
Stran 1 od 8 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 186/21; v nadaljevanju besedila: ZZrID) in Uredbe o financiranju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
35/22; v nadaljevanju Uredba) je Svet zavoda Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije (IHPS) na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju Strokovnega sveta IHPS na 
13. seji dne 30. 8. 2022  sprejel naslednji  

 PRAVILNIK O STABILNEM FINANCIRANJU ZNANSTVENORAZISKOVALNE 

DEJAVNOSTI INŠTITUTA ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO 

SLOVENIJE 

1. člen  
(uvodna določba) 

(1) S Pravilnikom o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti Inštituta za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljevanju besedila: Pravilnik) se določa način 
upravljanja sredstev za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti (S-ZRD-O) 
Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS). 

(2) Ta Pravilnik vsebuje določila o upravljanju programskega stebra financiranja (PSF-O), 
o postopkih vrednotenja obstoječih raziskovalnih programov ter kreiranja, ukinjanja in 
preoblikovanja raziskovalnih programov, določila o načinu spreminjanja sestave 
raziskovalnih programov in določitve vodje raziskovalnega programa, določila o upravljanju 
institucionalnega stebra financiranja (ISF-O) in razvojnega stebra financiranja (RSF-O), 
določila o sodelovanju v programih nacionalnih raziskav (PNR-O), določila o zagotovitvi 
financiranja neprekinjenosti dela med posameznimi projekti, določila o izvajanju drugih 
strateških nalog, določila o finančnih elementih delovanja raziskovalnih programov, določila o 
izvedbi institucionalne samoevalvacije ter določila o spodbujanju starostne in spolne 
uravnoteženosti vodij raziskovalnih programov in nosilcev ključnih vodstvenih funkcij. 

(3) Postopek določitve mentorjev mladih raziskovalcev, program usposabljanja, kriteriji, 
ocenjevanje in izbor kandidatov za mlade raziskovalce so opredeljeni v posebnem pravilniku 
IHPS (Pravilnik o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev na Inštitutu za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije). 

(4) Podrobnejša pravila za razporeditev sredstev S-ZRD-O v ISF-O, PSF-O, RSF-O in 
PNR-O in sredstev v okviru PSF-O za raziskovalne programe (RP) in mlade raziskovalce 
(MR) so opredeljena v Metodologiji za izvajanje stabilnega financiranja 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v 
nadaljevanju Metodologija SF IHPS). 
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I. RAZDELITEV SREDSTEV STABILNEGA FINANCIRANJA IN SPREMLJANJE 
PORABE 

2. člen  
(načrt razdelitve sredstev S-ZRD-O) 

(1) Načrt razporeditve sredstev S-ZRD-O na PSF-O, ISF-O in RSF-O se za vsako leto 
izdela v finančnem načrtu na podlagi pravil Metodologije SF IHPS, ob pogoju, da se najmanj 
50 % povečanih sredstev za PSF-O in ISF-O nameni PSF-O. 

(2) Načrt delitve sredstev S-ZRD-O se v okviru PSF-O in ISF-O strukturira po 
posameznih vsebinskih sklopih (v okviru ISF-O za ID in za UPD, v okviru PSF-O pa za RP in 
MR) na podlagi Metodologije SF IHPS. 

(3) Načrtovana sredstva za posamezen vsebinski sklop v okviru ISF-O in PSF-O se 
ločeno prikažejo po ekonomskih namenih (vrstah stroškov): stroški dela, prispevki na plače, 
stroški materiala in storitev ter stroški amortizacije osnovnih sredstev. 

(4) V primeru začasne letne prerazporeditve sredstev iz ISF-O v PSF-O ali obratno se 
razmerje med njima v prihodnjem letu vrne na raven iz predhodnega leta. 

3. člen  
(spremljanje porabe sredstev S-ZRD-O) 

(1) Po sprejemu finančnega načrta za posamezno poslovno leto se izdela plan porabe 
sredstev S-ZRD-O na nivoju posameznega dela vsebinskega sklopa. 

(2) Plan porabe se med letom tekoče spremlja. 

(3) Po zaključku poslovnega leta se na podlagi računovodskih podatkov izdela poročilo o 
porabi sredstev za posamezen del vsebinskega sklopa po ekonomskih namenih (vrstah 
stroškov) in nato kumulativno za posamezen vsebinski sklop PSF-O in ISF-O. 

4. člen  
(komisija za stabilno financiranje) 

(1) Direktor imenuje Komisijo za stabilno financiranje (Komisijo), ki je posvetovalni organ 
direktorja in ima 6 članov. Člane komisije imenuje direktor izmed sledečih oseb: vodja financ, 
predsednik Strokovnega sveta, nosilci programov na IHPS. 

(2) Mandat Komisije je vezan na mandat direktorja. 

(3) Naloge Komisije so priprave izhodišč v zvezi z: 

− oblikovanjem ter posodabljanjem pravilnikov in metodologij s področja stabilnega 
financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti;  

− institucionalno samoevalvacijo; 

− drugimi vsebinami s področja stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.  

− razdelitvijo sredstev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.  

− ukinjanjem, preoblikovanjem in ustanavljanjem raziskovalnih programov, spremembah 
vodij raziskovalnih programov in vodij infrastrukturne dejavnosti. 

(4) Komisija daje mnenje o številu mentorskih mest raziskovalnim programom, izboru 
predlaganih mentorjev in mladih raziskovalcev. 
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(5) Komisija opravlja druge naloge, vezane na stabilno financiranje 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti.  

II. PSF-O: VREDNOTENJE IN SPREMINJANJE RAZISKOVALNIH PROGRAMOV 

5. člen  
(vrednotenje obstoječih raziskovalnih programov) 

(1) Postopki vrednotenja obstoječih raziskovalnih programov se izvajajo na dveh nivojih: 

− vrednotenje programov s strani ARRS, opredeljeno z ocenami programov, ki jih za 
delovanje pridobijo raziskovalni programi s strani ARRS ob izvedbi evalvacije, ki se izvede 
najmanj vsakih 6 let; 

− vrednotenje s strani IHPS v okviru samoevalvacije, ki se izvede najkasneje v petem letu 
pogodbenega obdobja. 

(2) Podrobne postopke vrednotenja s strani ARRS določa Pravilnik o stabilnem 
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, podrobne postopke vrednotenja s strani 
IHPS pa Metodologija SF IHPS. 

6. člen  
(ukinjanje in preoblikovanje raziskovalnih programov) 

Preoblikovanje raziskovalnih programov, vključno z ukinjanjem, povečanjem in zmanjšanjem 
finančnih sredstev posamičnemu programu skupaj z mladimi raziskovalci, poteka s sklepom 
direktorja ob predhodnem mnenju Komisije in SS na predlog direktorja, vodje programa ali 
najmanj polovice aktivnih sodelavcev programa na IHPS, ob smiselnem upoštevanju 
rezultatov obeh vrednotenj iz prejšnjega člena. Ukinjanje in preoblikovanje raziskovalnih 
programov je podrobneje opredeljeno v Metodologiji SF IHPS. V primeru deljenih 
raziskovalnih programov se ob ukinitvi raziskovalnega programa del sredstev sodelujočega 
javnega raziskovalnega zavoda (JRZ) prenese na druge raziskovalne programe, če jih 
sodelujoči JRZ ima; če sodelujoči JRZ nima drugih raziskovalnih programov, se vsa sredstva 
ukinjenega raziskovalnega programa dodelijo matičnemu JRZ.  

7. člen  
(ustanavljanje raziskovalnih programov) 

(1) Nov raziskovalni program se ustanovi s sklepom direktorja ob predhodnem mnenju 
Komisije in SS na predlog raziskovalca, ki izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega 
programa. Obvezni elementi predloga za ustanovitev novega programa skladno s pravili 
ARRS, so vizija razvoja in program dela novega vsebinskega področja z opisom znanstvene, 
tehnološke in inovacijske odličnosti, opis dosedanjih dosežkov in dela ter njegova vsebinska 
diferenciacija od obstoječih programov, navedba obstoječih nacionalnih in mednarodnih virov 
financiranja, obseg predlaganega financiranja, predstavitev predlagane vodje novega 
raziskovalnega programa, struktura programske skupine, zagotavljanje človeških virov in 
njihov razvoj ter vsebine, opredeljene s postopki vrednotenja iz 5. člena tega pravilnika. 
Vloga za nov raziskovalni program se odda do 31. 5. tekočega leta.  

(2) Nov raziskovalni program je v začetni fazi praviloma financiran iz stebra RSF-O, 
sredstev morebitnega ukinjenega programa ali preoblikovanja programov. Odločitev o 
ustanovitvi novega programa mora biti zaključena do 31. 10. tekočega leta, da se lahko 
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začne financiranje z naslednjim finančnim letom. Kreiranje raziskovalnih programov je 
podrobneje opredeljeno v Metodologiji SF IHPS.  

8. člen  
(upravljanje raziskovalnih programov, ki potekajo na več JRO) 

Način upravljanja programov, ki potekajo na več JRO, se opredeli v konzorcijski pogodbi 
med partnerskimi JRO. Sestavni deli takšne pogodbe so finančna razdelitev sredstev med 
partnerji, vsebinska razdelitev dela skladno z zadnjo evalvirano programsko dokumentacijo 
in navedba sodelujočih raziskovalcev.  

9. člen  
(določitve vodje raziskovalnega programa) 

(1) Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje, določene v 63. členu ZZrID 
in drugih aktih ARRS. 

(2) Kriteriji za imenovanje oziroma zamenjavo vodje raziskovalnega programa so 
določeni v Metodologiji SF IHPS. 

(3) Sprememba vodenja programa se izvede s sklepom direktorja, Komisije in SS. 
Predlog spremembe vodenja programa lahko poda direktor ali vodja programa ali najmanj 
polovica aktivnih sodelavcev programa. 

(4) Obstoječi koncesionarji raziskovalnih programov ohranijo status vodje do izteka 
pogodbe z ARRS za posamezno pogodbeno obdobje. 

III. PSF-O: SESTAVA PROGRAMSKIH SKUPIN 

10. člen  
(sestava programske skupine) 

Pogoji za sestavo programske skupine so določeni z ARRS Pravilnikom o stabilnem 
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Izpolnjevanje pogojev sestave programske 
skupine se preveri enkrat letno. 

IV. ISF-O: UPRAVLJANJE IN VREDNOTENJE INFRASTRUKTURNE DEJAVNOSTI 

11. člen  
(upravljanje infrastrukturne dejavnosti) 

(1) Na IHPS se ob sprejetju tega dokumenta infrastrukturna dejavnost izvaja v 
infrastrukturnih centrih. 

(2) Infrastrukturno dejavnost izvaja infrastrukturna skupina, ki jo sestavljajo strokovni in 
tehnični sodelavci ter raziskovalci. Vodi jo vodja, ki izpolnjuje pogoje, določene v ARRS 
Pravilniku o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Obstoječi vodja 
infrastrukturne dejavnosti ohrani status vodje do izteka pogodbe z ARRS za posamezno 
pogodbeno obdobje. 
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(3) Sprememba vodenja infrastrukturne dejavnosti se izvede s sklepom direktorja ob 
predhodnem mnenju Komisije in SS. Predlog spremembe vodenja dejavnosti lahko poda 
direktor ali vodja infrastrukturne dejavnosti ali najmanj polovica aktivnih sodelavcev 
infrastrukturne dejavnosti. IHPS o spremembah vodenja obvesti ARRS najkasneje v 15 dneh 
po nastanku spremembe. 

(4) Višina dodeljenih sredstev za infrastrukturno dejavnost v tekočem letu ne sme biti 
manjša od stanja na 31. 12. preteklega leta, razen v primeru negativne evalvacije, ali 
bistvenega zmanjšanja vrednosti velike opreme infrastrukturne dejavnosti. 

12. člen  
(vrednotenje infrastrukturne dejavnosti) 

(1) Postopki vrednotenja infrastrukturne dejavnosti se izvajajo na dveh ravneh: 

− vrednotenje infrastrukturne dejavnosti s strani ARRS, opredeljeno z ocenami 
infrastrukturne dejavnosti, ki jih za delovanje pridobi infrastrukturna dejavnost s strani 
ARRS ob izvedbi evalvacije, ki se izvede najmanj vsakih 6 let; 

− vrednotenje s strani IHPS v okviru samoevalvacije, kot je opredeljeno v Metodologiji SF 
IHPS. 

(2) Podrobne postopke vrednotenja s strani ARRS določa Pravilnik o stabilnem 
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, podrobne postopke vrednotenja s strani 
IHPS pa Metodologija SF IHPS. 

V. RSF-O: RAZVOJNI STEBER FINANCIRANJA 

13. člen  
(namen in delitev razvojnega stebra financiranja) 

(1) Razvojni steber financiranja je namenjen spodbujanju razvoja 
znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti, in sicer z vidikov kakovosti, 
ustvarjalnosti in inovativnosti, internacionalizacije, odprtosti ter prenosa znanja in 
sodelovanja z okoljem, ki pripomorejo k doseganju ciljev in rezultatov ter izvajanju ukrepov 
ali nalog s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, opredeljenih v strateških dokumentih 
države in EU, ob upoštevanju vizije, poslanstva Petletnega razvoja programa 2022-2026 
(PRP2022-2026). 

(2) Delitev sredstev razvojnega stebra financiranja bo potekala z vidika razvojnih prioritet, 
opredeljenih V PRP 2022-2026, in doseganja kazalnikov razvojnih ciljev ter z vzpostavitvijo 
notranjega sistema razvojnih projektov.  

VI. PNR-O: PROGRAMI NACIONALNIH RAZISKAV 

14. člen  
(namen programa nacionalnih raziskav) 

Programi nacionalnih raziskav se nanašajo na raziskovanje tematik, značilnih za Republiko 
Slovenijo. IHPS bo z notranjim in zunanjim povezovanjem in oblikovanjem večdisciplinarnih 
predlogov odgovoril na javni poziv oziroma povabilo ARRS ter oblikoval vsebinsko ustrezne 
predloge.  
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VII. FINANCIRANJE NEPREKINJENOSTI DELA MED POSAMEZNIMI PROJEKTI 

15. člen  
(način zagotovitve financiranja neprekinjenosti dela med posameznimi projekti) 

(1) Financiranje neprekinjenosti dela med posameznimi projekti se zagotavlja na način, 
da IHPS oziroma organizacijska enota prilagodi obseg raziskovalnega dela razpoložljivim 
sredstvom, predvidenim v finančnem načrtu. Glavni cilj je zagotavljanje nemotenega 
raziskovalnega dela in pokrivanje celotnih fiksnih stroškov inštituta in organizacijskih enot ter 
ustrezna prilagoditev obsega variabilnih stroškov materiala in storitev.  

(2) Vir za financiranje zagotovitve neprekinjenega dela so sredstva S-ZRD-O ter projekti.  

VIII. IZVAJANJE STRATEŠKIH NALOG 

16. Člen  
(izvajanje strateških nalog raziskovalne organizacije) 

(1) Strateške usmeritve IHPS, njihovi cilji in ukrepi za uresničevanje so natančneje 
opredeljeni v PRP 2022-2026. 

(2) Med strateške naloge IHPS, vezane na stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti, sodijo: 

− institucionalna samoevalvacija znanstvenoraziskovalne dejavnosti;  

− omogočanje evalvacije raziskovalnih programov s strani ARRS; 

− usmerjanje raziskovalnega dela v skladu s cilji in prioritetami, določenimi v strateških 
dokumentih države in EU, in v nova obetajoča ali meddisciplinarna področja. 

(3) Med strateške naloge, ki se jih vrednosti v okviru samoevalvacije IHPS, sodijo ukrepi 
za doseganje: 

− širšega strokovnega, družbenega in gospodarskega vpliva;  

− dviga stopnje internacionalizacije;  

− uporabe in odprtosti raziskovalne ter institucionalne infrastrukture;  

− razvoja kadrov z upoštevanjem načela enakih možnosti;  

− prenosa znanja in  

− odprte znanosti.  

17. člen  
(usmerjanje raziskovalnega dela v nova obetajoča ali meddisciplinarna področja) 

IHPS usmerja raziskovalno delo v nova obetajoča ali meddisciplinarna področja skladno s 
cilji in prioritetami, opredeljenimi v strateških dokumentih države in Evropske unije, 
upoštevajoč PRP2022-2026. 
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IX. INSTITUCIONALNA SAMOEVALVACIJA 

18. člen  
(institucionalna samoevalvacija) 

(1) Institucionalna samoevalvacija je celovita evalvacija znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti in je namenjena izboljšanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti IHPS. Poleg 
rezultatov evalvacije raziskovalnih programov, ki jo izvede ARRS, se v institucionalni 
samoevalvaciji znanstvenoraziskovalne dejavnosti vrednotijo tudi širši strokovni, družbeni in 
gospodarski vpliv, stopnja internacionalizacije, uporaba in odprtost raziskovalne ter 
institucionalne infrastrukture, ukrepi za razvoj kadrov z upoštevanjem načela enakih 
možnosti, prenos znanja in odprta znanost ter druge aktivnosti znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti prejemnika stabilnega financiranja. 

(2) Strokovni svet zavoda sprejme poročilo o institucionalni samoevalvaciji, ki se izvede v 
petem letu veljavnosti pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, 
sklenjene z ARRS. Povzetek poročila o institucionalni samoevalvaciji se objavi na spletni 
strani IHPS v roku enega meseca po njegovem sprejetju. Celotno poročilo se predloži 
ministrstvu, pristojnemu za znanost, ter ARRS najkasneje v roku enega meseca po 
njegovem sprejetju. 

(3) Opravljena institucionalna samoevalvacija je pogoj za pristop k pogajanjem s 
pristojnim ministrstvom za sklenitev nove pogodbe o stabilnem financiranju za novo 
pogodbeno obdobje. 

X. SPODBUJANJE STAROSTNE IN SPOLNE URAVNOTEŽENOSTI 

19. člen  
(spodbujanje starostne in spolne uravnoteženosti) 

(1) IHPS je zavezan spoštovanju načel enakih možnosti v raziskovanju, to je pravičnemu 
vedenju in ravnanju v odnosih z vsemi, ki so v različnih vlogah udeleženi v raziskovalnem 
procesu. To pomeni odpravljanje vseh oblik diskriminacije ne glede na spol, narodnost, raso 
ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, različne oblike oviranosti, starost, spolno 
usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje ali 
katero koli drugo osebno okoliščino (kot je zapisano v 1. členu Zakona o varstvu pred 
diskriminacijo). 

(2) IHPS spoštuje pravne akte in se odziva na zaveze iz strateških dokumentov 
Republike Slovenije in Evropske unije, ki zahtevajo enake možnosti vseh posameznic in 
posameznikov, ne glede na njihove različne osebne okoliščine, in prepovedujejo 
diskriminacijo. 

(3) IHPS proaktivno skrbi za odpravo vseh oblik neenakosti, stereotipov in predsodkov. 

(4) IHPS skrbi za starostno uravnoteženost. S posebno skrbjo za vključevanje in razvoj 
mlajših strokovnih in znanstvenih kadrov skozi program izobraževanj in usposabljanj IHPS 
krepi trajnostno izmenjavo generacij. 
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XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. člen  
(končna določba) 

Spremembe tega pravilnika so možne samo v pisni obliki, sprejete po predpisanem 
postopku.  

 

Žalec, dne 30. 8. 2022 

 IHPS 

Direktor Bojan Cizej 
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