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Na podlagi 19. člena statuta Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je Svet zavoda 

Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije na 10. seji dne 17.8.2021 sprejel 5-letni 

program razvoja Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

inštitut oz. IHPS) za obdobje 2022‒2026. 
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NAMEN IN VSEBINA PROGRAMA RAZVOJA 

 

5-letni program razvoja Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu 

IHPS) predstavlja usmeritve in vsebine dela v obdobju od leta 2022 do 2026 (v nadaljnjem 

besedilu: srednjeročno obdobje).  

 

Srednjeročni program dela je zasnovan na obstoječih znanstveno-raziskovalnih programih in 

predvidenih projektih v tem obdobju, obstoječih in predvidenih strokovnih nalogah, razvoju 

tržne dejavnosti ter predvidenih organizacijskih prilagoditvah, ki naj bi omogočile IHPS 

izvajanje predstavljenega programa. Program nakazuje tudi usmeritve IHPS, kjer se pričakuje 

ureditev financiranja v predvidenem programskem obdobju. 

 

Namen programa je nazorno predstaviti trenutno stanje na področju delovanja IHPS, 

izpostaviti prednosti in slabosti na posameznih področjih delovanja, opredeliti cilje, ki jih v tem 

srednjeročnem obdobju želimo doseči, ter ukrepe, s katerimi naj bi to dosegli. 
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1 PREDSTAVITEV IHPS 

1.1  Zakonske podlage za delovanje 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je javni zavod, katerega ustanovitelj je 

Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Sklep o 

preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za 

hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 25. junija 2002 

in objavila v Uradnem listu RS, št. 71, dne 8. 8. 2002, medtem ko je Okrožno sodišče v Celju 

izdalo sklep o vpisu statusnega preoblikovanja v sodni register dne 16. 5. 2003. Dne 11. 1. 

2007 je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za 

hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 5/07), s katerim se spreminja sestava 

sveta zavoda. 

1.2  Zgodovina inštituta 

Okrajna zadružna zveza v Celju je 1. avgusta 1952 ustanovila Inštitut za hmeljarstvo. Leta 

1956 se je Inštitut preoblikoval v finančno samostojen zavod, leta 1961 pa v samostojni 

znanstveni zavod. V letu 1976 se je preimenoval v Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec. 

Po sprejemu Zakona o zavodih je Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec leta 1991 pridobil 

status zavoda s pravico javnosti. Vpisan je bil tudi v evidenco raziskovalnih organizacij pri 

Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport RS. Od leta 1995 do leta 2003, ko se je preoblikoval v 

javni zavod, je izvajalo njegove ustanoviteljske pravice Hmeljarsko združenje Slovenije – GIZ.  

1.3  Organi inštituta 

Organi zavoda, ki poslovno in strokovno sodelujejo v delovanju inštituta kot celote, so: 

 svet zavoda, 

 strokovni svet in 

 direktor. 

 

Inštitut upravlja Svet zavoda, ki ima sedem članov, od katerih imenuje: 

 ustanovitelj štiri člane, od tega dva člana iz ministrstva pristojnega za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, enega člana iz ministrstva pristojnega za okolje in prostor, ter 

enega člana iz ministrstva pristojnega za izobraževanje, znanost in šport, 

 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ima dva člana, ki sta tudi pridelovalca hmelja 

in 

 zaposleni delavci zavoda enega člana. 

 

Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela je bil ustanovljen 

Strokovni svet, katerega člani so predstavniki zaposlenih, ki imajo status raziskovalca.  

 

Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje inštituta in je odgovoren za strokovnost in 

zakonitost dela inštituta.  
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Za pomoč pri vodenju in odločanju o odločilnih strateških usmeritvah ima direktor tudi 

posvetovalni organ kolegij, katerega člani so vodje oddelkov in predsednik Strokovnega sveta. 

1.4  Notranja organizacija  

Notranja organizacija je prilagojena poslanstvu in nalogam ter poslovnim procesom, ki 

potekajo na inštitutu.  

 

Notranja organizacija zagotavlja: 

 strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog, 

 učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog, 

 usmerjenost zavoda k uporabnikom njegovih storitev in 

 učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami. 

 

Notranjo organizacijo inštituta določi s sklepom Svet zavoda na predlog direktorja in po  

poprejšnjem mnenju strokovnega sveta.  

 

 

Slika 1: Organigram  

1.5  Dejavnosti inštituta 

1.5.1 Raziskovalno delo  

Raziskovalno delo je organizirano v Raziskovalni skupini za rastline, tla in okolje na IHPS, ki 

je vodena v evidenci Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: ARRS) 

pod številko 0416-004. 

IHPS je pridobil koncesijo za izvajanje raziskovalnih programov v obsegu 2,37 FTE. Obdobja 

koncesije so opredeljena pri posameznih programih v nadaljevanju pri raziskovalnem delu. 
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1.5.2 Naloge javne službe ter strokovne in druge naloge  

Naloge javne službe ter strokovne in druge naloge  za katere pridobi pooblastilo oziroma 

imenovanja in jih Zavod lahko opravlja v okviru registriranih dejavnosti. 

1.5.2.1 Naloge, ki se izvajajo kot javna služba na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18 in 86/21 
– odl. US)  

Izvajanje strokovnih nalog žlahtnjenje hmelja, tehnologije pridelave in predelave hmelja, ocena 

letnika hmelja in introdukcija novih in tujih sort hmelja poteka v okviru javne službe v 

hmeljarstvu. Izvajanje javne službe v hmeljarstvu je urejeno na podlagi prvega in drugega 

odstavka 115. člena ZKme-1 in Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s 

hmeljem (Uradni list RS št. 20/09, 60/10, 88/11 in 50/15). Razliko do celotne višine vrednosti 

programa javne službe v hmeljarstvu zagotavljalo uporabniki storitev javne službe - pridelovalci 

hmelja skladno s Pravilnikom o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v 

hmeljarstvu (Uradni list RS št. 45/10 in 81/15). 

Naloge genske banke hmelja ter zdravilnih in aromatičnih rastlin se izvajajo na podlagi 126. 

člena ZKme-1 in Uredbe o javni službi nalog rastlinske genske banke (Uradni list RS 60/17) 

ter na podlagi potrjenega letnega programa dela. Naloge IHPS izvaja kot podizvajalec 

Kmetijskega inštituta Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KIS) in Biotehniške fakultete, na podlagi 

pogodbe, sklenjene med inštitucijami.  

Nalogo selekcije zelišč, introdukcije in ekološke rajonizacije zelišč ter ugotavljanje njihove 

vrednosti za predelavo in tehnologije pridelave zelišč IHPS izvaja v okviru javne službe v 

vrtnarstvu na podlagi 124. člena ZKme–1 in Uredbe o javnih službah strokovnih nalog v 

proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS 60/17) na podlagi potrjenega programa dela. IHPS 

izvaja naloge kot podizvajalec  KIS na podlagi pogodbe, sklenjene med inštitucijami.  

IHPS je na podlagi 91. in 92. člena ZKme-1 in 5. člena Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja 

in hmeljnih proizvodov (Uradni list RS št. 67/2012) z odločbo št. 33002-51/2008/4 imenovan 

za pooblaščeno organizacijo za kontrolo in certificiranje pridelka hmelja. Z omenjeno odločbo 

mu je dodeljeno javno pooblastilo za preverjanje skladnosti hmelja in izdajanje listin o 

skladnosti hmelja. IHPS na podlagi Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih 

proizvodov (Uradni list RS št. 67/2012) vodi evidenco centrov za certificiranje in evidenco 

pridelka hmelja. 

Na osnovi 95. člena ZKme-1 in 3. člena Pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih 

morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov 

oziroma živil (Uradni list RS št. 58/01, 117/02, 62/03, 131/03, 31/04 in 45/08-ZKme-1) je IHPS 

pooblaščen za določanje minimalnih kakovostnih zahtev pri certificiranju pridelka hmelja. Na 

podlagi odločbe ministra pa je IHPS pooblaščen še za:  

 ugotavljanje skladnosti piva (odločba št. 324-57/2004/2, objavljena v Uradnem listu 

RS št. 51/2004), 

 ugotavljanje skladnosti soli, gorčice, začimb, juh, omak, pripravljenih solat, 

beljakovinskih izdelkov, kvasa in njim podobnih izdelkov (odločba št. 324-

58/2004/3, objavljena v Uradnem listu RS št. 51/2004).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3790
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201267#!/Uradni-list-RS-st-67-2012-z-dne-31-8-2012
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201267#!/Uradni-list-RS-st-67-2012-z-dne-31-8-2012
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1.5.2.2 Naloge, ki se izvajajo na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni 
list RS, št. 83/12 ZFfS-1) 

IHPS je z odločbo št. U430-27/2019/14 z dne 3. 12. 2019 dodeljeno javno pooblastilo za 

ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev  (FFS) za obdobje 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024 v 

postopku registracije FFS. 

Z odločbo št. U430-8/2019/25 z dne 4. 4. 2019 je IHPS za obdobje 17. 4. 2019 do 17. 4. 2024 

za izvedbo pregledov in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav za nanašanje FFS ter 

znakov o rednem pregledu naprav (Pravilnik o zahtevah glede rednega pregledovanja naprav 

za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov 

Uradni list RS št. 101/13).  

IHPS je z odločbo št. U430-40/2013/57 z dne 24. 1. 2014 za dobo petih let pooblaščen za 

izvajanje programa usposabljanja svetovalcev za FFS, prodajalcev FFS, poklicnih 

uporabnikov in drugih oseb, usposobljenih za ravnanje s FFS - izvajalci ukrepov in izvajanje 

tečajev o pravilni in varni uporabi FFS (Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih 

Uradni list RS št. 85/13). 

1.5.2.3 Naloge, ki se izvajajo na podlagi Zakona o semenskem materialu kmetijskih 
rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) 

IHPS je z odločbo FURS št. 343-2/2009/2 z dne 13. 2. 2009 do preklica imenovan za izvajalca 

uradnega preizkušanja sort hmelja v postopku vpisa sort hmelja na sortno listo, navedena 

odločba je razširjena z odločbo UVHVVR št. U3431-13/2015/2 z dne 18. 2. 2015 in sicer je 

IHPS dodatno imenovan za izvajalca preizkušanja sort okrasnih rastlin. Z odločbo št. U3431-

12/2015 z dne 17. 2. 2015 je do preklica imenovan za izvajalca hrambe standardnih vzorcev 

sort hmelja.  

IHPS je na podlagi odločbe UVHVVR št. U3431-18/2014/12, izdane dne 10. 4. 2015 in dodatne 

odločbe UVHVVR št. U3431-18/2014/16, izdane dne 25. 04. 2018, do preklica dodeljeno javno 

pooblastilo za vodenje postopka in za odločanje v postopku uradne potrditve semena žit, 

krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic, ter semenskega krompirja. Na podlagi tega bomo 

izvajali uradne preglede in uradno potrjevanje posevkov poljščin in semenskega krompirja. 

1.5.2.4 Naloge, ki se izvajajo na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin – 
(Uradni list RS, št 62/07-UPB2, 36/10, št. 40/14 – ZIN-B in 21/18 – ZNOrg). 

IHPS je z odločbo št. 3430-526/2008/3 in njenimi spremembami na podlagi 68. člena ZZVR-1 

pridobil javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin. Na podlagi 66. 

člena ZZVR-1 pa mu je bila z odločbo U014-2014-9 z dne 14. 7. 2014 dodeljena koncesija za 

izvajanje javne službe na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov in 

strokovnih nalog, katera je bila 20. 12. 2018 podaljšana do 31. decembra 2021. Program nalog 

se za opravljanje nalog po javnih pooblastilih kot tudi v okviru javne službe določi v letnih 

programih dela na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki jih sprejme Uprava RS za varno 

hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3679
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1.5.2.5 Tržna dejavnost 

V okviru registriranih dejavnosti IHPS, katerih glavna dejavnost je raziskovanje in 

eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, se pridobivajo sredstva na trgu 

za opravljanje naslednjih storitev: 

 izvajanje nalog po naročilu na področju rastlinske pridelave, 

 izvajanje nalog po naročilu na področju varstva rastlin,  

 izvajanje nalog po naročilu pivovarn, 

 analize surovin, intermediatov v tehnološkem procesu in končnih izdelkov 

pivovarn, 

 analize hmelja in proizvodov iz hmelja, 

 analize tal s priporočilom za gnojenje, 

 analize zdravilnih in aromatičnih rastlin ter drugih rastlinskih tkiv, 

 izvajanje uradnih bioloških poskusov fitofarmacevtskih sredstev v skladu z dobro 

poskusno prakso (certifikat GEP), 

 osnovno in obnovitveno usposabljanje o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS) za 

izvajalce varstva rastlin, prodajalce FFS in svetovalce FFS, 

 redni pregledi naprav za nanašanje FFS na podlagi pridobljenega pooblastila, 

 vzgoja certificiranega sadilnega materiala hmelja,  

 pridelava in prodaja hmelja, konoplje ter ostalih kmetijskih pridelkov 

 vzgoja ekoloških sadik zdravilnih in aromatičnih rastlin 

 izobraževanje za pridobitev certifikata NPK pivovar/pivovarka, 

 izobraževanje za področje senzorike piva. 

1.6  Viri financiranja 

Inštitut pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti: 

 iz proračuna Republike Slovenije,  

 iz proračuna EU, 

 iz proračunov lokalnih skupnosti, 

 z opravljanjem dejavnosti za naročnike, 

 s prodajo blaga in storitev na trgu, 

 z donacijami in darili ter 

 iz drugih zakonitih virov. 

 

Sredstva iz proračuna RS pridobiva IHPS na podlagi potrjenega letnega programa dela in 

finančnega načrta.  

 

Dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije, z navedenimi viri financiranja 

so: 

 

 - Raziskovalni programi (vir: ARRS). Raziskovalno delo je organizirano v raziskovalni 

skupini 0416-004.  

 

- Temeljni projekti (vir: ARRS) so eksperimentalno ali teoretično delo, s katerimi se želi 

pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstev. 
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- Aplikativni projekti (vir: ARRS) so izvirno raziskovanje, ki se jih izvaja zato, da bi se 

pridobilo novo znanje, usmerjajo pa se predvsem k nekemu praktičnemu cilju ali 

namenu. Aplikativni raziskovalni projekti se financirajo s strani ARRS do 75 % 

utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti vsaj 25 

% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih subjektov. 

 

- Ciljni raziskovalni projekti (v nadaljnjem besedilu: CRP; vir: ARRS, MKGP) so 

oblikovani kot sistem medresorskega povezovanja pri načrtovanju in izvajanju mrežnih 

raziskovalno-razvojnih projektov na posameznih področjih javnega interesa. Namen 

CRP-a je zagotoviti ciljno usmerjene raziskave. 

 

- Javna služba za hmeljarstvo, Javna služba nalog rastlinske genske banke, Javna 

služba v vrtnarstvu, (vir: MKGP). Naloge se izvajajo na podlagi letnih programov 

posamezne naloge in v skladu s Programom RS za izvajanje strokovnih nalog v 

rastlinski proizvodnji.  

 

- Strokovne naloge s področja registracije sort rastlin in semenarstva (vir: MKGP-

UVHVVR): 

 

S programi strokovnih nalog se izvaja: uradno preizkušanje sort hmelja v postopku vpisa sort 

v sortno listo, uradni pregledi in uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin, 

hranjenje uradnih standardnih vzorcev sort hmelja, vpisanih v slovensko sortno listo in 

laboratorijsko testiranje uradno odvzetih vzorcev IMR in OMR na prisotnost določenih 

gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov. 

 

- Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin (vir: MKGP-UVHVVR): 

S programi strokovnih nalog se izvaja javna služba zdravstvenega varstva rastlin in 

naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu s čimer se zagotavlja 

izvajanje zastavljenih dolgoročnih in kratkoročnih (letnih ciljev) službe za varstvo rastlin 

na nacionalnem nivoju z opazovalno-napovedovalno dejavnostjo, s spremljanjem 

pojavov škodljivih organizmov rastlin, evidentiranjem in diagnostiko, izdelavo ocen 

tveganja in pripravo strokovnih podlag za ukrepe obvladovanja škodljivih organizmov 

rastlin.. UVHVVR z IHPS na podlagi sprejetega letnega programa strokovnih nalog na 

področju zdravstvenega varstva rastlin sklene pogodbo o financiranju oziroma aneks h 

koncesijski pogodbi.  

 

- Strokovna naloga ocenjevanje aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev (v 

nadaljevanju: FFS; vir: MKGP-UVHVVR) se izvaja zaradi enotnih standardov glede 

registracije, prometa in uporabe FFS zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja. Usklajeno 

se izvajajo ukrepi na področju uporabe FFS, da se s tem zagotavlja lažje notranje in 

zunanje trgovanje s FFS in rastlinskim blagom - ostanki FFS. 

 

- Politika kakovosti (vir: MKGP) je vzpostavitev mehanizmov oziroma ukrepov 

potrebnih za izvajanje skupne ureditve kmetijskih trgov in prostega pretoka blaga, 

predvsem z namenom vzpostavitve in izvajanja EU primerljivega načina nadzora 
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kakovosti kmetijsko-živilskih proizvodov. Izvaja se usposobitev uradnih preskusnih 

laboratorijev za ugotavljanje skladnosti in nadzora kmetijskih pridelkov oz. živil. 

 

- Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev (vir: ARRS) je eden od instrumentov 

znanstvene politike. Na ta način se lahko pridobijo visoko izobraženi kadri, tudi za 

potrebe gospodarstva ter okrepitev in pomladitev raziskovalno-pedagoške vrste.  

 

- V okviru mednarodnega sodelovanja (vir: ARRS) se zagotavlja izvajanje vseh 

aktivnosti, ki izhajajo iz sprejetih obveznosti v okviru sklenjenih meddržavnih 

bilateralnih in multilateralnih sporazumov o znanstvenem in tehnološkem razvoju 

Slovenije s tujino.  

 

- Financiranje raziskovalne opreme (vir: ARRS) predstavlja pomembno raziskovalno 

infrastrukturo raziskovalnemu kadru za opravljanje znanstveno raziskovalne dejavnosti 

pri izvajanju projektov in programov.  

 

- PRP ukrep M16 - Sodelovanje (Vir MKGP, EU) - Aktivno se pristopa k novejšim 

shemam financiranja s strani strategij Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.. 

 

Sodeluje se tudi na evropskih projektih, za katere sredstva delno ali v celoti prispeva EU. V 

obdobju zadnjih 5 let bi izpostavili okoljski projekt LIFE BioTHOP (https://www.life-

biothop.eu/sl), ki ga sestavlja 7 parterjev iz 5 EU držav in ga vodi IHPS, poteka pa od julija 

2019 do junija 2022. 

1.7 Delovna sredstva 

Delovne naloge se izvajajo v dveh stavbah, kjer so tudi laboratoriji in mikropivovarna. V bivši 

sušilnici koristimo 27 % stavbe, razlika je namenjena Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva. 

Celotna stavba je v lasti Občine Žalec, na katero smo lastništvo prenesli v letu 2009 s pogojem 

trajnega, brezplačnega koriščenja slabe tretjine stavbe. IHPS poseduje objekte in opremo, ki 

se uporabljajo za izvajanje poskusov: rastlinjaki (9 plastenjakov in dva steklenjaka za vzgojo 

sadik hmelja in najvišje vzgojne stopnje matičnih rastlin hmelja za nadaljnje razmnoževanje), 

1 steklenjak in 1 mrežnik za vzgojo sadik zelišč, šest rastnih komor ter obiralni stroj s sušilnico 

za hmelj. Steklenjak je v fazi obnove za zagotavljanje optimalnih pogojev za rast in razvoj 

rastlin, ki jih vzgajamo za različne poskusne namene in strokovne naloge, prvenstveno za 

namene  žlahtnjenja hmelja. Za te namene se uporablja tudi 1 plastenjak. 

 

V uporabi imamo 32,4 ha zemljišč. Vsa zemljišča imamo v zakupu, in sicer so zakupodajalci 

RS Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, Župnija Žalec in Župnija Petrovče ter tri fizične osebe. 

Za vsa zemljišča plačujemo zakupnino, razen za 1,9361 ha odplačno pridobljenih zemljišč 

urejamo pobot zakupnine z RS Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov. 

 

V okolici IHPS, na Rojah v Medlogu in na Plevnem imamo skupaj 32,74 ha kmetijskih zemljišč 

v uporabi in najemu,  od tega je 4,61 ha hmeljišč, 25,84 ha hmeljišč v premeni, njiv 0,95 ha, 

vrt zdravilnih rastlin na 0,30 ha, 1,15 ha pokritih površin (rastlinjakov/plastenjakov) ter trajnih 

travnikov 0,11 ha. 400 m2 predstavlja raziskovalna postaja IHPS (Migojnice) za namen 

raziskav s področja varstva hmelja.  

https://www.life-biothop.eu/sl/
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V letu 2018 je bilo iz sredstev PRP 2014-2020 v hmeljiščih na Rojah (skupno na 11,5 ha)  

investirano v kapljični sistem namakanja za namen kvalitetne izvedbe poskusov in doseganje 

primernih pridelkov. V letu 2021 se je izvedla posodobitev namakalnega sistema Inštituta za 

hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije z več uporabniki v velikosti 20,77 ha. Posodobitev je 

obsegala celovito obnovo črpališča ter del primarnega cevovoda.  

 

Po karantenski premeni bo sajenje hmelja potekalo po sortah v skladu s potrebami Javne 

službe v hmeljarstvu ter potrebami raziskovalne dejavnosti na IHPS. Tako smo v letu 2021 

pričeli s ponovnim sajenjem na površinah na primarni lokaciji v Žalcu (na posestvu IHPS), kjer 

smo zasadili 3,1 ha površin z različnimi križanci in gensko banko. V letu 2022 se bo primarno 

posestvo v celoti zasadilo. 

 

Na površinah, na katerih se izvaja žlahtnjenje hmelja, se prvoletne in križane rastline ne 

obirajo, ostali križanci pa se po opravljeni odbiri oberejo. V rodnih nasadih, letno okrog 20 ha, 

kjer potekajo poskusi na področju gnojenja oziroma varstva rastlin, so pridelki povprečno nižji 

za 10 % do 50 % (ocena 900 - 1.620 ‒  kg/ha). Pridelek hmelja je na površinah, kjer se je hmelj 

obiral po posameznih letih, znašal 30‒32 t, kar je na ravni povprečnih pridelkov za posamezno 

sorto nekoliko nižji, glede na to, da so bili na vseh površinah poskusi. Tudi za naslednje 

obdobje se načrtuje isti obseg pridelave. Potrebno je poudariti, da prvoletni in drugoletni nasadi 

hmelja še niso v polni rodnosti, posledično so pridelki nižji. 

 

Preglednica 1: Predvideni pridelki hmelja 

leto: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

površina v ha 4,6 15,1 15,1 20,6 24,4 24,4 

pridelek (t) 2 5 10 20 25 30 

 

Po ekonomskih izračunih bi bil pri povprečnem pridelku hmelja (1.800 kg/ha) na vseh 

površinah in doseženi ceni višji od lastne, finančni rezultat pridelave hmelja na poskusih 

površinah pozitiven. Na ekonomičnost pridelave hmelja najbolj izrazito vplivajo globalne tržne 

razmere. 

 

Testiranja odpornosti genotipov na verticilijsko uvelost hmelja se izvajajo na prostorsko 

izolirani lokaciji - raziskovalna poskusna postaja IHPS v Migojnicah (0,2 ha). Raziskovalna 

poskusna postaja IHPS v Migojnicah je v pridobivanju dovoljenja za karantenski objekt. 

Na vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin (0,3 ha) potekajo raziskave, monitoring in 

inventarizacija izbranih avtohtonih zdravilnih rastlin.  

 

V rastlinjaku se vzgajajo sadike zdravilnih in aromatičnih rastlin po smernicah ekološke 

pridelave. 

 

Uradna biološka preizkušanja učinkovitosti in fitotoksičnosti FFS se izvajajo v sklopu 

proizvodnih nasadov hmelja, katerega lastnik je IHPS, pri kot tudi pri ostalih kmetovalcih, ki 

pridelujejo poljščine, sadje, zelenjavo, idr. 
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1.8 Primerljivost s podobnimi institucijami v tujini 

Na območju EU obstajata za področje hmeljarstva in spremljajočih dejavnosti inštituta še dve 

ozko specializirani raziskovalno-svetovalni ustanovi, in sicer v Nemčiji – das 

Hopfenforschungszentrum Hüll (vladni), ter na Češkem Chmelařský institut s.r.o., Žatec  

(nevladni). Na Poljskem raziskujejo na hmelju na kmetijskem inštitutu v mestu Puławy. 

Raziskave na področju novih tržno zanimivih sort hmelja se v obliki naročenih storitev vršijo 

tudi še v Angliji, Franciji in Belgiji. V drugih državah pridelovalkah hmelja je tovrstna dejavnost 

porazdeljena na fakultete, javne raziskovalne zavode, hmeljarska interesna združenja in 

splošne javne svetovalne zavode s področja kmetijstva in agroživilstva. V ZDA financirajo 

raziskave v hmeljarstvu (s poudarkom na žlahtnjenju zaščitenih sort) podjetja v lasti trgovcev 

s hmeljem in največjih pridelovalcev. Vzporedno poteka v ZDA tudi vladni program 

financiranja. Glavna področja raziskav v hmeljarstvu zajemajo žlahtnjenje novih sort hmelja, 

razvoj tehnologije pridelave in varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci, preučevanje 

kemijskih sestavin hmelja in njegovih produktov ter uporabo hmelja v pivovarstvu. IHPS 

opravlja precej več različnih dejavnosti kot primerljive ustanove v EU, zato neposredna 

primerljivost ni povsem mogoča. 
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1.9 Analiza prednosti in slabosti delovanja IHPS 

Prednosti Slabosti 
- tradicija na področju raziskovalno -strokovnega 

dela in podajanja informacij 
- zgodovinska povezanost z uporabniki 
- neposreden stik z uporabniki, bližina uporabnikov  
- znanje in izkušnje 
- celovita ponudba storitev, predvsem na 

hmeljarskem in pivovarskem področju ter področju 
varstva rastlin in zelišč 

- tesna povezanost znanstveno raziskovalnega in 
strokovnega dela ter svetovanja 

- možnost uvajanja in prenosa znanstveno 
raziskovalnega in strokovno podprtega dela v 
prakso 

- neodvisnost 
- kolekcija hmelja, zdravilnih in aromatičnih rastlin  
- strokovna podpora pivovarne 
- preizkušanje FFS in biostimulantov po smernicah 

dobre eksperimentalne prakse (GEP) 
- izvajanje preizkušanja sort po smernicah UPOV in 

protokolih CPVO 
- lastne laboratorijske kapacitete 
- prilagodljivost delovanja 
- lastna pivovarska oprema 

- ni pasovnega financiranja – posledično 
razdrobljenost strokovnega dela zaradi 
iskanja finančnih prilivov in pokritosti  

- pomanjkljiva opremljenost s kmetijsko 
mehanizacijo, opremo za opravljanje 
bioloških poskusov, laboratorijsko 
opremo 

- premalo stimulativno nagrajevanje 
kadrov 

- odvisnost od stanja oziroma razvoja 
hmeljarstva 

- prevelika vezanost na eno panogo 
- kadrovsko nezadovoljivo pokrita 

posamezna področja  
- dolgoročno nestabilno financiranje 

nekaterih strokovnih nalog (vezano na 
letno podpisovanje pogodb) 

- neurejeno financiranje določenih 
področij, ki jih izvajamo  

Priložnosti Nevarnosti 
- raziskave na področju biotehnologije, okolja, 

rastlinske pridelave in predelave, varstva rastlin, 
kemije, ekonomije, ekološkega kmetijstva, 
bio krožnega gospodarstva, trajnostnega 
kmetijstva  

- širjenje delovanja na področje raziskav in pridelave 
konoplje 

- demonstracijski center za raziskave in pridelavo 
kmetijskih rastlin; namakanje kmetijskih rastlin 

- sedež na področju vzhodne kohezijske regije 
- storitve za trg 
- aktivno vključevanje v mednarodne projektne 

strokovno-raziskovalne skupine 
- vključevanje in sodelovanje z uporabniki v 

gospodarstvu  
- razvoj pridelave zelišč kot surovinske osnove 

farmacevtski in prehranski industriji 
- pridobivanje uporabnikov storitev IHPS na 

območju regije ali širše 
- pridobitev statusa javno-raziskovalnega zavoda 

- zmanjšanje javnih sredstev za 
strokovne programe 

- zmanjšanje števila uporabnikov storitev  
- zmanjšanje obsega pridelave hmelja v 

Sloveniji 
- možnost odhajanja strokovnjakov v 

konkurenčne ustanove 

- zmanjšanje možnosti pridobivanja 
sredstev s strani ARRS  

- širitev svetovnega tržnega deleža 
tujih zaščitenih sort hmelja (v 
ZDA>70 %), ki lahko že 
srednjeročno zmanjšajo 
konkurenčnost ponudbe hmelja iz 
Slovenije  

2 OPIS STANJA NA PODROČJIH DELA IHPS  

2.1 Hmeljarstvo 

IHPS že od ustanovitve leta 1952 skrbi za znanstveni in tehnološki razvoj slovenskega 

hmeljarstva. Je edina ustanova, kjer je skoncentrirano dolgoletno znanje na področju 

hmeljarstva, tako na znanstveni, kakor tudi na strokovni in svetovalni  ravni. Neposreden stik 

z uporabniki ter prenos znanstvenih dognanj v prakso je osnovno vodilo, ki ga želimo ohraniti. 

Cilj delovanja IHPS na področju hmeljarstva je razvoj panoge - vpeljevanje sprememb in 
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izboljšav v tehnologiji pridelave in predelave hmelja zaradi spreminjajočih se klimatskih 

razmer, vse ostrejših okoljskih zahtev (varstvo rastlin, gnojenje, ohranjanje trajnostne rabe 

zemljišč), kakor tudi zaradi specifičnosti različnih trgov. S tem bomo omogočili hmeljarjem in 

trgovcem s hmeljem v Sloveniji konkurenčen izvoz pridelka in ohranitev svetovnega tržnega 

deleža.  
 

 

Slika 2: Statistika svetovnih površin hmeljišč (ha), pridelave hmelja (t) in proizvodnje grenčic (t) 
od 2007 do 2021 

V letu 2020 je bila Slovenija globalno (62.885 ha) s 1.480 ha na 6. mestu po površinah 

pridelave hmelja. Na 125 posestvih v Savinjski dolini, na območju Slovenj Gradca in Radelj ob 

Dravi ter v okolici Ptuja, Ormoža, in Celja pridelujejo hmeljarji pretežno 4 tržno najzanimivejše 

sorte hmelja. Te so: Aurora (558 ha, 38 %), Celeia (465 ha, 31 %), Savinjski golding (157 ha, 

11 %) in Bobek (141 ha, 10 %). Ostalih 15 sort hmelja je v pridelavi v manjšem obsegu. 

Žlahtnjenje hmelja poteka na IHPS v Žalcu že od ustanovitve v letu 1952. Poleg tradicionalne 

sorte Savinjski golding, 11 domačih sort poimenovanih z začetnicami A, B in C iz obdobja prvih 

40 let obstoja IHPS, je val dišavnega hmelja naplavil od 2007 dalje še 12 uradno priznanih 

sort, 8 z imensko oznako Styrian, od tega 6 aromatično-dišavnih.  
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Slika 3: Statistika površin hmeljišč (ha), pridelave hmelja (t) in proizvodnje grenčic (t) v Sloveniji 
od 2007 do 2021 

IHPS skrbi tudi za ustrezno razširjanje rezultatov, ki jih redno objavlja v Hmeljarskih 

informacijah, v revijah Hmeljar, Hmeljarskem biltenu in drugih strokovnih kot tudi znanstvenih 

revijah. IHPS redno sodeluje na tehnoloških sestankih hmeljarjev, značilnost osebnega 

svetovanja po telefonu in na terenu, pripravlja spletno gradivo med drugim tudi tehnološko-

tržne informacije s sestankov Svetovne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org). Tradicionalno 

organizira vsakoletni Seminar o hmeljarstvu z mednarodno udeležbo.   

2.2 Žlahtnjenje hmelja, Tehnologija pridelave in predelave hmelja, Introdukcija novih 
in tujih sort hmelja in Genska banka hmelja  

V Sloveniji že več let poteka intenziven program vzgoje novih sort hmelja, ker želimo imeti 

lastne sorte hmelja, prilagojene slovenskim razmeram. Slovenski hmeljarji lahko na svetovnem 

trgu konkurirajo le z visokimi in kvalitetnimi pridelki hmelja. Da se pridelovalci tega zavedajo, 

je očitno iz lastnega finančnega vložka, s katerim podpirajo žlahtnjenje hmelja. V okviru 

Odbora za tehnologijo in žlahtnjenje že več kot 15 let delujejo hmeljarji, trgovci s hmeljem in 

strokovni sodelavci, saj se vsi v hmeljarstvu zavedamo, da le sodelovanje z uporabniki lahko 

daje neposredne uporabne rezultate strokovnih nalog. V strokovni nalogi Žlahtnjenje hmelja 

vsako leto dodajamo nove vidike in usmeritve, ki so odziv na stanje in nove trende tako v 

Sloveniji kot v svetu. Rezultat kontinuiranega dela zadnjih 20 let je vpis 12 novih sort hmelja 

na Slovensko sortno listo. Nekatere izmed njih se že pridelujejo v slovenskih hmeljiščih na 

skupno 129 ha v letu 2021.  Zaradi potrebe in želje po razvoju novih metodologij, povezanih z 

žlahtnjenjem hmelja,  strokovno nalogo dopolnjujemo s ciljnimi raziskovalnimi projekti in 

raziskavami v okviru programskih skupin.  

 

V okviru strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, med osnovne naloge 

sodijo področja opazovanja in napovedovanja pomembnejših bolezni in škodljivcev, 

spremljanje novih bolezni in škodljivcev v hmeljarstvu, prognoza namakanja, prognoza 

http://www.ihps.si/
http://www.ihgc.org/
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pridelka hmelja in tehnološke zrelosti hmelja ter priporočila za gnojenje hmelja. Pomembni 

segmenti so tudi obdelava meteoroloških podatkov za namen spremljanja rasti in razvoja 

hmelja, določitev optimalnega časa uporabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil ter ekonomika 

hmeljarstva, ki vključuje izračune modelnih stroškov pridelave hmelja in analizo svetovnega 

hmeljarskega trga. Te naloge se bodo izvajale tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Drugo področje je izvajanje raziskav na področju tehnologije pridelave hmelja s ciljem 

doseganja stabilnega in kakovostnega pridelka hmelja, kar omogoča konkurenčnost panoge. 

Na podlagi ustrezno zastavljenih poljskih poskusov lahko pridobimo dejanske podatke za 

izboljšave v tehnologiji pridelave hmelja za naša pridelovalna območja oz. klimatske razmere. 

Poskusi v hmeljarstvu se bodo tudi v naslednjem obdobju oblikovali na podlagi predlogov 

hmeljarjev in spremljanja novosti v tehnologiji pridelave po svetu.  

 

Introdukcija novih in tujih sort hmelja (Introdukcija) je strokovna naloga, v okviru katere se 

izvajajo poskusi z namenom, da dobijo pridelovalci podrobnejše podatke o lastnostih novih in 

tujih sort v pridelavi v naših agroekoloških razmerah. Hmelj je kmetijska rastlina, katere 

pridelava je regijsko omejena, zato je v programu večji poudarek na preizkušanju odzivnosti 

novih in tujih sort hmelja na tehnologijo pridelovanja (čas rezi, napeljava poganjkov, gostota 

sajenja, ekološko pridelovanje, gnojenje, pojav bolezni in škodljivcev …). Sorti prilagojena 

tehnologija pridelave je pri hmelju zelo pomembna, saj je trajnica in se morebitne napake v 

tehnologiji odražajo v zmanjšanju količine in kakovosti pridelka tudi v naslednjih letih. S 

pridobljenimi podatki iz te strokovne naloge se tudi nadgrajujejo podatki o lastnostih določene 

sorte hmelja in o njeni uporabni vrednosti na sortni listi, kar je pomembna nadgradnja 

žlahtnjenja hmelja. V okviru naloge so cilji tudi ugotavljanje morebitnega pojava fiziopatij pri 

novih sortah in iskanje njihovega vzroka, določevanje ustreznih rastnih razmer v naših 

pridelovalnih območjih za zanimive tuje sorte ter posodabljanje Opisne sortne liste za hmelj. 

 

Genska banka hmelja zagotavlja dolgoročno gensko pestrost in ohranitev biotske 

raznovrstnosti v kmetijstvu. Od leta 2017 izvaja IHPS naloge kot podizvajalec Javne službe 

nalog rastlinske genske banke Kmetijskega inštituta Slovenije. Celotna zbirka hmelja na IHPS 

vključuje 215 divjih ženskih in moških akcesij, ki jih vzdržujemo v trajnih nasadih in del v tkivni 

kulturi. Zbirka hmeljnih akcesij je bila nabrana na naravnih rastiščih hmelja na območju 

republike Slovenije, bivše Jugoslavije in na Altaju in Kavkazu, od koder primarno hmelj tudi 

izvira.  

2.3 Strokovne naloge s področja registracije sort rastlin in semenarstva ter 
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja 

V okviru programa Strokovnih nalog na področju registracije sort rastlin in semenarstva 

izvajamo naloge: uradno preizkušanje sort hmelja in okrasnih rastlin v postopku vpisa sort na 

sortno listo, uradne preglede in uradno potrjevanje poljščin in krompirja, hranjenje uradnih 

standardnih vzorcev zavarovanih sort hmelja in sort hmelja vpisanih na slovensko sortno listo 

ter preverjanje zdravstvenega stanja in sortnosti osnovnega genetskega materiala hmelja.  

 

Uradno preverjanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sort ter uporabne vrednosti 

sort v sklopu strokovne naloge Preizkušanje vrednosti za pridelavo in uporabo ter preizkušanje 

razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti omogoča, da na podlagi veljavne zakonodaje 

z vpisi novih slovenskih sort hmelja realiziramo delo na področju žlahtnjenja hmelja. Do sedaj 
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smo v sklopu strokovne naloge opravili preizkušanje RIN pri slovenskih sortah hmelja in pri 

sortah hmelja v preizkušanju. Namen naloge je zagotavljanje delovanja sistema uradnega 

preizkušanja sort hmelja in okrasnih rastlin za podporo Upravi RS za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektorju za zdravje rastlin in semenarstvo pri odločanjih v 

upravnih postopkih vpisa sort hmelja in okrasnih rastlin na sortno listo ter kakovostno in 

pravočasno izvajanje aktivnosti na tem področju. Aktivnosti zajemajo: preizkušanje vrednosti 

novih križancev hmelja, ki so prijavljeni v postopek vpisa novih sort hmelja na slovensko sortno 

listo, za pridelavo in uporabo (VPU), izvajanje testiranj razločljivosti, izenačenosti in 

nespremenljivosti sort (RIN) za sorte hmelja v preizkušanju, vzdrževanje in dopolnjevanje 

referenčne kolekcije za preizkušanje RIN ter izvajanje testiranj razločljivosti, izenačenosti in 

nespremenljivosti sort okrasnih rastlin.  

 

Pomemben del strokovne naloge so do vključno leta 2019 predstavljali uradni pregledi in 

uradno potrjevanje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja v skladu s Pravilnikom o trženju 

razmnoževalnega materiala in sadik hmelja. To delo se od leta 2020 do nadaljnjega ne izvaja 

zaradi spremenjenega Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni 

list RS, št. 45/13, 24/15 in 67/20), ki ne določa več prijavljanja in potrjevanja certificiranih in 

standardnih matičnih nasadov hmelja. Na podlagi Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje 

vnosa in širjenja viroidne zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 21/15, 16/19 in 37/21) bo IHPS 

izvajal zdravstvene preglede prijavljenih proizvodnih hmeljišč za pridelavo sadik hmelja za 

lastno uporabo, ki so deklarirane kot necertificirane sadike hmelja. 

 

Delo na tem področju še vedno predstavlja strokovno podporo Upravi za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin na področju priprave zakonodajnih aktov za semenarstvo in 

registracijo sort kmetijskih rastlin ter izvajanje nalog na osnovi dodeljenega javnega pooblastila 

za vodenje postopka in za odločanje v postopku uradne potrditve semena žit, krmnih rastlin, 

pese, oljnic in predivnic, ter semenskega krompirja. Tako bomo to delo nadaljevali tudi v 

naslednjih letih na podlagi prijav dobaviteljev. 

 

V sklopu strokovne naloge preverjamo zdravstveno stanje in sortnost osnovnega genetskega 

materiala izvornih in osnovnih matičnih rastlin hmelja (IMR in OMR), ki omogočajo 

zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala različnih sort hmelja. Vzorčenje in 

ponovno testiranje je pogoj, ki zagotavlja zdrav, brezvirusen in brezviroidni izhodiščni 

razmnoževalni material novih sort hmelja, ki jih vpeljujemo v certifikacijsko shemo, kakor tudi 

rastlin sort hmelja, ki so že vključene v certifikacijsko shemo. Preverjanje poteka v skladu s 

Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 45/13, 

24/15 in 67/20), pri čemur največji delež predstavlja testiranje hmelju najnevarnejših virusov in 

viroidov ter talnih gliv.  

 

V okviru strokovne naloge IHPS izvaja nalogo hranjenja uradnih standardnih vzorcev sort 

hmelja, ki so v Republiki Sloveniji zavarovane ali vpisane na sortno listo v skladu z Zakonom 

o semenskem materialu kmetijskih rastlin in Zakonom o varstvu novih sort rastlin. 
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2.4 Zdravstveno varstvo rastlin 

IHPS regijsko pokriva področje zdravstvenega varstva rastlin z izvajanjem Javne službe 

zdravstvenega varstva rastlin na območju Celjske in Koroške regije in na nacionalnem nivoju 

z izvajanjem nalog po javnem pooblastilu UVHVVR.  

 

Naloge javnih pooblastil zajemajo izvajanje programov preiskav z namenom ugotavljanja 

navzočnosti škodljivih organizmov, ki so regulirani s Uredbo (EU) 2016/231 in odločbami 

oziroma sklepi Evropske komisije o nujnih ukrepih ali uvrščeni na opozorilne sezname 

Evropske in sredozemske organizacije za varstvo rastlin (EPPO) ali predstavljajo posebno 

nevarnost na območju Slovenije. V okviru javnih pooblastil se izvajajo tudi naloge 

laboratorijskih preiskav, ki jih opravlja Diagnostični laboratorij za varstvo rastlin na osnovi ISO 

17025 ter ostale naloge, ki nudijo strokovno podporo UVHVVR. Pri tem so pomembne 

predvsem naloge, ki obravnavajo problematiko škodljivih organizmov nevarnih za 

zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin v Sloveniji, sodelovanje na mednarodnem nivoju 

in v skupinah analiz tveganja ter uporaba geografskih informacijskih sistemov (GIS) za izvajaje 

programov preiskav (tveganja, kartografija, spletni GIS). V okviru javnih pooblastil se izvaja 

tudi razvoj, vzdrževanje, in koordinacija agrometeorološkega informacijskega sistema 

UVHVVR (MKGP) in podpora ostalim sistemom na področju zdravstvenega varstva rastlin.  

 

Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin zajemajo predvsem izvajanje dejavnosti 

opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov, v okviru katerih se z ustreznimi metodami 

spremlja pojav in razširjenost gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev rastlin ter 

plevelov (hmeljarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo in vrtnarstvo). Na podlagi 

podatkov opazovanj in meritev biotičnih in abiotičnih spremenljivk izdaja IHPS napovedi in 

priporočila za ukrepanje proti posameznim škodljivim organizmom. V zadnji letih izvajamo tudi 

podporo pri pravočasni zaščiti pred pozebo. Od leta 2021 dodatno podporo predstavlja naloga 

integriranega varstva rastlin (IVR), ki temelji na uvajanju in preizkušanju alternativnih 

postopkov ter tehnik obvladovanja škodljivih organizmov.  

2.5 Kakovost in varnost hrane 

Pristnost agroživilskih produktov je pomembna s stališča proizvajalcev, potrošnikov in tudi 

ustreznih nadzornih organov. Pri proizvodih agroživilske industrije pogosto prihaja do 

potvarjanja hrane, pijače ali kmetijskih pridelkov, katerega namen je zamenjava visoko 

kvalitetnih ali dragih naravnih produktov s cenejšimi surovinami ali surovinami nenaravnega 

izvora. Pri takšni praksi sta v ospredju dva najpogostejša motiva: proizvodnja večje količine in 

s tem večji dobiček ali pa izboljšanje senzoričnih oziroma zaznavnih lastnosti produkta.  

 

Večina ponaredb prehrambnih proizvodov je posledica ekonomskega interesa, ki lahko  

povzroči bistvene spremembe kvalitete. Zamenjava različnih surovin je sicer po veljavni 

zakonodaji v določenih primerih dovoljena, vendar pa mora biti to pravilno deklarirano in 

informacije morajo biti kupcu in ustreznemu nadzornemu organu jasno razvidne. Seveda pa se 

vse omenjeno odraža v stroških same proizvodnje in končne cene in s tem konkurenčnosti na 

tržišču. Ravno to pa je tudi razlog, da se proizvajalci, ki izdelujejo visokokvalitetne izdelke želijo 

zaščititi pred nelojalno konkurenco in hkrati vnesti v svojo proizvodnjo sisteme sledljivosti od 

surovine do končnega izdelka in ustrezno kontrolo kvalitete izdelkov za zagotovitev stalnosti. 
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Tako hkrati govorimo o varstvu potrošnikov in proizvajalcev. V prihodnosti se bomo osredotočali 

predvsem na ugotavljanje in potrjevanje pristnosti hmelja in hmeljnih proizvodov z ozirom na 

geografsko in botanično poreklo ter letnik pridelave. Pomemben del aktivnosti bo namenjen 

botanični pristnosti jedilnih olj. 

 

Pomembno področje na prehrambnem področju je varnost hrane. Tekom pridelave in 

predelave živilskih izdelkov lahko prihaja do eksogenega vnosa ali pa nastajanja tujih, lahko 

tudi zdravju škodljivih spojin, zaradi neprimernih tehnoloških parametrov v predelovalnem 

procesu. S stališča varnosti je vsekakor pomembno spremljanje prisotnosti takšnih 

onesnaževal.  

2.6 Certificiranje pridelka hmelja in ocena letnika hmelja 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kot pooblaščena organizacija za kontrolo in 

certificiranje pridelka hmelja izvaja naloge, določene v Pravilniku o certificiranju pridelka hmelja 

in hmeljnih proizvodov (Uradni list RS, št. 67/12). V postopku certificiranja pridelka hmelja 

inštitut s certifikatom potrdi geografsko poreklo hmelja in kakovost hmelja v storžkih ali 

hmeljnih proizvodih. Ostale naloge, ki jih izvaja v skladu z omenjenim pravilnikom, so še: 

priznavanje centrov za certificiranje pridelka hmelja, vodenje evidence centrov za certificiranje 

pridelka hmelja in evidence pridelka hmelja, izobraževanje in imenovanje izvajalcev 

certificiranja pridelka hmelja, izvajanje kontrol centrov za certificiranje pridelka hmelja in 

prostorov za certificiranje in skladiščenje certificiranega pridelka hmelja pri pridelovalcih 

hmelja, če se posamezna opravila v postopku certificiranja izvajajo pri pridelovalcu hmelja. 

Stroške certificiranja pridelka hmelja krijejo naročniki certificiranja (tržna dejavnost).  

 

V okviru strokovne naloge Ocena letnika hmelja se izvaja zbiranje reprezentativnih vzorcev 

pridelka hmelja, ki mora obsegati tako teritorialno kot površinsko zastopanost posameznih sort 

hmelja z vseh področij RS, kjer se hmelj prideluje. Osnovni namen naloge Ocena letnika 

hmelja je določitev letnih reprezentativnih vzorcev pridelka hmelja po posameznih sortah in 

analize na vsebnost vlage in alfa-kislin ter vsebnost primesi, odpada in semena v analiziranih 

vzorcih. Reprezentativni vzorci, kakor tudi dobljeni rezultati opravljenih analiz v okviru naloge, 

omogočajo tudi spremljanje vpliva dejavnikov okolja na kakovost pridelka v posameznih letih 

in prilagajanje tehnoloških ukrepov tem vplivom. 

2.7 Ocenjevanje in registracija fitofarmacevtskih sredstev 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, UVHVVR je v sodelovanju z Uradom 

Republike Slovenije za kemikalije pristojni organ za področje registracije, prometa in uporabe 

fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji. Po pooblastilu MKGP opravlja IHPS na podlagi Zakona 

o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07–uradno prečiščeno besedilo) za potrebe 

postopka registracije FFS v Sloveniji in EU strokovno nalogo ocenjevanja FFS, ki je izvedena 

v skladu z direktivo Evropske unije kot Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in 

sveta z dne 21. oktobra 2009  o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi 

direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS. V oktobru 2011 je zato v Sloveniji stopila v veljavo 

nova Uredba o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS št. 86/11), ki smo 

se ji z našim delom tudi v celoti prilagodili. 
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Strokovne naloge za potrebe postopka registracije FFS na nacionalnem in EU nivoju se 

opravljajo po pooblastilu MKGP na osnovi 33. in 43. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih 

ZFfS -1 (Uradni list RS, št 83/12), ter na osnovi Odločbe o javni pooblastitvi ocenjevalcev FFS 

z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije za izvajanje določenih strokovnih nalog 

ocenjevanja aktivnih snovi oziroma fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 1.1. 2019 do 31. 12. 

2024 (Odločba MKGP številka: U430-27/2019/14 z dne 3. 12. 2019). 

 

Na osnovi 6. Člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/2012) so bili 

ocenjevalci FFS na IHPS preko javnega razpisa izbrani kot strokovno usposobljeni in zato tudi 

prejeli javno pooblastilo za ocenjevanje FFS.  

 

V zadnjem času je poleg ocenjevanja FFS na nacionalnem nivoju vse bolj aktivno sodelovanje 

tudi v evropskem postopku ocenjevanja aktivnih snovi, kjer se podajajo strokovna mnenja o 

določenih aktivnih snoveh, ki so v postopku odobritve v skladu z Uredbo (ES) 1107/2009. V 

zadnjih  letih se je intenziteta tovrstnega dela izjemno povečala, saj je bilo izvedeno kar precej 

tako imenovanih conskih registracij FFS in ponovne ocene aktivnih snovi na EU nivoju (AIR II, 

AIR III, AIR IV).  

 

Kazalnik uspešnosti izvajanja strokovne naloge je število ocenjenih aktivnih snovi in FFS na 

nivoju Slovenije in EU. 

2.8 Zelišča (zdravilne in aromatične rastline - ZAR) 

Pridelava zelišč ima v Sloveniji velik potencial glede na naravne danosti (različna agroekološka 

območja), vendar pa se ta panoga zaradi slabše urejenega trga ne širi. Potrebe surovin na 

področju zelišč in začimb zagotavljata slovenska prehrambna in farmacevtska industrija iz 

uvoza in ne na domači surovinski bazi. Po podatkih Agencije za kmetijske trge in razvoj 

podeželja (AKTRP) je bilo v letu 2019 posajeno z zelišči 149,90 ha na 363 kmetijskih 

gospodarstvih (KMG). Površine so v glavnem zasajene z mešanimi zelišči za neposredno 

trženje. 

  

V okviru javne službe v vrtnarstvu potekajo na IHPS strokovne naloge s področja zelišč in 

sicer: selekcija zelišč, kjer med različnimi avtohtonimi populacijami selekcioniramo tiste, ki so 

primerne za pridelavo in jih vpišemo na sortno listo; introdukcija tujih sort, kjer med različnimi 

tujimi sortami določimo tiste, ki so primerne za pridelovanje v Sloveniji; ekološka rajonizacija 

zelišč, kjer proučujemo pridelovanje oziroma odziv zelišč v različnih fitogeografskih območjih 

in tehnologije pridelovanja zelišč, v okviru katere proučujemo različne agrotehnične ukrepe pri 

pridelovanju določenega zelišča in njihov vpliv na pridelek in kvaliteto pridelka. 

 

Genska banka ZAR na IHPS je del slovenske rastlinske genske banke ZAR (drugi del je na 

BF) in zagotavlja dolgoročno gensko pestrost in ohranitev biotske raznovrstnosti v kmetijstvu. 

V skladu z dolgoročnim programom naloge in cilji, ki so predvsem zagotoviti trajno in varno 

hranjenje rastlinskih genskih virov na najprimernejši način, dokumentirati in ovrednotiti zbrane 

rastlinske genske vire (RGV) ter omogočiti trajnostno uporabo RGV z ustreznim sistemom 

nadzorovane izmenjave akcesij.,  Celotna zbirka na IHPS vključuje 134 različnih akcesij, ki jih 
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vzdržujemo v obliki semena, v trajnem nasadu in del v tkivni kulturi. Zbirka akcesij ZAR je bila 

nabrana na naravnih rastiščih na območju Republike Slovenije. 

2.9 Rastlinska biotehnologija  

Na področju biotehnologije v skladu z možnostmi pridobitve sredstev za raziskave, 

raziskovalno opremo in nove kadre razvijamo biotehnološke metode za podporo hmeljarstvu. 

Na področju rastlinske biotehnologije je razvoj usmerjen v podporo klasičnim metodam 

žlahtnjenja hmelja, s povezovanjem različnih biotehnoloških metod (tkivne kulture). 

  

V laboratoriju za molekularno genetiko je inštitut vpeljal nove molekulske tehnike, ki so v 

podporo raziskavam in raziskovalnemu delu na področju biotehnoloških metod žlahtnjenja in 

nadzoru certificiranega sadilnega materiala (optimiziranje določanje spola sejančkom hmelja, 

določanje sortne pristnosti z molekulskimi markerji). 

2.10 Mednarodno projektno sodelovanje 

V zadnjem 5-letnem obdobju (2017‒2021) so raziskovalci IHPS aktivno spremljali tudi 

mednarodne projektne razpise s področja kmetijstva, agroživilstva in ekologije ter sodelovali 

pri pripravi različnih projektnih vlog iz številnih finančnih shem EU.  

 

Na IHPS smo v tem času pridobili sofinanciranje enega mednarodnega projekta:  

 

- LIFE BioTHOP (BioTwine HOP waste transformation into novel product assortments for 

Packaging and Horticulture Sector). Trajanje projekta: 07/2019-06/2022, (LIFE BioTHOP; 

IHPS vodilni partner)  

 

in sodelovali v projektnih konzorcijih še dveh prijav: 

 

 Altruist (SUSTAINABLE AGRICULTURAL INNOVATIONS to PREVENT 

NUTRIENT LOSS and MINIMIZE PESTICIDE and FERTILIZER USE), H2020-LC-

GD-2020. Projektna vloga oddana: 01/2021 

 

 SUSTEMICROP (Development of eco-sustainable systemic technologies and 

strategies in key Mediterranean crops systems, contributing the small farming 

socio-economic resilience), PRIMA projects. Projektna vloga oddana: 21.4.2021 

2.11 Pivovarstvo 

V zadnjem času v Sloveniji opažamo zelo povečane aktivnosti na pivovarskem področju, ki se 

izražajo v ustanavljanju novih malih pivovarn s specifičnimi proizvodnimi tehnologijami. Glede 

na relativno majhno dostopnost ustreznega pivovarskega strokovnega znanja in dejstva, da 

pivovarne nimajo celovitega lastnega raziskovalnega in razvojnega dela, obstaja interes za 

sodelovanje na znanstveno-raziskovalnem in aplikativnem nivoju. Za pivovarne opravlja 

inštitut laboratorijske analize surovin, intermediatov v tehnološkem procesu in končnih izdelkov 

ter sodeluje pri reševanju tehnoloških problemov. Strokovna podpora za male pivovarne je 

vzpostavljena in se kaže predvsem v povečanem številu pivovarskih analiz. V preteklem 

obdobju smo aktivno sodelovali pri pripravi poklicnega standarda in kataloga znanj in 
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spretnosti za poklic pivovar/pivovarka. Razvili smo tudi ustrezno obliko izobraževanja, ki jo 

bomo v prihodnosti še razvijali. Ravno tako smo razvili in tudi uresničujemo redna 

usposabljanja na področju senzorike piva, ki so namenjena šolanju strokovnjakov za senzoriko 

piva in pivovarjem kot pomoč pri identificiranju slabosti njihovih produktov.  

2.12 Biokrožno gospodarstvo 

V okviru evropskega projekta LIFE BioTHOP smo se na IHPS začeli ukvarjati tudi z 

vpeljevanjem biokrožnega gospodarstva v prakso; tekom tega projekta vpeljujemo biokrožno 

gospodarstvo v hmeljarstvo. Slovenija bo s tem postala primer dobre prakse, prenosljiv na vsa 

ostala hmeljarska območja v EU in širše. Namesto polipropilenskih vrvic v hmeljarstvo 

vpeljujemo 100 % biorazgradljive in kompostabilne vrvice, ki se pri strokovno pravilnem 

kompostiranju razgradijo na vodo, CO2 in organsko maso. . S tem je hmeljevina postala 

osnovna surovina za kvaliteten in varen kompost, ki je kot tak primeren za vračanje na 

kmetijska zemljišča. Tako se krog na kmetiji sklene. Poleg tega razvijamo postopke predelave 

hmeljevine v biorazgradljive in industrijsko kompostabilne (razgradijo se v industrijski 

kompostarni) vrtnarske lončke, ki jih bomo na IHPS uporabili za pridelavo sadik hmelja, lahko 

pa se bodo uporabljali na širšem področju pridelave najrazličnejših sadik. Po uporabi se bodo 

lahko reciklirali, kompostirali ali po pranju ponovno uporabili. Obenem razvijamo še embalažo 

za steklenice vina iz hmeljevine, ki bo prav tako biorazgradljiva in kompostabilna. S tem se 

skleneta še dva kroga biokrožnega gospodarstva na hmeljarskih kmetijah. 

2.13 Poskusništvo 

Gnojenje, izboljšanje rodovitnosti tal, kompostiranje  

 

Na teh področjih izvajamo poskuse na njivah, v hmeljiščih in v rastlinjakih IHPS, in sicer s 

hmeljem, drugimi poljščinami in zdravilnimi ter aromatičnimi rastlinami. Poskusi se izvajajo s 

ciljem dodelave agrotehnike ali uvajanja novih produktov v pridelavo z namenom izboljšanja 

pridelka, njegove kakovosti, varovanja narave in ohranjanja ali povečevanj rodovitnosti tal. 

Izvajajo se v okviru ciljnih raziskovalnih projektov, tržne dejavnosti, programov strokovnih 

nalog ter evropskega projekta LIFE BioTHOP. 

 

Namakanje  

 

V okviru namakanja izvajamo poskuse na hmelju in ostalih rastlinskih vrstah, ki potekajo v 

hmeljiščih, na njivskih površinah ali v zaprtih prostorih (rastlinjakih). Namen poskusov je 

predvsem ovrednotiti vpliv namakanja na količino in kakovost pridelka. Poskusi se izvajajo v 

okviru domačih in tujih raziskovalnih projektov ter tržne dejavnosti. 

 

Izvajanje uradnih bioloških poskusov FFS in biostimulantov 

 

V skladu s certifikatom dobre poskusne prakse (GEP) izvajamo uradna biološka preizkušanja 

FFS (herbicidov, defoliantov, fungicidov, insecticidov, akaricidov in biostimulantov) in sicer na 

poljščinah (žita, krompirju, koruzi), vrtninah ter v trajnih nasadih (hmeljiščih, sadovnjakih, 

vinogradih). Uradna preizkušanja FFS vključujejo oceno učinkovitosti in fitotoksičnosti na 

gojenih rastlinah ter tudi vpliv FFS/biostimulantov na količino in kakovost pridelka. Vsa uradna 

preizkušanja so izvedena v skladu z EPPO smernicami. 
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Določanja odpornosti rastlin in virulence bolezenskih povzročiteljev  

 

Na Raziskovalni postaji IHPS (Migojnice), ki je fizično in prostorsko izoliran karantenski objekt 

izvajamo poskuse in raziskave rastlinskih patogenov za katere velja, da nimajo vektorjev ali 

možnosti širjenja preko zraka. To pomeni talne glive ter viroidi, ki so patogeni hmelju ali ostalim 

gostiteljskim rastlinam. Tržni delež aktivnosti predstavljajo poskusi, ki jih izvajamo za različne 

žlahtniteljske programe ter fitofarmacevtska podjetja.  
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3 STRATEGIJA RAZVOJA 

Strategija razvoja je usmerjena v opravljanje utečenih nalog in pridobivanje novih področij, na 

območju Republike Slovenije, skladno z možnostmi razpoložljive opreme, kadra in finančne 

pokritosti posameznega področja. 

3.1 Javna služba za raziskovalno dejavnost 

Raziskovalna dejavnost IHPS se v okviru raziskovalnih programov, raziskovalnih projektov in 

usposabljanj mladih raziskovalcev v največji meri navezuje na glavne dejavnosti inštituta, s 

čimer se uspešno nadgrajujejo strokovne naloge in javne službe.  

 

V prihajajočem obdobju bomo nadaljevali z raziskavami na aktualnih področjih ter v skladu z 

novimi razpisi in možnostmi širili dejavnost na nova področja v okviru naravoslovne dejavnosti. 

3.2  Javne službe in strokovne naloge s področja kmetijstva  

3.2.1 Hmeljarstvo  

3.2.1.1 Žlahtnjenje hmelja in genska banka hmelja 

Inštitut bo vzgojil nove, tržno zanimive sorte hmelja, ki bodo ustrezale zahtevam tržišča in 

slovenskim pogojem pridelovanja. Nadaljnji vpis vsaj ene nove sorte hmelja je predviden konec 

srednjeročnega obdobja, ko se pričakujejo nove registracije sort hmelja. Žlahtnili bomo v smeri 

izboljšanja sort, ki so v pridelavi ter njihove tržne konkurenčnosti. 

 

Poleg povečanja pridelka, ki je še danes eden glavnih ciljev žlahtnjenja in njegove kakovosti, 

bo razvoj usmerjen v povečano odpornost rastlin na najpomembnejše bolezni z vpeljavo novih 

selekcijskih metod, pri čemer bomo ohranili do sedaj vpeljane metode za določanje kakovosti 

ter odpornosti proti pomembnejšim boleznim in škodljivcem. Predvidevamo, da bomo v okviru 

ločenega raziskovalnega projekta časovno in prostorsko optimizirali proučevanje tolerantnosti 

novih sort na viroide (CBCVd). V enakem obsegu bo poudarjena vzgoja sort, odpornih proti 

bolezni verticilijski uvelosti hmelja, z dodajanjem novih patotipov v selekcijsko metodo. 

 

V enakem obsegu bodo tekle raziskave na področju sodobnega izbora novih sort z drugačno, 

manj tipično aromo in okusom v pivu. Izbrani bodo križanci, ki bodo prešli v postopek 

preverjanja sort hmelja. Sledili bomo morebitnim novim trendom globalnega trga s hmeljem. V 

okviru genske banke hmeljnih rastlin bo inštitut ohranjal, zbiral in ovrednotil avtohtoni hmelj, 

predvsem iz območij izven pridelovalnih območij hmelja. Pripravljena bo nova strategija javne 

službe rastlinskih genskih virov. Za namene žlahtnjenja hmelja bo inštitut zbiral tudi akcesije 

in sorte iz drugih hmeljarskih območij v svetu, ki bi lahko bile zanimive za slovensko 

hmeljarstvo.  

 

IHPS bo v skladu z dogovori s hmeljarji vodil zaščito sadilnega materiala in blagovnih znamk 

izbranih novih sort hmelja. 
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3.2.1.2 Tehnologije pridelave in predelave hmelja 

V okviru strokovne naloge Tehnologije pridelave in predelave hmelja strmimo k spremembam 

in izboljšavam agrotehničnih ukrepov v tehnologiji pridelave in predelave hmelja zaradi 

spremenjenih klimatskih razmer in vse ostrejših okoljskih zahtev (varstvo rastlin, gnojenje, 

ohranjanje trajnostne rabe zemljišč).Zaradi specifičnosti različnih trgov želimo omogočiti 

slovenskim hmeljarjem  konkurenčno tržno ponudbo na svetovnih  trgih. Naloga pokriva 

naslednja področja:  

- izvajanje tehnoloških poskusov hmelja,  

- usmerjanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil v hmeljarstvu,  

- spremljanje in napovedovanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih škodljivih 

organizmov, pojava novih bolezni in škodljivcev,  

- obdelava meteoroloških podatkov za namen spremljanja rasti in razvoja hmelja,  

- prognoze namakanja (z rolomati), gnojenja, tehnološke zrelosti ter napoved pridelka,  

- ocena tržnih razmer ponudbe na svetovnih  trgih  hmelja in mednarodne 

konkurenčnosti hmeljarskih kmetij v RS,  

- organizacija seminarja o hmeljarstvu, posvetov ter strokovnih srečanj in  

- izdaja Hmeljarskih informacij ter tehnoloških navodil za hmeljarje. 

Na področju hmeljarstva bomo še naprej proučevali ostale možnosti uporabe hmelja izven 

pivovarske industrije, in sicer v skladu z možnostmi pridobivanja finančnih sredstev. 

3.2.1.3 Introdukcija novih in tujih sort hmelja 

Naloga bo tudi v prihodnjem obdobju osredotočena na določitev optimalne tehnologije 

pridelave novih in tujih sort hmelja v naših pridelovalnih razmerah, ki najbolj ugodno vplivajo 

na njihovo rast in razvoj in se odrazijo v kakovostnem, visokem in stabilnem pridelku. Cilj ostaja 

ponuditi slovenskim hmeljarjem potrebne informacije o novih slovenskih sortah in morebitnih 

tujih sortah za pridelovanje v naših razmerah. Izvajali bomo poljske poskuse s poudarkom na 

preizkušanju odzivnosti na tehnologijo pridelovanja in njeno dodelavo za posamezne sorte. Na 

terenu bomo opazovali in ugotavljali ustreznost/primernost tujih sort hmelja za pridelavo v 

naših pridelovalnih razmerah. Pri prenašanju tujih sort v naše pridelovalne razmere se namreč 

zaradi dovzetnosti rastline hmelja na mikroklimatske razmere lahko pojavijo težave, saj se v 

drugačnih razmerah, kot jih je sorta navajena oz. v katerih je bila požlahtnjena, lahko 

nepričakovano odzove. Opazovanja rasti in razvoja novih sort bomo izvajali skozi celotne 

rastne sezone in se odzvali pri morebitnih odstopanjih. V slednjem primeru bomo na podlagi 

analiz rastlinskega tkiva in tal naredili analizo stanja, skušali najti vzroke ter v naslednji fazi 

načine za preprečitev fiziopatij. S pridobljenimi podatki bomo nadgrajevali podatke o lastnostih 

sort hmelja in o njihovi uporabni vrednosti na opisni sortni listi za hmelj in o rezultatih sproti 

obveščali uporabnike. 

3.2.1.4 Ocena letnika 

Za pripravo reprezentativnih vzorcev pridelka hmelja bomo letno izdelali plan pobiranja 

vzorcev pridelka suhega hmelja po terenu, ki bo obsegal teritorialno in površinsko zastopanost 

posameznih sort hmelja na vseh področjih Republike Slovenije, kjer se hmelj prideluje. 

Pobiranje vzorcev po terenu bomo izvajali v času obiranja hmelja, ko je ta tehnološko zrel. Na 
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takšen način bomo izdelali dobre reprezentativne vzorce pridelka hmelja in dobili primerne 

povprečne ocene opravljenih analiz, ki nam bodo ponazarjale oceno letnika.  

3.2.2 Zdravstveno varstvo rastlin   

V okviru javne službe zdravstvenega varstva rastlin bomo ohranili obseg dela opazovalno 

napovedovalne službe na področju hmeljarstva, poljedelstva, sadjarstva, vinogradništva in 

vrtnarstva, kjer bomo še intenzivneje vključevali pristope integriranega varstva rastlin.  

 

Z uvedbo novih metod integriranega varstva rastlin bomo uporabnikom nudili večjo strokovno 

podporo kot tudi podporo pri  ekološki pridelavi. Glede na t.i. Evropski zeleni dogovor (Green 

Deal) bomo intenzivno pristopili k alternativnim metodam, tehnikam varstva rastlin, ki bodo 

doprinesla k zmanjševanju uporabe nevarnih FFS, katere je potrebno do leta 2030 zmanjšati 

za 50 %.  

 

V okviru nalog javnega pooblastila bomo povečali obseg dela na programih preiskav škodljivih 

organizmov predvsem s pomočjo sofinanciranja programov s strani EU. Vpeljevali in razvijali 

bomo nove diagnostične metode na področju fitopatologije, entomologije in herbologije. 

Diagnostični laboratorij za varstvo rastlin bomo razvijali v smeri nadgradnje sistema kakovosti 

in analiznih tehnik. V skladu z razvojem primerljivih nacionalnih in evropskih laboratorijev bo 

poudarek na vključevanju v navzkrižne »ring analize« in akreditacije uradnih diagnostičnih 

postopkov v skladu z ISO standardi 17025. Prav tako je cilj pridobiti in ohraniti status 

Nacionalnega referenčnega laboratorija (NRL) za glive in oomicete za hmelj, vinsko trto, 

okrasne rastline in zelišča ter za diagnostiko virusov in viroidov na hmelju. Nadaljevali bomo 

delo na strokovni podpori UVHVVR in intenzivirali aktivnosti na metodah preprečevanja 

škodljivih organizmov. Glede na potrebe IVR in pojava novih ŠO bo poudarek razvoja 

predvsem na področju razvoja novih tehnologij varstva rastlin usmerjenih v zmanjšanje porabe 

FFS, preprečevanja viroidnih obolenj rastlin in zatiranja talnih škodljivih organizmov. 

3.2.3 Registracija sort rastlin in semenarstva ter razmnoževalnega materiala in sadik hmelja 

V okviru programa Strokovnih nalog s področja registracije sort rastlin in semenarstva bomo 

večinoma ohranili izvajanje nalog v enakem obsegu kot do sedaj. Kot plod intenzivnega 

programa žlahtnjenja so pridobljeni novi križanci hmelja pri katerih se bo presojala primerna 

vrednost za pridelavo in uporabo - VPU in določala razločljivost, izenačenost in 

nespremenljivost (RIN) sort hmelja. Dopolnjevala se bo referenčna kolekcija za preizkušanje 

RIN. 

 

Ker je pri integriranem varstvu rastlin (IPM) in v segmentu zmanjševanja uporabe FFS v skladu 

s sprejetimi smernicami zmanjševanja FFS, osnova zdrav in kvaliteten sadilni material, bomo 

v sklopu naloge in sprejeti certifikacijski shemi za razmnoževalni material in sadike hmelja 

zagotavljali brezvirusni in brezviroidni sadilni in razmnoževalni material, ki zagotavlja stalen in 

kakovosten pridelek hmelja. Uporaba certificiranega sadilnega materiala hmelja je še posebej 

pomembna ob dejstvu, da imamo v Sloveniji prisotni karantenski bolezni in sicer hudo viroidno 

zakrnelost hmelja in verticilijsko uvelost hmelja, za kateri ni na razpolago ustreznega FFS. V 

petletnem obdobju si želimo, da bi v Registru kmetijskih gospodarstev imeli hmeljišča, ki bi bila 

v večjem deležu posajena s certificiranim sadilnim materialom. V okviru strokovne naloge 
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bomo vzdrževali standardne vzorce sort hmelja, ki so v Republiki Sloveniji zavarovane ali 

vpisane na sortno listo. 

3.3 Centri dobrih agronomskih praks 

3.3.1 Certificiran razmnoževalni material hmelja  

Inštitut bo zagotavljal vzgojo osnovnega genetskega materiala hmelja, ki je večleten proces in 

poteka v skladu z mednarodno certifikacijsko shemo za hmelj. Na IHPS vzdržujemo primerno 

količino osnovnega genetskega materiala z namenom možnosti odzivanja na potrebe 

hmeljarske panoge. Vključitev osnovnega genetskega materiala sort v preizkušanju v 

certifikacijsko shemo in pridobivanje ter vzdrževanje zdravega brezvirusnega in 

brezviroidnega izvornega materiala sort hmelja, ki so že vključene v certifikacijsko shemo ter 

vzgoja sadik hmelja kategorije ‘certificirane sadike A’, so glavna vodila področja. Delo bo še 

nadaljnje potekalo v skladu z določili Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik 

hmelja (Uradni list RS, št. 45/13,24/15 in 67/20), z Odločbo o nujnih ukrepih za preprečevanje 

vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 16/19, 89/20 in 37/21) ter 

internimi dokumenti (Poslovnikom kakovosti).  

3.3.2 Izvajanje uradnih bioloških poskusov fitofarmacevtskih sredstev in biostimulantov 

IHPS je v letu 2008 pridobil certifikat o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse (angl. 

Good experimental practice – GEP) za ugotavljanje učinkovitosti, fitotoksičnosti FFS na 

kmetijskih rastlinah ter vpliv FFS in biostimulantov na količino in kakovost kmetijskih 

proizvodov. V letu 2018 je IHPS po preverjanju izpolnjevanja pogojev GEP pridobil podaljšanje 

odločbe s strani pristojnega ministrstva MKGP. Omenjen certifikat je osnova za izvajanje 

poskusov tako za domače kot tuje naročnike. Z dolgoletnimi izkušnjami in s pridobitvijo 

certifikata GEP smo se pridružili najrazvitejšim evropskim inštitucijam na področju 

preizkušanja FFS in bomo tudi v prihodnje pomemben člen v postopkih registracij FFS na 

mednarodnem nivoju. Poskuse bomo tudi v bodoče izvajali v skladu z mednarodno sprejetimi 

smernicami, prav tako ocenjevanja, analize in poročila o opravljenih preizkušanjih. Poročila 

bodo vključevala podrobno in kritično oceno podatkov in jih bomo podajali v mednarodno 

priznanem programu ARM, katerega že uporablja več kot 130 držav v svetu. Izvajali bomo 

predhodne teste FFS, testiranje učinkovitosti in fitotoksičnosti FFS za ciljne rastline, ocenjevali 

vpliv FFS na pridelek in na naslednje posevke. Poskuse bomo izvajali tako v zavarovanih 

prostorih in na prostem. Preizkušali bomo fungicide (tudi tretirano seme), insekticide, akaricide, 

herbicide, regulatorje rasti rastlin v različnih posevkih, kot so žita, koruza, krompir, oljna 

ogrščica, hmelj, različna zelenjava, sadne rastline, vinska trta, na strniščih in na nekmetijskih 

površinah (železnice, nogometna igrišča, idr.). Za izvajanje poskusov v okviru dobre poskusne 

prakse imamo ustrezno opremo, katero bomo še nadgrajevali. Z razvijanjem dobre poskusne 

prakse bomo krepili mednarodno sodelovanje in ugled IHPS.  
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3.3.3 Namakalno – demonstracijski center 

Predvidevamo, da bo v obdobju do leta 2026 pričel z delovanjem center, v okviru katerega bi 

se izvajala demonstracijska in izobraževalna dejavnost na področju namakanja in fertigacije 

hmelja in ostalih kmetijskih rastlin. Vzpostavitev centra je skladna z ukrepi in aktivnostmi, 

predvidenimi v Načrtu razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu v Republiki 

Sloveniji do leta 2023 in Programom ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe 

vode za namakanje v kmetijstvu v Republiki Sloveniji do leta 2023 (v nadaljevanju: strategija 

namakanja). V strategiji namakanja je začrtanih šest prednostnih nalog. Med drugimi se 

načrtujejo izgradnje in tehnološke posodobitve namakalnih sistemov (delno že realizirano), 

postavitev službe za strokovno pravilno izvajanje namakanja in napoved namakanja ter 

organizacije izobraževanj o namakanju. Skladno s strategijo namakanja bi demonstracijski 

center na IHPS deloval v okviru javne službe za strokovno pravilno izvajanje namakanja, 

vzpostavitev česar je tudi eden izmed ciljev MKGP. V okviru omenjene službe bi bila, ob 

pomoči in sodelovanju z drugimi inštitucijami, vzpostavljena tudi služba za napoved 

namakanja. Prav tako bo IHPS v sodelovanju s KGZS Celje še naprej aktivno sodeloval pri 

ureditvah postopkov za gradnjo in posodobitve namakalnih sistemov. 

 

V omenjenem obdobju je predvidena tudi ureditev pedološkega laboratorija, v okviru katerega 

se bodo določale osnovne fizikalne lastnosti tal, ki so pomembne za določitev potreb po 

namakanju. Pedološki laboratorij bo predstavljal osnovo za vzpostavitev napovedi namakanja 

hmelja.  

3.3.4 Center za zelišča, konopljo in druge alternativne rastline 

Center za zelišča, konopljo in druge alternativne rastline na IHPS bo deloval z namenom 

vzgoje semenskega in sadilnega materiala, proučevanja tehnologije pridelave tako za majhne 

površine kot tudi za pridelavo na večjih površinah in ohranjanja rodovitnosti tal. Pri tem bomo 

nudili strokovno podporo pridelavi, določali kakovost pridelka (mehansko in analitsko) ter 

sooblikovali model tržnega pridelovanja in primarne predelave. Vključena bodo zaščitena 

območja, kot so Natura 2000, vodovarstvena območja in hribovska območja, ki so manj 

primerna za pridelovanje hrane. 

 

V okviru javne službe bomo pridobivali avtohtone biotipe in genotipe ZAR po Sloveniji. Širila 

se bo kolekcija z avtohtonimi akcesijami in vzdrževal se bo obstoječi genski material v Vrtu 

zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS. Nekatere akcesije bomo vzdrževali v obliki semen 

kot tudi v in vitro pogojih. Izvedle se bodo analize povezane s kakovostjo pridelane droge po 

Ph. Eur. Celotna zbirka na IHPS vključuje 134 različnih akcesij.  

 

Pri pridelavi zelišč in konoplje bo potrebno vzpostaviti opazovalno službo za namen uspešnega 

obvladovanja najpogostejših bolezni in škodljivcev. Z ustanovitvijo centra bomo pridelovalcem 

zelišč, konoplje in alternativnih rastlin zagotovili strokovno pridelovanje ter posledično 

kvalitetno domačo surovinsko bazo, ki bo v naših agroekoloških razmerah zagotavljala 

gospodarnejšo pridelavo omenjenih kultur ter naravnim danostim prilagojeno tehnologijo 

pridelave. Poskusi bodo potekali na različnih lokacijah po Sloveniji. Na podlagi znanja in 

izkušenj, pridobljenih pri večletnem pridelovanju, bo inštitut vzgajal nove sorte. Pri tem bo 

vpeljal in razvijal klasične in biotehnološke metode žlahtnjenja v skladu s pridobljenimi 

raziskovalnimi projektnimi nalogami. 
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Na podlagi poskusov se bodo iskale nove tehnološke rešitve (gnojenje, setev, rez, obdelava 

tal, idr.) v pridelavi drugih rastlin. Naloge se bodo izvajale na podlagi pridobljenih projektov in 

po naročilu (tržni poskusi). Poskusi bodo zastavljeni v smislu zagotavljanja kakovostne in 

varne hrane ter trajnostne rabe tal.  

 

IHPS je v zadnjem srednjeročnem obdobju uspešno razvijal področje konopljarstva na vseh 

nivojih – znanstvenem, raziskovalnem in tržnem, s čimer bo nadaljeval tudi v naslednjem 

petletnem programu. Svojo vlogo v prihajajočem obdobju bo širil na področju vzgoje lastnih 

sort navadne konoplje, uporabne za farmacevtske namene. V preteklem obdobju je že pridobil 

dovoljenje s strani Ministrstva za zdravje za izvajanje raziskav podvrste navadne konoplje z 

višjo vsebnostjo THC, kar bo izvajal ob vlaganjih v kadre in v primerno infrastrukturo. 

 

Delo bo potekalo v okviru projektov, pridobljenih na različnih nivojih financiranja. 

3.3.5 Center škropilne tehnike  

V obdobju do leta 2026 želimo na IHPS vzpostaviti center škropilne tehnike, v okviru katerega 

se bo izvajala tako demonstracijska kakor tudi izobraževalna dejavnost s področja nanašanja 

FFS. Poleg osnovnega prikaza delovanja različnih tehnik nanašanja, kakor tudi opreme in 

naprav bodo izobraževanja zajemala tudi sklope pravilne priprave škropilne brozge, osebne 

varovalne opreme in preprečevanje točkovnega onesnaženja. Velik poudarek bo na sistemih 

zmanjševanja zanašanja FFS ter zmanjševanju negativnih posledic le tega. V okviru centra 

škropilne tehnike bo potekalo tudi razvojno-raziskovalno delo. Na centu bo postavljena 

stacionarna postaja za redne preglede naprav za nanašanje FFS v sklopu katere se bodo 

preizkušali različni stroji (škropilnice, pršilniki). Sprva se bomo osredotočili samo na področje 

hmeljarstva kasneje pa bomo dejavnost razširili tudi na ostale kulture. 

 

Sredstva za delovanje bomo pridobili od zainteresiranih uporabnikov in iskali možnosti 

pridobitve sredstev v okviru različnih možnosti financiranja.  

3.3.6 Biokrožno gospodarstvo 

EU vizija stremi k vzpostavitvi trajnostnega in konkurenčnega bio-osnovanega gospodarstva 

v EU, ki omogoča razvoj krožne družbe do leta 2050. V takšni družbi so državljani informirani 

o izbirah, ki jim omogočajo trajnostni način življenja ter se podpira gospodarstvo, ki spoštuje 

okolje in družbeno blagostanje. Načrtujemo sodelovanje z izbranimi partnerji na projektih, ki 

se že izvajajo ali se bodo prijavljali v naslednjem 5-letnem obdobju. Naš cilj je strokovno 

pravilna uporaba komposta na hmeljarskih kmetijah, s ciljem vračanja dragocene organske 

snovi, proizvedene na kmetijah, po strokovno izvedenem kompostiranju na kmetijska 

zemljišča. Z raziskavami na področju mikrobnih združb v tleh in ohranjanja rodovitnosti tal 

želimo razširiti področje biokrožnega gospodarstva. Ideja za raziskave je tudi uporaba 

pivovarske pogače v smislu krožnega načina gospodarjenja, delali pa bomo tudi na 

vzpostavljanju novih idej in njihovega uresničevanja.  

 

Planirani viri financiranja so nov EU projekt in viri financiranja v RS (MKGP, ARRS). 
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3.4 Biotehnologija  

Na področju biotehnologije bo inštitut v skladu z možnostmi pridobitve sredstev za raziskave, 

raziskovalno opremo in nove kadre, še naprej razvijal rastlinsko in živilsko biotehnologijo ter 

biotehnološke procese varstva rastlin. 

3.4.1 Rastlinska biotehnologija  

Na področju rastlinske biotehnologije bo razvoj usmerjen v podporo klasičnim metodam 

žlahtnjenja in v nadaljnje proučevanje odzivnosti rastlin na različne dejavnike, s povezovanjem 

različnih biotehnoloških metod. 

 

V laboratoriju za molekularno genetiko bo IHPS nadaljeval z vpeljevanjem novih molekulskih 

tehnik, ki bodo v podporo raziskavam in raziskovalnemu delu na področju biotehnoloških 

metod žlahtnjenja in bodo podprti s strani pridobljenih raziskovalnih projektov. Raziskave bodo 

usmerjene zlasti v odpornost hmelja na CBCVd (viroid razpokanosti skorje citrusov) in 

verticilijsko uvelost hmelja, v sodelovanju z BF. 

3.4.2 Živilska biotehnologija 

V sklopu načrtovane LAS operacije »Center za mikrobiologijo tekočih živilskih produktov« 

načrtujemo nabavo vse potrebne laboratorijske opreme, usposobitev analitikov in uvedbo 

analiznih metod za določanje mikrobiološke kontaminacije tekočih prehrambnih izdelkov, kot 

so pivo, sadni sokovi in kisi. Področje mikrobiološke kontaminacije je izrednega pomena za 

varovanje zdravja potrošnikov, istočasno pa za specialne živilske produkte, kot so prej 

omenjeni, v okviru obstoječih NLZOH ni razvitih ustreznih mikrobioloških analiznih preskusov. 

Na IHPS bomo tako razvili sodoben center za tovrstno analitiko, ki bo lahko pokrival celotno 

Slovenijo. 

3.4.3 Biotehnologija varstva rastlin  

V okviru Diagnostičnega laboratorija za varstvo rastlin bomo nadaljevali z razvojem novih 

biotehnoloških metod usmerjenih predvsem v molekulsko diagnostiko in karakterizacijo 

rastlinskih patogenov. Pomemben segment bo predstavljale mikrobiološke raziskave 

namenjene novim pristopom varstva rastlin kot je razvoj novih biopesticidov, odkrivanje novih 

biotičnih agensov in krepilcev odpornosti rastlin. Vpeljevali bomo nove tehnike spremljanja 

škodljivih organizmov, ki bodo služili kot podpora prognostičnim službam ter razvijali postopke 

vrednotenja biotičnega stresa za podporo pri vzgoji odpornih in tolerantnih sort.   

3.5 Ugotavljanje skladnosti in varnosti živil 

V prihodnjem obdobju bomo izvajali aktivnosti, katerih cilj bo delo na razvoju analiznih 

metodologij za ugotavljanje pristnosti hmelja in hmeljnih proizvodov ter jedilnih olj in 

ugotavljanje onesnaževal v živilskih izdelkih.  

 

Delo bo razdeljeno na dva nivoja: 

1. Znanstveno raziskovalno delo; vpeljava, preizkušanje in razvoj novih analiznih 

metodologij, proučevanje možnih izvorov polutantov (vir: ARRS) 
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2. Strokovno delo: izvajanje ustrezne analizne metodologije za določanje pristnosti 

agroživilskih izdelkov in prisotnosti polutantov v agroživilskih izdelkih (vir: tržna 

dejavnost-uporabniki) 

3.6 Delo na domačih in tujih projektih 

Tudi v naslednjem 5-letnem obdobju načrtujemo na IHPS aktivno sodelovanje na domačih 

(MKGP, ARRS) in mednarodnih razpisih iz že omenjenih finančnih shem EU. Na IHPS 

načrtujemo pripravo 3-4 projektnih vlog letno. Glede na aktualne razpise bomo navezovali 

sodelovanja pri projektnih razpisih transnacionalnih programov (Centralna Evropa, 

Jugovzhodna Evropa, Alpski prostor, Podonavje), evropskih programov izobraževanja in 

usposabljanja (ERASMUS+), strukturnih skladov EU v Sloveniji, Horizon Europeidr. Glede na 

tematiko posameznega razpisa se izbor raziskovalcev za koordinacijo priprave projektnih 

vsebin določi na sejah Strokovnega sveta.  

3.7 Izobraževanje 

3.7.1 Izobraževanja na področju FFS 

IHPS je z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12– ZFfS-1) 

pooblaščen za izvajanje strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za ravnanje s FFS 

za: svetovalce za FFS, prodajalce FFS, izvajalce ukrepov varstva rastlin ter izvajanje tečajev 

o pravilni in varni uporabi FFS. Program izobraževanja izvajamo v skladu s Pravilnikom o 

strokovnem usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 85/13). 

Izobraževanja v obliki osnovnih in obnovitvenih tečajev potekajo v obliki predavanj, ki jih 

spremljajo tudi praktični prikazi na terenu.  

 

V obdobju 2022–2026 bomo nadaljevali z izvajanjem programa izobraževanja ter pri tem sledili 

morebitnim spremembam, ki jih bo narekovala predpisana zakonodaja na področju 

fitofarmacevtskih sredstev. Prav tako bomo aktivno sodelovali pri pripravi strokovnih podlag 

ob morebitnih spremembah izobraževanj. 

3.7.2 Praktično usposabljanje dijakov in študentov z delom pri delodajalcu 

Še naprej bomo izvajali praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu za dijake in študente. 

Nudili jim bomo ustrezne delovne in učne pogoje v skladu s pogodbo in mentorje. Prijavljali se 

bomo tudi na razpise za povrnitev stroškov praktičnega usposabljanja. 

3.7.3 Izvajanje raziskovalnih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog 

Na IHPS imamo zaposlene, ki so lahko mentorji dijakom in študentom pri raziskovalnih, 

diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. Tako načrtujemo v obdobju 2021‒2026 izvedbo 

več raziskovalnih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog v okviru raziskovalnih projektov 

in področij dela mentorjev inštituta, navedenih v petletnem programu dela IHPS. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3123
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3.7.4 Strokovno izobraževanje 

Vsako leto oziroma vsaki dve leti bomo glede na izražen interes in razpoložljiva sredstva izvedli 

seminar za hmeljarje, kjer bomo hmeljarje seznanili z novostmi na področju varstva, pridelave, 

predelave in prodaje hmelja. Prav tako bomo med rastno sezono organizirali predavanja in 

delavnice ter seznanjali uporabnike (predvsem hmeljarje) o varstvu rastlin pred gospodarsko 

pomembnimi in karantenskimi škodljivimi organizmi, integriranem varstvu in omejevanju 

uporabe nevarnih FFS, možnost uporabe ekoloških sredstev ter o primernosti izvedbe različnih 

tehnoloških opravil v hmeljarstvu. Opravljali bomo izobraževanja na področju ohranjanja 

rodovitnosti tal za različne deležnike. Izvajali bomo izobraževanje novih in že imenovanih 

izvajalcev certificiranja pridelka hmelja. 

 

Glede na povpraševanja oziroma zbiranja prijav bomo organizirali izobraževanje po programu 

NPK pivovar/pivovarka in NPK hmeljar/hmeljarka ter organizirali certificiranje s strani 

državnega izpitnega centra. 

 

Vsako leto bomo še naprej organizirali Dneve odprtih vrat v Vrtu zdravilnih in aromatičnih 

rastlin v okviru katerega vsako leto organiziramo posvet na temo zelišč, strokovna predavanja 

in delavnice z različnimi strokovnjaki na temo zelišč in sonaravnega pridelovanja. 

3.8 Strokovna podpora kmetovalcem, državnim organom, vladnim in nevladnim 
službam in organizacijam v RS in EU 

V skladu z nalogami, ki jih že opravljamo, in zaradi znanja, ki ga imamo, se bomo še naprej 

vključevali v priprave: 

 zakonskih in uredbenih podlag na nacionalnem in mednarodnem nivoju, 

 priprave resolucij oziroma strategij iz naslova zagotavljanja varne hrane v Sloveniji, 

 nacionalnih programov na področju varstva rastlin in aplikacija FFS, fitofarmacevtskih 

sredstev, gnojil, sadilnega materiala hmelja, konoplje, idr.),  

 posameznih drugih nalog (klimatske spremembe, razni načrti upravljanja z naravnimi 

viri, trajnostnem razvoju podeželja, obvladovanja karantenskih škodljivih organizmov). 

3.9 Pivovarstvo 

S pivovarnami v Sloveniji bomo sodelovali pri reševanju problemov v njihovih tehnoloških 

procesih na nivoju strokovnih nalog in raziskovalnega dela. V okviru izobraževalnih programov 

bomo izvajali osnovne in specifične oblike izobraževanja pivovarske tematike. V lastni 

pivovarni bomo nadaljevali s proizvodnjo piva namenjenega prodaji. 

Poseben program sodelovanja bomo razvili za edino veliko pivovarno v Sloveniji (Pivovarna 

Laško Union d.o.o.), ki predstavlja obe veliki pivovarni in bo osredotočen na reševanje njihove 

problematike na vseh stopnjah proizvodnje od surovin, tehnologije do končnih produktov.  
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4 OPREDELITEV CILJEV ZA OBDOBJE 2022–2026 

4.1 Dolgoročni cilji IHPS 

Med najpomembnejše dolgoročne cilje IHPS uvrščamo: 

 

 prispevati k družbenemu in gospodarskemu razvoju kmetijstva v Sloveniji z 

znanstveno-raziskovalnim in interdisciplinarnim delom z raziskovalnimi institucijami in 

posameznimi vladnimi resorji, 

 prispevati k uresničevanju strateških ciljev razvoja slovenskega kmetijstva, podeželja 

in še posebej k varovanju potrošnikov z znanstveno-raziskovalnim delom na področju 

kmetijstva in živilstva preko uresničevanja ciljev varovanja okolja in varne hrane, 

 prispevati k izboljšanju konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva z namenom 

zagotavljanja primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom, 

 usmeriti delo na povezovanje kmetijstva, živilstva in varovanja okolja, 

 zagotavljati podporo za delovanje javnega sistema za nadzor kakovosti pridelave in 

predelave, registracije, označevanja kmetijskih pridelkov in živil, 

 ohranjanje usposobljenosti IHPS za opravljanje nalog na osnovi javnih pooblastil, 

predvsem s pridobitvijo ustreznih akreditacij, 

 izboljšati strokovno znanje uporabnikov na področju kmetijstva, živilstva, varovanja 

okolja in drugih področij, 

 pridobitev statusa javno raziskovalnega zavoda. 

 

Skladno s temi cilji se v nadaljevanju oblikujejo srednjeročni cilji. 

4.2 Srednjeročni cilji IHPS za obdobje 2022-2026 

Najpomembnejši srednjeročni cilji za obdobje 2022‒2026 so: 

4.2.1 Strokovna podpora 

 nudenje podpore državnim organom, vladnim in nevladnim službam in organizacijam 

v RS, službam in organizacijam EU, kmetijskim pridelovalcem in ostalim 

zainteresiranim strankam, 

 pridobitev akreditacij (ISO 17025, 17021) na področju zdravstvenega varstva rastlin v 

skladu z novo EU zakonodajo tega področja dela,  

 pridobitev standardov kakovosti. 

 

V okviru teh ciljev bo potekalo sodelovanje v obliki posvetov, predavanj, sodelovanj na sejah, 

seminarjih in konferencah. 

4.2.2 Projektno delo  

Med domačimi projekti so najpomembnejši: 

 

 raziskovalni programi (projektno raziskovalno delo se bo odvijalo skladno s sprejetim 

programom programskih skupin do leta 2021, nato sledijo nove programske sheme). 
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Kazalniki: število objav in citacija, izpolnjevanje pogojev za nosilce projektov 

 

 Aplikativni in temeljni raziskovalni projekti (v naslednjem petletnem obdobju se planira 

pridobitev najmanj enega raziskovalnega projekta). 

  

Kazalniki: število pridobljenih projektov, objav in citati, izpolnjevanje pogojev za nosilce 

projektov 

 

 Ciljni raziskovalni projekti (CRP) (v petletnem obdobju skladno z nacionalno razvojno 

politiko in usmeritvami MKGP planiramo vsako leto izvajanje najmanj 2 CRP-ov kot 

nosilci in dva kot sodelujoči, v kolikor bodo razpisi redno tekli). 

 

Kazalniki: število projektov, objav in citati, izpolnjevanje pogojev za nosilce projektov 

 

 Projekti, pridobljeni na javnih razpisih (razpisani s strani posameznih ministrstev in 

lokalnih skupnosti. Skladno z razpisi se bomo prijavljali na vsebine, ki jih pokrivamo kot 

IHPS). 

 

Kazalniki: število pridobljenih projektov  

 

 Mentorstva mladim raziskovalcem (v tem petletnem obdobju načrtujemo pridobiti vsaj 

dva mlada raziskovalca). 

 

Kazalnik: število mladih raziskovalcev  

 

Mednarodni projekti: 

 

V planiranem obdobju se bomo v sodelovanju s temam primernimi partnerji prijavljali na 

mednarodneh, maloobmejne in druge EU razpise.  

Kazalnik: število pridobljenih projektov na mednarodni ravni in bilateralnih sodelovanj 

 

4.2.3 Izobraževalno delo 

Povezovanje in prenos znanja na relacijah: 

 

 IHPS – univerze, fakultete, visoke strokovne šole, višje šole 

 IHPS –  osnovno in srednješolsko izobraževanje na področju regije 

 IHPS –  NPK profili hmeljar, pivovar ... 

 IHPS –  specialistično svetovalne službe 

 IHPS –  usposabljanja svetovalcev za FFS, prodajalcev FFS in izvajalcev ukrepov 

varstva rastlin  

 IHPS – izobraževanje na področju senzorike piva. 

 

Izobraževalno delo bo potekalo v Centrih dobrih agronomskih praks, navedenih v poglavju 3.  

 



5-letni program razvoja IHPS 2022 - 2026 

37 

Kazalniki: število mentorstev pri diplomah, magistrskih nalogah in doktoratih, število 

izobraževanj, število prisotnih na izobraževanjih, število izvajanj izobraževanj in pridobljenih 

novih NPK, vzpostavitev centrov 

 

4.2.4 Tržna dejavnost 

Tržna dejavnost se na IHPS izvaja v okviru: 

 poskusnega posestva, 

 dejavnosti laboratorijev, 

 zagotavljanja certificiranega sadilnega materiala hmelja,   

 pridelave hmelja,  

 pridelave navadne konoplje, 

 pridelave eko sadik zelišč, 

 izvajanja uradnih bioloških poskusov FFS in biostimulantov, 

 uradnega potrjevanja semenskih posevkov poljščin in semenskega krompirja, 

 usposabljanja izvajalcev ukrepov, prodajalcev FFS in svetovalcev FFS, 

 gnojilnih nasvetov in gnojilnih načrtov, 

 proizvodnje piva, 

 certificiranja pridelka hmelja … 

 

Kazalniki: pridelava hmelja v kg, število pridelanih sadik hmelja, število uradnih bioloških 

preizkušanj FFS ter priprava poročil, število pridelanih sadik zelišč, število novo vpeljanih 

analiznih metod, število izdanih analiz, število izdelanih gnojilnih načrtov, število potrjenih 

semenskih nasadov poljščin in krompirja, število pregledanih proizvodnih hmeljišč, količina 

pridelanih/predelanih proizvodov, število udeležencev na izobraževanjih, količina 

certificiranega pridelka hmelja, količina proizvedenega piva 

4.2.5 Javne službe in pooblastila 

4.2.5.1 Javna služba za hmeljarstvo 

a. Žlahtnjenje hmelja 

 

Srednjeročni cilj strokovne naloge je vzgoja novih sort z visokim in kakovostnim pridelkom 

grenčičnih in aromatičnih sort, s povečano odpornostjo na pomembne bolezni ter zelo dobro 

skladiščno obstojnostjo in pivovarsko vrednostjo. Dobre pridelovalne lastnosti sort v smeri 

znižanja stroškov pridelave bodo pripomogle h konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva.  
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Cilji Kazalniki za doseganje ciljev 

Nove vpisane sorte na slovensko sortno 

listo  

1 – 2 vpisani sorti hmelja na slovensko 

sortno listo 

Vključitev novih križancev hmelja v 

postopek vpisa na sortno listo 

Predvidoma 5 – 8 novih križancev hmelja, 

vključenih v postopek vpisa na sortno listo 

 

b. Tehnologija pridelave in predelave hmelja 

 

Srednjeročni cilj naloge so spremembe in izboljšave agrotehničnih ukrepov  v tehnologiji 

pridelave in predelave hmelja glede na spremenjene klimatske razmere, vse ostrejše okoljske 

zahteve, kakor tudi na specifičnosti trga, ki bodo omogočile slovenskemu hmeljarju 

konkurenčen nastop in preživetje na svetovnem trgu. 

 

Cilji Kazalniki za doseganje ciljev 

Spremembe v tehnologiji pridelave hmelja  Število zastavljenih in izvedenih tehnoloških 

poskusov 

Št. modelnih izračunov stroškov za različno 

intenzivnost pridelave hmelja (EUR/kg, 

EUR/ha) 

Uvedba tehnologije širših medvrstnih razdalj 

Uvedba bio razgradljive vrvice  

 

Izdaja napovedi bolezni, škodljivcev, 

namakanja, tehnološke zrelosti in pridelka 

Število izdanih Hmeljarskih informacij letno 

kjer je podana napoved zatiranja bolezni in 

škodljivcev 

Izdana prognoza pridelka po sortah 

Število izdanih napovedi terminov 

namakanja in začetka obiranja različnih sort 

hmelja 

 

Organizacija in izvedba strokovnih srečanj 

in predavanj za hmeljarje 

Vsakoletna organizacija hmeljarskega 

seminarja 

Strokovna predavanja na rednih tehnoloških 

sestankih  

Število strokovnih, poljudnih in strokovno 

znanstvenih prispevkov 

Št. izvedenih prikazov oziroma demonstracij 

 

c. Introdukcija novih in tujih sort hmelja 

 

Srednjeročni cilji naloge so določevanje optimalne tehnologije pridelave novih sort hmelja, ki 

najbolj ugodno vplivajo na njihovo rast in razvoj in se odrazijo v kakovostnem, visokem in 

stabilnem pridelku,informiranje slovenskhe hmeljarjev, ugotavljanje morebitnega pojava 

fiziopatij pri novih sortah hmelja in iskanje njihovega vzroka ter preučevanje 

ustreznosti/primernosti posameznih tujih sort hmelja za pridelavo pri nas. 
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Cilji Kazalniki za doseganje ciljev 

Opredeliti parametre tehnologije pridelave 

za nove sorte hmelja 

Izvedeni 3 triletni poskusi za določitev 

optimalne tehnologije pridelave  

Določen čas rezi za 1 novo sorto 

Določen način gnojenja za 1 novo sorto 

Določena gostota nasada in napeljava za 1 

novo sorto 

Pripravljen sadilni material za sajenje novih 

poskusov v naslednjem obdobju 

Ugotavljanje morebitnih fiziopatij pri novih 

sortah 

Pregledno prikazani podatki o morebitnih 

težavah, do katerih bo prišlo v praksi, s 

predlogi za rešitve 

Ugotavljanje primernosti za pridelavo tujih 

sort v naših razmerah 

Pregledno prikazani podatki, pridobljeni v 

praksi, glede odziva tujih sort v naših 

razmerah za vse tuje sorte, ki bodo v 

naslednjem obdobju rastle v naših 

hmeljiščih 

 

d. Ocena letnika hmelja 

 

Srednjeročni cilj naloge je letno določevanje reprezentativnih vzorcev pridelka hmelja po 

posameznih sortah in analize na vsebnost vlage in alfa-kislin, ter vsebnost primesi, odpada in 

semena. Reprezentativni vzorci, kakor tudi dobljeni rezultati opravljenih analiz v okviru naloge, 

omogočajo tudi spremljanje vpliva dejavnikov okolja na kakovost pridelka v posameznih letih 

in prilagajanje tehnoloških ukrepov. 

 

Cilji Kazalniki za doseganje ciljev 

Analiza stanja hmeljnih površin v Sloveniji 

po sortah po posameznih letnikih 

Pregledno prikazani podatki o deležu 

hmeljskih površin v Sloveniji, ter prikaz 

deležev posameznih hmeljnih sort v 

posameznem letu  

Izvedba analiz v pobranih vzorcih hmelja 
Število pobranih vzorcev hmelja ter količina 

in obseg izvedenih kemijskih analiz 

Primerjava rezultatov kakovostnih 

parametrov po letih 

Pregledno prikazani podatki o doseganju 

stopnje kakovosti hmelja za posamezni 

letnik 

Obveščanje javnosti o rezultatih strokovne 

naloge 

Število objavljenih poročil v javnih medijih in 

na spletni strani IHPS 

Mesečno objavljanje podatkov o 

certificiranju pridelka hmelja objavljenih na 

spletni strani IHPS 

Število izdanih mesečnih poročil na spletni 

strani IHPS 
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4.2.5.2 Javna služba za zdravstveno varstvo rastlin in nalog zdravstvenega varstva 
rastlin po javnem pooblastilu 

V okviru Javne službe za zdravstveno varstvo rastlin je srednjeročni cilji izvajanje in 

napovedovanje škodljivih organizmov kmetijskih rastlin za Celjsko in Koroško regijo, z 

vključevanjem različnih tehnoloških ukrepov, z namenom omejevanje širjenja škodljivih 

organizmov. Pri čemer bomo zasledovali cilj IVR z omejevanjem uporabe nevarnih FFS in 

vpeljevanjem metod varstva rastlin z nizkim tveganjem. Cilj vseh teh aktivnosti je pridelava 

kakovostne in zdrave hrane ter skrb za ohranjanje naravnega okolja. V okviru nalog 

zdravstvenega varstva rastlin, katere bomo izvajali po javnem pooblastilu je izvajanje 

programov preiskav nadzorovanih in karantenskih škodljivih organizmov in razvoj 

diagnostičnega laboratorija za izvajanje laboratorijskih preiskav rastlin. 

 

Cilji Kazalniki za doseganje ciljev 

Skrb za izvajanje uradnega fitosanitarnega 

nadzora rastlin, rastlinskih proizvodov in 

drugih nadzorovanih predmetov 

Število odobrenih programov preiskav 

karantenskih škodljivih organizmov 

Zagotavljanje usposobljenosti laboratorija 

za izvajanje laboratorijskih preiskav rastlin  

Pridobitev in ohranjanje akreditacije po ISO 

17025 

Število novih diagnostičnih postopkov in 

različnih metod testiranja škodljivih 

organizmov  

Zagotavljanje izvajanja nalog javne službe 

zdravstvenega varstva rastlin. 

Število škodljivih organizmov in kmetijskih 

kultur, vključenih v opazovalno 

napovedovalno dejavnost s ciljem 

spremljanja vpliva na kmetijsko pridelavo. 

Zagotavljanje opravljanja nalog 

zdravstvenega varstva rastlin po javnem 

pooblastilu 

Število strokovnih mnenj in priporočil za 

uspešno izvajanje varstva rastlin v kmetijski 

pridelavi na letnem nivoju, s ciljem 

zasledovanja izboljšanja tehnologije varstva 

rastlin (IVR) pri pridelavi posameznih kultur. 

Število ugotovljenih novih škodljivih 

organizmov na območju Slovenije, s ciljem 

ugotavljanja posledic za kmetijstvo na 

območju Slovenije. 

Število vzorcev laboratorijskih preiskav 

rastlin,  

Skrb za usposabljanje, obveščanje in 

osveščanje javnosti, izvajalcev dejavnosti in 

drugih deležnikov o zdravstvenem varstvu 

rastlin. 

Število udeležb na mednarodnih in domačih 

dogodkih  

Število izvedenih izobraževanj in obvestil za 

pridelovalce  

 

4.2.5.3 Registracije sort rastlin in semenarstva 

V okviru strokovne naloge Registracija sort rastlin in semenarstva je srednjeročni cilji uradno 

preizkušanje sort hmelja v postopku vpisa sort v sortno listo, uradni pregledi in uradno 
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potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin, hranjenje uradnih standardnih vzorcev 

sort hmelja, vpisanih v slovensko sortno listo in laboratorijsko testiranje matičnih rastlin hmelja. 

Cilji Kazalniki za doseganje ciljev 

Zagotavljanje izvajanja uradnega 

preizkušanja sort in vzdrževanja referenčne 

kolekcije sort 

Število sort, ki so v postopku vpisa v sortno 

listo 

Izvajanje uradnega potrjevanja 

semenskega materiala kmetijskih rastlin 

Število uradno potrjenih semenskih 

posevkov kmetijskih rastlin (poljščin, trav, 

krompirja, idr.) 

Hranjenje uradnih standardnih vzorcev sort 

hmelja, vpisanih v slovensko sortno listo 

Število standardnih vzorcev sort hmelja, ki 

se hranijo oziroma obnavljajo 

Zagotavljanje kakovostnega – 

certificiranega sadilnega materiala hmelja z 

namenom varstva potrošnika ter varovanja 

okolja 

Število pridelanih certificiranih sadik hmelja 

Vzdrževanje in laboratorijsko testiranje 

izvornih in osnovnih matičnih rastlin hmelja 

in rastlin kandidat, ki vstopajo v 

certifikacijsko shemo 

število laboratorijskih analiz izvornega in 

osnovnega razmnoževalnega materiala 

hmelja in drugih testov razmnoževalnega 

materiala, ki vstopajo v certifikacijsko 

shemo 

Izobraževanje in usposobljenost organa za 

uradno potrjevanje 

Število udeležb na mednarodnih in domačih 

dogodkih in število izvedenih izobraževanj 

in usposabljanj 

 

4.2.5.4 Javna služba Slovenska rastlinska genska banka 

a. Genska banka hmelja  

 

Genska banka hmelja zagotavlja dolgoročno gensko pestrost hmelja. V trajnem nasadu, v 

loncih ali tkivni kulturi vzdržujemo 215 divjih ženskih in moških akcesij. Zbirka hmeljnih akcesij 

je bila nabrana na naravnih rastiščih hmelja na območju republike Slovenije, bivše Jugoslavije 

in na Altaju in Kavkazu, od koder primarno hmelj tudi izvira.  

 

Cilji Kazalniki za doseganje ciljev 

Hranjenje in oblikovanje osnovne zbirke in 

zbirke za izmenjavo 
Skupno število akcesij 

Dopolnjevanje zbirke z novimi akcesijami Število novo pridobljenih akcesij 

Opisovanje in vrednotenje akcesij po 

mednarodnih deskriptorjih 
Število proučevanih akcesij 

Razmnoževanje in zagotavljanje trajnostne 

rabe akcesij 
Število razmnoženih akcesij 

 

 

b. Genska banka zdravilnih in aromatičnih rastlin (ZAR) 
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Srednjeročni cilj naloge je ohranjanje avtohtonih virov ZAR iz narave v ex situ razmerah in 

njihovo vrednotenje po deskriptorjih z namenom ohranjanja in vrednotenja (morfološkega in 

kemičnega) naravnih populacij ZAR. Genski viri iz genske banke ZAR se lahko uporabljajo za 

raziskave, selekcijo in žlahtnjenje. 

 

Cilji Kazalniki za doseganje ciljev 

Hranjenje in oblikovanje zbirke in zbirke za 

izmenjavo 
Skupno število akcesij 

Dopolnjevanje zbirke z novimi akcesijami Število novo pridobljenih akcesij 

Opisovanje in vrednotenje akcesij po 

mednarodnih deskriptorjih 
Število proučevanih akcesij 

Razmnoževanje in zagotavljanje trajnostne 

rabe akcesij 
Število razmnoženih akcesij 

 

4.2.5.5 Javna služba v vrtnarstvu  

Srednjeročni cilj strokovnih nalog za zeliščarje slovenskim pridelovalcem ponuditi ustrezen 

izbor vrst (sort, klonov) zelišč za uspešno pridelovanje za doseganje stabilnega in 

kakovostnega pridelka, določiti za posamezna zelišča primeren način pridelovanja za 

določeno območje, razširitev kolobarja v poljedelstvu in vrtnarstvu, optimizirati tehnologijo 

pridelovanja posameznih zelišč.  

 

Cilji Kazalniki za doseganje ciljev 

Vzpostavitev sistema selekcije izbranih 

zelišč oz. vzgoje slovenskih sort zelišč iz 

samoniklih rastlinskih vrst in tistih, ki so 

shranjena v rastlinski genski banki. 

Seznam ovrednotenih genskih virov zelišč z 
vsemi pripadajočimi podatki.  

Vzpostavljen sistem selekcije zelišč.  

Število novih sort vpisanih v sortno listo.  

Primernost pridelovanja tujih sort. 
Število sort preizkušanih na eni lokaciji. 

Določitev pridelka in kvalitete droge. 

Opredelitev in opis vrednosti za pridelavo in 
uporabo oziroma predelavo tržno zanimivih 
zelišč v različnih agroekoloških območjih 
Slovenije.  
 

Število preskušanih vrst in sort zelišč, ki so 
opredeljena kot primerna za posamezna 
fitogeografska območja Slovenije. 
Število lokacij preskušanja glede na različna 

fitogeografska območja.  

Optimizirati pridelovanje posameznih vrst 

zelišč glede na tehnologijo pridelovanja. 

Preskušanje tehnologije gnojenja – gnojenje 
z različnimi odmerki dušika, razdalje v vrsti.  
 

 

4.2.5.6 Ocenjevanje in registracija fitofarmacevtskih sredstev 

Ocenjevanje in registracija fitofarmacevtskih sredstev na nacionalnem in EU nivoju zagotavlja, 

da se v kmetijstvu uporabljajo sredstva, ki so okoljsko sprejemljiva in hkrati dovolj učinkovita 

za proizvodnjo kakovostnih kmetijskih produktov. 
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Cilji Kazalniki za doseganje ciljev 

Kvalitetno oceniti in skozi registracijski 

proces pripeljati okolju sprejemljiva 

fitofarmacevtska sredstva 

Število ocenjenih fitofarmacevtskih 
sredstev. Število strokovno komentiranih 
dokumentacij fitofarmacevtskih sredstev 

Izobraževanje in usposobljenost 

ocenjevalcev fitofarmacevtskih sredstev 

Število udeležb na mednarodnih in domačih 

dogodkih in število izvedenih izobraževanj in 

usposabljanj 
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5 NAČRT KADROV V PETLETNEM OBDOBJU  

Zastavljene cilje bomo uspeli realizirati s primernimi kadri kot sledi.  

5.1 Načrt kadrov 

V planiranem srednjeročnem obdobju moramo zagotoviti za realizacijo ciljev zaposlitev  

naslednjih novih profilov na področjih: 

 biotehnolog (področje žlahtnjenja rastlin) 

 ekologija tal  

 specialist za področje varstva rastlin  (fitopatologija; diagnostika; integrirano 

varstvo rastlin)  

 kmetijsko strojništvo in digitalizacija 

 analizna kemija  

 

V letu 2019 se je izvedla sistemizacija delovnih mest. Sistemiziranih je 58 delovnih mest. In 

sicer: 18 raziskovalcev, 15 strokovnih delavcev DMI01, 12 strokovnih delavcev DMJ01, 

administrativni delavec in 11 ostalih strokovno tehničnih delavcev ter direktor. Uporablja se 

Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost in Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi 

delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede. 

 

Število sistemiziranih delovnih mest po plačnih skupinah: 

B01 - direktor 1 

H01 - raziskovalci 18 

I01- strokovni delavci 15 

J01 - strokovni delavci 12 

J02 - administrativni delavci 1 

J03 - ostali strokovno tehnični delavci 11 

Skupaj 58 

 

Na IHPS je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 53 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 in 2 javna 

uslužbenca sta zaposlena s 30 urnim tedenskim delovnim časom. Za določen čas je 

zaposlenih 9 javnih uslužbencev, trije mladi raziskovalci, sofinancirani s strani ARRS, 5  javnih 

uslužbencev zaradi povečanega obsega dela, in direktor javnega zavoda z mandatom od 01. 

08. 2020 do 31. 07. 2024. 
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Preglednica izobrazbene strukture zaposlenih 

 
Stopnja Število zaposlenih - na dan 

31.12.2020 

III – nižja strokovna izobrazba 1 
IV – triletna poklicna šola 7 
V – srednja strokovna izobrazba 2 
VI – 1 – višja strokovna izobrazba 6 
VII – 1/2 – visoka in univ. strokovna 
izobrazba 

25 

VIII–– magisterij 3 
VII – 3 – doktorat 9 
Skupaj: 53 

 

Sedaj so financirane 3 štipendije za mlade raziskovalce - doktorski študij: 

 dve mladi raziskovalki od 01. 10. 2018 do 30. 09. 2022, 

 ena mlada raziskovalka od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2023. 

 

V skladu z načrtom razvoja kadrov in večanja obsega raziskovalnega dela se načrtuje 

pridobitev dveh dodatnih štipendij.  
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Preglednica 2: Načrt kadrov za leto 2022 do 2026 

Vir financiranja (Uredba o načinu priprave 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov 

proračuna in metodologiji spremljanja 
njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 

(Uradni list RS, št. 3/21) 

Število 
zaposlenih 

na dan 
01.01.2021 

Ocenjeno 
število 

zaposlenih 
v na dan 

01.01.2022 

Ocenjeno 
število 

zaposlenih 
v na dan 

01.01.2023 

Ocenjeno 
število 

zaposlenih 
v na dan 

01.01.2024 

Ocenjeno 
število 

zaposlenih 
v na dan 

01.01.2025 

Ocenjeno 
število 

zaposlenih 
v na dan 

01.01.2026 

1. Državni proračun 27,37 27,77 28,77 28,77 29,77 29,77 

2. Proračun občin             

3. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; 

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)   

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 20,63 22,23 23,23 23,23 24,23 24,23 

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne 
službe in sredstva prejetih donacij 

            

7.Sredstva prejetih donacij;             

8.Sredstva Evropske unije ali drugih 
mednarodnih virov skupaj s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega proračuna; 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

9. Sredstva proračuna države za zaposlene iz 
prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena 
Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – 
ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 
88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 
49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih 
projektov in programov ter sredstva za projekte 
in programe, namenjene za internacionalizacijo 
in kakovost v izobraževanju in znanosti; 

3 3 3 3 3 3 

10. Sredstva iz sistema javnih del             

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. 
točke) 

53,5 55,5 57,5 57,5 59,5 59,5 

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 9 in 10 

51,0 53,0 55,0 55,0 57,0 57,0 

Skupno število zaposlenih pod točkami  6 in 8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

Konec leta 2026 predvidevamo podoben obseg zaposlenih kot je planirano in potrjeno v letnem 

programu za 2021 in sicer ocenjeno število zaposlenih na dan 01. 01. 2022 iz preglednice 1. 

Do zasedenosti vseh sistemiziranih delovnih mest bi prišlo v primeru, da bi v planiranem 

petletnem obdobju pridobili dodatna namenska sredstva, ki bi pogojevala nove dodatne 

zaposlitve. 

 

V tem srednjeročnem obdobju je načrtovana ena upokojitev. 

 

Na inštitutu je zaposlenih 9 doktorjev in 3 magistri znanosti. V tem obdobju bodo zaključile 

usposabljanje tri mlade raziskovalke in pridobile naziv doktor znanosti. 

 

Za pridobitev predvidenih projektov morajo raziskovalci izpolnjevati ustrezne kakovostne 

zahteve po Zakonu o raziskovalni dejavnosti, zato je potrebno velik poudarek nameniti 

ustreznemu razvoju kadrov.  

 

Zaposleni se vključujejo v raziskovalno delo, pridobijo status raziskovalca in napredujejo v 

skladu s pravilnikom o napredovanju.  
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Raziskovalno delo je organizirano v raziskovalni skupini za rastline, tla in okolje, ki je vodena 

v evidenci ARRS pod številko 0416-004. 

V skupini je 20 raziskovalcev vključno s tremi mladimi raziskovalkami, ki so pridobili 

znanstvene nazive: 

 

znanstveni svetnik   4 

znanstveni sodelavec   2 

višji strokovno-raziskovalni asistent 10 

asistent z doktoratom   1 

mladi raziskovalec   3 
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6 NAČRT INVESTICIJSKIH TRANSFEROV V PETLETNEM OBDOBJU 

6.1 Osnovna sredstva 

Višina sredstev ni zagotovljena v celoti, ker bo inštitut za sredstva kandidiral v okviru izvajanja 

javne službe in javnih razpisov. Prav tako niso zagotovljena sredstva za vzdrževanje in obnovo 

premoženja v lasti države. Navedena so le sredstva za katera inštitut meni, da bi lahko 

zagotovila nemoteno nadaljnje delo in razvoj.  

 

Če inštitut na javnih razpisih ne bo uspešen v predvidenih višinah sredstev in če financiranje 

vzdrževanja in obnove premoženja v lasti države ne bo zagotovljeno, bodo investicije v okviru 

razpoložljivih sredstev.  

 

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 

31.12.2020 izkazuje javni zavod 1.625.966 EUR in je enako stanju v bilanci stanja na dan 

31.12.2020. 

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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Preglednica 3: Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti  za sredstva v upravljanju  po 
stanju na dan 31.12.2020 
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Preglednica 4: Prikaz predvidenih investicij v petletnem obdobju po viru financiranja 

 

Plan investicij IHPS v obdobju 

2022-2026

 Ocenjena 

vrednost (EUR 

brez DDV) 

Vir financiranja

Načrtova

no leto 

nabave

lastna sredstva 

iz vira 

amortizacije 

(EUR brez DDV)

1. Poskusno – demonstracijski center                                          
ARSKTRP ARRS

MKGP / 

UVHVVR

NEX 

Generation , 

VFO 2021-2027 lastna sredstva 

Odločba št.33110-26/2020, 12jr 

M04.1 - postavitev 7,5 ha lesenih 

žičnic, obnova hmeljnih nasadov 

15 ha
251.658,00 

ARSKTRP odločba 

70% sofinanciranje 2022 176.160,60 75.497,40

Odločba št.33110-183/2020, 15jr 

M04.1 - obnova hmeljnih nasadov 

5,5 ha 53.025,38 

ARSKTRP odločba 

70% sofinanciranje 2023 37.117,77 15.907,61

Oprema za vzpostavitev sistema za 

napovedovanje namakanja, 

oprema pedološkega laboratorija 

ter oprema za izvajanje 

demonstracij strokovno pravilnega 

namakanja 300.000,00

ARSKTRP razpis 70% 

sofinanciranje 2024 210.000,00 90.000,00 0,00

Oprema za predelavo, dodelavo in 

skladiščenje hmelja (hladilnica, 

briketirka) 180.000,00

ARSKTRP razpis 35% 

sofinanciranje 2025 63.000,00 117.000,00

posodobitev strojnega parka - 

zamenjava dotrajanih traktorjev
100.000,00

ARSKTRP razpis 35% 

sofinanciranje 2022 35.000,00 65.000,00

posodobitev strojnega parka - 

nakup kmetijske mehanizacije, 

prikolica tandem, trosilec 

hlevskega gnoja, riper globinski
100.000,00

ARSKTRP razpis 35% 

sofinanciranje, 50% 

JSH PP200015 2023 35.000,00 50.000,00 15.000,00

sušilna enota za hmelj in drugih 

rastlin 10.000,00 JSH PP200015-100% 2023 10.000,00 0,00

1. Poskusno – demonstracijski center                                          
994.683,38 556.278,37 0,00 60.000,00 90.000,00 288.405,01

2. Posodobitev 

laboratorijev, 

laboratorijska oprema 

za raziskave in razvoj                                        

ARSKTRP ARRS
MKGP / 

UVHVVR

NEX 

Generation , 

VFO 2021-2027
lastna 

sredstva 
Plinski kromatograf s FID 

detektorjem
30.000,00 

ARRS, paket oprema 

20, 50% 

sofinanciranje 2022 15.000,00 15.000,00

Tekočinski kromatograf z DAD in RI 

ali CAD detektorjem
50.000,00 

ARRS, paket oprema 

20, 50% 

sofinanciranje 2022 25.000,00 25.000,00

Sistem za določanje mikrobiološke 

kontaminacije tekočih živil
30.000,00 

100 % razpis 

LAS/ESRR 2022 30.000,00 0,00

Kriocentrifuga z volumni do 150 mL

9.000,00 

100 % razpis 

LAS/ESRR 2022 9.000,00 0,00

Varilnica s kapaciteto 250 L za 

varjenje piva 25.000,00 Tržna dejavnost 2023 25.000,00

Atomski absorbcijski spektrometer

30.000,00 Tržna dejavnost 2025 30.000,00

Degustacijska soba, Vzpostavitev 

prostora za senzorično ocenjevanje 

piva 45.000,00 

GZS/SRIP hrana 

(senzorika) 2025 45.000,00

PCR cycler za izvajanje 

molekularnih analiz 10.000,00 Tržna dejavnost 2022 10.000,00

Temperaturna komora za raziskave, 

diagnostične analize 10.000,00 Tržna dejavnost 2022 10.000,00

Liofil izator za procesiranje vzorcev

20.000,00 

ARRS, paket oprema, 

50% sofinanciranje 2023 10.000,00 10.000,00

ELISA spekrofotometer
15.000,00 amortizacija 2024 15.000,00

NGS sekvencer za raziskave in 

diagnostiko
50.000,00 

ARRS, paket oprema, 

50% sofinanciranje 2025 25.000,00 25.000,00

stroj za  ustvarjanje penastega toka 

za zatiranje plevela (Foamstream)

80.000,00 

Las projekt 80% 

sofinanciranje 2022 64.000,00 16.000,00

olfaktometer -prenosni laboratorij 

za odvzem vzorca 10.000,00 amortizacija 2024 10.000,00

2. Posodobitev laboratorijev, 

laboratorijska oprema za 

raziskave in razvoj           

414.000,00 103.000,00 75.000,00 0,00 0,00 236.000,00 

vir sofinanciranje (EUR brez DDV)
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Plan investicij IHPS v obdobju 

2022-2026

 Ocenjena 

vrednost (EUR 

brez DDV) 

Vir financiranja

Načrtova

no leto 

nabave

lastna sredstva 

iz vira 

amortizacije 

(EUR brez DDV)

3. Nakup opreme za izvajanje nalog javnih služb ter tržne dejavnosti  
ARSKTRP ARRS

MKGP / 

UVHVVR

NEX 

Generation , 

VFO 2021-2027

lastna 

sredstva 

Oprema Javne službe zdravstvenega 

varstva rastlin prognostična 

oprema
38.000,00 

JS ZVR -investicijski 

transferi PP130053 

100%

2022-

2026 0,00 38.000,00 0,00

Prezračevalni sistem v prostoru za 

pripravo vzorcev zemlje ter ostala 

oprema (sušilne omare, mlin) 15.000,00 amortizacija 2024 15.000,00

Oprema za nanašanje FFS v zaprtih 

prostorih in na prostem pri 

pridelavi sadilnega materiala 

kmetijskih rastlin in sostalih 

nalogah v sklopu vzgoje rastlin - 

hmeja 15.000,00 

AKRSTRP razpis  - 

70%  sofinanciranje 2022 10.500,00 4.500,00

Nadgradnja objektov za vzgojo

sadilnega materiala hmelja

(montaža premično poplavnih in

ostale opreme) 70.000,00 

AKRSTRP razpis  - 

70%  sofinanciranje 2025 49.000,00 21.000,00

3. Nakup opreme za izvajanje 

nalog javnih služb ter tržne 

dejavnosti            
138.000,00 59.500,00 0,00 38.000,00 0,00 40.500,00 

4. Nakup opreme za opravljanje tržne dejavnosti
ARSKTRP ARRS

MKGP / 

UVHVVR

NEX 

Generation , 

VFO 2021-2027

lastna 

sredstva 
Programska oprema: programska 

oprema za vodenje pridelave 

sadilnega materiala hmelja, 

žlahtnjenja , programska oprema 

za obdelave podatkov, strojna 

oprema (namizni in prenosni 

računalniki) 75.000,00 amortizacija 

2022-

2026 75.000,00

Posodobitev avtomobilskega parka 
40.000,00 amortizacija 2026 40.000,00

4. Nakup opreme za opravljanje 

tržne dejavnosti 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 

5.Energetska obnova poslovne stavbe, obnova dveh steklenjakov
ARSKTRP ARRS

MKGP / 

UVHVVR

NEX 

Generation , 

VFO 2021-2027
lastna 

sredstva 
Energetska obnova poslovne stavbe 

ID 1590, PZI št. projekta: 007/2018)

450.000,00 

2022-

2025 60.000,00 390.000,00 0,00

Posodobitev laboratorijev: Nakup 

raziskovalne opreme, olfaktometer, 

ureditev in posodobitev prostorov, 

laboratorijskega pohištva in 

stacionarne opreme  (Laboratorij 

za rastlinsko biotehnologijo, 

laboratorij za pedologijo)  

120.000,00 2025-2026 120.000,00

Obnova steklenjaka (540 m2) z več 

prostorsko ločenimi kril i   in 

opremo 
500.000,00

AKRSTRP razpis  - 

35%  sofinanciranje 

2023-

2024 175.000,00 60.000,00 265.000,00 0,00

Obnova steklenjaka - ZAR (150 m2) 

z več prostorsko ločenimi kril i  in 

opremo    200.000,00 

AKRSTRP razpis  - 

35%  sofinanciranje 

2025-

2026 70.000,00 120.000,00 10.000,00 0,00

5.Energetska obnova poslovne 

stavbe, obnova dveh 

steklenjakov
1.270.000,00 245.000,00 0,00 240.000,00 665.000,00 120.000,00 

Plan investicij IHPS v 

obdobju 2022-2026 (1. do 5.)

2.931.683,38 963.778,37 75.000,00 338.000,00 755.000,00 799.905,01 

vir sofinanciranje (EUR brez DDV)
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7 FINANČNI NAČRT – predvideni prihodki in odhodki v obdobju 2022‒2026 

Celotni prihodki v letu 2020 so bili 2.617.492 EUR, od tega je predstavljal delež iz proračuna 

63,49 % oziroma v vrednosti 1.661.890 EUR. Od teh sredstev je bilo 81,68 % iz MKGP,  18,22 

% iz ARRS in 0,10 % MGRT. Inštitut je iz tržne dejavnosti pridobil 955.602 EUR oz. 36,51 %. 

Vrednost poslovnih učinkov na zaposlenega je znašala 49.386,64 EUR / zaposlenega.  

Vrednost dolgoročnih sredstev v upravljanju po stanju na dan 31. 12. 2020 znaša 1.625.966 

EUR; od tega je vrednost zgradb 1.188.993 EUR, vrednost opreme je 436.973 EUR. 

Poslovni izid izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.435  EUR in z upoštevanjem 

davka od dohodka za leto 2020 5.378 EUR je končni poslovni rezultat 2.057 EUR presežka 

prihodkov nad odhodki. 

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020 izkazuje presežek tržne dejavnosti inštituta 

predvsem iz naslova prodaje sadik hmelja. 

Dne 11. 05. 2021 smo prejeli Sklep o soglasju št: 33002-55/2020/21 k Programu dela in 

finančnemu načrtu dela inštituta za leto 2021. Planirani prihodki v letu 2021 bi naj bili 2.581.478 

EUR, od tega je predviden delež iz proračuna 62,98 % oziroma v vrednosti 1.625.902 EUR. 

Od planiranih proračunskih sredstev se planira 80,36 % iz naslova MKGP in  19,64 % iz ARRS. 

Inštitut planira v letu 2021 iz tržne dejavnosti pridobil 955.576 EUR oz. 37,02 %. Vrednost 

poslovnih učinkov pri predvidenem kadrovskem načrtu konec leta 2021 na zaposlenega bo 

znašala 48.707,13 EUR / zaposlenega.  

Preglednica 5: Predvideni prihodki v obdobju 2022-2026 po virih financiranja 

PP 
NRP  /projekt 

/ ukrep 
Viri financiranja 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

      1 2 3 4 5 

1.  PRORAČUN REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

1.659.152 1.678.862 1.588.720 1.588.720 1.588.720 

  MKGP/UVHVVR 1.342.952 1.298.662 1.253.520 1.253.520 1.253.520 

255110 2311-11-0066 
Kmetijsko znanstveno 
raziskovalno delo - podpora - 
CRP-Zagotovimo .si. hrano  

26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 

200015 2311-11-0004 
Javna služba v hmeljarstvu 
(Žlahtnjenje hmelja) 

180.800 180.800 180.800 180.800 180.800 

200015 2311-11-0004 
Javna služba v hmeljarstvu(Ocena 
letnika) 

15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 

200015 2311-11-0004 
Javna služba v hmeljarstvu 
(Tehnologije pridelave in 
predelave hmelja)  

110.900 110.900 110.900 110.900 110.900 

200015 2311-11-0004 
Javna služba v hmeljarstvu v 
hmeljarstvu (Introdukcija novih in 
tujih sort hmelja) 

20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 

200018 2311-11-0004 
Javna služba za zelišča (Ekološka 
rajonizacija) 

29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 

PP 
NRP  /projekt 
/ ukrep 

Viri financiranja 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

      1 2 3 4 5 
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130052 2337-17-0006 
Program varstva in registracije 
sort rastlin (Certificiranje sadilnega 
materiala v hmeljarstvu) 

143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 

200016 2321-11-0004 
Javna služba Genska banka 
hmelja,zdravilnih in aromatičnih 
rastlin 

37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 

130053 2337-17-0001 
Javna služba zdravstvenega 
varstva rastlin - tekoči transferi 

160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 

130036 2337-17-0001 
Javna pooblastila zdravstvenega 
varstva rastlin   

130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 

180040 2337-16-0001 
Ukrepi za varstvo rastlin -15-20-
EU (Strokovne podpore uradnemu 
organu) 

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

180041 2337-16-0001 
Ukrepi za varstvo rastlin -15-20-
SLO (Strokovne podpore 
uradnemu organu)  

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

130033 2337-17-0007 
Fitofarmacevtska sredstva in 
ocenjevanje aktivnih snovi 

174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 

140029 2311-07-0004 
Sredstva za neposredna plačila v 
kmetijstvu  

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

130031   
Odškodnina po odločbi -
izkoreninjenje hmeljišč -viroid 

112.855 45.142 0 0 0 

140021   Pilotni projekti EIP EU 80% 63.433 81.000 81.000 81.000 81.000 

140022   Pilotni projekti EIP SLO 20% 21.144 27.000 27.000 27.000 27.000 

200003   
Finančna pomoč, prevoz in 
uničenje okuženih rastlin 

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

200023   
Pomoč v hmeljarstvu -viroid-tekoči 
transferi 

36.220 36.220 36.220 36.220 36.220 

2.   ARRS 315.200 334.200 334.200 334.200 334.200 

603610 
/ 
160171 

3211-11-0020 Raziskovalni programi  23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 

656410 
/ 
160171 

3211-11-0020 Projektno raziskovalni centri 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 

570610 
/ 
160171 

3211-11-0022 
Usposabljanje in razvoj 
znanstvenih kadrov 

104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 

603710 
/ 
160171 

3211-11-0020 
Raziskovalni projekti - (temeljni in 
aplikativno projekti) 

85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 

603710 
/ 
160171 

3211-11-0020 
Raziskovalni projekti, CRP–
Zagotovimo.si hrano za jutri  

16.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

579710 
/ 
160171 

  
Evropski okvirni program in 
mednarodne raziskave 

500 500 500 500 500 

579710 
/ 
160171 

  Sofinanciranje Bilten   700 700 700 700 700 

3.   Javni sklad RS za razvoj kadrov 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

    
Storitve izobraževanja-Javni sklad 
RS 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

4.   MGRT 0 45.000 0 0 0 

    
sofinanciranje LS EU-tekoči 
transferi 

0 45.000 0 0 0 

PP 
NRP  /projekt 
/ ukrep 

Viri financiranja 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

      1 2 3 4 5 
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5+6   TRŽNA DEJAVNOST 963.324 933.000 1.008.000 1.048.000 1.058.000 

5   Prodaja domači trg in tuji trg 698.000 763.000 838.000 978.000 988.000 

    Biološki poskusi 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 

    
Testiranje odpornosti rastlin in 
virulence bolezenskih 
povzročiteljev 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

    
Poljski poskusi na področju 
gnojenja in prehrane rastlin in 
namakanja 

17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

    Certificiranje hmelja 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 

    
Certificiranje sadilnega materiala, 
uradni pregledi semenskega 
materiala 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

    
Uradno potrjevanje semen poljščin 
in semenskega krompirja 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

    
Analize hmelja, hmeljnih briketov 
in piva 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

    Analiza tal s svetovanjem 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

    Izobraževanje iz varstva rastlin 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

    Testiranje pršilnikov 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

    Prodaja certificiranih sadik 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 

    Pridelovanje konoplje ExtraVit 90.000 90.000 120.000 250.000 250.000 

    Zdravilne in aromatične rastline 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 

    Izobraževanje iz pivovarstva 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

    Ostale storitve  20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

    Najemnina hišniškega stanovanja 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

    
Dolgoročni program žlahtnjenja 
hmelja 

46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 

    
Program tehnologije pridelave in 
predelave hmelja 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

    
Prodaja hmelja posameznega 
letnika 

0 65.000 110.000 120.000 130.000 

6   
 
MEDNARODNI PROJEKTI 

265.324 170.000 170.000 70.000 70.000 

    
LIFE BIOTHOP -sofinanciranje 
MOP 

7.854         

    
LIFE BIOTHOP -sofinanciranje 
občine SSD 

13.644         

    LIFE BIOTHOP -sofinanciranje EU 153.826         

    
Planirani EU projekti v petletnem 
obdobju 

90.000 170.000 170.000 70.000 70.000 

7   
 
DRUGI PRIHODKI 

10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 

    Odškodnine zavarovalnice, druge 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

    Ostali prihodki 0 0 0 0 0 

    Finančni prihodki (tečajne, obresti) 600 600 600 600 600 

    Prevrednotovalni poslovni prihodki 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

    SKUPAJ PRIHODKI 2.633.076 2.622.462 2.607.320 2.647.320 2.657.320 

PP 
NRP  /projekt 
/ ukrep 

Viri financiranja 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 
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      1 2 3 4 5 

    
V izračunu niso upoštevana 
sredstva za investicije : 

          

200015 2311-11-0004 
Javna služba v hmeljarstvu-
investicijski transferi 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

130053 2337-17-0001 
Javna služba zdravstvenega 
varstva rastlin -investicijski 
transferi 

7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 

200016   
Javna služba Genska banka 
hmelja,zdravilnih in aromatičnih 
rastlin-investicijski transferi 

0 0 0 0 0 

200018   
Javna služba za zelišča (Ekološka 
rajonizacija)-investicijski transferi 

0 0 0 0 0 

140021   
Naložbe v kmetijstvu -investicijski 
transferi EU 75% 

166.245 119.713 223.125 84.000 52.500 

140022   
Naložbe v kmetijstvu -investicijski 
transferi SLO 25% 

55.415 39.904 74.375 28.000 17.500 

603710 
/ 
160171 

3211-11-0020 
Raziskovalna oprema Paket 
XVII./XVIII. -investicijski transferi 

40.000 10.000 0 25.000 0 

    
sofinanciranje LAS EU -
investicijski transferi 

103.000 0 0 0 0 

  
EU sredstva VFO 2021-2027 -
Večletni finančni okvir 2021–2027 
in Next Generation EU 

0 300.000 150.000 250.000 55.000 

    Lastna sredstva za investicije 235.998 73.408 107.500 313.000 70.000 

    Skupaj sredstva za investicije: 668.258 610.625 622.600 767.600 262.600 

    Skupaj prihodki in investicije 3.301.334 3.233.087 3.229.920 3.414.920 2.919.920 

 
Sredstva NRP postavk vira MIZŠ - ARRS so usklajena z ministrstvom. 

Prihodki NRP postavke 3211-11-0022 za Usposabljanje in razvoj kadrov v letu 2018 in 2019 

so podani na osnovi pogodb o izobraževanju treh mladih raziskovalcev od katerih se dvema 

sofinanciranje študija zaključi v letu 2022 eni mladi raziskovalki pa v letu 2023. Zneski za 

naslednja tri leta so predvidena na osnovi javnih razpisov Javne agencije za raziskovalno 

dejavnost za pridobitev pozitivnih obvestil o sklepu o izboru mentorjev za leto 2022 in naprej. 

 

Prihodki NRP postavke 3211-11-0020 so podani na osnovi že potekajočih raziskovalnih 

programov in projektno raziskovalnih centrov katerim so bile podeljene koncesije s sklepi v 

letu 2017 in 2018. 

 

P4-0121-RP- Biokemijska in biofizikalna kemijska karakterizacija naravnih snovi (dr. Barbara 

Čeh) obdobje financiranja od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2023 - podelitev koncesije – sklep št. 

6037-40/2017/7 za obdobje 6 let. 

 

P4-077-RP- Kmetijske rastline - genetika in sodobne tehnologije (dr. Sebastjan Radišek, izr. 

prof. dr. Andreja Čerenak) obdobje financiranja od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2024-podelitev 

koncesije sklep št.0140-65/2018 za obdobje 6 let. 

 

P4-0022-RP- Konkurenčnost agroživilstva (prof. dr. Martin Pavlovič) obdobje financiranja od 

01. 01. 2018 do 31. 12. 2023 – podelitev koncesije – sklep. št. 6037-40/2017/6 za obdobje 6 

let. 
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P1-0242-RP- Kemija in struktura bioloških učinkovin (doc. dr. Iztok Jože Košir) obdobje 

financiranja od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020 - podelitev koncesije- sklep št. 631-12/2014 in 

odločba št. 0140-60/2018/25. Zaradi pandemije COVID-19 se podaljša financiranje za eno leto 

do 31. 12. 2021. 

 

Za vse raziskovalne programe in projektno raziskovalne centre po poteku koncesij se 

predvideva pridobitev podaljšanja v okviru poročanja petletnega programa. 

 

Prihodki NRP postavke 3211-11-0020 za raziskovalne program CRP so podani prihodki 

potekajočih projektov do vključno leta 2023 potrjenih z obvestili o rezultatih izbora prijav na 

javnih razpisih CRP programov »Zagotovimo.si hrano za jutri« s strani Javne agencije za 

raziskovalno dejavnost v katerih so podani zneski za trajanje projektov. V letu 2022/2023 

planiramo pridobiti vsaj tri CRP projekte po objavi razpisnih pogojev. 

 

Prihodki NRP postavke 3211-11-0020 na področju Raziskovalnih projektih – temeljnih in 

aplikativnih smo v letu 2020 pridobili en podoktorski projekt in en aplikativni raziskovalni 

projekt.  

Z4-2655 Proučevanje vplivov staranja hmelja na lastnosti piva št. pogodbe Z4-2655, obdobje 

financiranja od 01. 09. 2020 – 31. 08. 2022 

4-2545 Samosestavljivi in napredni biopolimerni ovoji za mikrokapsulacijo probiotikov in 

starterskih kultur št. pogodbe J4-2545, obdobje financiranja od 01.09.2020 – 31. 08.2023. 

 

V letu 2022/2023 planiramo pridobiti en podoktorski in dva raziskovalna projekta za kar smo 

ocenili vrednost prihodkov v obdobju 2024-2026. 

  

Znesek predvidenih investicijskih sredstev iz proračuna 516.000,00  EUR prikazuje 17,60 % 

sofinanciranih investicij v obdobju 2022-2026. Povzet je iz preglednice št. 4 in sicer 100% 

sofinancirano iz vira MKGP PP20015 300.000,00 EUR, vir UVHVVR PP130053 38.000,00 

EUR ter vira MGRT v znesku 103.000,00 EUR. Iz vira ARRS se v obsegu 50% investicijskih 

sredstev predvideva 75.000,00 EUR. 

 

Znesek 860.777,00 EUR predstavlja 29,36 % predvidenih investicij sofinanciranih s strani 

državnega proračuna Republike Slovenije in proračuna Evropske unije (PP140021 in 

PP140022). 

 

Predvideva se sredstva za predvidene investicije v letu 2023-2026 iz vira večletni finančni okvir 

2021–2027 in Next Generation EU v obsegu 755.000,00 EUR kar predstavlja sofinanciranje 

25,75 %. 

 

Za predvidene investicije v petletnem obdobju iz preglednici 3 po prikazujejo skupni obseg 

2.931.683,00 EUR za kar bomo primorani zagotoviti lastna sredstva iz vira amortiziranih 

osnovnih sredstev v vrednosti 799.906,00 EUR kar predstavlja 27,28 % investicij obdobja. 
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Preglednica 6: Realizacija tržne dejavnosti v obdobju 2016-2020 

Viri financiranja 

Realizacija 
2016 

Realizacija 
2017 

Realizacija 
2018 

Realizacija 
2019 

Realizacija 
2020 

Petletna 
povprečna 
realizacija  

  1 2 3 4 5 v EUR 
TRŽNA DEJAVNOST 827.894 827.874 862.434 1.171.848 856.912 653.159 

Prodaja domači trg in tuji trg 
827.894 827.874 862.434 1.171.848 856.912 653.159 

Biološki poskusi 
104.712 60.468 45.272 81.186 121.936 82.715 

Testiranje odpornosti rastlin in virulence 
bolezenskih povzročiteljev 

11.817 13.368 14.150 22.539 17.978 15.970 

Poljski poskusi na področju gnojenja in 
prehrane rastlin in namakanja 

19.356 19.305 22.166 24.018 6.255 18.220 

Certificiranje hmelja 

57.440 65.430 67.406 49.696 66.331 61.261 

Certificiranje sadilnega materiala, uradni 
pregledi semenskega materiala 

19.228 19.643 18.612 11.256 7.796 15.307 

Uradno potrjevanje semen poljščin in 
semenskega krompirja 

12.199 2.759 17.233 8.146 12.247 10.517 

Strokovne naloge na področju 
pivovarstva -Mineral 0 0 15.660 15.660 0 6.264 

Analize hmelja, hmeljnih briketov in piva 

55.029 60.221 56.982 77.425 70.155 63.962 

Analiza tal s svetovanjem 

12.640 18.521 17.500 15.545 14.788 15.799 

Izobraževanje iz varstva rastlin 

12.421 17.764 21.866 26.052 18.288 19.278 

Testiranje pršilnikov 

9.702 11.127 2.226 9.044 9.230 8.266 

Prodaja certificiranih sadik 

180.220 220.629 163.115 344.172 218.826 225.392 

Pridelovanje konoplje ExtraVit 

0 0 0 56.000 102.587 0 

Sofinanciranje aplikativnega projekta 

33.334 39.605 33.335 33.335 11.111 0 

Zdravilne in aromatične rastline 

23.440 16.302 11.107 9.771 6.405 13.405 

Izobraževanje iz pivovarstva 

9.836 14.139 5.532 13.525 13.566 11.320 

Ostale storitve  

17.160 23.877 23.936 17.708 24.733 21.483 

Priprava elaborata namakanja 
0 0 0 0 24.206 0 

Prihodki od odprave rezervacij  
0 0 0 104.822 0 0 

Najemnina hišniškega stanovanja 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Dolgoročni program žlahtnjenja hmelja 

45.045 50.429 56.055 46.783 50.098 46.000 

Program tehnologije pridelave in 
predelave hmelja 14.689 16.444 18.279 15.255 16.336 15.000 

Prodaja hmelja posamega letnika 

186.626 154.843 249.002 186.910 41.040 0 
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Oceno prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v obdobju 2022 - 2026 smo podali na osnovi 

podatkov realizacije poslovanja petletnega obdobja v obsegu 95 % realizacije, ki se zaokroži 

na celo število. 

 

Posamezni skupni realizirani petletni povprečni prihodki posameznih področij realizacije tržne 

dejavnosti so prilagojenju trenutnemu povpraševanju storitev na trgu in povečanem 

povpraševanju s strani hmeljarjev za nakup sadik hmelja Csa. 

 

Kot obrazložitev načrtovanih vrednosti prilagamo primer kazalnikov uspešnosti za realizacijo 

prihodkov za leto 2020 v primerjavi z zastavljenim petletnim programom 2017-2021. 

 

Preglednica 7: Primerjava dolgoročnih ciljev po posameznih postavkah in kazalnikih v EUR iz 
petletnega programa 2017 - 2021 glede na leto 2020 (izsek iz poslovnega poročila za leto 2020) 

Leto 
Petletni 

program 2017-
2021 (2020) 

Realizacija 
2020 

INDEX (realizacija 
2020/ petletni 

program 2017-
2021) 

PRORAČUN RS 1.075.500 1.661.890 155 

MKGP 810.500 1.357.457 167 

ARRS 265.000 302.840 114 

MGRT 0 1.593   

MIZŠ-Javni sklad za razvoj kadrov 0 0   

TRŽNA DEJ. 631.000 856.913 136 

EVROPSKI PROJEKTI 90.000 94.857 105 

DRUGI PRIHODKI 4.200 3.832 91 

REAL. PRIH./POVP. ŠT. ZAPOS.(46) 39.146 56.902   

PRIHODKI SKUPAJ 1.800.700 2.617.492 145 

ODHODKI SKUPAJ 1.800.700 2.610.057 145 

POSLOVNI REZULTAT 0 7.435   

DAVEK OD DOHODKA   5.378   

Presežek prihodkov obračunskega obdobja 
z upoštevanjem davka od dohodka 

  2.057   
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Preglednica 8: Predvideni stroški poslovanja v obdobju 2022-2026 

    
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

   v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 

Konto Naziv konta 1 2 3 4 5 

460 Stroški materiala 317.116 316.502 321.360 321.360 321.360 

461 Stroški storitev 389.460 389.460 389.460 389.460 389.460 

462 Amortizacija 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 

463 Rezervacije 0 0 0 0 0 

464 Stroški dela 1.770.000 1.760.000 1.740.000 1.780.000 1.790.000 

465 Drugi stroški 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 

466 Stroški prodanih zalog 0 0 0 0 0 

467 Finančni odhodki 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

468 Drugi odhodki 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

469 
Prevrednotovalni 
odhodki 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

  Stroški skupaj 2.633.076 2.622.462 2.607.320 2.647.320 2.657.320 

  Prihodki skupaj 2.633.076 2.622.462 2.607.320 2.647.320 2.657.320 

  
Povečanje vrednosti zalog 
proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

          

  Skupaj celotni prihodki 2.633.076 2.622.462 2.607.320 2.647.320 2.657.320 

  Poslovni rezultat 0 0 0 0 0 

  Davek od dohodka           

Presežek prihodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

0 0 0 0 0 

 
Zastavljen petletni program predvidevamo izpeljati likvidnostno s pomočjo kratkoročno 

zadolžitvijo v času nastanka stroška oz. odhodka do prejetega plačila oz. prihodka predvsem 

za planirane izvedene investicije, odobrene na osnovi odločb.  

Vsako leto na Ministrstvo za finance sporočamo predviden triletni plan zadolževanja. V 

avgustu 2020 smo prejeli potrditev predvidenega plana za zadolžitev obdobja 2021-2023 v 

znesku 250.000 EUR v koledarskem letu. Predviden plan zadolžitve za ostalo petletno obdobje 

ocenjujemo na enak nivo- zadolževanje 2024 - 2026 – 250.000 EUR letno. 
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8 OVREDNOTENJE MERIL ZA UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI IZVAJANJA 
PROGRAMA RAZVOJA 

Za vrednotenje dela inštituta so določeni cilji in merila za ocenjevanje doseganja ciljev:  

 

Celotni prihodek po virih financiranja 

Cilj: Povečanje prihodkov na 2.600.000 EUR v petletnem obdobju 

Indikatorji: Dejansko ugotovljeni podatki glede na vsakoletne prihodke iz Proračuna 

Republike Slovenije in prihodke pridobljene na trgu. 

Primerjava stroškov poslovanja 

Cilj: Ohranitev višine stroškov poslovanja na predvideni ravni v letu 2021 oziroma 

povečanje v skladu s povečanim obsegom del oz. z dodatnimi programi. 

Indikatorji: Dejansko ugotovljeni vsakoletni stroški poslovanja (material in storitve, delo, 

drugi stroški, finančni odhodki) 

Presežek prihodkov nad odhodki 

Cilj: Težimo k uravnoteženemu vsakoletnemu poslovanju. 

Indikatorji: Dejansko doseženi vsakoletni presežek prihodkov nad odhodki (skupni 

prihodki, skupni odhodki) se namenja za razvoj inštituta. 

Razmerje med prihodki iz proračuna in prihodki od prodaje blaga in storitev 

Cilj: Obdržati tržni delež na oziroma nad 37 % prihodkov oz. na najmanjši višini 943.600 

EUR.  

Indikatorji: Vsakoletno izračunano razmerje prihodkov pridobljenih na trgu in prihodkov 

pridobljenih iz Proračuna Republike Slovenije. 

Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur po letu in doseženi poslovni 

učinek na zaposlenega. 

Cilj: Povečati vrednost poslovnih učinkov na zaposlenega na 45.039 EUR v letu 2026 

Indikatorji: Vrednost poslovnih učinkov na zaposlenega izračunana kot količnik med 

prihodki in številom zaposlenih. 

Vrednost raziskovalnih projektov 

Cilj: Povečanje vrednosti odobrenih projektov na  334.000 EUR v letu 2026 

Indikatorji: Vrednost pridobljenih projektov: raziskovalni programi, raziskovalno-razvojni 

in aplikativno-raziskovalni projekti, mednarodni projekti 

Število zaključenih študijev 

Cilj: 5 doktoratov znanosti  


