pridelovalcev hmelja,
Andreja Hace, predstavnik pridelovalcev hmelja,
dr. Miha Ocvirk, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

1.2.2 Strokovni svet javnega zavoda Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije
Člani strokovnega sveta Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bojan Cizej,
doc. dr. Iztok Jože Košir,
prof. dr. Martin Pavlovič,
dr. Barbara Čeh,
dr. Magda Rak Cizej,
dr. Sebastjan Radišek,
izr. prof. dr. Andreja Čerenak,
Gregor Leskošek,
Primož Bukovec,
Monika Oset Luskar,
dr. Miha Ocvirk,
dr. Boštjan Naglič.
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2 RAZISKOVALNO DELO
2.1 RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTNO RAZISKOVALNI
CENTRI
2.1.1 Projektno raziskovalni center - Kemija in struktura bioloških učinkovin
Vodja: prof. dr. Janez Plavec (KI), za IHPS doc. dr. Iztok Jože Košir
Pri svojem delu smo se osredotočili na identifikacijo in sestavo bioaktivnih snovi v zdravilnih
in tujerodnih rastlinskih vrstah, kar bo omogočilo nadaljnje študije v smeri iskanja njihovih
naravnih virov in potencialne uporabe kot zdravilne surovine, prehranskih dopolnil in
pesticidov naravnega izvora. Hkrati bo identifikacija spojin dala izhodišče za nadaljnje
raziskave o njihovi učinkovitosti in možni uporabi. Z vidika novega zelenega dogovora v EU
bo naše delo na področju bioaktivnih spojin za medicinsko in kmetijsko uporabo naravnega
izvora ponudilo inovativen pristop pri iskanju novih rešitev, kako zmanjšati negativne vplive
uporabe sintetičnih spojin. Tujerodne rastline lahko služijo kot potencialna surovina pri
iskanju zatiranja rastlinskih bolezni in zatiranja škodljivcev z možnostmi ustvarjanja novih
proizvodov in tehnoloških rešitev v kmetijstvu. Iskanje rastlinskih vrst, ki vsebujejo bioaktivne
snovi s potencialom za medicinsko uporabo, bo spodbudilo kmetijski sektor, da začne gojiti
takšne rastline, in prispevalo k diverzifikaciji kmetijskega sektorja ter možnosti ustvarjanja
novih zelenih delovnih mest s pozitivnim vplivom na družbo.

2.1.2 Raziskovalni program - Biokemijska in biofizikalna kemijska
karakterizacija naravnih snovi
Vodja: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih (BF), za IHPS: dr. Barbara Čeh
Mnoge fenolne spojine rastlinskega izvora imajo antimikrobni učinek, vplivajo na izražanje
določenih genov, predvsem pa so dobri kelatorji kovinskih ionov in učinkoviti antioksidanti. V
letu 2021 se je dr. Čehova ukvarjala predvsem s preučevanjem antioksidacijskih lastnosti
poganjkov hmelja ter preučevanjem antioksidacijskih lastnosti različnih zelišč s ciljem
pridobivanja izvlečkov za boj proti Covid-19.

2.1.3 Projektno raziskovalni center - kmetijske rastline - genetika in sodobne
tehnologije
Vodja: prof. dr. Jernej Jakše (BF); za IHPS: dr. Andreja Čerenak, dr. Sebastjan Radišek
Pričeli smo z razvojem hkratnega qPCR za določitev spola sejančkov v procesu žlahtnjenja
hmelja, kar bo skrajšalo in pocenilo trenutno uporabljeno metodo. Člani programske skupine
so aktivno sodelovali s francosko, portugalsko in bosansko raziskovalno skupino, rezultat
česar so objave v mednarodnih znanstvenih revijah. Konoplja se smatra za eno izmed
zanimivih poljščin za pridelavo farmacevtsko zanimivih substanc, kot sta kanabidiol (CBD),
kanabigerol (CBG) in tetrahidrokanabinol (THC). Objavili smo znanstveni članek o
primerjavah vsebnosti terpenov in kanabinoidov v različnih sortah konoplje.
V okviru raziskav rastlinskih bolezni smo razvijali nove diagnostične pristope določanja
viroidov in gliv. Nadaljevali smo delo na raziskavah odziva hmelja na okužbe citrus bark
cracking viroida (CBCVd) in gliv iz rodu Verticillium. Proučevali smo razširjenost virusa
jablanovega mozaika v hmeljiščih in preskušali tehnike biotičnega zatiranja talnih gliv.

9/72

Letno poročilo 2021

2.1.4 Raziskovalni program – Ekonomika agroživilstva in naravnih virov
Vodja: prof. dr. Emil Erjavec (BF); za IHPS: prof. dr. Martin Pavlovič
Prispevek celotne ARRS programske skupine P4-0022 v letu 2021 je vključeval: (a)
ekonomsko analizo indikatorjev konkurenčnosti agroživilstva, (b) izgradnjo empiričnih orodij
ekonomskih modelov konkurenčnosti in (c) izdelavo instrumentov za krepitev gospodarske
konkurenčnosti v agroživilstvu. V 2021 je sodeloval IHPS z raziskovalnimi prispevki na
področjih (i) sistemske analize globalnih in lokalnih tržnih razmer v hmeljarstvu in
pivovarstvu, (ii) aplikacije odločitvenih modelov za tehnološko-ekonomske analize v
kmetijstvu (industrijske rastline) in (iii) trženjske analize trendov ponudbe kmetijskih pridelkov
in nakupovalnih navad kupcev različnih živil v Sloveniji. Posamezni rezultati so objavljeni v
raziskovalnih in strokovnih člankih domačih in mednarodnih publikacij (SICRIS).

2.2 RAZISKOVALNO-RAZVOJNI IN APLIKATIVNO-RAZISKOVALNI
PROJEKTI TER INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
2.2.1 Proučevanje vplivov staranja hmelja na lastnosti piva
Vodja: dr. Miha Ocvirk
Poleg klasičnih kakovostnih parametrov hmelja, ki odražajo količino in sestavo grenčičnih
snovi in eteričnih olj, je pomemben t.i. indeks staranja hmelja, saj med neustreznim in
daljšim skladiščenjem hmelja kakovost le tega pada. Oksidacija hmelja vodi v nastanek
oksidiranih produktov sekundarnih metabolitov hmelja. Eni izmed takih so humulinoni. Gre
za relativno novo odkritje, pri katerem je še veliko neraziskanih stvari. Znano je, da je za
kvalitetno aromo piva potrebna sinergija velikega števila komponent eteričnega olja hmelja in
grenčičnih snovi. V primeru, da katera izmed komponent prevladuje ali pa je v primanjkljaju,
se to ravnotežje lahko poruši. Oksidacija in razpad alfa-kislin in komponent eteričnega olja
privede do nastanka vrste neželenih produktov, zato bomo v raziskavi simulirali različne
oblike skladiščenja hmelja. Poseben poudarek bo na spremljanju parametrov kakovosti
hmelja pri različnih vrstah shranjevanja po daljšem časovnem obdobju in njegov tako na
fizikalno kemijske lastnosti kot tudi senzorične lastnosti piva. Starali bomo tudi hmelj z
različnimi koncentracijami bakra, da ugotovimo povezavo med vplivom koncentracije bakra
in hitrostjo staranja. Ker je v analitika razpadnih produktov sekundarnih metabolitov hmelja
še zelo slabo raziskana, bomo poskusili razviti in uvesti nove analitične metodologije za
spremljanje spojin iz starega hmelja in njihovih reakcijskih produktov. Karakterizacija in vpliv
posameznih parametrov med različnimi načini staranja hmelja bo pomenila pomemben
prispevek k vrednotenju hmeljne pivovarske vrednosti.
Cilji projekta so:
−
−
−
−
−
−
−

Ugotoviti vpliv nepravilno skladiščenega hmelja na kakovostne parametre
Ugotoviti vpliv koncentracije barka na skladiščno obstojnost hmelja in njegove
kakovostne parametre
Analiza prisotnosti antioksidantov v hmelju
Proučiti vpliv postaranega hmelja na fizikalno kemijske lastnosti piva
Proučiti vpliv postaranega hmelja na senzorične lastnosti piva
Razviti analizno metodologijo za monitoring in identifikacijo produktov staranja hmelja
Prenos znanja v prakso

2.2.2 Samosestavljivi in napredni biopolimerni ovoji za mikrokapsulacijo
probiotikov in starterskih kultur
Vodja: doc. dr. Ilja Gasan Osojnik Černivec (BF), za IHPS: doc. dr. Iztok Jože Košir
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V letu 2021 smo nadaljevali z izvajanjem temeljnega raziskovalnega projekta financiranega s
strani ARRS. Vodilna organizacija je Biotehniška fakulteta, Univerze v Ljubljani, IHPS pa
sodeluje kot partnerska organizacija na projektu. Cilji projekta, ki jim sledimo so:
−
−
−
−
−

izbira bioloških polimerov in drugih funkcionalnih molekul naravnega izvora, pretežno
komponent rastlinskih celičnih sten in drugih polisaharidov,
snovanje metod za mikrokapsuliranje mokroorganizmov za pripravo delcev z
nadzorovanimi površinskimi strukturnimi lastnostmi, kot sta prepustnost in velikost
delcev,
preučitev učinka mikrokapsuliranja na mikrobne celice,
izvedba preskusnega delovanja testnega probiotika na celičnem nivoju in
izvedba preskusne fermentacije s kapsuliranimi organizmi.

2.2.3 Razvoj občutljivega in selektivnega elektrokemijskega genosenzorja za
terensko detekcijo viroida razpokanosti skorje agrumov (CBCVd)
Vodja: dr. Samo Hočevar (KI), za IHPS: dr. Sebastjan Radišek
V projektu (št. pogodbe ARRS J1-3017 - obdobje financiranja 1.11.2021 do 31.10.2024)
razvijamo elektrokemijske NA biosenzorje (genosenzorje) za zaznavanje viroida
razpokanosti skorje agrumov (CBCVd). Genosenzor za detekcijo viroidne RNA bo temeljil na
izbranih osnovnih sitotiskanih elektrodah, površinsko modificiranih s senzorskimi prevlekami,
ki bodo omogočale učinkovito imobilizacijo bioloških prepoznavnih elementov, ustrezno
občutljivost, selektivnost in robustnost. V prvem letu projekta smo pričeli s pripravo RNA
materiala in z razvojem izotermnega pomnoževanja CBCVd.

2.3 USPOSABLJANJE MLADIH RAZISKOVALCEV
2.3.1 Usposabljanje mlade raziskovalke Ksenije Rutnik pod mentorstvom doc.
dr. Iztoka Jožeta Koširja
V sklopu svojega eksperimentalnega dela je mlada raziskovalka nadaljevala kemijsko
karakterizacijo vzorcev v procesu staranja pod različnimi pogoji skladiščenja. Izvajala je
meritve vlage, alfa-kislin, beta-kislin, količine eteričnega olja, sestave eteričnega olja,
skupnih polifenolov in polifenolov s tekočinsko kromatografijo. Vzorce je analizirala na dva
meseca. Prav tako je opravila zgoraj navedene analize na 15 vzorcih hmelja, 3 sort, z
različnimi indeksi staranja, ki jih je pripravila za poskus s pivom. Iz teh vzorcev je nato
pripravila 45 različnih vzorcev piva. Na vzorcih piva smo izvedli senzorično analizo, ter jim
izmerili vsebnost alkohola, grenčico, vsebnost polifenolov, alfa-kislin, izo-alfa-kislin,
humulinonov, ter vsebnost izbranih komponent eteričnega olja hmelja na plinskem
kromatografu z masno spektrometrijo. Pred tem je razvila metodo za določanje komponent
eteričnega olja v pivu.

2.3.2 Usposabljanje mlade raziskovalke Marjete Eržen pod mentorstvom izr.
prof. dr. Andreje Čerenak
Mlada raziskovalka Marjeta Eržen je v 3. letniku podiplomskega študija biotehnologije
objavila znanstveni članek o vsebnostih kanabinoidov in terpenov pri treh populacijskih
sortah navadne konoplje. Udeležila se je dveh virtualnih znanstvenih konferenc ter enega
webinarja. Pripravila je članek o kemijskih analizah antioksidativne vrednosti in polifenolov,
ter vzorce za nadaljnje genetske analize. Aprila je nastopila porodniški dopust.
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2.3.3 Usposabljanje mlade raziskovalke Lucije Luskar pod mentorstvom izr.
prof. dr. Andreje Čerenak
Mlada raziskovalka Lucija Luskar se je vpisala na podiplomski študij biotehnologije na
Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V prvih dveh mesecih študija se je seznanila s
področjem doktorske teme, ki bo vključevala tudi odpornost hmeljne rastline na bolezen
verticilijska uvelost hmelja. V času doktorskega študija bo kandidatka poleg molekularnih
tehnik uporabljala različne fitopatološke metode in bioinformatska orodja.

2.3.4 Usposabljanje mlade raziskovalke Maje Dobrajc pod mentorstvom dr.
Sebastjan Radišek
Mlada raziskovalka Maja Dobrajc opravlja doktorsko delo na področju varstva rastlin na
temo epidemiologije CBCVd. Študij poteka v okviru smeri Biotehnologija, programa
Bioznanosti na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V letu 2021 je v skladu z dispozicijo
opravila poskuse proučevanja širjenja CBCVd s prepletanjem korenin in analizirala stopnjo
preživetja CBCVd v vodnih vzorcih. Optimizirala je več metod za izolacijo RNA iz vode in tal
in izvedla validacijo z RT-qPCR tehniko. Ob diagnostičnih tehnikah je optimizirala tudi
protokol testiranja infektivnosti različnih vrst inokulov.

2.4 CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI
2.4.1 Obvladovanje plodove vinske mušice (Drosophilla suzukii) z metodami z
nizkim tveganjem
Vodja: dr. Jaka Razinger (KIS), za IHPS: dr. Magda Rak Cizej
V pridelavi sadja se trenutno soočamo z novimi škodljivimi organizmi (Drosophila suzukii,
Halyomorpha halys, idr.), katerih zaradi njihovih specifičnih morfoloških in bioloških
značilnosti, dinamike pojava ter povzročanja škode v času zorenja sadja, ne moremo
obvladovati s klasičnimi metodami varstva rastlin. Za zmanjševanje populacije plodove
vinske mušice (PVM) in preprečevanje škode na pridelkih, je potrebno kombinirati kemične
in nekemične metode varstva rastlin ter strategijo zatiranja dopolnjevati z različnimi
agrotehničnimi in higienskimi ukrepi. V letu 2021 smo okviru projekta uporabili najbolj
učinkovito vabo, kjer smo uporabili kombinacijo vinski kis: vino (3:1) ter poleg atraktant IPM
Russell, kot metodo masovnega lovljenja plodove vinske mušice in posledično zmanjševanje
poškodb na malinah v štirih nasadih malin.

2.4.2 Obvladovanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji (Halyomorpha halys)
Vodja: dr. Stanislav Trdan (BF), za IHPS: dr. Magda Rak Cizej
Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys) je tujerodna, polifagna vrsta, ki se hitro
prilagaja v okolju in uspešno razmnožuje, pri čemer razvije najmanj en popoln rod letno. Z
naraščanjem populacije postaja moteč dejavnik v urbanem okolju ter v zadnjem času eden
najbolj nevarnih škodljivcev v kmetijski pridelavi. V Sloveniji smo jo prvič odkrili leta 2017 v
Šempetru pri Novi Gorici. V slabih dveh letih se je razširila na območje celotne Slovenije ter
začela povzročati škodo v kmetijski pridelavi. Cilj projekta je poznavanje bionomije
marmorirane smrdljivke v lokalnih razmerah, kar predstavlja predpogoj za načrtovanje
ukrepov za prebivalce v naseljih ter preprečevanje škode v kmetijski pridelavi. Na podlagi
rezultatov, ki jih bomo pridobili v sklopu projekta CRP želimo načrtovati ukrepe za prebivalce
v urbanem okolju in za pridelovalce kmetijskih rastlin ter pripravo informativnih materialov in
strokovnih priporočil za obvladovanje škodljivca. Prenos znanja bo potekal na več ravneh;
organizacija delavnic za kmetijske svetovalce, publiciranje rezultatov v strokovnih in
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znanstvenih revijah, časopisih, na TV, radiu, družbenih omrežjih in objavah na spletnih
straneh partnerstva.

2.5 ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKO SODELOVANJE
2.5.1 Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno
Goro v letih 2018-2020
2.5.1.1 Integrirano varstvo rastlin za preprečevanje rastlinskih bolezni
Vodja: doc. dr. Iztok Jože Košir, partner: dr. Nedeljko Latinović (Univerza v Podgorici)
V okviru bilateralnega projekta med IHPS in partnersko inštitucijo Biotehniško fakulteto,
Univerzo v Podgorici smo izvajali raziskave uporabe rastlinskih izvlečkov za zatiranje
rastlinskih patogenov ter ukrepov varne uporabe fitofarmacevtskih sredstev. V letu 2021
zaradi pandemije covid-19 nismo izvajali medsebojnih obiskov. Program dela smo prilagodili
spletni korespondenci in pri tem nadaljevali delo na testiranju različnih izvlečkov za
preprečevanje okužb glive Botrytis cinerea.
2.5.1.2 Ekološko preprečevanje pepelastih plesni z biofungicidi
Vodja: dr. Miha Ocvirk, partner: prof. dr. Jelena Latinović (Univerza v Podgorici)
Pepelaste plesni predstavljajo eno od najobsežnejših in gospodarsko najpomembnejših
skupin rastlinskih bolezni. V letu 2021 zaradi pandemije covid-19 nismo izvajali medsebojnih
obiskov. Program dela smo prilagodili spletni korespondenci in pri tem nadaljevali delo na
preizkušanju nekaterih rastlinskih izvlečkov in njihovih substanc kot potencialnih
biofungicidov za preprečevanje pepelovk.

2.5.2 Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Bosno in Hercegovino v letih 2019-2020
Vodja: izr. prof. dr. Andreja Čerenak, partner: prof. dr. Gordana Đurić (Univerza v
Banja Luki)
V letu 2021 se predstavniki obeh projektnih skupin nismo uspeli srečati zaradi epidemije
Covid-19, zaradi česar je projekt podaljšan še za 1 leto. Člani pa smo bili aktivni pri pripravi
znanstvenega članka o kemijskih in morfoloških lastnostih hmelja rastočega v bližini Banja
Luke, ki je bil sprejet v revijo Agronomy.

2.5.3 Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Srbijo
v letih 2020-2022
Vodja dr. Miha Ocvirk, partner: dr. Aleksandra Cvetanović (Univerza v Novem Sadu)
Sodelovanje se imenuje: Pridobivanje visokokakovostnih funkcionalnih dodatkov za
proizvodnjo piva s tehnikami zelene ekstrakcije. V zadnjih letih je vse več zanimanja za
živilske izdelke, ki imajo dodatne funkcionalne sestavine s koristnimi zdravstvenimi
lastnostmi. Glavni cilj novo oblikovane hrane je povečati funkcionalnost obstoječega izdelka
in hkrati povečati njegove senzorične lastnosti. V ta namen obstaja težnja po funkcionalnih
aditivih naravnega izvora, ki bi dvignili kakovost živilskih proizvodov in imeli dodatne
pozitivne učinke na zdravje ljudi. Ključni cilj predlaganega projekta je proizvodnja novih
aditivov za pivo in njihova vključitev v novo razvit izdelek (visoko funkcionalno pivo). Takšno
pivo bo pripravljeno z izvlečki iz različnih zdravilnih in aromatičnih rastlin z ozemlja Srbije in
Slovenije ter agroživilskih odpadkov z visoko biološko aktivnostjo. Priprava izvlečkov bo
izvedena z zelenimi in trajnostnimi tehnologijami.
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3 JAVNE SLUŽBE, STROKOVNE NALOGE IN DRUGE
NALOGE NA PODLAGI POOBLASTIL IN IMENOVANJ
3.1 JAVNA SLUŽBA V HMELJARSTVU IN STROKOVNE NALOGE V
KMETIJSTVU
3.1.1 Javna služba v hmeljarstvu
3.1.1.1 Žlahtnjenje hmelja
Vodja: izr. prof. dr. Andreja Čerenak
V okviru žlahtnjenja hmelja smo primerno oskrbovali 4,1 ha hmeljišč, posajenih s križanci. V
rastlinjaku smo izvedli umetno okuževanje s sporami hmeljeve peronospore in hmeljeve
pepelovke na populaciji okrog 16.000 sejančkov; več kot 5.000 jih je prestalo obe selekciji in
jih bo večina posajenih spomladi prihodnjega leta na njivo, po opravljeni molekulski določitvi
spola. Umetno okuževanje s sporami hmeljeve peronospore in hmeljeve pepelovke 9
kandidatnih v primerjavi s 7 standardnimi sortami smo prav tako izvedli v rastlinjaku. Žal nam
je v avgustu nevihta s točo popolnoma uničila žlahtniteljski steklenjak. Analizirali smo več sto
rastlin za potrditev odsotnosti CBCVd, pred načrtovanim sajenjem v hmeljišče v naslednjem
letu. Na žlahtniteljskem polju s posajenimi dvoletnimi rastlinami smo zaradi ugodnih
vremenskih pogojev opravili negativno selekcijo na hmeljevo peronosporo. V poskus P5 smo
posadili 2556 izbranih genotipov in v P30 7 različnih križancev, medtem ko smo 101 sort
zbranih iz različnih delov sveta posadili v svetovni sortiment. V tkivni kulturi smo ohranjali
107 različnih genotipov hmelja. Opravili smo teste odpornosti na hmeljevo uvelost pri 21
križancih, vse smo okužili s PV1 V. nonalphalphae, ki v Sloveniji povzroča letalno obliko
bolezni; 9 križancev je izkazalo odpornost in 7 srednjo odpornost. V testiranje odpornosti na
CBCVd, ki povzroča hudo viroidno zakrnelost hmelja, smo vključili 14 genotipov hmelja in 4
standardne sorte. V času tehnološko zrelosti hmelja smo označili 480 križancev, pri katerih
smo opravili oceno habitusa rastline. Pri 400 rastlinah smo opravili kemijske analize
določanja grenčičnih in aromatičnih spojin, storžke smo tudi senzorično ocenili. Na sortno
listo smo vpisali tri nove sorte hmelja s kodami, 90A263 kot sorto z dvojno možnostjo
uporabe, 31B26 in 109B27 pa kot visoko grenčični sorti; vse tri izražajo različno odpornost
na bolezni. Decembra smo pripravili različne vzorce piva z uporabo novih sort; piva so bila
analizirana in bodo senzorično ocenjena na sestanku s hmeljarji.

Slika 2: Pomladansko sajenje križancev hmelja, levo. V nasadu križancev v Celju smo uničili občutljive
križance na hmeljevo peronosporo, desno (Foto: A. Čerenak).
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3.1.1.2 Ocena letnika hmelja
Vodja: Joško Livk
Z nalogo smo določili letne reprezentativne vzorce pridelka hmelja po posameznih sortah ter
analizirali vzorce hmelja na določene kakovostne parametre. Tako smo v času obiranja
hmelja pobrali po terenu, analizirali in statistično obdelali skupno 120 vzorcev pridelka
zračno suhega hmelja naslednjih sort: Aurora, Savinjski golding, Bobek, Celeia, Styrian gold,
Styrian Cardinal in Styrian Wolf. V vseh vzorcih smo določili vsebnost vlage in alfa-kislin
(KVH – TE). Vrednosti alfa-kislin so bile skoraj pri vseh sortah nižje od povprečne vrednosti
zadnjih desetih let. Vsebnost tujih snovi v hmelju (primesi in odpada) ter vsebnost semena
smo določili v 50 vzorcih.V okviru naloge smo tudi mesečno objavljali na spletnih straneh
IHPS poročila o certificiranem pridelku slovenskega hmelja letnika 2020 in 2021.
3.1.1.3 Tehnologije pridelave in predelave hmelja
Vodja: Gregor Leskošek
Strokovna naloga Tehnologije pridelave in predelave hmelja se je izvajala na podlagi
uredbe, ki ureja trg s hmeljem (UL RS 60/2010) in Pravilnika o izvajanju javne službe v
hmeljarstvu (UL RS 45/2010) kot javna služba v hmeljarstvu iz proračunske postavke 7649.
Izvajanje dela pridelovalci spremljajo preko Odbora in tehnoloških sestankov celo leto.
Strokovna naloga temelji na sedmih delovnih sklopih. Glavni poudarek naloge je svetovanje
in podpora pri pridelavi hmelja, ki temelji na prognozah bolezni in škodljivcev hmelja,
namakanja, gnojenja ter tehnološke zrelosti. Hkrati se glede na potrebe in zanimanje
hmeljarjev ter stroke izvajajo tudi različni tehnološki poskusi, ki služijo razvoju novih
tehnologij in metod pridelave hmelja. Obdelujejo se meteorološki podatki za namen
spremljanja rasti in razvoja hmelja ter izdajanja navedenih napovedi. Na področju
usmerjanje uporabe FFS v hmeljarstvu se izdela vsakoletni seznam dovoljenih FFS za
varstvo hmelja v Sloveniji, v okviru naloge smo na evropskem nivoju vključeni v skupini
Commodity Expert Group (CEG) za Minor Uses – Hops. Izdeluje se sistemska analiza
konkurenčnosti in globalnih tržnih razmer v hmeljarstvu ter modelna analiza variabilnih
stroškov pridelave hmelja v Sloveniji. Uporabnike izobražujemo in obveščamo preko
tehnoloških sestankov hmeljarjev, Hmeljarskih informacij, vsako leto pa organiziramo in
izvedemo Seminar o hmeljarstvu.
V letu 2021 smo na področju tehnoloških poskusov zaključili s preizkušanjem različnih vodil
iz naravnih materialov za uporabo v hmeljarstvu. izvedli poskuse uporabe učinkovitosti
stimulatorjev odpornosti rastlin, vpliv tehnoloških postopkov med obiranjem na indeks
staranja hmelja ter izvedli poskus dognojevanja z različnimi foliarnimi gnojili. Na področju
uporabe fitofarmacevtskih smo izvedli monitoring odpornosti/rezistence FFS na bolezni in
škodljivce v hmeljarstvu.
3.1.1.4 Introdukcija novih in tujih sort hmelja
Vodja: dr. Barbara Čeh
Strokovna naloga Introdukcija novih in tujih sort hmelja se je izvajala na podlagi Zakona o
kmetijstvu (ZKme 1, UL RS, št. 45/2008), Uredbe o ureditvi trga s hmeljem (UL RS, št.
20/2009), Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem (UL RS,
št. 60/2010) ter Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem (UL
RS št. 50/2015). Cilji v letu 2021 so bili: sajenje novega nasada hmelja sorte Styrian Dragon
na lokacijo IHPS za izvedbo poskusa, ugotavljanje morebitnega pojava fiziopatij pri novih
sortah in iskanje njihovega vzroka, pridobivanje/zbiranje informacij o odzivu rastlin novih sort
hmelja po sajenju na karantenske premene, vzpostavitev ukorenišča z novimi sortami za
dodatna testiranja s poudarkom na škodljivih organizmih, določevanje ustreznih rastnih
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razmer v naših pridelovalnih območjih za zanimive tuje sorte, priprava sadilnega materiala
za sajenje poskusa v letu 2022.

3.2 JAVNA SLUŽBA V VRTNARSTVU
Vodja: mag. Nataša Ferant
V letu 2021 smo v okviru javne službe za vrtnarstvo izvajali različne strokovne naloge in
sicer: i) selekcija zelišč, ii) introdukcija in ekološka rajonizacija zelišč ter ugotavljanje njihove
vrednosti za predelavo in iii) tehnologije pridelave zelišč. Selekcijo smo izvajali na IHPS pri
kolmežu (Acorus calamus L.) na različnih akcesijah iz genske banke zdravilnih in
aromatičnih rastlin na IHPS. Pri selekciji smo posadili posamezne akcesije v poskusni nasad
v letu 2019. V letu 2021 smo izmerili osnovne morfološke parametre in določili kemične
parametre (količino eteričnega olja). Pri introdukciji smo preizkušali 3 sorte rožmarina za
pridelovanje v Sloveniji (Arp, Blue Winter in akcesija iz kolekcije na IHPS). Pri ekološki
rajonizaciji smo ugotavljanje vrednosti za pridelavo in smo jo izvajali pri laškem smilju
(Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.), slezu (Althaea officinalis L.) in trajnemu lanu
(Linum perenne L.) v tretjem letu pridelave na treh lokacijah (Žalec, Nova Gorica in Logarska
dolina). Določili smo količino pridelka in kvaliteto pridelka (kemični parametri po Evropski
farmakopeji 5.0Ph. Eur.). Pri tehnologijah pridelave na lokaciji IHPS Žalec smo v poljskem
poskusu proučevali vpliv različnih odmerkov dušika (0, 20, 40, 60 in 80 kg/ha) na pridelek
rožmarina pri sorti Arp v tretjem letu in ugotovili, da so pridelki višji, če jih pognojimo z
odmerkom 20 oz. 40 kg N/ha odvisno od leta ter vpliv gostote sajenja (30, 40, 50, 60 in 80
cm) na pridelek rožmarina pri sorti Arp v drugem letu.

3.3 STROKOVNE NALOGE S PODROČJA VARSTVA IN REGISTRACIJE
SORT RASTLIN IN SEMENARSTVA ZA PODROČJE
CERTIFICIRANJA SADILNEGA MATERIALA ZA HMELJARSTVO
Vodja: dr. Magda Rak Cizej
V sklopu programa strokovnih nalog s področja varstva in registracije sort rastlin ter
semenarstva smo na področju preizkušanja razločljivosti izenačenosti in nespremenljivosti
sort hmelja (RIN) delo namenili obnovi referenčnega nasada sort hmelja za izvajanje RIN. V
okviru strokovne naloge je potekalo laboratorijsko testiranje uradno odvzetih vzorcev
izvornega (IMR) in osnovnega genetskega materiala hmelja (OMR) na prisotnost določenih
gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov. IMR kot najvišja razmnoževalna stopnja
hmelja, so bili testirani na 3 viruse (ApMV, HMV, ArMV) in 3 viroide (HLVd, HDVd in
CBCVd). V letu 2021 smo opravili kontrolo pri 97 IMR. OMR, kjer smo izvedli kontrolo na
viruse ApMV in HMV, pa smo testirali 2442 rastlin, hkrati so bile OMR laboratorijsko
testirane na viroida HSVd in CBCVd. V skladu s predlaganim in potrjenim protokolom za
hrambo standardnih vzorcev sort hmelja smo rastline 23 sort vpisanih v sortno listo ohranjali
v in vitro razmerah ter posadili sadilni material sort v referenčni nasad.
V skladu z odločbo o dodelitvi javnega pooblastila Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije v Žalcu za vodenje postopka in za odločanje v postopku uradne potrditve semena
žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic, ter semenskega krompirja, smo izvajali postopke
uradnega potrjevanja po predpisani zakonodaji.

3.4 GENSKA BANKA HMELJA
Vodja: izr. prof. dr. Andreja Čerenak
V okviru javne službe smo ohranjali 215 akcesij hmelja v nasadu ob IHPS in v rastlinjaku. V
tkivni kulturi smo ohranjali 37 RGV hmelja. Opravili smo terensko delo in nabrali 15 novih
genskih virov hmelja iz okolice Dravograda, pri več izmed njih smo zbrali tudi semena. Vsa
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opažanja in podatke smo evidentirali v interno bazo in v podatkovno bazo SRGB. O
rezultatih dela smo obveščali zainteresirano javnost. Pripravili smo dva članka o ohranitvi
genskih virov hmelja na IHPS kot del diseminacije naloge.

Slika 3: Divji hmelj ob reki Dravi v okolici Dravograda (Foto: T. Selič).

3.5 GENSKA BANKA ZDRAVILNIH IN AROMATIČNIH RASTLIN
Vodja: mag. Nataša Ferant
Genska banka zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS je podizvajalec genske banke
zdravilnih in aromatičnih rastlin na Biotehniški fakulteti. V okviru te javne službe smo v letu
2021 ohranjali 134 avtohtonih akcesij zdravilnih in aromatičnih rastlin v različnih oblikah
(seme, sadike in in vitro), in sicer v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin, v semenski banki in
v razmerah in vitro. Kaljivost smo preverjali pri 4 akcesijah, osnovni opis smo izvedli pri 4
akcesijah in za sajenje v gensko banko razmnožili 5 akcesij. O rezultatih dela smo obveščali
zainteresirano javnost.

3.6 STROKOVNE NALOGE S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
RASTLIN
Vodja: dr. Sebastjan Radišek
Izvajanje nalog je organizirano v okviru Javne službe zdravstvenega varstva rastlin na
območju Celjske in Koroške regije ter javnih pooblastil Uprave za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin RS (UVHVVR). V okviru programov strokovnih nalog smo v letu 2021
koordinirali in izvajali programe preiskav in spremljanj določenih škodljivih organizmov,
izvajali laboratorijske preiskave, izvajali opazovalno-napovedovalno dejavnost in nudili
strokovno podporo UVHVVR s področja dela. Vsebina nalog je predstavljena v posameznih
poglavjih tega poročila.
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3.6.1 Naloge zdravstvenega varstva po javnem pooblastilu
3.6.1.1 Izvajanje programov preiskav škodljivih organizmov v skladu s

Fitosanitarnim programom EU za leti 2021 in 2022
Nosilci nalog: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Silvo
Žveplan
Program poteka z namenom ugotavljanja navzočnosti novih in karantenskih škodljivih
organizmov za območje EU ali za ugotavljanje razširjenosti posebej nevarnih karantenskih
škodljivih organizmov na območju Slovenije. V letu 2021 smo s pooblaščenimi inštitucijami v
Sloveniji in UVHVVR sodelovali pri pripravi in izvajanju programov preiskav naslednjih
škodljivih organizmov:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

paprikar (Anthonomus eugenii),
rdečevratni kozliček (Aromia bungii)
fižolova bakterijska uvelost (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens),
krompirjevi bolhači (Epitrix spp.),
gliva Geosmithia morbida,
zlata trsna rumenica (Grapevine flavescence doree phytoplasma) in prenašalec
ameriški škržatek (Scaphoideus titanus),
viroidne zakrnelosti hmelja (HSVd in CBCVd),
bakterijska uvelost koruze (Pantoea stewartii sobsp. Stewartii),
japonski hrošč (Popillia japonica),
jabolčna muha (Rhagoletis pomonella),
afriški plodov zavijač (Thaumatotibia leucotreta),
tomato leaf curl New Delhi virus (TolCNVD),
virus rjave grbančavosti plodov paradižnika (Tomato Brown Rugose Fruit virus –
TOBRFV),
bakterijski ožig oljk (Xylella fastidiosa),
hrušev ožig (Erwinia amylovora).

3.6.1.2 Naloge laboratorijskih preiskav
Vodja: dr. Sebastjan Radišek
Diagnostični laboratorij za varstvo rastlin je izvajal diagnostične analize vzorcev, ki so bili
odvzeti v okviru različnih spremljanj škodljivih organizmov, certifikacije sadilnega materiala
hmelja, strokovnih nalog, projektov in tržnih poskusov. Kot podporo prognostični službi smo
pregledovali vzorce spremljanj dinamike hmeljeve peronospore in jablanovega škrlupa, ki
poteka s pomočjo lovilcev spor in ostalih tehnik. Za potrebe žlahtnjenja hmelja smo izvajali
umetne inokulacije z namenom izvajanja selekcij. Prav tako smo izvajali aktivnosti povezane
z vzdrževanjem referenčne zbirke škodljivih organizmov v kateri hranimo več kot 100
različnih škodljivih organizmov.
Diagnostični laboratorij je imenovan v konzorcije Nacionalnih referenčnih laboratorijev (NRL)
UVHVVR za naslednjo diagnostiko:
−
−

NRL glive in oomycete: glive na hmelju, vinski trti, zeliščih in okrasnih rastlinah.
NRL za viruse, viroide in fitoplazme: virusi in viroidi na hmelju.

Laboratorij je v letu 2021 nadaljeval s pripravo na pridobitev akreditacije v skladu s ISO-IEC
17025:2017. Pri tem je bilo veliko aktivnosti usmerjenih v posodobitev dokumentov
poslovnika kakovosti, izobraževanja zaposlenih in nadgradnjo diagnostične opreme.

18/72

Letno poročilo 2021

3.6.1.3 Strokovna podpora UVHVVR
Nosilci nalog: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Silvo
Žveplan, mag. Jolanda Persolja, Franček Poličnik, dr. Tanja Guček
Program je namenjen zagotavljanju stalne strokovne podpore UVHVVR pri spremljanju,
zaznavanju in obvladovanju karantenskih in ostalih škodljivih organizmov (ŠO) rastlin.
Pomembna naloga je tudi zagotavljanje sprotnega obveščanja UVHVVR o novih najdbah ali
drugih nenavadnih/povečanih pojavih škodljivih organizmov na območju Slovenije. V ta sklop
spada tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih strokovnih telesih s področja diagnostike
in obvladovanja ŠO rastlin. V okviru programa 2021 je IHPS izvajal naslednje nalog:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Strokovno sodelovanje na EU in mednarodnem nivoju.
Sodelovanje v EUPHRESCO projektu 2020-C-360 Učinkovitost razkužil za
preprečevanje karantenskih virusov in viroidov.
Obvladovanje verticilijske uvelosti hmelja.
Spremljanje večletnih plevelnih vrst v kmetijski pridelavi.
Strokovna podpora UVHVVR-IVHVVR v primeru najdb viroidne zakrnelosti hmelja.
Program ukrepov za izkoreninjenje hude viroidne zakrnelosti hmelja 2019-2021.
Zmanjševanje populacije kapusovih bolhačev na zelju.
Zmanjševanje populacije strun na gomoljih krompirja.
Marmorirana smrdljivka (Haliomorpha halys).
Virusne bolezni vinske trte.
Ugotavljanje navzočnosti bakterije Pseudomonas syringae pv. Actinidiae.
Agrometeorološki informacijski sistem.
Druge strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin.
Mednarodno leto zdravja rastlin v letu 2021.

3.6.2 Javna služba zdravstvenega varstva rastlin
3.6.2.1 Opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov
Nosilci nalog: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Silvo
Žveplan, mag. Jolanda Persolja, Franček Poličnik
Na območju Celjske in Koroške regije smo spremljali pojav in razvoj škodljivih organizmov
kmetijskih rastlin v hmeljarstvu, poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Glede
na prostorsko pokritost s kmetijskimi kulturami smo na opazovanih točkah beležili:
vremenske podatke, fenološke faze, spremljali modele za napoved bolezni in beležili
prisotnost bolezni ter posameznih škodljivcev. Na podlagi rezultatov opazovanj smo izdelali
napovedi za varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi in redno obveščali pridelovalce o
pojavu in ustreznih ukrepih varstva rastlin.
3.6.2.2 Ostale naloge javne službe
−
−
−
−
−
−
−
−

Vzdrževanje mreže agrometeoroloških lokacij, postaj in senzorjev ter kontrola
kakovosti podatkov
Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev
Sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo
Reševanje nepričakovanih ali novih problemov varstva rastlin
Preprečevanje in evidentiranje pojava talnih gliv in plesnivk
Pregled seznamov dovoljenih FFS za IPZ-kapusnice
Strokovna podpora pri vzpostavitvi sistema za napoved oroševanja za zaščito
sadovnjakov pred spomladansko pozebo
Kontrola vnosov in analize podatkov programov preiskav
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−

Geografski informacijski sistem (GIS)

3.6.2.3 Integrirano varstvo rastlin
−
−
−
−
−
−
−

Problematika zatiranja listnih uši in krvave uši na jablani
Problematika obvladovanja ameriškega škržatka
Obvladovanje koruzne vešče v koruzi
Določanje odpornosti vrtnin na povzročitelje talnih bolezni
Alternativne metode zatiranja plevelov v zeliščih in urbanem okolju
Zatiranje plevelov v čebuli
Obvladovanje hmeljevega bolhača

3.6.2.4 Prognoza v hmeljarstvu
Vodja: Gregor Leskošek
Nosilci nalog: dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kot pooblaščena inštitucija izvaja razširjen
program opazovalno-napovedovalne službe za področje varstva hmelja na vseh
pridelovalnih območjih v Sloveniji. V okviru naloge smo spremljali pojav in razvoj vseh
gospodarsko pomembnih škodljivcev hmelja ter izdajali navodila za varstvo hmelja. Prav
tako smo redno beležili fenološke faze hmelja. Naloga se izvaja po pooblastilu UVHVVR in
se financira v okviru Javne službe v hmeljarstvu.

3.7 OCENJEVANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (FFS) IN
STROKOVNA INFORMACIJSKA PODPORA NA PODROČJU
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE
Vodja: Primož Bukovec
Na podlagi Programa strokovnih nalog s področja ocenjevanja fitofarmacevtskih sredstev za
leto 2021, smo v sklopu omenjene strokovne naloge sodelovali naslednji raziskovalci IHPS:
−

−
−

−
−

Doc. dr. Iztok Jože Košir, univ. dipl. kem: vodja oddelka za agrokemijo in pivovarstvo
na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu; ocenjevanje fizikalno
kemijskih lastnosti fitofarmacevtskih sredstev in analitskih metod za določanje
njihovih ostankov.
Mag. Simona Luskar, univ. dipl. inž. kmet.: raziskovalka za varstvo rastlin na Inštitutu
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu; ocenjevanje uporabe in učinkovitosti
fitofarmacevtskih sredstev.
Primož Bukovec, univ. dipl. inž. kmet: vodja oddelka za uradno potrjevanje in
ocenjevanje FFS, raziskovalec na področju pedologije in ekologije na Inštitutu za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu; ocenjevanje usode in obnašanja
fitofarmacevtskih sredstev v okolju.
Marija Malovrh, univ. dipl. biol.: raziskovalka za varstvo rastlin pri Inštitutu za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu; ocenjevanje ekotoksikologije FFS.
dr. Miha Ocvirk, univ. dipl. inž. kem.: raziskovalec na Inštitutu za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije; ocenjevanje usode in obnašanja fitofarmacevtskih sredstev v
okolju.

Na IHPS se opravlja ocenjevanje za fitofarmacevtska sredstva na podlagi naročila UVHVVR
za sredstva, ki so v postopku registracije, podaljšanja registracije, razširitve uporabe,
ponovnega pregleda registracije v skladu z Direktivo ES o vključitvi aktivne snovi za uporabo
kot fitofarmacevtsko sredstvo (reregistracija), ter s sprejeto najnovejšo zakonodajo tudi
ocenjevanje in komentiranje dokumentacije posameznih FFS znotraj posameznih EU con.
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Na IHPS smo v letu 2021 ocenjevali fitofarmacevtska sredstva za fizikalno-kemijske lastnosti
in analitske metod FFS, uporabo in učinkovitost FFS, usodo in obnašanje FFS v okolju in
ekotoksikologijo FFS. V okviru te naloge smo bili ocenjevalci FFS v največji meri usmerjeni
predvsem na EU trg, kjer smo izvedli kar nekaj tako imenovanih conskih ocen FFS, ki veljajo
ne samo v Sloveniji, ampak v celi EU srednji coni.
Izvajali smo podporo pri nemotenem delovanju evidence usposabljanj iz fitomedicine in
spletnih pregledovalnikov za obveščanje javnosti in izvajali koordinacijo centrov
usposabljanj. O poteku izvajanja programa strokovne naloge »Ocenjevanje fitofarmacevtskih
sredstev, ter strokovne in informacijske podpore na področju usposabljanj iz fitomedicine«
smo poročali med letom v treh delnih poročilih kot tudi ob koncu leta v letnem poročilu. Vse
strokovne ocene, ki smo jih izdelali se nahajajo v delnih poročilih in skupnem letnem poročilu
danemu na MKGP, UVHVVR. Skozi vse leto so se vsi sodelavci na tej strokovni nalogi
udeleževali rednih strokovnih srečanj in izobraževanj o okviru UVHVVR in drugih
organizatorjev doma in v tujini.

3.8 UKREPI SODELOVANJA PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA
OBDOBJE 2017-2020
3.8.1 EIP
3.8.1.1 Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba
Vodja: mag. Jakob Manfreda (FKBV), za IHPS: dr. Barbara Čeh
Cilj projekta EIP Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba je bil na podlagi uvajanja
novih praks vpeljati tehnologijo za pridelovanja soje in drugih zrnatih stročnic za različne
sisteme pridelave ter s tem ustvariti pogoje za tržno uspešno proizvodnjo. Projekt se je začel
v letu 2019. IHPS je v okviru projekta vodil tematiko pridelave visokega fižola v žičnicah
hmeljišč v premeni. V letu 2021 smo ponovno postavili poljski poskus v hmeljišču
kmetijskega gospodarstva Leskošek, ki je prav tako sodeloval kot partner v projektu.
Objavljali smo na spletni podstrani projekta ter tudi preko drugih diseminacijskih kanalov.
3.8.1.2 Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode
(PRO-PRIDELAVA)
Vodja: dr. Matjaž Glavan (BF), za IHPS: dr. Boštjan Naglič
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je v letu 2021 sodeloval kot projektni partner
pri projektu Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo
vode (PRO-PRIDELAVA), ki ga je Biotehniška Fakulteta Univerze v Ljubljani, kot vodilni
partner, pridobila v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020. Projekt EIP PRO-PRIDELAVA je namenjen razvoju novih
tehnologij in praks pridelave hmelja, sadja, žita, zelenjave in namiznega grozdja, s pomočjo
optimizacije rabe vode pri namakanju. Projekt se je konec leta 2021 zaključil in doprinesel k
izboljšanju produktivnosti kmetijske pridelave k razvoju učinkovite in trajnostne rabe vode. V
letu 2021 smo v okviru projekta pomagali partnerski kmetiji iz Savinjske statistične regije pri
uporabi sistema podpore odločanja o namakanju (SPON), poročali o aktivnostih in
doseženih rezultatih v okviru partnerstva, sodelovali pri pripravi vide vsebin in razširjali
rezultate projekta.
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3.8.1.3 Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje
Vodja: dr. Danilo Bevk (NIB), za IHPS: mag. Nataša Ferant
Glavni cilji tega EIP projekta so: izboljšati prenos znanja v prakso na področju divjih
opraševalcev v sadjarstvu, vzpostaviti dobre prakse varovanja opraševalcev na vzorčnih
kmetijskih gospodarstvih, izboljšati razmere za divje opraševalce v sadovnjakih in s tem
prispevati k varovanju biotske raznovrstnosti in povečati zanesljivost in kakovost
opraševanja. V sadovnjakih, ki so vključeni v projekt, bomo izboljšali prehranske in gnezdilne
razmere za opraševalce. Poleg tega bomo izvedli program usposabljanja za kmete, pripravili
predavanja in delavnice, organizirali strokovni posvet, izdali priročnik in izobraževalne video
vsebine. V letu 2021 smo sodelovali pri pripravi priročnika: Sadjarji za opraševalce in
opraševalci za sadjarje.
3.8.1.4 Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode
Vodja: dr. Janko Urbanc (GeoZS), za IHPS: dr. Boštjan Naglič
Nosilci nalog: dr. Boštjan Naglič, Bojan Čremožnik, Blaž Verdel in dr. Barbara Čeh
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije sodeluje kot projektni partner pri EIP projektu
Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode (EIP VODE), ki ga
je Geološki zavod Slovenije, kot vodilni partner, pridobil v okviru ukrepa Sodelovanje iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Glavni cilj projekta
je uvedba okolju oziroma vodam prijaznejših kmetijskih praks za pridelavo kmetijskih
pridelkov, tako na področju živinoreje kakor tudi poljedelske, vrtnarske, vinogradniške ter
hmeljarske kmetijske proizvodnje. V letu 2021 smo na lokaciji kmetijskega gospodarstva,
kjer so bila uporabljena različna gnojila na štirih različnih obravnavanjih, spremljali izcedne
vode iz površja tal z lizimetri. S posebno črpalko smo iz lizimetrskih posod, ki so bile
vstavljena v vsakem obravnavanju, izčrpali vodo, zabeležili njeno količino ter vzorce vode
poslali v laboratorij za določitev vsebnosti nitratov.
3.8.1.5 Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah z razvojem
empirično podprtih panožnih krožkov in razvojem računalniškega sistema za
poslovno odločanje na kmetijah
Vodja: KGZS MS, za IHPS: prof. dr. Martin Pavlovič
Koordinator EIP Farm manager je KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, ki
povezuje 17 partnerjev. Cilj projekta je v izdelavi orodij za izboljšanje in posodobitev sistema
svetovanja na slovenskih kmetijah, katerega posledica bi bili boljši proizvodni rezultati
vključenih kmetij. Gre za svetovanje in delo v panožnih krožkih, kjer je poudarek na analizi
proizvodnih podatkov v povezavi z ekonomiko poslovanja ter iskanju tehnoloških rešitev za
izboljšanje pridelave in prireje ter doseganje optimalne proizvodnje. V letu 2021 smo
zastavili ločeno izvedbo koncepta empirično podprtega panožnega krožka tudi za
hmeljarstvo (PKH) ter organizirali skupino in dorekli smernice za posodobitev tehnoloških
inputov za izračun pokritja – na podlagi modelnih kalkulacij variabilnih stroškov pridelave.
3.8.1.6 Vzpostavitev vzdrževalne selekcije čebulnic za pridelavo zdravega semenskega
materiala slovenskih sort česna in šalotke (EIP ČEBULNICE)
Vodja: GRM Novo Mesto, za IHPS: izr. prof. dr. Andreja Čerenak
V sklopu EIP smo najprej preliminarno prenesli semenski material štirih različnih sort šalotke
v in vitro razmere. Med sortami ni prišlo do občutnejših razlik med uspešnostjo prenosa.
Sledila je usmerjenost prenosa avtohtone slovenske sorte 'Pohorka' v in vitro razmere, ki
smo jo dobili pri projektnem partnerju Semenarna Ptuj. V prvem delu smo v in vitro prestavili
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čebulice, testirane na prisotnost 8 virusov z ELISA testi na KIS. Sledil je velik izpad rastlin v
in vitro pogojih, saj so bile rastline že predhodno okužene z glivo Aspergillus niger z
opaznimi črnimi lisami na strokih. V nadaljevanju smo opravili več različnih razkuževanj za
rešitev problema. Izmed vseh obravnavanj je bil najuspešnejši postopek, ko smo k
osnovnemu gojišču dodali fungicid Luna Experience in na ta način zmanjšali izpad in okužbe
prestavljenih rastlin. Rezultati določanja virusov so potrdili prisotnost SLV (Shallot latent
virus) pri večini analiziranih vzorcev. Izmed vseh čebulic pri 10 nismo potrdili okužbe z virusi.
Trenutno so rastlinice šalotke v epruvetah z osnovnim gojiščem pod ustreznimi pogoji v
rastni komori. Najbolj vitalne smo že prestavili na gojišče za debelitev čebulic.

Slika 4: Poganjki šalotke sorte Pohorka po enem mesecu vzgoje na gojišču (Foto: J. Polanšek).

3.8.2 Pilotni projekti
3.8.2.1 Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in
odpornih sort hmelja
Vodja: izr. prof. dr. Andreja Čerenak
Nosilci nalog: Monika Oset Luskar
Zaključili smo projekt, v katerem smo proučili čas rezi hmelja za sorti Styrian Wolf in Styrian
Eagle. Pri sorti Styrian Wolf ocenjujemo, da je najprimernejši termin rezi med 5. in 15.
aprilom, ko so izmerjene vrednosti pridelka in vsebnosti alfa-kislin bile najvišje. Za sorto
Styrian Eagle priporočamo, da se poreže od konca marca do sredine aprila. Obe sorti sta
dosegli do 18 % alfa-kislin v zračno suhem hmelju. Na osnovi opazovanj ocenjujemo, da se
pri sorti Styrian Wolf lahko pričakuje vsaj do 30 % višji pridelek kot pri sorti Styrian Eagle.
Potrdili smo občutljivost sorte Styrian Wolf na hmeljevo peronosporo, kar je zahtevalo
večkratno tretiranje s fungicidi. Pri Styrian Eaglu težav s primarno okužbo nismo zasledili,
kar potrjuje odpornost te sorte na sistemske okužbe hmeljeve peronospore. V času obiranja
smo izvedli tudi pregled storžkov in ugotovili, da čas rezi pri nobeni izmed vključenih sort ni
bistveno vplival na okužbe z boleznimi.
Styrian Wolf in Styrian Eagle sta obe visoko grenčični dišavni sorti, prva z značilno višjim
pridelkom in toleranco na CBCVd. Glede odpornosti na ostale bolezni izkazuje boljše
lastnosti Styrian Eagle, ki izraža tudi višjo odpornost na verticilijsko uvelost hmelja.
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Slika 5: Nove sorte hmelja v poljskem poskusu (Foto: A. Čerenak).

3.8.2.2 Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD
Vodja: dr. Barbara Čeh
Pilotni projekt Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD poteka v okviru
ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020, podukrep Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in
tehnologij. S prenosom znanja v prakso s strani vodilnega partnerja IHPS ter sodelujočega
partnerja KGZS-MB je cilj vzpostaviti tri pilotne kmetije, ki se nahajajo v dveh statističnih
regijah (Prekmurje in Primorsko-Notranjska), na katerih se bo moč naučiti in videti, da so
lahko male kmetije konkurenčne, četudi imajo svojo posest na OMD in VVO, ob
predpostavki, da izkoristijo svoje naravne danosti. Male kmetije ne morejo biti konkurenčne
velikim, ki obenem ne ležijo na OMD, s klasično tehnologijo pridelave. Tudi v letu 2021 smo
prenesli na kmetije znanja s področja strokovno utemeljenega gnojenja, izdelovanja
kolobarja, ekološkega zatiranja plevelov, agrotehnike pridelave alternativnih poljščin in
zelišč, izdelave različnih olj in nasada orehov. Delali smo tudi na diseminaciji in redno
objavljali na spletni strani projekta.
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Slika 6: Zloženke, nastale v projektu.

3.8.2.3 Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah v času
podnebnih sprememb
Vodja: mag. Nataša Ferant
V projektu z različnimi metodami (ekološka, biodinamična, permakulturna pridelava, uvajanje
pridelovanja medovitih zelišč) in poudarkom na dodajanju vrednosti pridelavi zelišč in
alternativnih poljščin izboljšujemo ekonomiko na kmetiji. Povečujemo biotsko pestrost ter
pestrost kolobarja na partnerskih kmetijah. Poudarek je tudi na ohranjanju visokodebelnih
sadovnjakov in dodajanju dodane vrednosti na področju sadjarstva, ohranjanju pasme
krškopoljskega prašiča in čebele kranjske sivke, sonaravnem načinu kmetovanja (ekološki,
biodinamičen, permakultura, povezana s tradicionalnimi znanji …) ter vključevanju mladih na
kmetijskem gospodarstvu, ki bodo sodelovali in se v prihodnosti morda navdušili za prevzem
kmetije.
V letu 2021 so na partnerskih kmetijah izvajali kolobar alternativnih poljščin, posadili
medovite zeliščne vrtove, izdelali nove izdelke iz sadja, zelišč in krškopoljskega prašiča in 1
kmetija je registrirala dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
3.8.2.4 Optimizacija tehnologije pridelave industrijske konoplje
Vodilna inštitucija: SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov so. p.,
partner IHPS, za IHPS dr. Barbara Čeh
Cilj pilotnega projekta, ki se je začel jeseni 2019 in se je z letom 2021 zaključil, je bil na petih
pilotnih kmetijah, ki imajo svoje kmetijske površine v dveh statističnih regijah (Jugovzhodna
Slovenija in Koroška), vzpostaviti primere dobre prakse trajnostnega in konkurenčnega
pridelovanja navadne konoplje za socvetje, tudi v smislu trajnostnega upravljanja s tlemi, kot
enim od najbolj pomembnih naravnih virov in hkrati doseganja čim večje dodane vrednosti v
pridelavi. Na kmetijah si bo moč ogledati trajnosten način pridelovanja navadne konoplje za
socvetje in ga prenašati na druge kmetije ali pridobivati nove, lastne ideje za vpeljevanje
trajnostnega in hkrati konkurenčnega kmetovanja. V letu 2021 smo izvedli tri demo poljske
poskuse v dveh statističnih regijah z navadno konopljo kot virom kanabinoidov in izvajali
diseminacijo rezultatov. Izdelali in natisnili smo priročnik Pridelovanje industrijske konoplje
za namen ekstrakcije kanabidiola (CBD).
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Slika 7: V okviru projekta smo izdali priročnik na temo pridelave konoplje za socvetja; obstaja tiskana
verzija, a ga najdete tudi na spletu.

3.8.2.5 Napoved kapljičnega namakanja v hmeljarstvu Vodja: dr. Boštjan Naglič
Nosilci nalog: Bojan Čremožnik in Blaž Verdel
Pilotni projekt Napoved kapljičnega namakanja v hmeljarstvu, ki se je začel izvajati konec
leta 2020 bo prispeval k povečanju učinkovitosti rabe vode pri namakanju hmelja in k
trajnostni rabi vode na kmetijah. V okviru projekta bo na demonstracijskih kmetijah različnih
velikosti, ki se nahajajo v dveh različnih statističnih regijah, vzpostavljen sistem, ki bo
omogočal napovedovanje namakanja na osnovi vodnozadrževalnih lastnosti tal in trenutne
količine vode v tleh. Na ta način se bo poraba vode optimizirala, kar bo bistveno prispevalo k
učinkovitejši in trajnostni rabi vode na kmetijskih gospodarstvih. V letu 2021 smo v tesnem
sodelovanju s partnerskimi kmetijami inštalirali potreben material za spremljanje vlažnosti
tal, zasnovali sistem za napovedovanje namakanja z rolomati in kapljičnega namakanja,
povzorčili tla za določitev fizikalnih parametrov, ki so potrebni za pravilno izvajanje
namakanja. O izvedenih projektnih aktivnostih smo poročali v strokovni reviji in na sestanku
hmeljarjev.
3.8.2.6 Uvajanje alternativnih možnosti varstva hmelja pred škodljivimi organizmi glede na
podnebne spremembe
Vodja: dr. Magda Rak Cizej
Delo na področju pilotnega projekta je potekalo v skladu s terminskim planom, ki smo si ga
predhodno pripravili. Pilotni projekt poteka od novembra 2020 skupaj s Kmetijsko gozdarsko
zbornico Slovenije-Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje in tremi kmetijskimi gospodarstvi;
Šlander Štefana, Jošt Tanje in Hace Petra. KMG Hace bo modelna kmetija, kamor bomo
prenesli dobro kmetijsko prakso s kmetij v partnerstvu. Na dveh kmetijah (KMG Šlander in
KMG Jošt) smo poskušali z alternativnimi pripravki zmanjševati populacijo hmeljevega
bolhača (Psylliodes attenuatus) in hmeljevega rilčkarja (Neoplinthus tigratus porcatus).
Poleg preskušanja pripravkov za zmanjševanje populacije škodljivcev smo se osredotočili
tudi na bolezni na hmelju in sicer na primarno in sekundarno hmeljevo peronosporo
(Pseudoperonospora humulii) ter hmeljevo pepelovko (Sphaerotheca macularis). Prvi
rezultati uporabljenih pripravkov ,ki smo jih dobili v lanskem letu so pokazali prve delne
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rezultate in jih bomo v letošnje letu ponovno preskusili na vseh treh kmetijah. Rezultati
pilotnega projekta so objavljeni tudi na spletni strani vodilnega partnerja.
3.8.2.7 Inovativne ekosistemske rešitve za prilagajanje na podnebne spremembe za
pridelovanje zelišč na malih kmetijah (ZELPOD)
Vodja: mag. Nataša Ferant
Z ekosistemskimi pristopi, ki vključujejo varčno rabo naravnih virov in prilagoditve na
omejene pogoje kmetovanja je potrebno upoštevati nova znanja in izkušnje ter tudi tradicijo
in inovacije s področja trajnostnih oblik kmetovanja in prilagoditev kmetovanja glede na
geografsko lego in resurse posamezne kmetije oz. pridelovalca. Na osnovi analize potreb
partnerskih kmetij bomo poiskali strokovne rešitve kako na štirih partnerskih kmetijah z
uporabo novih metod za povečanje sonaravne pridelave in ekosistemskih rešitev prilagoditi
pridelavo zelišč v času podnebnih sprememb (npr. pomanjkanje vode, sušna obdobja…). Z
ekosistemskimi pristopi bomo povečali zadrževanje vlage v tleh ter bogatenje zemlje s hranili
po naravni poti. Uvajanje novih vrst zelišč na kmetijah in njihova pridelava predstavlja velik
tržni potencial v Sloveniji ter povečanje samooskrbe ne samo za gospodinjsko samooskrbo
ampak tudi za javne zavode s kvalitetnimi čaji.Tako bodo kmetije izboljšale svojo ekonomiko.
V letu 2021 so na vseh partnerskih kmetijah del površine namenili in postavili ekosistemske
rešitvam (različni tipi gred: gomilasta greda, greda pogača, terasaste grede, dvignjena
greda) in jih delno posadili z različnimi zelišči.

3.8.3 Priprava priročnikov oziroma splošnih in specifičnih standardnih
operativnih postopkov za ex situ ohranjanje rastlinskih genskih virov
Vodja: izr. prof. dr. Jelka Šuštar Vozlič (KIS), za IHPS: izr. prof. dr. Andreja Čerenak,
mag. Nataša Ferant
V priročniku smo predstavili upravljanje zbirke navadnega hmelja, ki jo v sklopu Javne
službe nalog rastlinske genske banke (JSRGB) ohranjamo in vzdržujemo na našem inštitutu.
Postopek hranjenja akcesij hmelja vključuje ohranjanje v obliki semena, v nasadu ali v in
vitro razmerah in sicer pridobivanje akcesij s terena z nabiranjem rastlinskih delov
(podzemnih), zbiranje semen na ženskih rastlinah in nato vzgojo rastlin. Natančno smo
opredelili vse faze postopka, vključno z dokumentiranjem akcesij, izmenjavo in distribucijo
akcesij.
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4 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
V letu 2021 smo na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije opravljali program
praktičnega izobraževanja za: 1 študentko Visoke šole za varstvo okolja v Velenju, 1
študentko Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2 dijaka Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in
računalništvo, 1 dijakinjo Srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju.
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5 DRUGE NALOGE PO NAROČILU IN POGODBAH S
KMETIJSKIMI IN DRUGIMI PODJETJI TER
POSLOVNIMI ZDRUŽENJI - TRŽNA DEJAVNOST,
MEDNARODNI PROJEKTI
5.1 DRUGE NALOGE PO NAROČILU S PODROČJA VARSTVA RASTLIN
5.1.1 Uradno biološko preizkušanje fitofarmacevtskih sredstev
Vodja: dr. Magda Rak Cizej
V skladu s certifikatom dobre poskusne prakse (GEP) smo v letu 2021 izvedli 6 uradnih
bioloških preizkušanj FFS in sicer herbicidni-defoliant (1), fungicidih (3) in biostimulanti (2) in
sicer na poljščinah: koruza (1) in hmelju (5). Uradna preizkušanja FFS so vsebovala oceno
učinkovitosti in fitotoksičnost na gojenih rastlinah ter v 2 poskusih tudi vpliv FFS na količino
in kakovost pridelka. Vsa poročila uradnih preizkušanj FFS so bila izvedena v skladu z
EPPO smernicami in večina od njih vnesena v mednarodno uveljavljenem programu ARM
2021.

5.1.2 Testiranje odpornosti rastlin
Vodja: dr. Sebastjan Radišek
Testiranja odpornosti rastlin na škodljive organizme opravljamo v rastnih komorah in na
Raziskovalni postaji IHPS. Večino testiranja zajema testiranje odpornosti bodočih sort
hmelja na verticilijsko uvelost hmelja (V. nonalfalfae; letalni patotip PV1). V letu 2021 smo
izvedli testiranja za naslednje naročnike:
−
−
−
−

Wye Hops LTD, Canterbury, Anglija
Charles Faram & Co Ltd, Anglija
Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH, Germany
Hop Research Institut Co., Czech Republic

5.2 DRUGE NALOGE PO NAROČILU S PODROČJA RASTLINSKE
PRIDELAVE
5.2.1 Poljski poskusi na področju gnojenja in prehrane rastlin
Vodja: dr. Barbara Čeh
V letu 2021 smo na področju gnojenja, prehrane rastlin in rodovitnosti tal izvedli en tržni
poskus. Preučevali smo možnosti vključevanja zeolita v pridelavo koruze.

5.2.2 Certificiranje pridelka hmelja
Vodja: Joško Livk
Delo na področju certificiranja pridelka hmelja je potekalo v skladu z veljavno zakonodajo.
Ves pridelek hmelja letnika 2021 je bilo potrebno priglasiti do 30. oktobra 2021. Priglasitev
pridelka so lahko hmeljarji pod določenimi pogoji opravili sami. Glavna dejavnost je bila
izvedba certificiranja pridelka hmelja in kontrola dela izvajalcev certificiranja na terenu, ter
kontrola centrov za certificiranje. V tem letu je delovalo 15 centrov za certificiranje pridelka
hmelja in 27 izvajalcev certificiranja. Skupno se je pridelka hmelja letnika 2021 certificiralo
2.185.823,22 kg.
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Glede hmeljskih površin je bilo stanje v tem letu sledeče: Aurora – 630 ha, Savinjski golding
– 150 ha, Bobek – 142 ha, Celeia – 447 ha, Hallertauer Magnum – 19 ha, Dana – 6 ha,
Styrian gold – 35 ha, Styrian Eureka – 2 ha, Styrian Cardinal – 13 ha, Styrian Wolf – 48 ha,
Fuggle – 6 ha, Cascade – 5 ha, Chinook – 1 ha, Styrian Kolibri – 3 ha, Styrian Dragon – 13
ha, Styrian Fox – 3 ha, Styrian Eagle – 3 ha, Akoya – 2 ha in sorte v preizkušanju – 3 ha.
Premen je bilo prijavljenih 360 ha.

5.2.3 Uradno potrjevanje semena poljščin in semenskega krompirja
Vodja: Joško Livk
V letu 2021 smo pregledali in uradno potrdili 128,65 ha poljščin (pšenica, ječmen, tritikala,
oves, ajda, proso, oljna ogrščica), trave in detelje, ter 11,31 ha semenskega krompirja.
Izvedli smo predpisane poljske preglede in uradna vzorčenja. Pred pakiranjem in trženjem
semena poljščin in semenskega krompirja smo izvedli uradne preglede in vzorčenja.
Semena poljščin in gomoljev semenskega krompirja, ki so izpolnjevali predpisane zahteve
po pravilniku, smo potrdili v ustrezno kategorijo.

5.3 SERVISNA DEJAVNOST IN LASTNA PRIDELAVA
5.3.1 Analize hmelja in hmeljevih produktov, piva, pivine, pivovarskih surovin
ter drugih prehranskih surovin
Vodja: doc. dr. Iztok Košir
V preteklem letu smo določili okoli 16.000 različnih fizikalno kemijskih parametrov v različnih
analiziranih matriksih s področja tal, hmelja, pivovarstva in rastlinskih tkiv. Čeprav je
akreditiranih preskusnih metod po standardu ISO EN 17025 omejeno število, so bile vse
analize opravljene v skladu s standardom in Poslovnikom kakovosti po omenjenem
standardu. Med letom smo tudi sodelovali v 18 mednarodnih medlaboratorijskih preskušanjih
na področju pivovarstva, hmeljarstva in tal.

5.3.2 Analize tal s svetovanjem in gnojilnimi načrti
Vodja: dr. Barbara Čeh
V letu 2021 smo na IHPS naredili 319 osnovnih analiz, 123 analiz vzorcev tal na N-min ter 8
analiz na nitrat v listih (hitri test), ki jih oddamo naročnikom zapisane v ustrezni preglednici z
navedbo preskrbljenosti tal z določenim hranilom ter dopišemo nasvet za gnojenje glede na
analizo, lastnosti tal in namen rabe tal (sadovnjak, travnik, njiva, vrt ali vinograd). Če je
potrebno, zapišemo tudi nasvet za apnjenje. Približno petina pridelovalcev vsakoletno
potrebuje tudi usten nasvet bodisi za pravilno preračunavanje bodisi glede gnojenja in
dognojevanja ter glede izbire gnojil (sestanek na IHPS ali po telefonu). Poleg tega smo
svetovali na področju gnojenja vseh kmetijskih rastlin preko telefona, na tehnoloških
sestankih hmeljarjev in drugih strokovnih srečanjih. Nadaljevali smo z izdelovanjem gnojilnih
načrtov s programom Kegn; izdelali smo okrog 320 enoletnih gnojilnih načrtov.

5.3.3 Izobraževanja o fitofarmacevtskih sredstvih
Vodja: Alenka Ferlež Rus
V letu 2021 smo izvedli tri osnovna usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih, enega za
svetovalce FFS, enega za prodajalce in enega za izvajalce ukrepov varstva rastlin. Na
podlagi opravljanega izpita o FFS smo podelili in izdali 24 potrdil za svetovalce za FFS, 23
potrdil za prodajalce in 39 potrdil za izvajalce ukrepov varstva rastlin. Izdano je bilo tudi 15
dvojnikov od tega 6 potrdil za svetovalce FFS, 2 potrdili za prodajalce FFS in 7 potrdil za
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izvajalce ukrepov. Prav tako smo organizirali 5 obnovitvenih usposabljanj. Pri obnovitvenih
usposabljanjih za svetovalce FFS smo podaljšali 76 potrdil, za prodajalce FFS 56 potrdil in
za izvajalce ukrepov 73 potrdil.

5.3.4 Redni pregledi naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
Vodja: Gregor Leskošek
Na osnovi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih ter Pravilnika o pogojih in postopkih, ki jih
morajo izpolnjevati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za
nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, smo na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije v letu 2021 opravljali redne preglede naprav za nanašanje FFS. Zaradi Covid
razmer so pregledi potekali samo na sedežu IHPS. Skupno smo pregledali 24 naprav.

5.3.5 Pridelava kmetijskih rastlin na poskusnih površinah
Vodja: Gregor Leskošek
V letu 2021smo na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije pridelovali hmelj na 1,5
ha. Pridelali smo 1545 kg hmelja in ga v celoti tudi prodali. Na 4 ha površin smo pogodbeno
pridelovali industrijsko konopljo ter pridelali 2602,51 kg suhih socvetij in listov.

5.3.6 Pridelava certificiranih sadik hmelja
Vodja: Monika Oset Luskar
V letu 2021 smo vzgojili 402.000 certificiranih sadik hmelja A (CSA) različnih sort.

Slika 8: Rastlinjak za pridelavo CSA sadik rastličnih sort hmelja (Foto: M. Oset Luskar).

5.3.7 Zdravilne in aromatične rastline
5.3.7.1 Sadike zdravilnih in aromatičnih rastlin, pridelane na ekološki način
Vodja: mag. Nataša Ferant
V letu 2021 smo pridobili certifikat za vzgojo ekoloških sadik zelišč SI-EKO-01. Po
smernicah ekološke pridelave smo pridelali 8.000 sadik različnih zdravilnih in aromatičnih
rastlin, ki smo jih večinoma prodali, ostale pa posadili v Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin
na IHPS ali podarili.
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5.3.7.2 Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin (VZAR)
Vodja: mag. Nataša Ferant
Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin je bil ustanovljen leta 1976. V njem se izvaja
raziskovalna, svetovalna in izobraževalna dejavnost. Razdeljen je na ogledni in poskusni
del, kjer je genska banka zdravilnih in aromatičnih rastlin in poskusi na področju zelišč.
Pridelek Vrta je seme, ki ga uporabljamo za vzgojo eko sadik za prodajo. Zaradi Covid
epidemije smo v Vrtu imeli samo 2 ekskurziji.

Slika 9: Urejanje vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin (Foto: N. Fernat).

5.3.7.3 Zeliščni park pri obrambnem stolpu
Vodja: mag. Nataša Ferant
Zeliščni park v Žalcu je bil ustanovljen leta 2007 v sodelovanju z Občino Žalec. Vključuje 50
različnih slovenskih tradicionalnih zelišč. Zeliščni park je javna površina in je dostopen
obiskovalcem 24 ur na dan. Vse grede so opremljene s tablicami, na katerih je slovensko in
latinsko ime rastline. V letu 2021 smo spomladi posadili enoletnice in dosadili trajnice.
Zeliščni park smo oskrbovali od aprila do oktobra.
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Slika 10: Zeliščni park pri Obrambnem stolpu smo letos spomladi uredili v sodelovanju z Zeliščarskim
krožkom 3. univerze Žalec (Foto: N. Ferant).

5.3.8 Izobraževanje NPK Pivovar/pivovarka
Vodja: doc.dr. Iztok Jože Košir
V letu 2021 smo izvedli izobraževanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
pivovar/pivovarka, ki se ga je udeležilo 5 slušateljev. Vsi so tudi pristopili k potrjevanju in ocenjevanju
in si v nadaljevanju uspešno pridobili certifikat, podeljen s strani Državnega izpitnega centra. Do
sedaj smo tako izobrazili in pripomogli k pridobitvi certifikata pivovar/pivovarka že 95
posameznikom.

5.3.9 Zaščita sort hmelja
Vodja: izr. prof. dr. Andreja Čerenak
V letu 2021 so bile na CPVO (Urad EU za zaščito novih sort hmelja) v postopku zaščite še 3
sorte, in sicer Styrian Dragon, Styrian Fox in Styrian Kolibri, in sicer zadnje leto. S
plačevanjem letnih pristojbin za vsako zaščiteno sorto posebej bo lahko IHPS podaljševal
zaščito nadaljnjih 30 let. Blagovni znamki za območje Evropske unije, Styrian Wolf in Styrian
Cardinal sta bili v 2017 registrirani na Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino
(EUIPO) in sta vpisani v registre blagovnih znamk EU. Poleti 2018 je bila na WIPO (World
Intellectual Property Organisation) registrirana mednarodna blagovna znamka Styrian Wolf
za območje ZDA, ki velja enako kot zgoraj omenjeni znamki za obdobje 10 let. Glede na
zanimanje za sorto Styrian Wolf izven EU smo ga z rastlinskim patentom zaščitili za ZDA.
Glede na to je IHPS pridobil rastlinski patent s strani urada ZDA.

5.4 Evropski projekt LIFE BioTHOP – Vpeljava biorazgradljive vrvice v
slovenska hmeljišča in uporaba odpadne hmeljevine v novih
industrijskih produktih
Vodja: dr. Barbara Čeh
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S projektom, ki se je začel julija 2019 in bo trajal do junija 2022, v slovenska hmeljišča
uvajamo novo bioplastično, biorazgradljivo, reciklabilno in kompostabilno vrvico, ki
predstavlja okolju prijaznejšo alternativo trenutno množično uporabljeni polipropilenski vrvici.
Cilj projekta BioTHOP je zamenjati hmeljarsko polipropilensko vrvico z vrvico iz polimlečne
kisline (PLA), ki je narejena iz obnovljivih materialov in se pri kompostiranju razgradi na
vodo, CO2 in biomaso, in s tem spremeniti hmeljevino v primarno surovino za izdelavo
komposta na kmetijah (gnojilo) ter vrsto biorazgradljivih izdelkov (biokompozitni materiali,
sadilni lončki za vrtnarstvo, ter pakirni zabojčki/pladnji). Koordinator projekta je Inštitut za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, konzorcij pa sestavlja še 6 partnerjev iz petih evropskih
držav: Lankhorst Euronete Group iz Portugalske, Zelfo Technology iz Nemčije, TRIDAS iz
Češke Republike, Tecnopackaging iz Španije ter Razvojni center TECOS in Razvojna
agencija Savinja iz Slovenije. Kot vodilni partner projekta smo v letu 2020 nadzirali in
spremljali vse faze projekta ter o napredku poročali. Pri projektnih partnerjih je potekalo
preučevanje hmeljevine za uporabo v novih izdelkih, tj. sadilnih lončkih in embalaži za vinske
steklenice, iztiskanje vlaken in optimizacija vrvice. IHPS je v sezoni 2021 koordiniral
testiranje treh različic BioTHOP vrvic na 15 ha hmeljišč pri hmeljarjih v Spodnji Savinjski
dolini. Po obiranju je sledilo zbiranje hmeljevine za kompostiranje in ena serija za ekstrakcijo
vlaken za nove izdelke. Na podlagi analiz kompostov iz prejšnjih dveh sezon smo začeli s
kompostiranjem zadnje serije 225 ton hmeljevine, prepletene z BioTHOP PLA vrvico s ciljem
dodelave tehnoloških navodil za kompostiranje te biomase. Rezultate objavljamo v
strokovnih zbornikih in poročamo na simpozijih. Novice redno objavljamo na spletni strani
projekta ter na družbenih omrežjih.
Projekt je sofinanciran v okviru programa LIFE Evropske Unije, s strani Ministrstva za okolje
RS, občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec)
in Združenja hmeljarjev Slovenije.

Slika 11: Poskusno kompostiranje hmeljevine smo izvedli s 225 tonami hmeljevine s ciljem dodelati
navodila za strokovno utemeljen postopek. Vrvico BioTHOP smo testirali tudi na paradižniku v
rastlinjaku, na visokem fižolu v hmeljišču, v pridelavi kumar in jajčevca. (Foto: P. Halužan (levo) in B. Čeh
(desno).

34/72

Letno poročilo 2021

Slika 12: Levo - embalaža za transport steklenic BioTHOP vsebuje 50 % hmeljevih vlaken. Inovacija je bila
prepoznana med najboljšimi inovacijami v letu 2021 na EU nivoju (Foto: A. Doler).; v sredini biokompozit BioTHOP – mešanica PLA (80 %) in hmeljevih vlaken (20 %) kot osnova za brizganje
vrtnarskih lončkov, gumbov, nakita, dodatkov za avtomobilsko industrijo, igralnih kock … (Foto: V. Žepič
Bogataj; desno - zvitki iz litega ekstrudiranega materiala in termoformirani pladnji za avtodome, izdelani
iz vlaken hmeljevine (Foto: I. Serrano).

5.5 PROJEKTI LAS
5.5.1 Uporaba konoplje za čiščenje onesnažene zemlje
Vodilna inštitucija: Zadruga Konopko, zadruga za razvoj trajnostne pridelave in
predelave konoplje - Konopko z.o.o., socialno podjetje, za IHPS dr. Barbara Čeh
Cilj projekta je izpeljati referenčno pilotno čiščenje in poskus oživitve tal na izbranih lokacijah
v dolini s pomočjo industrijske konoplje (fitoremediacija). Za zagotovitev točnosti podatkov
bomo spremljali izhodiščna stanja tal ter spremembe v tleh po uporabi industrijske konoplje v
vseh 3 letih trajanja projekta. Prav tako bomo spremljali spremembe vsebnosti težkih kovin v
posameznih delih rastline ter tako ocenili možnost njene nadaljnje uporabe v komercialne
namene. Preko delavnic, izobraževanj, objav in priročnikov bomo ozaveščali kmetovalce,
vrtičkarje, šolajočo se mladino o možnostih uporabe industrijske konoplje za fitoremediacijo
in v druge namene – konoplja v kulinariki, kozmetiki in gradbeništvu. V letu 2021 smo
zastavili poljski poskus s konopljo na dveh različnih lokacija. Izvedli smo začetno vzorčenje
tal in po žetvi konoplje jeseni, prav tako smo izvedli vzorčenje rastlinskega tkiva in dali vse
vzorce v analizo. V letu 2022 bomo poskus nadaljevali.
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Slika 13: V okviru projekta smo v letu 2021 izdali priročnik Analiza tal in gnojenje konoplje. Priročnik
obstaja v tiskani obliki in tudi v elektronski obliki na spletni strani.

5.5.2 Center za analitiko hmelja
Vodja: dr. Iztok Jože Košir
V letu 2020 smo na razpisu LAS SSD, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja: Evropa investira v podeželje, uspešno kandidirali in pridobili financiranje operacije
Center za analitiko hmelja. Cilji operacije so bili:
−
−
−
−
−

vzpostavitev sodobnega centra za analitiko hmelja kot osnovna infrastrukturna
pridobitev z nabavo potrebne laboratorijske opreme,
razvoj in vpeljava vsaj dveh novih analiznih metod ob zaključku operacije,
usposobitev novega analitika, ki bo skrbel tudi za strokovno podporo zainteresirani
javnosti,
izvedba delavnic s podajanjem novih znanj na področju kvalitete hmeljnih produktov
in
možnosti nadaljnjega izobraževanja in razvoja inovativnih produktov na področju
hmeljarstva.

Operacija je bila z dosegom vseh zadanih ciljev uspešno zaključena v letu 2021.

5.5.3 Laboratorij za fizikalne analize tal
Vodja: dr. Boštjan Naglič
Konec leta 2021 smo v okviru razpisa LAS SSD v okviru Evropskega sklada za reginalni
razvoj uspešno kandidirali za pridobitev delnega financiranje za operacijo Laboratorij za
fiziklane analize tal. Predlagana operacija bo skozi aktivnosti izdelave laboratorijskih analiz
ter izobraževanja in usposabljanja prispevala k dvigu znanja in osveščenosti glede pomena
osnovnih fizikalnih lastnosti tal v povezavi s pravilnim izvajanjem namakanja. Vzpostavljen
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laboratorij za fizikalne lastnosti tal s pripadajočo opremo bo služil za izvedbo analiz tal za
vsaj 10 ha kmetijskih namakanih površin kar bo doprineslo k vsaj 10 % zmanjšanju porabe
vode za namakanje. Služil bo tudi za izobraževanje uporabnikov namakanja, kmetijskih
svetovalcev in vseh ostalih zainteresiranih s področja Spodnje Savinjske doline.

5.5.4 Center za mikrobiologijo prehrambnih produktov
Vodja: dr. Iztok Jože Košir
V letu 2021 smo na razpisu LAS SSD, v okviru Evropskega regionalnega razvojnega sklada,
uspešno kandidirali in pridobili financiranje operacije Center za mikrobiologijo prehrambnih
produktov. Cilji operacije so:
−
−
−
−
−
−

nabava in postavitev analizne infrastrukture RT PCR,
kriocentrifuga za predpripravo vzorcev,
razvoj, vpeljava in validacija vsaj dveh novih analiznih metod,
usposobitev dveh novih analitikov, ki bosta sposobna samostojnega dela,
razširjanje informacij v obliki izobraževanj in usposabljanj za možnosti dejavnosti
povezane s pivovarstvom in sadjarstvom na področju SSD kot novega izziva
samozaposlitve,
dodatna prepoznavnost vlagatelja IHPS in partnerjev ter SSD skozi promocijo nove
dejavnosti.

Operacija bo zaključena v letu 2022.
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6 KNJIŽNICA INŠTITUTA ZA HMELJARSTVO IN
PIVOVARSTVO SLOVENIJE
6.1 DEJAVNOST KNJIŽNICE
6.1.1 Znanstveno raziskovalne in strokovne publikacije, ki jih v letu 2020
izdaja javni zavod IHPS
6.1.1.1 Hmeljarski bilten ISSN 0350-0756
Urednika: dr. Barbara Čeh in dr. Boštjan Naglič
V decembru 2021 smo na IHPS izdali osemindvajseto številko revije Hmeljarski bilten.
Članki so napisani v slovenščini ali v angleščini, vsi pa imajo v dvojezične izvlečke. Številka
zajema 9 znanstvenih oziroma strokovnih prispevkov s širšega področja raziskovalnega in
strokovnega dela sodelavcev IHPS in kolegov iz drugih inštitucij. 5 prispevkov je s področja
hmeljarstva, 1 s področja pivovarstva. Izdali smo tiskano verzijo, revija pa je v celoti
objavljena tudi na spletni strani IHPS. Objava celotnih kontaktnih informacij avtorjev kot sklic
na prvi strani prispevkov omogočata vzpostavljanje stika s katerimkoli avtorjem. Vsak
prispevek je bil recenziran s strani dveh recenzentov, ki sta bila izbrana glede na področje
dela med člani uredniškega odbora, nekaj recenzentov je bilo glede na tematiko izbranih tudi
izven uredniškega odbora. Uredniški odbor pokriva vsa področja, s katerih se objavljajo
prispevki, in je mednaroden.
6.1.1.2 Revija Hmeljar ISSN 1318-6183
Urednica: dr. Barbara Čeh
V letu 2021 je Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije izdal eno številko strokovne
revije Hmeljar ISSN 1318-6183 letnik 83. Izdali smo tiskano verzijo (300 izvodov), vse od
leta 2008 pa so vse številke revije tudi na spletu.
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7 SODELOVANJE
7.1 SODELOVANJE Z ZNANSTVENO-RAZISKOVALNIMI USTANOVAMI
V SLOVENIJI
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Institut Jožef Stefan
Inštitut za nutricionistiko
Kemijski inštitut
Kmetijski inštitut Slovenije
Nacionalni inštitut za biologijo
TECOS Celje
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

7.2 SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI IN PODJETJI V
SLOVENIJI
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Agroproagro, Podlehnik
Arnika, Društvo pridelovalcev in predelovalcev zdravilnih rastlin
ARSO, Agencija RS za okolje
Center za poklicno izobraževanje RS
Čebelarska zveza Slovenije
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
HMEZAD Exim d.d.
Inbarco, d.o.o.
Izvršni odbor Slovenskega agronomskega društva
Karsia, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, Izvoz-Uvoz, Dutovlje, d.o.o.
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
LEK d.d.
Marovt sistemi d.o.o.
Meko d.o.o.
Metrob d.o.o.
Montana
Občina Celje
Pivovarna Laško -Union, d.d.
Razvojna agencija Savinja
Sadjarstvo Mirosan d.d.
Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Šolski center Slov. Konjice - Zreče
Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
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−

Združenje hmeljarjev Slovenije

7.3 MEDNARODNO SODELOVANJE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ALBAUGH EUROPE SÀRL , World Trade Center Lausanne, Switzerland
Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau, Hüll, Nemčija
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institute für Pflanzenbau und
Pflanzenzüchtung, Hopfenforschungszentrum Hüll
Belchim Crop Protection NV
BMS Micro-Nutrients, Italija
Central Science Laboratory, Sand Huton, Velika Britanija
CPVO
East Malling Research (EMR), New Road, East Malling, Kent ME19 6BJ, UK
EBC analizna komisija
EFSA (člani PRAPeR odborov)
Fertilizers Europe
Hop Head Farms, Ltd., Michigan
Hop Research Institute Co., Ltd, Žatec, Češka
International Fertilizer Society Labor Veritas, Zürich, Švica
International Hop Growers’ Convention - Svetovna hmeljarska organizacija
IHGC/IHB/CICH (www.ihgc.org)
Lankhorst Yarns, Portugalska
Mednarodna harmonizacijska skupina Commodity Expert Group (CEG) Minor Uses –
Hop za uporabo FFS v hmelju (Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek)
Mednarodna skupina za rodovitnost tal IOSDV
Plant Protection Institute, Budapest
Plant Protection Service, Mycology Department, P.O. Box 9102, 6700 HC
Wageningen, The Netherlands
Priprava projektnih vlog v okviru različnih mednarodnih konzorcijev INTERREG IIIB
in IVC
SAGEA Centro di Saggio s.r.l., Italija
State General Laboratory, Ministry of Health, Nikozija, Ciper
SUMI AGRO Europe
Tecnopackaging, Španija,
The China National Research Institute of Food and Fermentation Industries
Corporation Limited, Peking, Kitajska
TRIDAS, Češka
University of Tasmania, Tasmanian Institute of Agricultural Research, P.O. Box 3523,
Burnie, Tasmania 7320 Australia
Univerzitet Crne Gore, Biotehnicki fakultet, Centar za zastitu bilja
Zelfo Technology, Nemčija
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9 FINANČNO POROČILO
9.1 Prihodki poslovanja po virih fiananciranja
Tabela 9.1.1 : Prihodki poslovanja – primerjava planirani in doseženi v 2021
*(podatki v preglednicah v EUR brez centov)

PP

NRP
/projekt /
ukrep

Viri financiranja

Realizacija
2020

Plan
2021

Realizacija
2021

Index(
Realizacija
2021/plan
2021)

1

2

3

S3/S2

(1.- 8.)

SKUPAJ PRIHODKI

2.617.491

2.581.478

2.724.167

105

1.

PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE

1.661.890

1.625.902

1.566.021

96

MKGP/UVHVVR/ARSKTRP
Kmetijsko znanstveno
MKGP
raziskovalno delo - podpora CRP-Zagotovimo .si. hrano
Javna služba v hmeljarstvu
MKGP
(Žlahtnjenje hmelja)
Javna služba v
MKGP
hmeljarstvu(Ocena letnika)
Javna služba v hmeljarstvu
MKGP
(Tehnologije pridelave in
predelave hmelja)
Javna služba v hmeljarstvu v
MKGP
hmeljarstvu (Introdukcija
novih in tujih sort hmelja)
Javna služba za zelišča
MKGP
(Ekološka rajonizacija)
Program varstva in
registracije sort rastlin
MKGP
(Certificiranje sadilnega
materiala v hmeljarstvu)
Javna služba Genska banka
MKGP
hmelja,zdravilnih in
aromatičnih rastlin
Javna služba zdravstvenega
UVHVVR
varstva rastlin - tekoči
transferi
Javna pooblastila
UVHVVR
zdravstvenega varstva rastlin
Ukrepi za varstvo rastlin -15UVHVVR
20-EU (Strokovne podpore
uradnemu organu)
Ukrepi za varstvo rastlin -15UVHVVR
20-SLO (Strokovne podpore
uradnemu organu)
Fitofarmacevtska sredstva in
MKGP
ocenjevanje aktivnih snovi
Sredstva za neposredna
ARSKTRP
plačila v kmetijstvu

1.357.457

1.306.537

1.273.880

98

3.473

26.353

11.353

43

149.327

158.627

158.627

100

11.228

11.230

11.230

100

96.527

102.226

102.226

100

20.005

20.005

20.005

100

27.383

28.535

28.535

100

149.648

140.000

140.000

100

36.071

36.071

38.028

105

106.596

156.600

156.600

100

229.185

128.000

128.000

100

29.473

29.473

29.473

100

11.993

11.993

11.993

100

166.200

172.200

172.200

100

15.693

11.700

9.455

81

255110
200015
200015
200015

200015
200018

130052

200016

130053
130036
180040

180041
130033
140029
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PP

NRP
/projekt /
ukrep

Viri financiranja

Realizacija
2020

Plan
2021

Realizacija
2021

Index(
Realizacija
2021/plan
2021)

1

2

3

S3/S2

130031

UVHVVR

Odškodnina po odločbi izkoreninjenje hmeljišč -viroid

112.855

112.855

112.855

100

140021

ARSKTRP

Pilotni projekti EIP EU 80%

122.419

123.345

106.670

86

140022

ARSKTRP

Pilotni projekti EIP SLO 20%

30.605

30.824

26.667

87

MKGP

Javno naročilo

0

6.500

8.831

136

25.000

0

0

13.776

0

1.132

302.840

319.365

292.141

91

Raziskovalni programi

22.749

16.706

17.033

102

Projektno raziskovalni centri

85.880

91.923

93.532

102

107.722

104.249

87.422

84

83.385

77.555

87.116

112

1.801

21.890

6.890

31

261

6.000

0

0

1.042

1.042

148

14

0

0

0

0

0

0

1.593

0

0

1.593

0

0

951.769

944.976

1.060.477

112

856.912

836.420

895.353

107

121.936

55.000

31.543

57

17.978

10.000

17.666

177

6.255

10.000

3.533

35

66.331

60.000

49.140

82

7.796

0

8.047

200003

ARSKTRP

1600359

ARSKTRP

2.
160171
160171
160171
160171
160171
160171
160171
3.

4.

5+6
5

3330-190002
3330-190002
3330-190001
3330-190002
3330-190002
3330-190004
3330-190005

Finančna pomoč, prevoz in
uničenje okuženih rastlin
sofinanciranje LAS EU -tekoči
transferi
ARRS

Usposabljanje in razvoj
znanstvenih kadrov
Raziskovalni projekti (Raziskovalno – razvojni in
aplikativno projekti)
Raziskovalni projekti, CRP–
Zagotovimo.si hrano za jutri
Evropski okvirni program in
mednarodne raziskave
Sofinanciranje Bilten
Javni sklad RS za razvoj
kadrov
Storitve izobraževanja-Javni
sklad RS
MGRT
sofinanciranje LS EU-tekoči
transferi
TRŽNA DEJAVNOST
Prodaja domači trg in tuji
trg
Biološki poskusi
Testiranje odpornosti rastlin
in virulence bolezenskih
povzročiteljev
Poljski poskusi na področju
gnojenja in prehrane rastlin in
namaknja
Certificiranje hmelja
Certificiranje sadilnega
materiala, uradni pregledi
semenskega materiala
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NRP
/projekt /
ukrep

Realizacija
2020

Plan
2021

Realizacija
2021

Index(
Realizacija
2021/plan
2021)

1

2

3

S3/S2

12.247

9.000

9.982

111

70.155

50.000

91.100

182

14.788

17.000

14.268

84

18.288

20.000

22.417

112

9.230

12.800

2.245

18

Prodaja certificiranih sadik

218.826

365.000

441.278

121

Pridelovanje konoplje ExtraVit
Sofinanciranje aplikativnega
projekta
Zdravilne in aromatične
rastline
Izobraževanje iz pivovarstva

102.587

90.000

102.023

113

11.111

0

0

6.405

6.920

17.313

250

13.566

20.000

3.279

16

Ostale storitve

24.733

35.000

18.722

53

Javno naročilo
Priprava elaborata
namakanja
Najemnina hišniškega
stanovanja
Dolgoročni program
žlahtnjenja hmelja
Program tehnologije pridelave
in predelave hmelja
Prodaja hmelja posamega
letnika
MEDNARODNI PROJEKTI
LIFE BIOTHOP sofinanciranje MOP
LIFE BIOTHOP sofinanciranje občine SSD
LIFE BIOTHOP sofinanciranje EU
sofinanciranje LAS EU -tekoči
transferi

0

11.700

6.500

56

24.206

0

0

3.000

3.000

3.000

100

50.098

46.000

40.191

87

16.336

15.000

13.106

87

41.040

0

0

94.857

108.556

165.124

152

0

39.268

36.666

93

22.288

22.288

24.788

111

72.569

32.780

103.670

316

0

14.220

0

0

7

DRUGI PRIHODKI

3.832

10.600

93.032

878

1.077

8.000

75.141

939

1.557

0

5.496

562

600

93

16

636

2.000

12.302

615

8

Odškodnine zavarovalnice,
druge
Ostali prihodki
Finančni prihodki (tečajne,
obresti)
Prevrednotovalni poslovni
prihodki
Povečanje vrednosti zalog
proizvodov

PP

Viri financiranja

Uradno potrjevanje semen
poljščin in semenskega
krompirja
Analize hmelja, hmeljnih
briketov in piva
Analiza tal s svetovanjem
Izobraževanje iz varstva
rastlin
Testiranje pršilnikov

6

4.637
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PP

NRP
/projekt /
ukrep

9
200015

2311-110004

130053

2337-170001

200016

200018
200023
140021

2311-093006

140022

2311-093006

160171

3330-190006

(1.-9.)

Realizacija
2020

Plan
2021

Realizacija
2021

Index(
Realizacija
2021/plan
2021)

1

2

3

S3/S2

812.115

912.278

1.071.490

117

60.000

60.000

60.000

100

6.500

7.600

7.600

100

7.296

1.000

1.000

100

0

2.500

2.500

100

199.838

199.838

199.838

100

118.428

190.673

350.632

184

39.476

63.558

116.877

184

0

18.496

16.452

89

23.692

66.800

0

0

Lastna sredstva za investicije

356.885

301.813

316.591

105

Skupaj prihodki in
investicije

3.429.606

3.493.756

3.795.657

109

Viri financiranja

Skupaj sredstva za
investicije:
Javna služba v hmeljarstvuinvesticijski transferi
Javna služba zdravstvenega
varstva rastlin -investicijski
transferi
Javna služba Genska banka
hmelja,zdravilnih in
aromatičnih rastlininvesticijski transferi
Javna služba za zelišča
(Ekološka rajonizacija)investicijski transferi
Pomoč v hmeljarstvu -viroidinvesticijski transferi
Naložbe v kmetijstvu investicijski transferi EU 75%
Naložbe v kmetijstvu investicijski transferi SLO
25%
Raziskovalna oprema Paket
XVII./XVIII. -investicijski
transferi
sofinanciranje LAS EU investicijski transferi

Prihodki tekočega leta v primerjavi z zastavljenim planom so prikazani v analitični preglednici
po virih pridoljenih sredstev. Prikazan indeks 105 na letni ravni prikazuje uspešno realiziran
plan prihodkov in je višji v nominalnem znesku 138.052 EUR.
Tabela 9.1.1.1 : Deleži sredstev financiranja iz proračuna RS po nosilcih za leto 2021

Indeks
Predhodno leto 2020

Tekoče leto 2021

Plan 2021

2021 /
plan
2021

Vir
sredstev

Znesek v
EUR

Delež v
%

Znesek v
EUR

Delež v
%

Znesek v
EUR

Delež v
%

MKGP

1.357.457

81,68

1.306.537

80,36

1.273.880

81,35

98

ARRS

302.840

18,22

319.365

19,64

292.141

18,65

91

MGRT

1.593

0,10

0

0,00

0

0,00

Skupaj

1.661.890

100,00

1.625.902

100,00

1.566.021

100,00

96

Delež prihodkov za izvajanje javne službe, strokovnih nalog in raziskovalne dejavnosti v
programskih skupinah predstavlja po računovodski metodologiji za javni sektor 57,58 %
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delež prihodkov za izvajanje tržne dejavnosti pa predstavlja 42,42 %. V nadaljevanju bi radi
predstavili vire sredstev in naloge.
Tabela 9.1.1.2 : Deleži sredstev financiranja iz proračuna RS po nosilcih za leto 2021

Prihodki iz sredstev javnih financ so
bili po namenu naslednji:

Predhodno
leto 2020

Plan

Tekoče leto

Indeks

2021

2021

2021 / plan
2021

vir MKGP (UVHVVR,ARSKTRP)

1.357.457

1.306.537

1.273.880

98

Strokovne naloge javne službe v
hmeljarstvu, javne službe zdravstvenega
varstva rastlin, javne službe genske
banke hmelja, zdravilnih rastlin (naročnik
MKGP,UVHVVRS)

1.033.636

994.960

996.916

100

Ciljni raziskovalni projekti »Zagotovimo. si
hrano za jutri«

3.473

26.353

11.353

43

153.024

154.169

133.338

86

13.776

0

1.132

6.500

8.831

136

Podpora za pilotne projekte - Evropsko
partnerstvo za inovacije ukrep 16.2. in
podpora za skupno ukrepanje blažitev
podnebnih sprememb ukrep 16.5.
Podpora za izvajanje operacij v okviru
strategije lokalnega razvoja LAS-Center
za analitiko hmelja
javno naročilo podpora prepoznavnosti
slovenske hrane
plačilne pravice, DE-minimis

40.693

11.700

9.455

81

Odškodnina za izpad pridelka hmelja krčitve nasadov zaradi hude viroidne
zakrnelosti hmelja

112.855

112.855

112.855

100

vir ARSKTRP

302.840

319.365

292.141

91

Raziskovalni programi in projektno
raziskovalni centri

108.629

108.629

110.564

102

Raziskovalno razvojni in aplikativno
raziskovalni projekti

83.385

77.555

87.116

112

Ciljni raziskovalni projekti »Zagotovimo. si
hrano za jutri«

1.801

21.890

6.890

31

Usposabljanje mladih raziskovalcev,
znanstveno tehnološka sodelovanja,
domače periodične publikacije, obvezne
prakse

107.722

105.291

87.571

83

Znanstveno tehnološko sodelovanja,
publikacije, mentorstva, slovar,
konference,

1.303

6.000

0

0

vir MGRT

1.593

0

0

LASS SSD–Vrt zdravilnih rastlin, Sprehod
med kapljači, Biooglje

1.593

0

0

SKUPAJ

1.661.890

1.625.902

1.566.021

96
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Iz javnih sredstev financiranja je razvidno, da se glavnina nalog opravlja za financiranje
raziskovalnih, strokovnih nalog in javne službe iz kmetijske dejavnosti, 19 % proračunskega
vira pa je za raziskovalno delo in je pokrita iz Agencije za raziskovanje in razvoj Republike
Slovenije.
Pomemben podatek je tudi, da za izvajanje javnih služb iz hmeljarstva, ki je edina javna
služba kjer smo nosilci, dobimo 63,66 % celotnega prihodka. Vse javne službe kjer smo tudi
koncesionarji in podizvajalci, torej smo lahko izbrani ali pa tudi ne, pa skupaj prinašajo
17,68 %.
Za raziskovalno delo dobimo 18,66 % skupnih prihodkov in tudi tukaj so sredstva odvisna od
uspešnosti celotnih programskih skupin katerih člani smo, uspešnosti pri izboru projektov in
pridobitvi mladih raziskovalcev. Torej tudi to niso zagotovljena sredstva in se je zanje vsako
leto prijavljamo na razpisana sredstva v upanju na čimboljši izplen.
Tabela 9.1.1.3 : Prihodki od prodaje blaga in storitev 2021 so bili pridobljeni iz naslova naslednjih storitev
v primerjavi s planom tekočega leta

Prihodki od prodaje blaga in storitev
Storitve laboratorija na Oddelku za
agrokemijo in pivovarstvo (analize
zemlje, hmelja, piva, pivine, zdravilnih
rastlin)
Vzgoja zdravilnih rastlin in ogledi vrta

Predhodno
leto 2020

Plan

Tekoče leto

Indeks

2021

2021

2021 / plan
2021

84.944

70.000

105.368

151

6.405

6.920

17.313

250

139.914

65.000

49.209

76

9.230

12.800

2.245

18

Vzgoja sadik hmelja-A certifikat

218.826

365.000

441.278

121

Pregledi proizvodnih nasadov ,
potrjevanje semenskega materiala

20.043

9.000

18.028

200

Certificiranje hmelja

66.331

60.000

49.140

82

Izobraževanja s področja varstva rastlin

18.288

20.000

22.418

112

Izobraževanje NPK Pivovar

13.566

20.000

3.279

16

Dolgoročni program žlahtnjenja –
prispevek uporabnikov

50.098

46.000

40.191

87

16.336

15.000

13.106

87

Strokovne naloge s področja varstva
rastlin
Testiranje pršilnikov

Program tehnologije pridelave in
predelave hmelja –prispevek uporabnikov
Sofinanciranje aplikativnega projekta

11.111

0

0

Strokovne naloge na področju gnojenja
rastlin in tehnologije

6.255

10.000

3.533

Priprava elaborata

24.206

0

0

Prodaja hmelja letnik 2019 (skupaj 4.320
kg) pop. prodajna cena 9,50 EUR/kg)

41.040

0

0

Prihodki-pridelovanje konoplje

102.587

90.000

102.023

113

Javno naročilo priročnik ohranjanja
rastlinskih genskih virov

0

11.700

6.500

56

Ostale storitve

27.733

35.000

21.722

62

Skupaj prihodki

856.913

836.420

895.353

107

35
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Prihodki, pridobljeni od prodaje blaga in storitev 895.353 EUR se povečajo za 256.156 EUR
in jih sestavljajo postavke v Tabeli 9.1.1
Tabela 9.1.1.4 : Ostali prihodki iz naslova tržne dejavnosti 2021

Ostali prihodki tržne dejavnosti

Predhodno
leto 2020

Sofinanciranje Eu projekta –MOP

Plan

Tekoče leto

Indeks

2021

2021

2021 / plan
2021

39.268

36.666

Sofinanciranje Eu projekta –občine

22.288

22.288

24.788

111

Sofinanciranje Eu projekta – evropska
sredstva

72.569

32.780

103.670

316

75.141

939

LASS Center za mikrobologijo prehrambnih
produktov 20%SLO kohezij.sklad,
koord.prom.80%EU

14.220

Odškodnine zavarovalnice, druge

1.077

Ostali prihodki

1.557

8.000

5.496

Finančni prihodki (tečajne, obresti)

562

600

93

16

Prevrednotovalni poslovni prihodki

636

2.000

12.302

615

98.689

119.156

258.156

217

Skupaj ostali prihodki na trgu

Celotni prihodki iz tržne dejavnosti po računovodskih standardih so 1.153.509 EUR.
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9.2 Odhodki poslovanja v primerjavi s planiranimi
Tabela 9.2.1 : Odhodki poslovanja – primerjava planirani in doseženi za leto 2021

Realizacija
2020

Plan 2021

Index(
Realizacija
2021/plan
2021)

Realizacija
2021

v EUR

v EUR

v EUR

Konto

Naziv konta

1

2

3

S3/S2

460

Stroški materiala

292.032

315.300

350.451

111

461

Stroški storitev

445.534

389.460

434.628

112

462

Amortizacija

96.503

85.000

131.082

154

463

Rezervacije

0

0

0

464

Stroški dela

1.691.621

1.720.218

1.744.014

101

465

Drugi stroški

42.360

55.500

52.783

95

466

Stroški prodanih zalog

20.620

0

0

467

Finančni odhodki

91

6.000

790

13

468

Drugi odhodki

5.597

8.000

0

0

469

Prevrednotovalni odhodki

15.699

2.000

1.980

99

Stroški skupaj

2.610.057

2.581.478

2.715.728

105

Prihodki skupaj

2.617.491

2.581.478

2.724.167

106

Skupaj celotni prihodki

2.617.491

2.581.478

2.724.167

106

Poslovni rezultat

7.434

0

8.439

Davek od dohodka

5.378

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka

2.056

3.499
0

4.940

Stroške materiala in stroške storitev smo skrbno spremljali že med letom in se trudili čim več
prihraniti. Kljub temu smo znotraj planiranih stroškov za 11,15 % realizirali več stroškov
materiala, 11,60% več stroškov storitev in 54,21 % stroškov amortizacije. Stroški dela glede
na planirane so se povečali za 1,38 %. Zastavili smo si plan s pozitivnim poslovanjem
katerega smo uspeli realizirati in ohraniti že vrsto let pozitivno poslovanje po plačilu davka
od dohodka, čisti dobiček v višini 4.940 EUR.
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9.3 Pregled uresničitve dolgoročno zastavljenih ciljev
Tabela 9.3.1 : Primerjava dolgoročnih ciljev po posameznih postavkah in kazalnikih v EUR iz petletnega
programa 2017-2021 glede na leto 2021.

Leto

Petletni
program 20172021 (2021)

Realizacija
2021

INDEX (realizacija
2021/ petletni
program 20172021)

PRORAČUN RS

1.075.500

1.566.021

146

MKGP

810.500

1.273.880

157

ARRS

265.000

292.141

110

TRŽNA DEJ.

631.000

895.353

142

EVROPSKI PROJEKTI

90.000

165.124

183

DRUGI PRIHODKI

4.200

93.032

2215

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOGE

4.637

REAL. PRIH./POVP. ŠT. ZAPOS.(46)

39.146

59.221

151

PRIHODKI SKUPAJ

1.800.700

2.724.167

151

ODHODKI SKUPAJ

1.800.700

2.715.728

151

POSLOVNI REZULTAT

0

8.439

DAVEK OD DOHODKA

3.499

Presežek prihodkov obračunskega obdobja
z upoštevanjem davka od dohodka

4.940

Na podlagi primerjave s petletnim programom lahko zaključimo, da smo lahko zelo
zadovoljni, ker smo dobro planirali na prihodkovni strani iz naslova proračunskih virov in prav
tako na viru tržne dejavnosti. Proračunski viri so bili preseženi za 45,61 % kar predstavlja v
nominalnem znesku 490.521 EUR iz naslednjih virov:
−

prihodki iz naslova nepredvidene odškodnine za izpad pridelka hmelja zaradi krčitve
hmeljskih nasadov zaradi pojava hude viroidne zakrnelosti hmelja 112.855 EUR,
− prihodki iz naslova odobrenih pilotnih projektov in podpore za skupno ukrepanje
blažitev podnebnih sprememb 133.338 EUR,
− prihodki iz naslova raziskovalne dejavnosti za odobritev aplikativnih projektov in
projektov podoktorskega študija 27.141 EUR in
− prihodki iz naslova povečanja vira strokovnih nalog javnih služb iz vseh naslovov za
217.187 EUR.
Viri tržne dejavnost so bili preseženi glede na plan iz petletnega program dela za 41,89 % v
nominalnem znesku 264.353 EUR. Vir za povečanje prihodkov na tržni dejavnosti so
predvsem sklenitev pogodbe za vzgojo industrijske konoplje v vrednosti za 102.023 EUR ter
razlika povečanja proizvodnje pridelave sadik hmelja Csa v vrednosti 162.330 EUR .
Evropski projekti so bili z realizijo glede na petletni plan preseženi za 83,47 % v nominalnem
znesku 75.124 EUR.
Drugi prihodki so bili preseženi v nominalnem zneku 88.832 EUR glede na petletni plan in
sicer zaradi odškodnine zaradi povzročene škode v avgustu na zunanjih objektih
plestenjakih v vrednosti 75.141 EUR razliko povečanja predstavljajo prevrednotovalni
prihodki iz naslova odbitnega deleža od nabav povečan iz 28 % na 32 % odbitni delež
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9.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Tabela 9.4.1 : Primerjava ocene gospodarnosti in učinkovitosti v primerjavi s predhodnimi leti.
v
v
v
v
v
v
v
v
EUR/zapo EUR/zapo EUR/zapo EUR/zapo EUR/zapo EUR/zapo EUR/zapo EUR/zapo
slenega v slenega v slenega v slenega v slenega v slenega v slenega v slenega v
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Kazalniki

povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju
Celotni prihodki v letu poslovanja
Celotni prihodki v letu poslovanja /
povprečno število zaposlanih
Prihodki po načelu denarnega toka
Prihodki po načelu denarnega toka /
povprečno število zaposlanih
Presežek prihodkov obračunskega
obdobja
Presežek prihodkov obračunskega
obdobja / povprečno število zaposlanih
Dolgoročna sredstva in sredstva v
upravljanju
Dolgoročna sredstva in sredstva v
upravljanju / povprečno število zaposlanih

38

41

40

41

42

46

48

50

1.725.360 1.757.589 1.879.800 1.915.962 2.009.291 2.535.883 2.617.492 2.724.167
45.404

42.868

46.995

46.731

47.840

55.128

54.531

54.483

1.742.794 1.768.248 1.966.262 1.932.650 2.047.608 2.653.365 3.310.638 2.704.386
45.863

43.128

49.157

47.138

48.753

57.682

68.972

54.088

1.979

4.018

1.368

3.572

9.407

68.598

2.057

4.940

52

98

34

87

224

1.491

43

99

631.826

617.870

625.567

719.808

883.988

16.627

15.070

15.639

17.556

21.047

987.985 1.625.966 2.460.066
21.478

33.874

49.201

Primerjava ocene gospodarnosti glede na osemletno obdobje je prikazno na povprečno
število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2021 50 javnih uslužbencev. Odstopnaje v
desetletnem obdobju je prikazano predvsem v podatku dolgoročnih sredstev in sredstev v
upravljanju. Delež se je na povprečno število zaposlenih povečal zaradi povečanja izvedenih
novih investicij v letu 2021 predvsem iz naslova infrastrukturnih zgrad kar je povečalo
dolgoročna sredstva za 834.100 EUR oziroma za 66,09 %.

9.5 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kot posredni proračunski porabnik je bil
zavezan reviziji na vsaka tri leta do vključno poslovanja 2017. Od leta 2018 so naši prihodki
presegli znesek 2 mio eur kar nas je zavezalo k vsakoletni zunanji reviziji. Zadnje revizijsko
poročilo je bilo izdelano za leto 2020 v juniju 2021. Notranji finančni nadzor se izvaja na
osnovi upoštevanja določil naslednjih internih pravilnikov in navodil:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti.
Pravilnik o računovodstvu.
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Inštitut za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju, usposabljanju in pripravništvu.
Pravilnik o poslovnem in delovnem času javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije.
Pravilnik o ugotavljanju delovne uspešnosti.
Pravilnik o službenih mobilnih telefonih.
Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
Pravilnik o porabi sredstev za reprezentanco.
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
Operacijski predpis o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov.
Navodilo za upravljanje s tveganji na IHPS.
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−

Skladno z ugotovitvami revizijskega poročila opravljenega v letu 2021 za leto 2020 ni
bilo ugotovljenih bistvenih odstopanj.

9.6 Računovodsko poročilo
Letno poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se
uporabljajo zakon o računovodstvu, pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in
obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, navodilo o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, pravilnik o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava ter slovenski standardi in posebej standard 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih
organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava.
Predpisi o sestavljanju in predlaganju letnih poročil določenih uporabnikov enotnega
kontnega načrta so:
-

Zakon o javnih financah (ZJF)
Zakon o računovodstvu
Zakon o izvrševanju proračuna 2021/22

Podzakonski predpisi, upoštevani pri izkazovanju in merjenju računovodskih postavk so:
-

-

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil).
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (odslej pravilnik o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov)
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna(navodilo o pripravi zaključnega računa)
Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih
subjektov.

Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi, ki smo
jih dolžni sestaviti v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in v skladu s pravilnikom o
računovodstvu Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
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9.6.1 POJASNILA K BILANCI STANJA na dan 31.12.2021
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovega vira na zadnji
dan tekočega leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.
Prilogi k bilanci stanja sta:
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
SREDSTVA
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na postavke:
1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
2. kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve ter
3. zaloge
( * vsi podatki v tabelah in v tekstu so v EUR brez centov )
Tabela 9.6.1.1 : Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

NAZIV
Neopredmetena dolgoročna sredstva
(licence za računalniške programe in
računalniški programi)
Upravne in poslovne zgradbe

Predhodno leto
2020

Tekoče leto
2021

Indeks
2021/2020

7.167

28.227

394

310.917

358.494

115

Infrastrukturne zgradbe
Druge zgradbe (žičnice)
Zgradbe – nepremičnine
Pisarniško pohištvo
Druga oprema za opravljanje dejavnosti in
večletni nasadi
Laboratorijska oprema
Računalniška oprema
Strojna oprema
Namakalna oprema
Druga oprema
Osebni avtomobili in tovorna vozila
Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v
tuji lasti
Umetniška dela
Oprema v pridobivanju –projektna
dokumentacija
Oprema

810.037
68.039
1.188.993
26.939

1.070.022
227.710
1.656.226
22.221

132
335
139
82

13.717

12.053

88

197.511
10.996
53.228
32.948
34.120
26.938

221.797
15.978
124.919
266.165
27.468
17.813

112
145
235
808
81
66

18.773

61.627

328

180

180

14.456

5.392

37

429.806

775.613

180

Dolgoročna sredstva

1.625.966

2.460.066

151
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Tabela 9.6.1.2 : Pregled investicij in nabav

NAZIV DOLGOROČNEGA SREDSTVA
Licence za računalniške programe
Upravne in poslovne zgradbe
Infrastrukturne zgradbe
Druge zgradbe
Druga oprema za opravljanje dejavnosti in večletni
nasadi
Laboratorijska oprema
Računalniška in druga pisarniška oprema
Strojna oprema
Namakalna oprema
Ostala oprema
Drobni inventar za opravljanje dejavnosti
Pisarniška oprema - drobni inventar
Laboratorijska oprema - drobni inventar
Računalniška oprema - drobni inventar
Strojna oprema - drobni inventar
Druga pisarniška oprema - drobni inventar
Drugi drobni inventar
Vlaganje v opredmetena osnovna sredstva v t.l.
Oprema v pridobivanju –projektna dokumentacija
Skupaj:

Nabavna
vrednost
leto 2020
0
102.121
553.545
11.429

Nabavna
vrednost
leto 2021
25.009
63.744
273.635
164.117

Indeks
2021/2020

62
49
1436

460

0

0

53.571
8.059
21.108
1.974
31.935
0
1.342
17.890
3.485
884
0
5.134
913
0
813.850

93.854
15.852
89.243
260.913
21.885
1.959
2.387
3.159
1.315
1.447
834
3.260
43.201
5.676
1.071.490

175
197
423
13217
69
178
18
38
164
63
4732
132

Tabela 9.6.1.3 :Viri financiranja za investicije v letu 2021

Predhodno
leto 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoobnova stavbe
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoobnova prizidek k obiralni hali, postavitev ograje
MKGP-Uprava za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin-nakup opreme
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoinvesticije genska banka hmelja, genska banka
zdravilnih rastli, javna služba v vrtnarstvu
MKGP-ARSKTRP –investicijski transferi EU udeležba
MKGP-ARSKTRP –investicijski transferi SLO
udeležba
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS-nakup
opreme paket 20
Financiranje iz amortizacije tržne dejavnosti in
amortizacije ARRS

Tekoče
leto 2021

Indeks
2021/2020

60.000

60.000

100

199.838

199.838

100

6.500

7.600

117

8.796

3.500

40

137.580

350.632

255

44.251

116.877

264

16.452
356.885

316.591

89

Vzroki v spremembah v neodpisani vrednosti sredstev v primerjavi s predhodnim letom:
(glej obrazec Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev)
- amortizacija v skupnem znesku 221.049 EUR, ki se je obračunala v skladu s Pravilnikom
o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih.
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- osnovna sredstva se vedno odpisujejo posamično, z uporabo metode enakomernega
časovnega amortiziranja, ki se ga dosledno uporablja iz obračunskega obdobja v
obračunsko obdobje.
Tabela 9.6.1.4 : V letu 2021 pomeni amortizacija po posameznih postavkah naslednje zmanjšanje sedanje
vrednosti

Dolgoročne premoženjske pravice
Zgradbe
Oprema
Skupaj:

Predhodno
leto 2020
3.740
30.969
112.604
147.313

Tekoče leto
2021
3.609
66.161
151.279
221.049

Indeks
2021/2020
96
214
134
150

Tabela 9.6.1.5 : Povečanje sedanje vrednosti pomenijo investicije, ki so že bile navedene in so povečale
nabavno vrednost in sicer tekočega leta glede na predhodno:

Indeks
2021/2020

0

Tekoče leto
2021
25.009

667.095

501.496

75

146.755
813.850

544.985
1.071.490

371
132

Predhodno
leto 2020
Dolgoročne premoženjske pravice
Upravne in poslovne zgradbe, infrastrukturne in
druge zgradbe
Oprema
Skupaj:

Nabavna vrednost osnovnih sredstev 31.12.2021, ki so se ob popisu izločila je bila 149.881
EUR. Njihova sedanja vrednost odpisanih osnovnih sredstev na dan 31.12.2020 je bila
1.980 EUR.
Dolgoročne kapitalske naložbe (glej obrazec Stanje in gibanja dolgoročnih kapitalskih
naložb in posojil)
Iz obrazca je razvidno, da nimamo dolgoročnih kapitalskih naložb.
Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice pomenijo denarna sredstva v
blagajni na dan 31.12. 2021 v višini 132 EUR. Denarna sredstva v blagajni so v skladu s
sklepom o blagajniškem maksimumu in jih je popisala in potrdila za ta namen imenovana
komisija.
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah so denarna sredstva 8 EUR na
transakcijskem računu pri Upravi za javna plačila. Stanje je usklajeno z Upravo za javna
plačila Republike Slovenije.
Tabela 9.6.1.6 : Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev
terjateve do poslovnih partnerjev v Sloveniji
terjateve do poslovnih partnerjev v tujini
terjateve za financiranje projekta Life –BioTHOP
55% EU
Skupaj:

Predhodno
leto 2020
67.779
55.268

Tekoče leto
2021
53.092
69.712

Indeks
2021/2020
78
126

739.162

316.784

43

862.209

439.588

51

Kratkoročne terjatve do kupcev 445.914 EUR so se usklajevale pisno na dan 31. december
2021 in so sestavljene iz terjatev do poslovnih partnerjev v Sloveniji 53.092 EUR, do
poslovnih partnerjev v tujini 69.712 EUR in terjatev za financiranje projekta Life –BioTHOP
55% EU v vrednosti 316.784 EUR. Vrednost kratkoročnih terjatev iz leta 2020, ki jih v letu
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2021 nismo uspeli izterjati v vrednosti 6.325 EUR smo prenesli na sporne in dvomljive
terjatve.
Od terjatev do domačih kupcev v vrednosti 26.057 EUR je rok plačila v letu 2021. Med
terjatvami do poslovnih partnerjev v državi, ki bi že morale biti poravnane 27.035 EUR, so
različni razlogi neplačil, med katerimi je največji finančna nedisciplina, zato se jih večkrat
opozori s pismenim opominom kar smo v letu 2021 storili petkrat in še telefonsko.
Kratkoročne terjatve do poslovnih partnerjev v tujini so terjatve zapadle do konca leta 2021 v
vrednosti 54.135 EUR, vrednost terjatev v znesku 15.577 EUR zapade v januarju 2022.
Kratkoročne terjatve do poslovnih partnerjev v tujini 316.784 EUR predstavljajo zadnji obrok
za sofinanciranje EU projekta BioThop katerih vir bomo prejeli po zaključku projekta v letu
2022.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 154.136 EUR.
Tabela 9.6.1.7 : Kratkoročne do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega
plana
PU23302 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
PU23370 MKGP, Uprava RS za varno hrano,
veterinarstvo varstvo rastlin

Predhodno
leto 2020

Tekoče
leto 2021

Indeks
2021/2020

64.256

75.029

117

11.100

11.100

100

PU16470 Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

20.548

27.628

134

PU34827 Kmetijski inštitut Slovenije
Kratkoročne terjatve do posrednih proračunskih
uporabnikov
Kratkoročne terjatve do občin
PU27405 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

12.461

28.438

228

519

1.767

340

1.053
8.597

7.393
2.781

702
32

Skupaj:

118.534

154.136

130

Druge kratkoročne terjatve 19.508 EUR predstavljajo terjatve za akontacijo davek od
dohodka pravnih oseb po obračunu 2021 3.499, terjatev za vračilo preveč plačane
akontacije za leto 2021 1.878 EUR, terjatve za vstopni DDV od dobav prejetih v januarju
2022 1.829 EUR, ter terjatev za končni odbitni delež od dobav za leto 2021 12.302 EUR.
Tabela 9.6.1.8 : Druge aktivne časovne razmejitev

Druge aktivne časovne razmejitve
Terjatev do sofinanciranja evropski projekt Ministrstvo za
okolje in prostor
Terjatve do sofinanciranja evropski projekt Občine
spodnje Savinjske doline
Terjatve do ARSKTRP pilotni in eip projekti
Terjatve do ARSKTRP - odločba št.33110-26/2020investicijski transferi
Terjatve do ARSKTRP - odločba št.33110-183/2020investicijski transferi
Terjatve do zavoda RS za zaposlovanje
Skupaj:

Predhodno
leto 2020
91.592

Tekoče leto
2021
15.265

Indeks
2021/2020
17

48.724

17.075

35

120.304

112.703
176.161

94

119.034

260.620

2.232
442.470

170

Druga aktivne časovne razmejitve 32.340 predstavljajo stanje terjatev do Občin spodnje
savinjske doline, katere sofinancirajo evropski projekt Life Biothop v obdobju v letu 2022 v
vrednosti 15.265 EUR – 10% MOP in 17.075 EUR – 15% sofinanciranja projekta občine.
Drugi del aktivnih časovnih razmejitev predstavljajo aktivne časovne razmejitve do
ARSKTRP iz vira oddanih zahtevkov za EIP in pilotne projekte v letu 2021 v vrednosti
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112.703 EUR. Terjatve iz naslova ARSKTRP bodo poravnane v letu 2022 po potrjenih in
obdelanih delnih e-zahtevkih oddanih preko sistema e-kmetija. Druge aktivne časovne
razmejitev v vrednosti 295.195 EUR predstavljajo terjatve za investicije v obnovo hmeljišč in
postavitev žičnic hmeljnih nasadov in investicije v postavitev terciar namakalne opreme,
katere so v teku od leta 2021 in se bodo zaključile v letu 2022, terjatev bomo prejeli
najkasneje do junija 2023.
Na aktivnem izven bilančnem kontu vodimo prilive sofinanciranja Javne službe v hmeljarstvu
glede na Uredbo o spremembah on dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
Ur.l.št.20/2009, 60/2010, 88/2011 in 50/2015, katerega stanje izkazujemo v vrednosti
primanjkljaja sofinanciranja v obdobju od 2005 do 2021 v vrednosti 37.182 EUR

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjeni na postavkah:
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve:
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme so plačila ob naročilu sadik hmelja v skladu s
pogodbenimi obveznostmi v višini 74.810 EUR in predujmi za preplačila zadnji dan v letu
145 EUR.
Tabela 9.6.1.9 : Kratkoročne obveznosti za prejete predujme

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme iz
naslova naročil sadik hmelja
Preplačilo
Skupaj:

Predhodno
leto 2020

Tekoče leto
2021

Indeks
2021/2020

147.135

74.810

51

147.135

145
74.955

51

Tabela 9.6.1.10 : Obveznosti do zaposlenih sestavljajo obveznosti za plačo za december 2021

Obveznosti za čiste plače
Obveznosti za delovno uspešnost-povečan obseg
dela,poseben projekt
Obveznosti za redno delovno uspešnost
Obveznosti za mentorski dodatek
Obveznosti za položajni dodatek
Obveznosti za dodatek specializacije
Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač
Obveznosti za dohodnino
Obveznosti za regres za malice
Obveznosti za prevoz na delo in iz njega
Obveznosti za dodatno pokojninsko zavarovanje –
Modra zavarovalnica
Obveznosti za jubilejne nagrade
Obveznosti za uporabo lastnih sredstev-delo od
doma
Skupaj :

Predhodno
leto 2020
67.966

Tekoče leto
2021
75.309

Indeks
2021/2020
111

1.985

1.213

61

7.602
149
300
34
26.840
15.616
2.554
1.912

4.145
154
447
30
27.951
17.025
3.165
2.987

55
103
149
88
104
109
124
156

1.744

1.959

112

892

0

0

274

94

34

127.868

134.479

110
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Vse obveznosti do zaposlenih so bile poravnane ob izplačilu plače za december 2021 dne
10.1. 2022.
Tabela 9.6.1.11 : Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti do dobaviteljev v Sloveniji
Obveznosti za finančni najem -lizing
Obveznosti do dobaviteljev v Sloveniji za Life
Biothop –slovenska partnerja
Obveznosti do dobaviteljev v tujini
Obveznosti do dobaviteljev v tujini za Life Biothop –
štirje tuji partnerji
Skupaj:

Predhodno
leto 2020
74.388
-15.192

Tekoče leto
2021
226.942
-9.413

Indeks
2021/2020
305
62

176.097

92.687

53

1.227

3.326

271

397.577

176.701

44

634.097

490.243

77

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 490.243 EUR na dan 31. december 2021
predstavljajo obveznosti do dobaviteljev v Sloveniji v vrednosti 310.216 EUR in obveznosti
do dobaviteljev v tujini 180.027 EUR, katerih obveznost plačila je v letu 2022 do 2023.
Obveznosti do dobaviteljev v Sloveniji 85.719 EUR predstavljajo obveznosti zapadlih
obveznosti iz naslova investicijskih vlaganj in 131.810 EUR obveznosti, ki zapadejo v
januarju 2022. Med dobavitelji v Sloveniji je obveznost za Life Biothop projekt 92.687 EUR in
med dobavitelji v tujini so obveznosti za projekt 176.701 EUR.
Tabela 9.6.1.12 : Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v tekočem letu

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Obveznosti za prispevke za zaposlovanje
delodajalca
Obveznosti za zdravstveno zavarovanje
delodajalca
Obveznosti za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje delodajalca
Obveznosti za poškodbe delodajalca
Obveznosti za porodniško varstvo delodajalca
Obveznosti za sejnine sveta zavoda december
2020
Obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb
Obveznosti za zaposlene za povračila stroškov
službenih poti
Obveznosti za DDV samoobdavčitev
Obveznosti za DDV po obračunu december
Obveznosti za dokončni odbitni delež DDV
Obveznosti za trošarine -pivo
Obveznosti za provizijo Abanki
Obveznosti iz poslovanja prispevek RTV
Skupaj:

Predhodno leto
2020

Tekoče leto
2021

Indeks
2021/2020

116

120

103

7.967

8.297

104

10.666

11.106

104

643
121

670
126

104
104

0

415

0

1.787

0

111

170
3.385
39.229

95
31.406
0
120
28
38
54.319

19
62.316

56
928
0
147
87

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 14.503 EUR
predstavljajo obveznosti za plačila za račune do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki
zapadejo v plačilo januarja in februarja 2022 ter kratkoročne obveznosti do Uprave za javna
plačila iz naslova opravnina za mesec november in december 2021 54 EUR, ki zapadeta v
januarju in februarju 2021.
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Tabela 9.6.1.13 : Pasivne časovne razmejitve

Pasivne časovne razmejitve
kratkoročno odloženi prihodki
druge pasivne časovne razmejitev 2021
druge pasivne časovne razmejitev 2022
druge pasivne časovne razmejitev 2023
Skupaj:

Predhodno
leto 2020
2.286
112.855
112.855
45.143
273.139

Tekoče leto
2021
2.154
0
112.855
45.143
160.152

Indeks
2021/2020
94
0
100
100
59

Pasivne časovne razmejitve v vrednosti 160.152 EUR predstavljajo kratkoročno odložene
prihodke v vrednosti 2.154 EUR zaradi sklepa o vzpostavitvi statusa mirovanja mlade
raziskovalke s strani sofinancerja ARRS. Druge časovne pasivne časovne razmejitve
predstavljajo prejeto odškodnino zaradi hude viroidne zakrnelosti hmelja pridobljene v letu
2020 namenjene za izpad prihodka iz naslova prodaje pridelka hmelja za leta 2022 do 2023
v vrednosti 157.998 EUR.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 115.277 EUR so dolgoročno odloženi prihodki za
financiranje LIFE BioTHOP projekta in sicer 82.937 EUR EU-55%, 15.265 EUR 10% MOP
in 17.075 EUR občine -15%.
Tabela 9.6.1.14 : Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
dolgoročno odloženi prihodki za financiranje LIFE
BioTHOP projekta EU-55%
dolgoročno odloženi prihodki za financiranje LIFE
BioTHOP projekta 10% MOP
dolgoročno odloženi prihodki za financiranje LIFE
BioTHOP projekta 15%.Občine spodnje Savinjske
doline
Skupaj:

Predhodno
leto 2020

Tekoče leto
2021

Indeks
2021/2020

186.606

82.937

44

91.592

15.265

17

48.724

17.075

35

326.922

115.277

35

Druge dolgoročne obveznosti 15.843 EUR so :
-dolgoročna obveznost 4.638 EUR je obveznost za plačilo po pogodbi št. I040154 SKB
Leasing Select d.o.o. za finančni najem nakupa osebnega vozila Citroen Berlingo.
-dolgoročna obveznost 5.275 EUR je obveznost za plačilo po pogodbi št. I040194 SKB
Leasing Select d.o.o. za finančni najem nakupa osebnega vozila Citroen Berlingo.
-dolgoročna obveznost za plačilo komunalnega prispevka za pridobitev gradbenega
dovoljenja za postavitev rastlinjakov 5.930 EUR.
Tabela 9.6.1.15 : Druge dolgoročne obveznosti

Druge dolgoročne obveznosti
Druge dolgoročno obveznosti –lizing za dve
službeni vozili
Dolgoročna obveznost za plačilo komunalnega
prispevka
Skupaj:

Predhodno
leto 2020

Tekoče leto
2021

Indeks
2021/2020

16.523

9.913

60

17.789

5.930

33

34.312

15.843

46
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Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so 2.460.066
EUR in so se povečale za 834.100 EUR v primerjavi z obveznostmi predhodnega leta
1.625.966 EUR.
Inštitut je določen uporabnik proračuna, ki ima sredstva v upravljanju. Kot posredni
uporabnik državnega proračuna usklajujemo terjatve in obveznosti na podlagi izpisa odprtih
postavk ter izpisa stanja terjatev za sredstva, dana v upravljanje po stanju na dan
31.12.2021 z Ministrstvom za finance in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Iz preglednice usklajevanja medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje je razvidno, da je stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na
dan 31.12. izkazuje javni zavod 2.460.066 EUR in je enako stanju v bilanci stanja na dan
31.12.2021.
Slednje nam je pokazatelj stanja, da smo do konca tekoče leta za nove nabave porabili ves
vir lastnih sredstev za investicijske transfere iz naslova presežkov izoblikovanih v preteklih
letih poslovanja zavoda.
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Tabela 9.6.1.16 : Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na
dan 31.12.2021 dne 11.02.2022
Zap.
Št.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Opis vrstice
Stanje terjatev ministrstva za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2021 (podatek
prepišite iz obrazca "izpis stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje")
Zmanšanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98)
(02=
03+04+05+06+07)
Amortizacija,
evidentirana v breme konta 98
Izločitve sredstev med letom
Nakup opreme, evidentiran kot drobni inventar - samo v primeru, ko je na "izpisu stanja terjatev za
sredstva dana v upravljanje" ta nakup evidentiran kot terjatev za sredstva dana v upravljanje*
Presežek odhodkov nad prihodki leta 2020
Druga morebitna zmanjšanja (našteti)
(07= 08+09+10+11+12)

Znesek v EUR
1.911.912,79
89.966,83
89.966,83
0,00

0,00

15
16
17
18

Povečanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98):
(13= 14+15+16+17)
Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev iz
drugih virov
Brezplačno pridobljena sredstva, ki so evidentirana na skupini kontov 98
Presežek prihodkov nad odhodki leta 2020
Druga morebitna povečanja (našteti):
(17= 18+19+20+21+22)
Investicijski transferi Pogodba št.3/2021 UL BF -E-račun ID:30570272

19

Investicijski transferi Pogodba 08-6-22/2021 KIS-E-račun ID30524499

20

Investicijski transferi ARSKTRP št.33131-105/2018/15-zahtevek 75% EU PP140021 in 25% SLO
PP140022

172.313,97

21

Investicijski transferi ARSKTRP odločba št.33110-26/2020/7, 75% EU PP140021 in 25% SLO PP140022

176.161,18

13
14

22
23
24
25
26
27
28
29

Investicijski transferi ARSKTRP odločba št.33110-183/2020/13, 75% EU PP140021 in 25% SLO
PP140022
Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na dan 31.12.2021 izkazuje
javni zavod
(23=01-02+13)
Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije oziroma podarjena
osnovna sredstva, knjižena na dan 31.12.2021 (podskupina kontov 922)
Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje vključno s prejetimi donacijami
namenjenimi osnovnim sredstvom javnega zavoda na dan 31.12.2021 (25=23+24)
Neopredmetena osnovna sredstva
Nepremičnine
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Osnovna sredstva (razred 0)
Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v
razredu 0 (29= 26+27+28 )

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Obveznosti za sredstva
prejeta v upravljanje
(skupina kontov 98)

Prejete donacije
(podskupina kontov 922)

Obveznosti za že nabavljena opredmetena in
neopredmetena osnovna sredstva - 980
Druge obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
knjižena na 980 (našteti) ( 31=32+33+34)
Obveznosti za lastna sredstva za nakup investicijskih transferov

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe - 981
Presežek prihodkov nad odhodki - 985
Presežek odhodkov nad prihodki - 986
Analitika skupine kontov 98 (38 = 30+31+35+36-37)
Prejete donacije za že nabavljena osnovna sredstva
Neporabljena sredstva donacij namenjena nadomeščanju
str. amortizacije
Analitika podskupine kontov 922 (41=39+40)

42

Knjigovodska vrednost OS, ki je evidentirana v razredu 0, ni pa evidentirana na
protikontih v podskupini kontov 980 ali 922 (navedite podskupino konta razreda 9, kjer
imate evidentirana ta OS na pasivi ) - ....

43

Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, vključno z donacijami, ki jih na dan
31.12.2021 izkazuje javni zavod do občine

638.119,89
167.110,42

471.009,47
1.000,00
2.500,00

119.034,32
2.460.065,85

2.460.065,85
28.226,83
1.656.226,33
775.612,69
2.460.065,85

2.460.065,85
0,00

2.460.065,85

0,00

Bilanca stanja na dan 31.12.2021 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki 4.940 EUR

61/72

Letno poročilo 2021

9.6.2 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem
obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju, izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah
dejavnosti vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki se nanašajo na prihodke iz sredstev
javnih financ in tržne dejavnosti.
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki
so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom
za proračunske uporabnike. Med prihodki so izkazani zneski, ki so nastali od 1. januarja do
31. decembra 2021.
Prihodki
Prihodki so razčlenjeni na:
Poslovne prihodke (prihodke od poslovanja)
Finančne prihodke (prihodke od financiranja)
Druge prihodke in
Prevrednotovalne poslovne prihodke

Tabela 9.6.2.1 :Primerjava prihodkov v letu 2021 s predhodnim letom:

Vrste prihodkov

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Povečanje vrednosti zalog proizvodov
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Celotni prihodki

Prihodki predhodno
leto 2020
2.615.852
0
383
1077
180
2.617.492

Prihodki tekoče
leto 2021
2.631.996
4.637
91
75.141
12.302
2.724.167

Indeks
2021/2020
101
24
6977
6834
104

Celotni prihodki so višji za 4,07 % v primerjavi s predhodnim letom oziroma v absolutnem
znesku za 106.675 EUR.
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so višji za 0,62 % v primerjavi s predhodnim letom
oziroma v absolutnem znesku za 16.144 EUR.
Povečanje vrednosti zalog proizvodov v letu 2021 4.637 EUR predstavlja zaloge hmelja
letnika 2021 v količini 1.545,90 kg.
Finančni prihodki 91 EUR so prihodki od zamudnih obresti zaradi nepravočasnih plačil
izdanih računov.
Drugi prihodki 75.141 EUR so povračila zavarovalnice za odškodnino povzročeno na
zunanjih objektih in službenih vozilih povzročene zaradi toče v avgustu 2021.
Drugi prevrednotovalni prihodki v vrednosti 12.302 EUR predstavljajo prihodke dokončnega
odbitnega deleža od dobav iz vseh naslovov prejetih računov. Delni odbitni delež 28% se je
z izračunom povečal v končni odbitni delež 32 % kar je novi začasni odbitni delež za dobave
v letu 2022.
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Odhodki
Odhodki so razčlenjeni na:
Poslovne odhodke
Finančne odhodke
Prevrednotovalne poslovne odhodke
Tabela 9.6.2.2 :Primerjava odhodkov v letu 2021 s predhodnim letom:

Vrsta odhodkov

Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški prodanih zalog
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Celotni odhodki:

Odhodki 2020
predhodno leto
292.032
445.534
20.620
1.691.621
96.503
42.360
91
5.597
15.699
2.610.057

Odhodki 2021
tekoče leto
350.451
434.628
0
1.744.014
131.082
52.783
790
0
1.980
2.715.728

Indeks
2021/2020
120
98
0
103
136
125
868
0
13
104

Celotni odhodki so višji za 4,05 % v primerjavi s predhodnim letom oziroma v absolutnem
znesku za 105.671 EUR.
Stroški materiala nastanejo ob nabavi in so višji v absolutnem znesku za 58.419 EUR.
Tabela 9.6.2.3 : Materialni stroški

Vrsta odhodkov

Odhodki 2020
predhodno leto

Odhodki 2021
tekoče leto

Indeks

Stroški materiala

292.032

350.451

Materialni stroški
Stroški izdelavnega materiala
Umetna gnojila, substrat
Pripravki za varstvo rastlin
Kemikalije
Semena in sadike
Laboratorijski material
Potrošni material
Material za čiščenje
Stroški zaščitnih sredstev
Stroški materiala za hmeljišča-vrvica
Stroški materiala za sezonsko delovno silo

Predhodno
leto 2020
16.927
16.059
9.512
45.892
2.175
21.192
45.075
1.808
16.019
0
4.500

Tekoče leto
2021
62.792
34.487
8.167
39.255
2.946
23.257
39.791
1.490
19.123
733
9.000

Indeks
2021 / 2020
371
215
86
86
135
110
88
82
119

Stroški materiala za zdravilne rastline

979

800

82

Stroški blaga Life projekt BioTHOP

5.453

3.422

63

Stroški materiala industrijska konoplja

10.309

7.679

74

Porabljeno gorivo in mazivo

12.569

18.762

149

Stroški električne energije

26.939

30.934

115

Stroški ogrevanja-stavbe ,rastlinjaka in sušenja
hmelja

21.762

24.953

115

2021/2020
120

200
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Stroški vodarine
Stroški za strokovno literaturo
Stroški drobnega inventarja
Stroški pisarniškega materiala
Skupaj stroški materiala:

4.222
1.594
24.170
4.876
292.032

4.662
1.010
13.328
3.860
350.451

110
63
55
79
120

Stroški storitev so nižji v absolutnem znesku za 10.906 EUR.
Tabela 9.6.2.4 : Stroški storitev

Vrsta odhodkov

Odhodki 2020
predhodno leto

Stroški storitev

445.534

Stroški storitev

Predhodno
leto 2020

Odhodki 2021

Indeks

tekoče leto
434.628

2021/2020
98

Tekoče leto
2021

Indeks
2021 / 2020

Stroški certificiranja, testiranja pršilnikov

2.264

1.686

74

Stroški opravljenih analiz
Stroški za sprotne potrebe vzdrževanja poslovnih
stavb
Stroški vzdrževanja drugih objektov
Vzdrževanje računalniške opreme
Vzdrževanje prevoznih sredstev
Servis raznih naprav, vzdrževanje strojne opreme
Zakupnina za zemljišča
Zavarovalne premije
Provizija banke
Provizija uprave za javna plačila
Poslovne storitve(Petrol)
Zdravstvene storitve
Stroški za naročnine
Stroški izobraževanja, kotizacije, MR
Računalniške storitve
Stroški revidiranja računovodskih izkazov
Stroški sodelovanja pri strokovnih nalogah
raziskovalnih projektih in EU projekt
Stroški blaga Life projekt BioTHOP
Stroški storitev industrijska konoplja
Komunalne storitve
Stroški transporta, carinski, špedicijski
Stroški cestnega prometa, parkirnine
Stroški zračnega prometa
Stroški poštnih storitev
Stroški telefonskih pogovorov
Stroški mobilne telefonije
Stroški storitev za sezonske delavce
Stroški storitev za zdravilne rastline
Čiščenje poslovnih prostorov
Dnevnice v državi
Dnevnice v tujini
Nočitve v državi
Nočitve v tujini
Javni prevoz tujina in kilometrina
Kilometrina
Izplačila podjemnih pogodb z vsemi prispevki in
dajatvami
Izplačila sejnin, s prispevki

3.014

4.007

133

7.301

7.037

96

1.979
23.220
2.353
22.395
6.152
24.891
79
393
64
994
526
20.784
5.134
3.145

12.582
16.455
22.657
21.746
3.704
13.396
215
309
69
2695
511
20.986
6.741
2.201

636
71
963
97
60
54
272
79
108
271
97
101
131
70

17.270

3.123

18

13.706
6.547
54.668
2.138
766
1.247
7.058
7.167
9.755
3.344
958
11.180
123
447
186
836
154
1.911

21.797
2.421
8.403
5.375
1039
856
7.888
7.643
7.175
4.352
361
12.284
1436
1141
130
1680
293
4.706

159
37
15
251
136
69
112
107
74
130
38
110
1167
255
70
201
190
246

66.002

112.325

170

2.001

958

48
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Stroški reprezentance
Stroški zaščite novih sort
Stroški drugih storitev in hmeljarskega seminarja
Stroški projektnih dokumentacij PZI, nadzor nad
izvedbo investicij
Stroški članarin, naročnin, sejemski stroški
Stroški akreditacije laboratorija
Stroški reklam, objav, stroški tiskanja brošur,
pogostitev in izdelava spletne strani
Stroški se zmanjšajo za usposobitev postavitev
žičnice in naprava namakalnega sistema-osnovno
sredstvo
Skupaj stroški storitev:

366
12.890
58.340

958
10.740
81.824

262
83
140

34.361

0

0

1.995
2.889

1.660
7.275

83
252

2.541

4.883

192

-15.095
445.534

434.628

98

Na inštitutu je bilo na dan 31.12. 2021 zaposlenih 57 javnih uslužbencev. Od skupnega
števila zaposlenih, je za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur na teden zaposlenih
44 javnih uslužbencev, 1 javni uslužbenec je zaposlen za polovični delovni čas 20 ur na
teden, 1 javna uslužbenka s 30 urnim tedenskim delovnim časom in 1 javna uslužbenka s 35
urnim tedenskim delovnim časom. Za določen čas je zaposlenih 13 javnih uslužbencev, štiri
mlade raziskovalke sofinancirani s strani ARRS, 8 javnih uslužbencev zaradi povečanega
obsega dela, in direktor javnega zavoda.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju je bilo 50
javnih uslužbencev, medtem ko jih je bilo v predhodnem letu 48. Povečanje števila
zaposlenih na podlagi delovnih ur je 4,34 %. Opravljenih je bilo 98.747 ur rednega dela in
obračunanih 2.462
ur odsotnosti z dela v breme inštituta in 9.580 ur nadomestil
bolniške odsotnosti v breme ZZZS.
Sistemiziranih je 58 delovnih mest, zasedenih je 57 in 1 nezaseden. Razporeditev
delovnih mest po plačnih skupinah je naslednja:
Tabela 9.6.2.5 : Sistemizirana delovna mesta

Plačna skupina

Število delovnih mest

B01 - direktor

1

H01 - raziskovalci

18

I01- strokovni delavci

15

J01 - strokovni delavci

12

J02 - administrativni delavci

1

J03 - ostali strokovno tehnični delavci

1

Skupaj

57
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Stroški dela v obračunskem obdobju so bili višji za 3,10 % v primerjavi s predhodnim letom.
Tabela 9.6.2.6 : Stroški dela v letu 2021

Vrsta odhodkov

Odhodki 2020
predhodno leto

Stroški dela

1.691.621

Stroški dela
plače zaposlenih, dajatve in razlika do minimalne
plače
boleznine in poškodbe do 30 dni
redna delovna uspešnost, delovna uspešnost
povečan obseg dela oz. posebni projekt
dodatki na plače (položajni, specializacija,
neenakomerna razporeditev, mentorstvo, deljen
delovni čas, dodatek posebne obremenitve-covid
in drugi dodatki)
Plače in nadomestila plač

Odhodki 2021

Indeks

tekoče leto
1.744.014

2021/2020
103

Tekoče leto
2021

Predhodno
leto 2020

Indeks
2021 / 2020

1.241.085

1.246.815

100

19.538

31.798

163

37.712

57.739

153

13.465

20.968

156

1.311.800

1.357.320

103

Prispevki za socialno varnost delodajalcev

211.240

218.314

103

stroški prevoza na delo in z dela
stroški prehrane med delom, uporaba lastnih
sredstev-delo od doma
jubilejne nagrade, solidarnostne, odpravnine za
določen čas, odpravnina iz naslova upokojitve
dodatno pokojninsko zavarovanje za javne
uslužbence
regres za redni letni dopust
Skupaj drugi stroški dela

38.391

39.142

102

43.001

45.701

106

15.146

2.793

18

21.504

22.994

107

50.539
168.581

57.750
168.380

114
100

Stroški dela so v tekočem letu višji za 52.393 EUR. Posledica višjih stroškov dela je
podaljšanje zaposlitev za določen čas do konca leta 2022 trem javnim uslužbenkam in
napredovanje javnih uslužbencev glede na triletno ocenjevalno obdobje s povečanjem dveh
plačilnih razredov izplačilo pri plači za mesec december 2021.
Povprečna bruto plača v letu 2021 na podlagi opravljenih delovnih ur v obračunskem
obdobju in plačanih nadomestil v breme inštituta je 2.281,14 EUR in povprečna bruto bruto
plača je 2.931,90 EUR.
Amortizacija se je obračunala v znesku 221.049 EUR. Med stroški poslovanja je delež
amortizacije osnovnih sredstev v višini 131.082 EUR.Delež amortizacije za izvajanje
programov iz sredstev javnih financ za katere ne dobimo sredstev za pokrivanje
amortizacije, je prikazan v bilanci stanja kot zmanjšanje obveznosti za sredstva dana v
upravljanje v višini 89.967 EUR.
Tabela 9.6.2.7 : Drugi stroški

Drugi stroški

Predhodno
leto 2020

Tekoče leto

Indeks

2021

2021 / 2020

takse, pristojbine, stroški trošarin

1.809

3.332

184

komunalni prispevek

3.159

0

0

stroški dela študentov, obvezna praksa

36.134

48.064

133

stroški uporabe stavbnega zemljišča

1.258

1.387

110

Skupaj drugi stroški:

42.360

52.783

125
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Drugi stroški 52.783 EUR predstavljajo stroške taks in pristojbin v znesku 1.048 EUR,
stroške trošarin od prodaje piva 2.284 EUR, stroške dela študentov, dijakov 47.623 EUR,
nagrade za obvezne prakse 441 EUR in stroške uporabe stavbnega zemljišča 1.387 EUR.
Finančni odhodki 790 EUR so odhodki za obresti najema likvidnostnega kredita 314 EUR,
74 EUR zamudnih obresti in 402 EUR drugih finančnih odhodkov.
Prevrednotovalni poslovni odhodki so sedanja vrednost odpisov iz registra osnovnih
sredstev v vrednosti 1.980 EUR.
Poslovni izid izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.439 EUR in z
upoštevanjem davka od dohodka za leto 2021 3.499 EUR je končni poslovni rezultat 4.940
EUR presežka prihodkov nad odhodki.

9.6.3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Eden od računovodskih izkazov je tudi Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po vrstah dejavnosti, ki zahteva razdelitev odhodkov za opravljanje javne službe in
odhodkov za opravljanje tržne dejavnosti. Inštitut je posredni uporabnik proračuna in
financiran po posameznih programih in projektih, pridobljenih na osnovi uredb, razpisov
javnih služb, koncesij za izvajanje raziskovalnih programov in javnih razpisov za
raziskovalne projekte.
Obrazložitev izakaza v primerjavi s planom 2021 je obrazloženo pod točko 9.1
Pri delovanju inštituta kot izvajalca različnih dejavnosti, tako javnih služb kot tudi tržne
dejavnosti, nastajajo stroški, ki so skupni in nujni za delovanje inštituta in se nanašajo na
izvajanje vseh dejavnosti. Skupne stroške, ki jih ni možno določiti po obsegu in vrednosti
neposredno na posamezno nalogo, jih razdeljujemo na osnovi bolj ali manj ustreznih sodil, ki
služijo njihovemu razporejanju.
Sodila za razporejanje odhodkov, ki so skupni za programov iz sredstev javnih
financ in izvajanje tržne dejavnosti
1. Stroški uporabe osnovnih sredstev - sodilo – delež prihodkov za dejavnost
Strošek amortizacije se pokrije v breme ustreznih obveznosti do virov sredstev,
ker ni vračunan v stroških izvajanja javne službe in tudi na kakšen drug način niso
zagotovljena in pridobljena sredstva iz javnofinančnih virov.
Kot strošek amortizacije je obračunan pri izvajanju raziskovalnih projektov ,ki v
svoji strukturi cene izvajanja upoštevajo tudi strošek amortizacije.
Inštitut uporablja ista osnovna sredstva za opravljanje različnih dejavnosti.
Po obračunu amortizacije v celoti, se na osnovi sodila – deleža prihodka v celotnih
prihodkih za posamezno dejavnost razdeli strošek in v skladu z zakonom o
računovodstvu upošteva v letnih izkazih. Delež, ki odpade na tržno dejavnost, se
pojavlja med stroški za opravljanje dejavnosti, ker je vključen v ceno posamezne
storitve.
Na enak način kot se razporeja strošek amortizacije, se razporejajo tudi učinki
prevrednotovanja in drugih gospodarskih kategorij, ki so povezane s posameznimi
vrstami teh sredstev.
2. Proizvodi v zalogi
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Zaloge proizvodov so neprodan hmelj ob koncu leta in se v celoti nanašajo na
izvajanje tržne dejavnosti in se izkazujejo posebej kot povečanje vrednosti zalog
proizvodov pri prihodkih od prodaje blaga in storitev in v istem koledarskem letu
zmanjšujejo stroške tržne dejavnosti.
3. Namensko dodeljena sredstva – investicijski transferi iz javnofinančnih virov za
nakup osnovnih sredstev
Namenska sredstva za pridobitev osnovnih sredstev prejeta iz javnofinančnih
virov povečujejo obveznost za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva. Enako velja za prevrednotovanje opredmetenih osnovnih sredstev in za
kupnine za prodana opredmetena osnovna sredstva.
Do sedaj nismo prejeli iz javnofinančnih virov namenskih sredstev za pokrivanje
investicijskih stroškov, ki povečujejo nabavno vrednost opredmetenega
osnovnega sredstva.
Iz letnega poročila je za vsako obračunsko leto razvidna evidence prejetih
namenskih sredstev za nakup, v pogodbi o določitvi sredstev določenega
opredmetenega osnovnega sredstva in delež nakupa. V večini primerov je
potrebno delno financiranje iz naslova tržne dejavnosti.
4. Ostali skupni stroški po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije in za
katera pristojno ministrstvo ni določilo ustreznih sodil
Po pojasnilih Ministrstva za finance, Sektorja za javno računovodstvo, lahko
določeni uporabnik, če pristojno ministrstvo ni sporočilo sodil za razporejanje
odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke za izvajanje tržne
dejavnosti ter če ni ustreznejših sodil, uporabi kot sodilo razmerje med prihodki od
poslovanja, doseženih pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi,
doseženimi pri prodaji blaga in storitev.
4.1 Stroški uporabe poslovnih prostorov: tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov,
čiščenje poslovnih prostorov, ogrevanje, davek na stavbno zemljišče
Površina na zaposlenega se pomnoži s stroškom / m2 in se za izvajanje javne
službe prizna strošek v odvisnosti od deleža pridobivanja prihodkov posameznika
iz javnih služb in tržne dejavnosti.
4.2 Stroški električne energije
Po odbitku letnega stroška električne energije porabljenega za tržno proizvodnjo
hmelja in sadik v rastlinjakih se strošek preračuna na letno število ur zaposlenih.
Vse odobrene in potrjene ure za izvajanje javnih služb se kot dodatni strošek
izračunan na uro bremenijo.
4.3 Stroški vodarine in komunalnih storitev: vodarina za poslovne stavb, redni
mesečni odvoz smeti
Višina stroška za opravljanje javne službe v celoti, je odvisna od števila letno
odobrenih plačanih ur iz javnofinančnih virov.
4.4 Zavarovalne premije za odgovornost, zavarovanje premičnega in
nepremičnega premoženja v upravljanju se strošek razdeli na število
zaposlenih.
Skupni strošek se deli glede na delež prihodkov posameznih dejavnosti.
4.5 Zavarovanje vozil, vzdrževanje vozil in poraba goriva vključuje: službena
vozila, tovorna vozila, vlečna vozila
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Strošek se razporeja v odvisnosti od opravljenih kilometrov za osebna in tovorna
vozila in v odvisnosti od opravljenih ur za vlečno vozila-traktorje za posamezne
dejavnosti.
strošek uporabe osebnega vozila ali tovornega vozila
4.6

Vzdrževanje računalniške opreme: vzdrževanje
vzdrževanje serverja; stroški internetnega dostopa

računalniške

mreže;

Stroški se delijo na število računalnikov in se glede na oceno uporabnika
računalnika po deležu uporabe deli na javno službo in tržno dejavnost.
4.7

Stroški kmetijskega zemljišča: zakupnine; vzdrževanje in obnova hmeljskih
žičnic; obdelava zemljišča

Znan je strošek na ha hmeljišča ali drugega kmetijskega zemljišča in se strošek
razporedi na izvajanje javne službe v odvisnosti od površine, ki je potrebna za izvajanje
poskusov za posamezne programe.
4.8

Stroški uporabe
vzdrževanje

rastlinjakov

in

plastenjakov:

zavarovanje,

ogrevanje,

Strošek za izvajanje javne službe se razporedi glede na površino uporabe potrebno
za posamezne naloge in programe financiranih iz javnofinančnih virov.
4.9

Stroški storitev laboratorija za agronomijo in pivovarstvo

Strošek storitev centralnega laboratorija je cena posamezne analize, ki se opravi za
izvajanje javnih služb. Cena storitev se od tržne cene razlikuje po tem, da vključuje
vse stroške razen amortizacije opreme in obračunanega DDV.
4.10 Stroški raznega potrošnega materiala namenjenega urejanju pisarn, razna
manjša popravila na stavbah in opremi, ki jih sami opravimo se delijo na
posamezno dejavnost po deležu prihodka.
Strošek potrošnega materiala X delež prihodka dejavnosti
4.11

Stroški telefonskih pogovorov, mobilne telefonije in poštnih storitev se delijo

po deležu prihodka.
4.12 Stroški oddelka za splošne posle: stroški plačilnega prometa, ačunalniške
storitve – tajništvo, računovodstvo, direktor, stroški sejnin, stroški reprezentance,
odvetniške storitve, pisarniški material, stroški daril, pogostitev ob novem letu,
službene poti, stroški dela (pet zaposlenih)
Strošek oddelka bremeni javne službe v odvisnosti od števila ur priznanih za njeno
opravljanje.
V letu 2010 smo pred pripravo letnih programov strokovnih nalog posredovali v presojo na
resorno ministrstvo MKGP sodila z obrazložitvami in jih za pripravo programa in zaključnega
računa v letu 2010 uporabili. Pripomb na poslana sodila ni bilo in smatramo,da so sprejeta.
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Spremljanje posrednih stroškov za omogočeno delovanje inštituta, ki niso posredno
povezani s poslovnimi učinki.
Za spremljanje posrednih stroškov obstaja več metodologij. Po izbrani metodologiji inštituta
razvršča posredne stroške na stroškovne nosilce po ključu, ki je izračunan kot razmerje med
skupnimi posrednimi stroški inštituta in eno od postavk neposrednih stroškov.
Metodologija je bila izbrana na osnovi naslednjih dejstev:
aktivnosti poslovnega procesa inštituta se v pretežni meri nanašajo na izvajanje
storitev strokovnih nalog in javnih služb, raziskovalnih projektov in programov iz vira
proračunskih sredstev.
poslovni prostor je dokaj sorazmerno porazdeljen, uporablja se enaka kvadratura
poslovnih prostorov za izvajalce in sodelujoče na posameznih stroškovnih nosilcih, povzroča
enake stroške električne energije, ogrevanja prostorov, čiščenje prostorov, vzdrževanje
računalniškega sistema, amortizacije poslovnih prostorov in podobnih posrednih stroškov
inštituta.
stroški dela skupnih služb se nanašajo na vse zaposlene in vse naloge in
predstavljajo 57 % delež vseh nastalih posrednih stroškov (podatek leto 2020)
V posredne stroške inštituta spadajo:
Materialni stroški, ki jih ne moremo neposredno razporediti na stroškovne nosilce,
med katerimi so stroški električne energije, ogrevanje prostorov, vodarina, material za
čiščenje in vzdrževanje upravnih prostorov in podobni stroški materiala.
Stroški storitev, ki jih ne moremo neposredno razporediti na stroškovne nosilce, med
katerimi so zdravstvene storitve, storitve pravne službe, varstva pri delu, zavarovalne
premije, stroški vzdrževanja upravne stavbe in opreme prostorov, vzdrževanje računalniške
opreme in serverja, vzdrževanje in zavarovanje službenih vozil, stroški računovodskih
programov, stroški telekomunikacij, stroški akreditacije laboratorijev, davek na stavbno
zemljišče, stroški odvoza smeti in podobne storitve.
-

Stroški amortizacije predstavljajo amortizacijo poslovnih prostorov in opreme.

Stroški vodenja uprave - skupne službe, ki jih ne moremo neposredno razporediti na
stroškovne nosilce so stroški dela skupnih služb, hišniška , računovodstva in projektne
pisarne.
V letu 2021 je bila opravljena notranja revizija poslovanja inštituta za leto 2020, ki je podala
pozitivno mnenje na poslovanje in razporejanje prihodkov in odhodkov.
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti izkazuje izravnane
prihodke in odhodke za izvajanje javne službe in presežek prihodkov nad odhodki za
izvajanje tržne dejavnosti 4.940 EUR.

9.6.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in
odhodkih v obračunskem obdobju in predhodnem obračunskem obdobju.
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka:
da je poslovni dogodek nastal in, da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma
njegovega ustreznika.
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Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na:
- prihodke iz sredstev javnih financ
- prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu
- odhodki iz sredstev javnih financ
- odhodke zaradi prodaje blaga in storitev na trgu.
Tabela 9.6.4.1 : Prihodki in odhodki po danarnem toku

Naziv postavke

Plačila
predhodno

Plačila tekoče

Indeks

leto 2020

leto 2021

2021/2020

Prihodki iz sredstev javnih financ

2.314.498

2.222.334

96

Odhodki iz sredstev javnih financ

2.363.049

2.409.608

102

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

996.140

983.212

99

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

920.107

1.099.516

119

Presežek prihodkov nad odhodki

27.482

Presežek odhodkov nad prihodkov

303.578

Plačila iz naslova prihodkov iz sredstev javnih financ so nižja za 3,98 % ali v absolutnem
znesku za 92.164 EUR.
Plačila za odhodke iz sredstev javnih financ so višja za 1,97 % ali v absolutnem znesku za
46.559 EUR.
Plačila od prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so nižji glede na predhodno
leto za 1,30 % ali v absolutnem znesku 12.928 EUR. Plačila za odhodke iz naslova prodaje
blaga in storitev so višji za 19,5 % ali v absolutnem znesku 179.409 EUR.
Med plačili iz naslova prihodkov iz sredstev javnih financ 2.222.334 EUR so vključena
prejeta sredstva za investicije iz državnega proračuna 459.704 EUR.
Med plačili iz naslova odhodkov iz sredstev javnih financ so vključena plačila za vse
investicijske odhodke 916.254 EUR, tudi plačila iz lastnih sredstev amortizacije na trgu in
sredstev amortizacije ARRS v vrednosti 456.550 EUR, ne samo namensko pridobljena
sredstva iz proračuna.
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkazuje
presežek odhodkov nad prihodki 303.578 EUR.

9.6.5 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
V letu 2021 smo najeli likvidnostni kredit v dveh terminih za čas od 08.03. do 16.12.2021 v višini
170.000 EUR in v znesku 80.000 EUR od 06.08. do 16.12.2021.
Izkaz računa financiranja izkazuje zmanjšanje sredstev na računih za presežek odhodkov nad
prihodki v višini 303.578 EUR.
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9.6.6 IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV PO FISKALNEM PRAVILU
Izračun presežka prihodkov po fiskalnem pravilu – 9 i. člen 5.točka – Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-H) Ur. list RS št.13/2018 z dne 28.02.2018.
Tabela 9.6.6.1 : Izračun presežka prihodka po fiskalnem pravilu
Zap.št.

Konti skupine

Oznaka AOP

vrednost v EUR

Vsebina računovodske postavke

1.

71,72,73,74,78

401

3.205.546,00

Prihodki po denarnem toku

2.

40,41,42

437

3.509.124,00

Odhodki po denarnem toku

3.

3=1-2

485 ali 486

-303.578,00

Presežek prihodkov ali presežek
odhodkov po načelu denarnega toka

4.

75

500

0,00

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev

5.

44

512

0,00

6.

6=4-5

524 ali 525

0,00

7.

50

550

250.000,00

Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
Razlika med prejetimi in danimi sredstvi
iz finančnih naložb
Zadolževanje

8.

55

560

250.000,00

Odplačila dolga

9.

9=7-8

570 ali 571

0,00

Neto zadolževanje ali odplačilo dolga

10.

10=3+6+9

572 ali 573

-303.578,00

Povečanje ali zmanjšanje stanja na
računu je presežek X.

572

-303.578,00

Če je razlika vpisana v AOP 572,
določeni uporabnik presežek po
denarnem toku zmajša za predpisane
obveznosti
Kratkoročne obveznosti in pasivne
časovne razmejitve

11.

12.

20,21,22,23,24,25,26,29

034 (brez
042)

930.745,00

13.

92,96,97

O54,055

15.843,00

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
ter dolgoročne finančne in poslovne
obveznosti

14.

980-(00 do 05)

O56-(002003+004005+006007)

0,00

Neporabljena obveznost do virov
sredstev, ki predstavlja neporabljena
sredstva za investicije

15.

15=11-12-13-14

-1.250.166,00

Znesek Y, ki je izračunani znesek
presežka po fiskalnem pravilu

Žalec, 28. 2. 2022
Direktor:
Bojan Cizej, univ.dipl.inž.živil.tehn.
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