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Številka: 33002-55/2020/21
Datum:   11. 05. 2021

Na podlagi šestega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti  2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP) izdaja 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

SKLEP
o soglasju k Programu dela in finančnem načrtu dela Inštituta za hmeljarstvo in 

pivovarstvo Slovenije za leto 2021

1.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano daje soglasje k Programu dela in 
finančnem načrtu za leto 2021 Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki ga je 
sprejel svet javnega zavoda Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije na 9. redni 
seji, dne 11. 03. 2021.

Obrazložitev:

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljevanju: IHPS) je 25. 01. 2021, 
št. dok.: 33002-55/2020/8 podal vlogo za pridobitev soglasja (v nadaljevanju: vloga) 
pristojnega ministra k  Programu dela in finančnem načrtu za leto 2021 Inštituta za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljevanju: Program), ki ga je sprejel svet 
javnega zavoda IHPS na 8. redni seji, dne 10. 12 2020. Pri pregledu vloge je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano IHPS pozvalo k dopolnitvi. IHPS je 
dne 04.05.2021, št. dok.: 33002-55/2’020/19 ponovno podal vlogo za pridobitev 
soglasja pristojnega ministra k  Programu, ki ga je sprejel svet javnega zavoda IHPS 
na 9. redni seji, dne 11. 03. 20201.

Na podlagi 13. člena Sklepa o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Uradni list 
RS, št. 71/02, 5/07 in 20/11) (v nadaljnjem besedilu: Sklep) svet zavoda na predlog
direktorja sprejema letni program dela in finančni načrt. K letnemu programu dela in 
finančnemu načrtu mora svet pridobiti soglasje ustanovitelja zavoda – Republike 
Slovenije, katere ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike 
Slovenije.

IHPS opravlja dejavnost na naslednjih glavnih področjih dela, kot so :
1.   raziskovalno delo in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije,
2.   naloge javne službe ter strokovne in druge naloge, za katere pridobi pooblastilo
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      oziroma imenovanje v skladu z veljavnimi predpisi ter
3.   tržna dejavnost.

V skladu s prvim odstavkom 24. člena Sklepa IHPS pridobiva sredstva za izvajanje 
svoje dejavnosti:
- iz proračuna Republike Slovenije,
- 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.

Priloženi letni program dela in finančni načrt za leto 2021 IHPS obsega vse dejavnosti 
zavoda, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije v skladu z dodeljenimi 
sredstvi v Proračunu Republike Slovenije za leto 2021 in dejavnosti, ki jih IHPS 
opravlja na trgu kot lastno dejavnost. V letu 2021, je po izhodiščih predvideno 
financiranje iz proračuna Republike Slovenije v skupnem znesku 1.625.902,00 EUR, 
od tega iz proračuna MKGP za tekoče transfere 1.306.537,00 EUR in ARRS
319.365,00 EUR. Predvideni skupni prihodki v letu 2021 znašajo 2.581.478,00 EUR. 
Predvideni stroški poslovanja v letu 2021 znašajo 2.581.478,00 EUR. Predvideni 
znesek razlike med prihodki in odhodki za leto 2021 znaša 0,00 EUR.

V letu 2021 so predvidene investicije v skupnem znesku 610.465,00 EUR, ki naj bi jih 
financirali: iz proračuna MKGP 525.169,00 EUR, ARRS 18.496,00 EUR in iz tržne 
dejavnosti IHPS 66.800,00 EUR.
Program dela in finančni načrt IHPS za leto 2021 je pripravljen v skladu s 58. členom 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list 
RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP) . 

Pripravila: Metka Cerjak,
     višja svetovalka I

Dr. Jože Podgoršek
         minister

Vročiti:
- Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 
      Žalec
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