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Letno poročilo Kemijskega inštituta (KI) za leto 2017 je pripravljeno v skladu z: 

- drugim odstavkom 62. člena ter prvim in drugim odstavkom 99. člena Zakona o javnih 

financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 

101/13, 101/13-ZIPRS1415, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617),  

- V. in XII. poglavjem Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 

114/06-ZUE),  

- devetim odstavkom 58. člena ZIPRS1819,  

- Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 

58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16),  

- Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), 

- Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 

58/10, 97/12, 100/15 in 75/17), 

- Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 

94/14, 100/15, 84/16 in 75/17),  

- 15. in 16. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),  

- 14. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),  

- Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih 

subjektov (Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17),  

- 5. členom Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15), 

- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 

84/16),  

- Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 

dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 

15/14 in 103/15), 

- ustanovitvenimi akti javnega raziskovalnega zavoda in 

- navodili ministrstva z dne 11. 1. 2018. 
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1.  VIZIJA IN POSLANSTVO KEMIJSKEGA INŠTITUTA 
 

Poslanstvo Kemijskega inštituta (KI) je odkrivanje novih znanj na področju kemije in sorodnih disciplin 

ter prenos znanja v slovensko gospodarstvo in družbo. KI je v Sloveniji vodilna in v svetu prepoznavna 

javna raziskovalna organizacija, ki z raziskovalnim delom in moderno infrastrukturo zagotavlja 

vrhunske znanstvenoraziskovalne dosežke. V okviru nacionalnega raziskovalnega programa razvija v 

svetu aktualna nova znanja in skrbi za razvoj in delovanje najmodernejše infrastrukture, kar mu 

zagotavlja vključevanje v mednarodne multidisciplinarne raziskovalne projekte. Pri izvajanju 

raziskovalne in pedagoške dejavnosti je inštitut povezan z drugimi raziskovalnimi organizacijami in 

visokošolskimi ustanovami. Inštitut izvaja aplikativne raziskave v sodelovanju s podjetji iz večine 

pomembnih industrijskih panog v državi. 

 

Vizija organizacije in delovanja KI temelji na utrjevanju vloge KI v Sloveniji in širšem regionalnem 

prostoru kot vrhunske znanstvenoraziskovalne ustanove. Osnovno vodilo je uveljavitev znanstvene 

odličnosti na ključnih raziskovalnih področjih inštituta z izkazovanjem globalno primerljivih kazalnikov 

znanstvene odličnosti. Ob zagotavljanju vrhunskega nivoja raziskovalne dejavnosti bo inštitut še 

naprej intenzivno deloval tudi na prenosu znanja v slovensko gospodarstvo in družbo, predvsem s 

sodelovanjem pri razvoju novih tehnologij in izdelkov ter vzgojo vrhunskega kadra. 

 

 

2.  KRATKA PREDSTAVITEV KEMIJSKEGA INŠTITUTA IN POUDARKI ZA LETO 2017 
 

2.1 Kratek opis JRZ 
 

KI je mednarodno priznana raziskovalna organizacija na področju kemije in sorodnih disciplin. 
Ustanovljen je bil leta 1946 kot Kemijski laboratorij Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
danes pa deluje kot javni raziskovalni zavod na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne 
dejavnosti. 
 
Raziskave  

Osnovne in aplikativne raziskave so usmerjene na področja, ki so dolgoročno pomembna tako za 
Slovenijo kot v svetovnem merilu: raziskave materialov, raziskave na področju ved o življenju, 
biotehnologija, kemijsko inženirstvo, strukturna in teoretična kemija, analizna kemija in varstvo 
okolja, pri čemer je inštitut usklajen s potrebami domače in tuje farmacevtske, kemične, 
avtomobilske in nanobiotehnološke industrije. Delo inštituta je tudi v sozvočju s prednostnimi 
nalogami Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije "Obzorje 2020" / "Horizon 2020", ki 
postavlja v ospredje nanotehnologijo, genomiko in biotehnologijo za zdravje, klimatske spremembe, 
energijo, trajnostni razvoj in globalne spremembe kakovost in varnost živil. Izobraževalna dejavnost 
sodi med pomembna področja delovanja KI.  

 
Na inštitutu se je na dan 31. 12. 2017 za pridobitev doktorata znanosti usposabljalo 74 doktorandov, 
kar predstavlja okoli 25% vseh zaposlenih. S tem se KI skupaj z univerzami in visokimi šolami v 
Sloveniji in po svetu uvršča med pomembne ustanove na področju podiplomskega izobraževanja in 
usposabljanja.  
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Sodelovanje z gospodarstvom  

Raziskave so usmerjene v razvoj novih tehnologij in izdelkov, ki bodo pomagali zagotavljati trajnostni 
razvoj Slovenije in so hkrati tudi mednarodno aktualni. Industrija je pri tem pomemben partner KI. To 
so mnoga slovenska podjetja, s katerimi ima inštitut vzpostavljeno tesno, v mnogih primerih tudi 
dolgoročno sodelovanje, na mednarodnem področju pa so to mnoga ugledna tuja podjetja. Cilj 
inštituta je povečanje sodelovanja z industrijo in povečanje inovativnosti raziskovalcev inštituta.  

Načini sodelovanja:  
- razne oblike izobraževanja, 

- izdelava izvedenskih mnenj, ocen, storitev ipd. za znane naročnike, 

- razvoj tehnologij oz. delov tehnologij in izdelkov (po naročilu ali samostojno),  

- dolgoročno usmerjene raziskave za postavljanje temeljev razvoja tehnologij in izdelkov. 

 
V letu 2017 je tovrstno finančno sodelovanje predstavljalo 17% prihodkov KI. 
 
2.2 Osnovni podatki o raziskovalni dejavnosti JRZ 
 

- KI je v letu 2017 sodeloval v 53 raziskovalnih projektih ARRS, in sicer v 25 projektih kot nosilec in v 

28 projektih kot sodelujoči partner.  

- KI izvaja tri prilagojene projekte ARRS (N projekti). 

- KI je vodil 14 raziskovalnih programov ARRS. 

- KI izvaja infrastrukturni program z vključitvijo v mednarodne infrastrukturne projekte (ESFRI) za 

projekt CERIC. 

- 5 najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme v letu 2017:  

 HPLC sistem (HPLC-PDA-FL-CAD-ECD), 

 potenciostat/Galvanostat 50A, 

 kromatograf tekočinski visoke ločljivosti, 

 kromatografski sistem za čiščenje proteinov, 

 VRANA 15 - nadgradnja (40x računalnik). 

- Nekateri najpomembnejši dosežki na področju znanosti v letu 2017: 

 Objava v reviji Science (IF=37,21), eni izmed dveh vodilnih znanstvenih revij, je uspela 

raziskovalcem Odseka za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo (D11) in Odseka za 

polimerno kemijo in tehnologijo (D07). Pokazali so, da se proteini NLP vežejo na posebne 

lipide v rastlinski celici, ki pa se razlikujejo pri obeh omenjenih skupinah rastlin in ravno to 

omogoča selektivno delovanje. Iz vidika sodelovanja z industrijo in uporabe tega odkritja v 

industrijski praksi, to odkritje odpira možnosti za razvoj fitofarmacevtskih pripravkov, ki bi 

preprečile delovanje proteinov NLP in s tem tudi nekaterih rastlinskih bolezni. 

 Objava v reviji Nature Biotechnology (IF=41.67), vodilnih reviji na področju biotehnologije, je 

uspela raziskovalcem Odseka za sintezno biologijo in imunologijo (D12). Uspešno so razrešili 

delček uganke zvijanja proteinov. Iznašli so metodo, ki omogoča načrtovanje poljubnih 

proteinskih kletk, ki se samodejno sestavijo v načrtovano obliko. Metodo so, po navdihu 

Japonske umetnosti zvijanja papirja, poimenovali »proteinski origami z uporabo obvitih 

vijačnic«. 

 Dve objavi v cenjenih revijah (Journal of American Chemical Society (IF=13.86) in Nano 

Energy (IF=12.34) sta uspeli raziskovalcem Odseka za kemijo materialov (D10), Odseka za 

reakcijsko inženirstvo (D13) in Odseka za analizno kemijo (D04). Predstavili so različne tipe 

katalizatorjev na osnovi iridija, iridijevega oksida in zlitine med iridijem in rutenijem. Ti 

katalizatorji so pomembni pri elektrokemijski reakciji nastajanja kisika in so uporabni v 

številnih aplikacijah. 
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 Objava v reviji Advanced Energy Materials (IF=16.72), v kateri so raziskovalci iz Odseka za 

anorgansko kemijo in tehnologijo (D09) opisali pripravo in uporabo mikroporoznega 

aluminofosfata, ki ima eno izmed najvišjih kapacitet shranjevanje toplote. Material absorbira 

vodo v zelo ozkem tlačnem območju, mogoče pa ga je regenerirati pri zelo nizki temperaturi. 

Kot tak izkazuje izjemne lastnosti za shranjevanje energije in za uporabo v toplotnih črpalkah 

in hladilnih napravah. 

 Objava v v reviji Physics Reports (IF=17.17), v kateri je raziskovalec iz Odseka za molekularno 

modeliranje (D17) sodeloval pri pisanju preglednega članka razvoja simulacijskih metod, ki v 

nasprotju s standardimi tehnikami odprejo meje molekularnega sistema in dovoljujejo 

izmenjavo energije in materije z okoljem v in izven termodinamskega ravnovesja. 

- Nekateri najpomembnejši dogodki na KI v letu 2017: 

 V juniju smo organizirali teden Kemijskega inštituta v sklopu katerega smo tudi podelili 

Preglovi nagradi za izjemne dosežke v letu 2017. Komisija je odločila, da bosta tako prestižno 

priznanje dobila dva znanstvenika. Dr. Stanislav Gobec, redni profesor na Univerzi v Ljubljani, 

ki sodi med najprodornejše raziskovalce na področju farmacevtske kemije v Sloveniji. Izsledki 

njegovih raziskav so bili v zadnjih petih letih objavljeni v 78 znanstvenih člankih v visoko 

kvalitetnih revijah. Njegova patentirana odkritja in podeljeni mednarodni patenti so 

pripomogli k uspehom domače farmacevtske industrije. Drugi nagrajenec je dr. Gregor Mali, 

zaposlen na Kemijskem inštitutu, ki sodi med najprodornejše slovenske raziskovalce na 

področju študija zgradbe materialov in procesov v njih z atomsko ločljivostjo. V slovenski 

prostor je vpeljal metode visoke ločljivosti za spektroskopijo z jedrsko magnetno resonanco 

(NMR) v trdnem. Izsledki raziskav dr. Gregorja Malija so bili v zadnjih petih letih objavljeni v 

33 znanstvenih člankih v visoko kvalitetnih revijah. O odličnosti in aktualnosti njegovega 

znanstveno-raziskovalnega dela priča tudi 14 vabil za predavanja na domačih in mednarodnih 

konferencah. 

 V letu 2017 smo izvajali 29 mednarodnih projektov financiranih z javnimi sredstvi. Med novo 

pridobljenimi projekti bi izpostavili dva: LightDyNAmics, kjer je glavni cilj projekta doseči 

popolno razumevanje dinamičnih procesov v molekulah, ki jih inducira UV absorpcija 

svetlobe v DNA, in razkriti mehanizme, ki vodijo k spremembam genskega zapisa. Drugi 

projekt BioApp, ki ga koordinira mlajši sodelavec, izkorišča vir biomase, ki ima velik potencial 

pri proizvodnji naprednih materialov (biopolimeri) ter predstavlja eno od skupnih evropskih 

tehnoloških usmeritev in ključnih področij v strategiji pametne specializacije znotraj 

programskega območja (novi materiali, zelena kemija in zdravje). Obenem je Kemijski inštitut 

v letu 2017 podpisal več bilateralnih pogodb s tujimi industrijskimi partnerji kot so HONDA, 

JANSSEN, NANOPORE TECHNOLOGIES, GLOBAL BIOENERGIES in SALUTAS PHARMA. 

 Ustanovitev spin-out podjetja MyCol d.o.o. Podjetje je nastalo v letu 2017 kot odcepljeno 

(spin-out) podjetje Kemijskega inštituta, razvija pa inovativne temperaturne indikatorje na 

osnovi termokromnih materialov, ki so uporabni v številnih industrijah, kjer je pomembno 

spremljanje stabilnosti temperature proizvodov (prehrambna, farmacevtska, gradbena 

industrija itd). Direktorica podjetja MyCol d.o.o. je prof. dr. Marta Klanjšek Gunde. 

 KI je v letu 2017 sodeloval pri 12 projektih iz Obzorja 2020 (MefCO2, HELIS, NANORESTART, 

NextBioPharm, TOLLerant, ADREM, PLOTINA, FReSMe, LiRichFCC, in3, Obelics, UIA Applause). 

Prihodki iz naslova projektov Obzorje 2020 so v letu 2017 znašali 1.292.419 €. 

- KI sodeluje pri 5 ERA NET projektih: ERASynBio, Mar3Bio, MEDISURF, WABASELCOAT, GRAFOOD. 

- KI sodeluje  pri 10 projektih financiranih iz Evropskih strukturnih skladov, in sicer: 

 4 projektih Pametnih specializacij: BioPharm, F4F, Martina in NMP, 

 2 projektih raziskovalcev na začetku kariere, 

 v projektu Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo / KTT, 

 3 Interreg projektih: BIOCOMPACK, Retina, BioApp. 
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Višina sredstev teh projektov je v letu 2017 znašala 826.638€. 

- KI je sodeloval pri 3 mednarodnih projektih (NATO SfP – Portable Fuel Cells, NATO SfP – 

DURAPEM for Fuel Cells in CRP-ICGEB). Prihodki od teh projektov so v letu 2017 znašali 47.126 €. 

- V letu 2017 je KI na področju patentov in inovacij realiziral: 

 6 inovacij, 

 2 vloženi slovenski patentni prijavi,  

 2 vloženi mednarodni patentni prijavi (PCT),  

 1 vložena ameriška patentna prijava na USPTO, kjer se opravlja popolni preizkus patentne 

prijave, 

 0 vloženih patnentnih prijav pri European Patent Organisation (EPO), 

 2 podeljena patenta pri European Patent Organisation (EPO) 

 3 podeljene slovenske patente, 

 v letu 2017 ni bil prodan noben patent. 

 
V letu 2017 je bilo ustanovljeno spin-out podjetje MyCol d.o.o. ter končana pogajanja za sklenitev 
licenčne pogodbe med podjetjem in Kemijskim inštitutom.   

 

2.3 Osnovni finančni podatki 
 

- V letu 2017 je KI po načelu nastanka poslovnega dogodka realiziral celotne prihodke v višini 

15.449.790 € in celotne odhodke v višini 15.127.424 €. KI je leto 2017, brez upoštevanja davka od 

dohodka pravnih oseb, ki je znašal 58.206 €, zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 

322.366 € (AOP 888). Celotni presežek prihodkov nad odhodki, upoštevajoč presežek prihodkov iz 

prejšnjih let v višini 43.840 €, ki je bil namenjen pokritju odhodkov tekočega obračunskega 

obdobja, znaša 308.000 €. 

- Delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti (v odstotku od celotnih prihodkov) je znašal 26%. 

Delež prihodkov, pridobljenih v sodelovanju z gospodarstvom (v odstotku od celotnih prihodkov) 

je znašal 17%. 

 

2.4 Osnovni kadrovski podatki 
 

- Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017: 309; 

- Število raziskovalcev, razdeljeno glede na spol raziskovalcev na dan 31. 12. 2017: 140  

 moški: 90 

 ženske: 50; 

- število raziskovalcev JRZ, vključenih v pedagoški proces v letu 2017: 23; 

- število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na JRZ v letu 2017: 27; 

- število mladih raziskovalcev (ARRS) na dan 31.12.2017: 44; 

- število doktorandov na dan 31.12.2017: 74. 

 

2.5 Osnovni podatki o raziskovalni dejavnosti JRZ 
 

Realizacija programa dela: ocenjujemo, da smo zastavljene letne cilje v minulem letu dosegli, 

nekatere pa tudi presegli. 
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2.6 Drugi poudarki 
 

V letu 2017 smo na ravni inštituta izpeljali nekaj večjih projektov, med katerimi bi izpostavili: 

- združitev vseh štirih odsekov, ki delujejo na področju teoretične kemije v enoten odsek, 

Teoretični odsek (združitev je stopila v veljavo s 1. 1. 2018), 

- v kletnih prostorih smo na novo izgradili laboratorij za in vivo poskuse, 

- izpeljali smo nakup stare stavbe FKKT, 

- ob zmanjševanju sistemskih sredstev za mlade raziskovalce smo z namenom prispevati vsaj 

majhen del pri ohranjanju perspektivnih doktorskih študentov na osnovi natečaja podelili 

Jamnikovo štipendijo za iskrive mlade v znanosti, ki je delno financirana iz Sklada Janka Jamnika 

za iskrive mlade v znanosti in drugih virov KI ter tako omogočili zaposlitev doktorskega študenta. 

V letu 2017 sta se na KI tako izobraževala že dva Jamnikova štipendista. 

 

Sprejeli smo več novih pravilnikov in drugih aktov: 

- sprejet je bil nov Statut Kemijskega inštituta, ki uvaja vrsto sprememb na podlagi ugotovitev 

Mednarodnega svetovalnega odbora (sestava znanstvenega sveta, možnost rotirajočega vodenja 

odsekov, velikost odsekov,…), 

- sprejet je je bil nov Pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalne nazive, 

- sprejeli smo nov Pravilnik o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta, 

- sprejeli smo nov Pravilnik o volitvah članov Znanstvenega sveta Kemijskega inštituta (začetek 

veljavnosti  4. 1. 2018), 

- sprejeli smo nov Pravilnik o delovnem času, 

- sprejeli smo nov Pravilnik o delovni uspešnosti, 

- sprejeli smo nov Pravilnik o računovodstvu, 

- sklenili smo Dogovor o dolgoročnem sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, 

- podpisali smo Pismo o nameri Sodelovanje v slovenskem nacionalnem super-računalniškem 

omrežju SLING z ARNESom in Institutom »Jožef Stefan«, 

- na novo smo sistemizirali 6 delovnih mest, ki omogočajo napotitve v tujino zaposlenim pod 

finančno ugodnejšimi pogoji, kjer način financiranja projekta seveda to omogoča, v letu 2017 pa 

smo nato tri take napotitve tudi izvedli (na osnovi pridobljenih projektov gostovanja pri vodjah 

ERC projektov). 

 

V letu 2017 se je odvil in zaključil projekt »PROGRESS-TT Capacity building programe«,saj je bila naša 

Pisarna za prenos znanja izbrana kot pisarna z visokim potencialom in tako dobila priložnost za 

sodelovanje v pilotnem projektu za krepitev zmogljivosti na področju prenosa tehnologij. S 

Konzorcijem za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo smo bili uspešni na razpisu v vrednosti 6 mio 

€, od tega bo Kemijski inštitut prejel 500.000 € v obdobju petih let.  

 

V aprilu 2017 je bila ustanovljeno podjetje MyCol d.o.o., ena od ustanoviteljic podjetja je na 

Kemijskem inštitutu zaposlena prof. dr. Marta Klanjšek Gunde. S podjetjem smo podpisali licenčno 

pogodbo, ki ureja razmerja med obema pravnima subjektoma na področju intelektualne lastnine 

Kemijskega inštituta. 

 

S pomočjo SBRA pa smo v Bruslju izvedli dogodek predstavitve dejavnosti inštituta s ciljem povečanja 

vključevanja v evropske konzorcije. Glavna tema je bila krožno gospodarstvo. Dogodka se je udeležilo 

65 tujih predstavnikov uglednih raziskovalnih ustanov in mrež. 

 

 

 



 

 

9 

Še vedno smo zelo aktivni na področju internega izobraževanja: 

- v sklopu predavanj Forum40 se vsak mesec s predavanjem mlajših znanstvenikov starih pod 40 

let predstavi en odsek inštituta. Namen foruma je druženje mladih, spoznavanje raziskovalnega 

dela, ki se izvaja na Kemijskem inštitutu, predvsem pa pospeševanje medoddelčnega sodelovanja 

na inštitutu, 

- vsak mesec potekajo Preglova predavanja z uglednimi predavatelji iz tujine, 

- sklop podjetniških delavnic smo organizirali v sodelovanju z GZS in SBRA. Njihov glavni namen je 

podati raziskovalcem, predvsem mladim, osnovno znanje o komercializaciji inovacije ali 

podjetniške ideje v lastnem podjetju ter kje in kako pridobiti finančne vire, 

- v letu 2017 smo organizirali delavnice z namenom izboljšanja kakovosti naših projektnih prijav na 

razpise Obzorja 2020 na podlagi revizij ocenjevalnih listov. Izvedli smo tudi dve delavnici s 

zunanjimi predavatelji iz svetovalnega podjetja Grantcraft ter iz Evropske komisije oz. iz MIZŠ. 

Poudarek je bil na mehanizmu Marie Curie Individual Fellowship, 

- vpeljali smo t. i. »soft skills« delavnice na temo razumevanja in izboljšanja komunikacijskih veščin 

in reševanja konfliktov, namenjene vsem zaposlenim. Teme delavnic so bile Teorija zavedanja 

odnosov, Moje osebne in pretirane vrline, Upravljanje s konflikti, Komunikacija 101. Sklop 

delavnic se nadaljuje tudi v letu 2018 z delavnicama Otresi se stresa, Kako dobro upravljam svoj 

čas, pripravljen pa je tudi načrt delavnic, ki bo posebej namenjen vodjem. 

 

V tednu od 12. do 16. junija smo organizirali Teden Kemijskega inštituta, v katerem smo z različnimi 

dogodki predstavili naše delovanje ter s podelitvijo prestižnih Preglovih nagrad in otvoritvijo 

doprsnega kipa Maksa Samca obeležili slovensko znanstveno odličnost in njen pomen za celotno 

družbo ter njen prispevek k uspešnejšemu gospodarskemu in družbenemu razvoju. V tednu 

Kemijskega inštituta smo v ponedeljek organizirali dan, namenjen krepitvi zmogljivosti raziskovalcev 

na področju priprave projektov na evropske razpise programa Obzorje 2020, skupaj z delavnico, kjer 

je predavatelj iz Evropske komisije razložil kriterije za pridobitev prestižnih Marie Sklodowska Curie 

štipendij za mlajše raziskovalce z doktoratom. V torek smo na slovesnosti podelili Preglovo nagrado 

za izjemne dosežke ter z otvoritvijo doprsnega kipa obeležili spomin na prof. Maksa Samca, 

osnovatelja kemijskega študija v Sloveniji in prvega direktorja ter upravnika Kemičnega inštituta, od 

ustanovitve leta 1946, do 1959. V sredo smo se z znanstvenim predavanjem dr. Helene Dobrovoljc: 

»Jezikovna evolucija v elektronski dobi« dotaknili problematike tihih in nezavednih jezikovnih 

sprememb, ki nas dohitevajo v elektronski dobi ter se pogovorili o sodobnem pojmovanju jezikovne 

pravilnosti, spremembah, ki jih opažamo tudi v slogu znanstvenega pisanja, in še kakih zanimivostih. 

V četrtek smo na omizju: »Novi materiali za zeleno prihodnost in dober posel« aktualizirali 

raziskovalni in gospodarski potencial na dinamičnem področju novih materialov za pridobivanje 

energije. Razpravljavci omizja, ki ga je vodila Ina Petric iz spletnega portala Tromba so bili: prof. dr. 

Robert Dominko in dr. Nejc Hodnik, oba s Kemijskega inštituta, dr. Luka Omladič, Filozofska fakulteta, 

prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, Ekonomska fakulteta, dr. Gorazd Gotovac, Elaphe in Jernej Tovšak, 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dan smo zaključili z otvoritvijo umetniške razstave 

Maruše Šuštar. V petek smo imeli znanstveno predavanje v okviru Foruma 40. Naslov predavanja: 

»Pore-forming toxins and nanobiotechnology«, predavatelj: dr. Matic Kisovec iz Odseka za 

molekularno biologijo in nanobiotehnologijo. Vsak dan v tem tednu smo tudi na široko odprli vrata 

inštituta ter navduševali bodoče generacije za delo v znanosti in raziskovanju. 

 

Ob koncu leta, 29. 11. 2017 smo na Kemijskem inštitutu, na tradicionalnem sprejemu za poslovne 

partnerje, podelil tri Preglove nagrade Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo ter  štipendijo 

Janka Jamnika. Dogodek je bil v čast raziskovalcema, profesorjema Janezu Plavcu in Gregorju Maliju, 

ki sta za svoje delo prejela prestižni državni nagradi - Zoisovo nagrado in Zoisovo priznanje. 



 

 

10 

Izdali smo knjigo o Kemijskem inštitutu v angleški verziji. Izdali smo tudi publikacije v angleščini, 

namenjene predstavitvi Kemijskega inštituta potencialnim tujim partnerjem: Horizon 2020 projects, 

Patents&Technologies, Offering expertis in Smooth project management. 

 

V 2017 smo se pripravili in uspešno prestali presojo ter pridobili GMP certifikat, ki ga podeljuje Javna 

agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke in pridobili nov certifikat za 

vodenje kakovosti po standardu ISO 9001:2015,Q-564, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za kakovost - 

SIQ Ljubljana, član Mednarodnega Akreditacijskega Foruma (IAF). Ponovno smo tudi pridobili 

certifikat Družini prijazno podjetje. 

 

V galeriji Kemijskega inštituta smo v letu 2017  organizirali pet likovnih razstav.  Na štirih smo gostili 

ugledne umetnike Mario Grün, akademskega slikarja Jureta Zadnikarja, akademsko slikarko Marušo 

Šuštar, znanega slovenskega kiparja, pesnika in pisatelja, Jiřija Bezlaja,  zadnjo razstavo pa so v celoti 

oblikovali sodelavci inštituta s svojimi eksponati - slikami, fotografijami, kipi in okraski, pa tudi 

proznimi deli in poezijo. Na ta način se povezujemo z drugimi področji v družbi in širimo 

prepoznavnost inštituta tudi navzven. 

 

 

3.  POSLOVNO POROČILO 
 
3.1  Zakonske in druge pravne podlage 

  

Najpomembnejši predpisi, ki opredeljujejo delovanje in financiranje inštituta so: 

 Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni 

list RS, št. 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 - odl. US, 8/1996, 31/2000 - 

ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 - ZJZP), 

 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/2002, 115/2005, 61/2006 - 

ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012 - ZPOP-1A), podzakonski akti in predpisi, sprejeti na 

njegovi podlagi, 

 Odlok o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut (Uradni list RS, št. 

20/1992, 65/1999, 33/2002, 11/2006, 47/2011, 4/2017), 

 Statut Kemijskega inštituta (sprejet 27.6.2017), 

 Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 

43/2011), 

 Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17). 

 

3.2 Dolgoročni cilji 
 

V maju 2013 je bil sprejet petletni Program dela KI za obdobje 2014-2018, ki je temeljni dokument in 

določa vizijo organizacije in delovanja KI na daljši rok. Vizija temelji na utrjevanju vodilne vloge KI v 

Sloveniji in širšem regionalnem prostoru kot vrhunske znanstvenoraziskovalne ustanove na ključnih 

področjih delovanja ter na zagotavljanju vrhunskega nivoja raziskovalne dejavnosti. Osnova za 

pripravo programa dela za leto 2018 so tudi strateške usmeritve razvoja in dela KI, ki zarisujejo 

prihodnost inštituta v naslednjih smereh: 
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1. Dvig ravni znanstvenoraziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti inštituta. 
2. Krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu znanja. 
3. Integriranost v mednarodno, še posebno evropsko znanstveno skupnost. 
4. Razvoj raziskovalne infrastrukture. 
5. Usposabljanje in izobraževanje. 

 

V letu 2018 načrtujemo pripravo strategije in petletnega Programa dela KI za obdobje 2019-2023, v 

katerem bodo podrobneje predstavljena izhodišča za izvajanje aktivnosti oz. doseganje ciljev v 

naslednjem petletnem obdobju, in sicer na področju raziskovalne dejavnosti, sodelovanja z 

gospodarstvom, investicijske dejavnosti, kadrovske politike ter drugih dolgoročnih ciljev inštituta.  

 

3.3  Letni cilji 2017 
 

Cilji inštituta za leto 2017 so bili opredeljeni v Programu dela in finančnem načrtu KI za leto 2017, 

pripravljenim v skladu z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 

predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti in navodili Ministrstva 

za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: 

- Nadaljevanje trenda dvigovanja znanstvene odličnosti v smislu kvalitete in odmevnosti objav. 

- Ohranjanje stabilne ravni sodelovanja z gospodarstvom. 

- Okrepitev prenosa znanja v gospodarstvo in v družbo. 

- Povečanje števila projektov, financiranih s strani EU s pomočjo okrepljene notranje infrastrukture 

za pomoč raziskovalcem pri prijavljanju ter vodenju projektov.  

- Povečanje števila mladih raziskovalcev. 

- Povečana internacionalizacija raziskovalnega kadra, tudi mladih raziskovalcev. 

- Izboljšava raziskovalne infrastrukture in nakupi nove raziskovalne opreme. 

- Nadaljevanje urejanja poslovanja inštituta. 

 
3.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce 

(indikatorje)  
 

Ocenjujemo, da smo večino zastavljenih letnih ciljev v minulem letu dosegli. Uresničevanje ciljev po 

zgoraj navedenih področjih lahko strnemo v naslednje ugotovitve: 

 
3.4.1 Raziskave  

V letu 2017 je bil povprečni faktor vpliva objavljenih del raziskovalcev 5,280 kar pomeni znatno 
izboljšanje glede na preteklo leto ter da je zastavljeni cilj s programom IF>3 dosežen. Povprečno 
mesto, ki ga zaseda revija na določenem področju, je v letu 2017 znašalo 24 in dosega zastavljeno 
mejo boljše kot 25 mesto na področju. Število objav člankov v znanstvenih revijah znaša 231. 
Zastavljen cilj kvalitete znanstvenih objav je dosežen, kakor tudi cilj objav raziskovalnih del v uglednih 
mednarodnih revijah. Raziskovalci Kemijskega inštituta so objavili izjemne znanstvene rezultate v 
vrhunskih mednarodnih revijah Science, Nature Biotechnology, Nature Materials, Nature 
Nanotechnology, Physics Reports, Advanced Energy Materials  in  Journal of the American Chemical 
Society. 
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Število in odmevnost znanstvenih objav v obdobju od leta 2009 do leta 2017 

Leto 
Povprečen faktor 

vpliva 
Povprečno mesto Število člankov 

Št. člankov na 
raziskovalca 

2009 2,781 27 201 1,78 

2010 3,297 31 175 1,34 

2011 3,339 33 249 1,86 

2012 3,647 23 245 1,88 

2013 3,095 28 248 1,89 

2014 3,748 26 263 2,14 

2015 4,394 23 271 2,04 

2016 4,472 24 230 1,7 

2017 5,280 24 231 1,84 

 
Cilj realizacije plana domačih raziskovalnih programov in projektov v skladu z obsegom financiranja je 

bil dosežen.  

 

V letu 2017 je KI realiziral prihodke za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte v višini 1.702.309 

€.  

 

KI je v letu 2017 sodeloval v 53 raziskovalnih projektih, in sicer v 25 projektih kot nosilec in v 28 

projektih kot sodelujoči. Skupno število projektnih FTE je znašalo 28,55 FTE. 

 

KI je bil na razpisu ARRS Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 uspešen 

pri 17 projektih, in sicer pri 9-ih kot nosilec in pri 8-ih kot sodelujoči: 

- 13 temeljnih projektov (6 kot nosilec), 

- 2 nova podoktorska projekta, 

- 2 aplikativna projekta (1 kot nosilec). 

 

Novi ARRS projekti so se začeli izvajati 1. 5. 2017.  

 

V letu 2017 se je zaključilo 21 projektov (pri 10-ih je bil KI nosilec, pri 11-ih pa sodelujoči). 

 

KI je v letu 2017 izvajal tri prilagojene projekte ARRS (N projekti). 

 

Inštitut je v letu 2017 na področju javne službe, ki jo financira resorno ministrstvo, sodeloval s svojimi 

raziskovalnimi skupinami v 14 raziskovalnih programih v skupnem številu 65,1 FTE in 

infrastrukturnem programu z 10,5 FTE. Infrastrukturni program je vključen v mednarodne 

infrastrukturne projekte (ESFRI) s projektom CERIC. 

 

KI je v letu 2017 sodeloval v 10 projektih financiranih iz Evropskih strukturnih skladov. 

 

ERA-NET projekti: v letu 2017 se je zaključil projekt ERASynBio, projekt Mar3Bio teče iz leta 2016, 

začeli so se projekti MEDISURF, WABASELCOAT, GRAFOOD. Višina sredstev teh projektov je v letu 

2017 znašala 258.100 €.  

 

V letu 2016 so se začeli izvajati programi pridobljeni na razpisu »RRI v verigah in mrežah vrednosti« - 

sklop 1 »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL3-6)«. KI sodeluje v 4 

programih Pametnih specializacij: 

- BioPharm.Si - Nova generacija bioloških zdravil, 
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- F4F - Funkcionalna živila prihodnosti, 

- MARTINA - MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije, 

- NMP - Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih 

produktov. 

Prihodki iz naslova programov Pametnih specializacij so v letu 2017 znašali 626.790 €. 

 

V letu 2017 sta se začela izvajati dva projekta raziskovalcev na začetku kariere: 

- razvoj, testiranje in (pre)validacija analiznih metod na osnovi tekočinske kromatografije za 

določanje kvalitete farmacevtskih učinkovin in zdravil, 

- optimizacija čiščenja tehnoloških voda tovarn brezlesnega papirja. 

Prihodki iz tega naslova so v letu 2017 znašali 56.980 €. 

 

KI je v letu 2017 sodeloval v projektu Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo / KTT, 

vrednost prihodkov v letu je znašala 58.842 €. 

 

V letu 2017 smo začeli izvajati 3 Interreg projekte: 

- koordinatorski projekt BIOCOMPACK, 

- Retina, 

- koordinatorski projek BioApp. 

Višina sredstev teh projektov je v letu 2017 znašala 84.026 €. 

 

KI je sodeloval pri 3 mednarodnih projektih (NATO SfP – Portable Fuel Cells, NATO SfP – DURAPEM 

for Fuel Cells in CRP-ICGEB). Prihodki od teh projektov so v letu 2017 znašali 47.126 €. 

 

V letu 2017 je KI: 

- sodeloval pri 12 projektih iz Obzorja 2020: 

- MefCO2 (Synthesis of methanol from captured carbon dioxide using surplus electricity), 

- HELIS (High energy lithium sulphur cells and batteries) – koordinatorski projekt, 

- NANORESTART (NANOmaterials for the REStoration of works of ART), 

- NextBioPharmDSP (Next-generation biopharmaceutical downstream process), 

- TOLLerant (Toll-Like Receptor 4 activation and function in diseases: an integrated 

chemical-biology approach), 

- ADREM (Adaptable Reactors for Resource- and Energy-Efficient Methane Valorisation), 

- PLOTINA (Promoting gender balance and inclusion in research, innovation and training), 

- FReSMe (From residual steel gasses to methanol), 

- LiRichFCC (A new class of powerful materials for electrochemical energy storage: 

Lithium-rich oxyfluorides with cubic dense packing), 

- in3 (An integrated interdisciplinary approach to animal-free chemical and nanomaterial 

safety assessment), 

- Obelics (Optimization of scalaBle rEaltime modeLs and functIonal testing for e-drive 

ConceptS), 

- UIA Applause (ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - from harmful to useful with citizens' led 

activities). 

Leta 2017 je KI začel z izvajanjem 3 novih projektov iz programa Obzorja 2020, 9 projektov se je 

izvajalo že v letu 2016. Prihodki iz naslova projektov Obzorje 2020 so v letu 2017 znašali 1.292.419 €. 
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KI od leta 2015 izvaja dva projekta financirana iz sheme NATO. Vrednost projekta NATO SfP - Portable 

Fuel Cells za tri leta znaša 160.000 € in projekta SfP - DURAPEM for Fuel Cells pa 182.150 €. V letu 

2017 so prihodki iz tega naslova znašali 32.698 €. 

 

Od leta 2015 smo izvajali  tudi projekt financiran s strani International centre for genetic engineering 

and biotechnology (ICGEB) Italija, ki je trajal  od 1.1.2015 do 31.12.2017. Skupna vrednost za tri leta 

trajanja projekta znaša 45.000 €. Za leto 2017 so bili realizirani prihodki v višini 14.428 €. 

 
3.4.2 Izobraževanje 

V celotnem letu 2017 je bilo na inštitutu z namenom doktorskega študija zaposlenih  88 doktorskih 

študentov (60 mladih raziskovalcev ARRS in 28 strokovnih sodelavcev). V letu 2017 je s pridobljenim 

nazivom doktorja znanosti uspešno zaključilo šolanje 13 mladih raziskovalcev in 1 strokovni 

sodelavec. Zastavljeni cilj je dosežen. 

 

Izobraževalna dejavnost sodi med pomembna področja delovanja KI. Na KI je bilo z namenom 

pridobitve doktorata znanosti na dan 31. 12. 2017 zaposlenih 74 doktorandov, kar predstavlja okrog 

25% vseh zaposlenih. S tem se KI skupaj z univerzami in visokimi šolami v Sloveniji in po svetu uvršča 

med pomembne ustanove na področju podiplomskega izobraževanja in usposabljanja. 

 

Inštitut je bil uspešen v mednarodni izmenjavi raziskovalcev in študentov. V letu 2017 se je v 

obdobju, daljšem od šestih mesecev, v tujih raziskovalnih organizacijah usposabljalo 6 zaposlenih 

inštituta. Izpostaviti velja še krajše obiske gostujočih raziskovalcev, ki so s KI sodelovali kot gostujoči 

raziskovalci v okviru bilateralnega projekta (24), gostujoči študenti (26) in ostali gostujoči raziskovalci 

(19). Da je raziskovalno delovanje KI usmerjeno tudi v sodelovanje z znanstveniki iz tujine dokazuje 

podatek, da je bilo v celotnem letu 2017 na KI zaposlenih 30 tujih raziskovalcev iz Nizozemske, 

Estonije, Makedonije, Srbije, Rusije, Hrvaške, Kitajske, Mehike, Indije, Italije, Vietnama, BIH, 

Pakistana, Ukrajine, Kameruna, Francije, Belgije, Kolumbije. Od 30 tujih raziskovalcev je 20 

raziskovalcev z doktoratom in 9 doktorskih študentov (med njimi 3 mladi raziskovalci ARRS) in 1 

samostojni strokovni sodelavec. Na dan 31. 12. je bilo zaposlenih še 27 tujih raziskovalcev. 

 

23 raziskovalcev je vključenih v pedagoški proces, in sicer: 

 Univerza v Ljubljani (FKKT, Naravoslovnotehniška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Fakulteta 

za matematiko in fiziko, Fakulteta za farmacijo,  

 Univerza v Novi Gorici (Fakulteta za aplikativno naravoslovje, Fakulteta za znanosti o okolju), 

 Univerza v Mariboru (FKKT), 

 Primorska univerza (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informativno tehnologijo), 

 Fakulteta za tehnologije in sisteme, 

 Visoka šola za tehnologijo polimerov. 

 

3.4.3 Investicije in reševanje prostorskih problemov  
Plan nabave raziskovalne opreme in drugih osnovnih sredstev inštituta je bil dosežen v skladu s 

finančnimi možnostmi (podrobneje predstavljeno v nadaljevanju). 

 
3.4.4 Sodelovanje z gospodarstvom in drugimi uporabniki  

Celotni prihodki inštituta iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2017 znašali 4.028.316 

€. Tržni prihodki so se glede na preteklo leto povečali za 1 %.  

 

Gospodarske družbe so sofinancirale izvajanje aplikativnih projektov ARRS v skupni višini 72.670 €. 
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Patenti in inovacije v letu 2017: 

- 6 inovacij, 

- 2 vloženi slovenski patentni prijavi,  

- 2 vloženi mednarodni patentni prijavi (PCT),  

- 1 vložena ameriška patentna prijava na USPTO, kjer se opravlja popolni preizkus patentne prijave, 

- 0 vloženih patentnih prijav pri European Patent Organisation (EPO), 

- 2 podeljena patenta pri European Patent Organisation (EPO), 

- 3 podeljeni slovenski patenti, 

- v letu 2017 ni bil prodan noben patent. 

 
V letu 2017 je bilo ustanovljeno spin-out podjetje MyCol d.o.o. ter končana pogajanja za sklenitev 
licenčne pogodbe med podjetjem in Kemijskim inštitutom.   
 

3.4.5 Drugi cilji 
- Cilj pozitivnega finančnega poslovanja je bil realiziran. Inštitut je leto 2017 zaključil s presežkom 

prihodkov nad odhodki po davkih (po načelu poslovnega dogodka) v višini 308.000 €, upoštevajoč 

presežek prihodkov iz prejšnjih let namenjenih pokritju odhodkov obračunskega obdobja, ki je 

znašal 43.840 €. 

- Cilj nadaljevanja posodabljanja poslovno informacijskega sistema je bil dosežen. V letu 2017 smo 

vzpostavili sistem elektronskega naročanja materiala in storitev. 

 
3.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  

 

V letu 2017 se inštitut ni srečeval z nepredvidljivimi težavami pri izvajanju programa dela. 

 

3.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 
preteklih let ali več preteklih let 

 

Leto 2017 je inštitut zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki po davkih v višini 308.000 € ob 

upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let namenjenih pokrivanju odhodkov 

tekočega leta. Dosežen poslovni rezultat inštituta je predvsem posledica presežka prihodkov nad 

odhodki iz naslove prodaje blaga in storitev na trgu, ki je znašal 297.848 € z upoštevanjem davka od 

dohodkov pravnih oseb.  

 

Ocenjujemo, da je KI v letu 2017 dosegel zastavljene cilje. Glede na dosežen rezultat pri izvajanju 

tržne dejavnosti ocenjujemo, da smo v letu 2017 poslovali zelo uspešno, kljub nadaljnji previdnosti 

gospodarstva pri vlaganju v raziskovalno sodelovanje z zunanjimi partnerji. 

 

3.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila  
 

Na podlagi realiziranega rezultata poslovanja za leto 2017 ocenjujemo, da je KI ohranil oz. izboljšal 

visoko raven gospodarnosti in učinkovitost poslovanja. 

 

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja – finančni vidik: 

- KI je ohranil delež prihodkov iz tržne dejavnosti na ciljni ravni (več kot 20 % prihodkov). 

- Stroški poslovanja so obvladovani preko izvajanja ZUJF in Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 

128/06 in nadaljnji, ZJN-3) ter spremljanja njihove strukture in višine med letom. 

- V letu 2017 se je nadaljevala nadgradnja poslovno informacijskega sistema, ki omogoča 

uporabnikom in podpornim službam učinkovitejše in preglednejše spremljanje finančnega 

poslovanja. 
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- Nadgradnja in izboljšave poslovno informacijskega sistema se bodo nadaljevale tudi v letu 2018. 

 

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja – strokovni vidik: 

- ohranitev oz. rahlo izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih (podporno osebje), 

- usposobljenost in odprtost inštituta za doktorske študente in izmenjavo s tujino, 

- vzpostavitev in nadaljevanje aktivnosti Projektne pisarne in Pisarne za prenos znanja. 

  

3.8 Ocena notranjega nadzora javnih financ 
 

Notranji nadzor poslovanja je organiziran v sklopu služb in odgovornih oseb v okviru inštituta ter s 

storitvami zunanjih izvajalcev. Ocenjujemo, da je uveljavljeni sistem zadovoljiv, kar večinoma 

dokazujejo tudi dosedanja poročila opravljenih notranjih revizij ter nadzorov pristojnih služb. Na 

področjih, kjer so ugotovljene pomanjkljivosti, inštitut sprejema ukrepe za njihovo odpravo. 

 

V letu 2017 je bil poudarek notranjega nadzora na:  

- preveritvi obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju prihodkov inštituta, 

- preveritvi obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju prodaje blaga in storitev iz naslova 

tržne dejavnosti (prihodki – javna služba – tržna dejavnost, sodila za razdelitev odhodkov na 

posamezno vrsto dejavnosti), 

- pregled izvajanja priporočil pri notranji reviziji za leto 2016. 

 

S tem namenom je zunanji izvajalec izvedel notranjerevizijski pregled. Večjih nepravilnosti ni ugotovil. 

Nekatere manjše nepravilnosti so bile odpravljene že nemudoma po prejemu notranjerevizijskega 

poročila, ostale ugotovljene pomanjkljivosti pa bodo odpravljene v letu 2018 (podrobneje 

predstavljeno v nadaljevanju). 

 

Za leto 2018 inštitut načrtuje: 

- nadaljnjo posodobitev in ažuriranje internih aktov inštituta, 

- notranjo revizijo poslovanja opravljeno s strani zunanjega izvajalca, na področju, ki bo sovpadalo 

s planiranimi posodobitvami internih aktov inštituta in informacijskega sistema, 

- nadaljnje posodabljanje podpore poslovanja z informacijsko tehnologijo (digitalizacija poslovnih 

procesov in uvajanje brezpapirnega poslovanja) v smeri večje preglednosti, povezanosti in lažjega 

izvajanja delovnih nalog ter določitve varnostnih in drugih potrebnih politik na področju 

informacijske tehnologije, 

- nadaljevanje aktivnosti na področju zdravja in varnosti pri delu. 

 

Inštitut je na področju obvladovanja stroškov izvajal sistem notranjega finančnega nadzora z 

medletnim spremljanjem finančnega poslovanja inštituta in organizacijskih enot ter sprotnim 

ukrepanjem na osnovi spremljanja poslovanja. 

 

V skladu z zahtevami predpisov je ocena notranjega nadzora podana v obliki predpisane izjave, ki je 

priloga letnega poročila KI za leto 2017. 

 
Povzetek poročila notranjega revizorja 
 
Notranjo revizijo je izvedel zunanji izvajalec, družba LORIS, d.o.o. za področje preveritve obstoja in 

delovanja notranjih kontrol na področju prihodkov inštituta ter za področje preveritve obstoja in 

delovanja notranjih kontrol na področju prodaje blaga in storitev iz naslova tržne dejavnosti za leto 

2017. Za področje pregleda je notranji revizor izdal priporočila za izboljšanje sistema notranjih 
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kontrol in pravilnosti poslovanja ter jih ocenil s primerno stopnjo tveganja. Notranji revizor je 

ugotovil, da notranje kontrole na področju razmejitve prihodkov na posamezno vrsto dejavnosti ter 

notranje kontrole na področju razmejitve neposrednih odhodkov na posamezno vrsto dejavnosti 

obvladujejo tveganje za nastanek nepravilnosti. Prav tako je notranji revizor ugotovil, da notranje 

kontrole na področju sodil za razmejitev splošnih stroškov na posamezno vrsto dejavnosti 

obvladujejo tveganja za nastanek nepravilnosti. 

 

3.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 
 
KI ni uspel v celoti realizirati finančno zastavljenih ciljev, ki so bili načrtovani v rebalansu finančnega 
načrta za leto 2017, sprejetim v decembru 2017, in sicer predvsem na področju realizacije v okviru 
izvajanja javne službe. V tabeli spodaj so prikazani podatki iz prvotnega finančnega načrta za leto 
2017, h kateremu je MIZŠ podal soglasje v aprilu 2017, kakor tudi rebalans finančnega načrta za leto 
2017, h kateremu je MIZŠ podal soglasje decembra 2017. 
 
Realizirani prihodki v letu 2017 so od načrtovanih v rebalansu finančnega načrta nižji za 3 %. Kljub 
dodatno prejetim sredstvom za izvajanje javne službe s strani ARRS ob koncu leta 2017, se le-to ne 
odraža v celoti na realizaciji prihodkov tekočega poslovanja, saj do zaključka poslovnega leta ni bilo 
mogoče realizirati vseh načrtovanih dobav materiala. Tako so realizirani oz. dejansko nastali odhodki  
v letu 2017 od načrtovanih v rebalansu finančnega načrta nižji za 5 %, glede na osnovni finančni načrt 
pa nižji za 3%.  
 
Zaradi nižje realizacije stroškov v letu 2017 se bo del neporabljenih sredstev prenesel v leto 2018, 
skladno s predvideno dinamiko izvajanja projektov ARRS, kar bo vplivalo na prihodke v letu 2018.  
 
Kljub navedenemu je realizirani presežek prihodkov nad odhodki višji od načrtovanega z rebalansom 
finančnega načrta, zato ocenjujemo,  da smo v letu 2017 poslovali gospodarno in dosegli zastavljene 
cilje. 
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Realizacija 

2017 
Plan 2017 
(osnovni) 

Plan 2017 
(rebalans) 

Indeks 
realizacija/ 
plan 2017 
(osnovni) 

Indeks 
realizacija/ 
plan 2017 
(rebalans) 

CELOTNI PRIHODKI 15.449.790 15.638.927 16.006.560 0,99 0,97 

Prihodki od poslovanja 15.419.098 15.638.927 15.993.597 0,99 0,96 

Prihodki od prodaje blaga in 
materiala 

76 0 76 - 1,00 

Finančni prihodki 4.056 0 3.953 - 1,03 

Drugi prihodki 8.563 0 3.707 - 2,31 

Prevrednotovalni prihodki 17.997 0 5.227 - 3,44 

CELOTNI ODHODKI 15.127.424 15.570.826 15.934.781 0,97 0,95 

Stroški materiala in storitev 4.412.237 4.483.719 4.828.812 0,98 0,91 

Stroški dela 9.292.775 9.446.355 9.446.355 0,98 0,98 

Amortizacija 1.324.428 1.550.723 1.550.723 0,85 0,85 

Ostali odhodki 97.984 90.029 108.891 1,09 0,90 

Presežek prihodkov iz prejšnjih 
let 

43.840 100.000 35.000 0,44 1,25 

Davek od dohodka 58.206 22.000 25.000 2,65 2,33 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI (po davku od 
dohodka, upoštevajoč presežek 
prihodkov iz preteklih let) 

308.000 146.101 81.779 2,11 3,77 

 
3.10 Ocena učinkov poslovanja inštituta na druga področja  

 

Z znanstveno raziskovalnim delom, izobraževanjem mladih raziskovalcev, s predavanji na fakultetah 

in poslovnim povezovanjem z industrijo se inštitut vse aktivneje vključuje tudi na področje 

gospodarstva, šolstva, varstva okolja in zdravja. Vplivi na druga področja se kažejo tudi s pojavljanjem 

KI v medijih. 

 

Medijska publiciteta se je v primerjavi z letom prej povišala, saj se je število objav na omejenih 

medijih s 565 objav leta 2016 povišalo na 692 objav v letu 2017, kar predstavlja 22 % povišanje števila 

objav (ocenjeno povečanje števila objav na vseh medijih je 39 %, saj se je 1270 objav iz leta 2016 

povečalo na 1765 objav v letu 2017). Primerjalna vrednost medijskih objav v naboru omejenih 

medijev se je v letu 2017 prav tako povišala, saj je vrednost s 616.279 € leta 2016 narasla na 738.243 

€ v letu 2017, kar predstavlja 20 % povišanje vrednosti vseh objav (ocenjena vrednost objav na vseh 

medijih bi leta 2017 predstavljala 1.033.540 €, kar predstavlja povišanje vrednosti objav v primerjavi 

z letom 2016, ko je vrednost objav vseh medijev znašala 821.705 €). Medijska podoba Kemijskega 

inštituta v letu 2017 je pretežno nevtralna, naklonjeno so mediji poročali o inovativnih, uspešnih 

projektih, uspešnih mladih raziskovalcih in strokovnjakih ter nagradah. Velik del nevtralne publicitete 

je bil leta 2017 usmerjen v poročanje o sojenju storilcu umora nekdanjega direktorja Kemijskega 

inštituta Janka Jamnika. 

 

Ker menimo, da je popularizacija znanosti zelo pomembna, smo se začeli aktivno pojavljati tudi na 
družabnih omrežjih, predvsem na Twitterju in Facebooku. Na družabnih omrežjih objavljamo vse 
naše dogodke in prireditve, pomembne dosežke, razpise, novice o projektih in splošne zanimivosti o 
našem delu ali znanosti na splošno. Vsak teden objavimo tudi sliko tedna in vsak mesec video 
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meseca. V letu 2017 je število sledilcev na Facebooku iz 368 naraslo na 882, na Twitterju pa iz 328 na 
373. 
 

3.11 Poročilo o uporabljenih politikah amortiziranja, obračun amortizacije po vrstah sredstev in 
obračun amortizacije po vrstah dejavnosti  

 

KI je v letu 2017 nabavil drobni inventar v vrednosti 27.152 €, knjige v vrednosti 980 € ter revije v 

vrednosti 50.081 €. 

 

Obračun amortizacije po vrstah sredstev v € 

Vrsta sredstva Nabavna vr. Odpisana vr. 
Neodpisana 

vr. 
Amortizacija 

2017 

Nova 
neodpisana 

vr. 

Stavbna zemljišča 521.260 0 521.260 0 521.260 

Umetniške slike, kipi 33.835 0 33.835 0 33.835 

Drobni inventar (OS do 
500 €) 

887.866 887.866 0 0 0 

Zgradbe 17.450.212 3.290.048 14.160.163 514.879 13.645.285 

Vlaganja v tuja OS 173.013 148.879 24.134 4.562 19.573 

Laboratorijska in merilna 
oprema, specialno orodje, 
računalniki in druga 
oprema 

26.127.878 20.262.890 5.864.989 1.641.312 4.223.676 

Programska oprema 446.567 338.308 108.259 35.470 72.789 

Oprema za promet in 
zveze 

145.537 85.556 59.982 8.241 51.741 

Oprema restavracije 33.928 20.245 13.684 2.650 11.034 

Skupaj  45.820.098 25.033.792 20.786.307 2.207.113 18.579.194 

 
Obračun amortizacije po vrstah dejavnosti v € 

Vrsta dejavnosti 
Obračunana 
amortizacija 

Amortizacija krita v 
breme virov 

Strošek 
amortizacije 

Javna služba  1.915.368 924.305 991.063 

Tržna dejavnost 369.958 36.594 333.365 

SKUPAJ 2.285.326 960.898 1.324.428 

 
Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev na dan 31.12.2017 znaša 60 %. 

 
3.12 Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih 
 
V letu 2017 je inštitut investiral v osnovna sredstva 1.377.190 €. Struktura investicij in nabav 

osnovnih sredstev je bila naslednja: 

 

Vrsta osnovnih sredstev 2017 

1. Nepremičnine 485.156 

2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 847.089 

3. Dolgoročne premoženjske pravice 44.945 

SKUPAJ 1.377.190 
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Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih (po denarnem toku) 

Naziv konta SKUPAJ ARRS EU Industrija Ostalo 

Nakup poslovnih stavb 250.000       250.000 

Nakup pisarniškega pohištva 6.416 5.919   497   

Nakup strojne računalniške opreme 140.181 108.997 7.480 11.240 12.464 

Nakup drugega pohištva 23.202 23.202       

Nakup laboratorijske opreme 653.588 422.195 39.524 148.809 43.060 

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter 
napeljav 

20.398 18.540   1.858   

Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.033 1.033       

Nakup gasilske opreme 3.727 3.727       

Nakup telekomunikacijske opreme 4.477 3.196   1.281   

Nakup avdiovizualne opreme 3.014 3.014       

Nakup druge opreme in napeljav 11.587 11.587       

Nakup drugih osnovnih sredstev - (OS DI in 
druga oprema) 

26.300 19.995 1.568 2.728 2.009 

Nakup drugih osnovnih sredstev-umetniška 
dela 

2.168       2.168 

Rekonstrukcije in adaptacije 157.348 157.348       

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 84.193 80.464   3.729   

Nakup licenčne programske opreme 45.059 44.211   848   

Investicijski inženiring 990 990       

 Skupaj 1.433.679 904.415 48.572 170.990 309.700 

 

3.12.1 Investicijsko vzdrževanje 
V preglednici izkazan znesek odhodkov investicijskega vzdrževanja v višini 84.193 € zajema odhodke 

za investicijsko vzdrževanje in odhodke tekočega vzdrževanja poslovnih objektov. 

 

Stroški investicijskega vzdrževanja se nanašajo na nujno potrebna investicijska vzdrževanja objektov 

KI. V letu 2017 so stroški investicijskega vzdrževanja znašali skupaj 22.264 €. Navedeni stroški so bili 

financirani iz lastnih tržnih sredstev v višini 461 € ter iz sredstev ARRS v višini 20.132 €  

 

3.12.2 Investicije v nepremičnine 

 Odkup stavbe FKKT 

V letu 2017 je bil realiziran odkup deleža (432/1000) poslovne stavbe Katedre za kemijsko inženirstvo 

FKKT. V naravi to predstavlja celotno prvo nadstropje poslovne stavbe neto površine 465,07 m2 – 

trakt Langusova. KI s tem nadaljuje z aktivnostmi za rešitev prostorske problematike. Vrednost 

investicije je znašala 252.500 €. 

 

 Obnova Laboratorija za in vivo poskuse (LVP) 

Za raziskave na področju imunologije in translacijske medicine z uporabo načel sintezne biologije je 
nujno potrebno delo na poskusnih laboratorijskih miših (Mus musculus), z uporabo katerih razvijamo 
in vzpostavljamo različne modele, na katerih lahko preučujemo različne človeške in živalske bolezni. S 
pomočjo uporabe živalskih modelov lahko v  kontekstu celotnega organizma raziskujemo delovanje 
imunskega odziva in tako lahko preizkušamo morebitna nova cepiva, ki jih razvijamo v okviru 
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projektov in programa pri ARRS. Bližina enote za izvajanje poskusov na poskusnih živalih ostalim 
laboratorijem KI je potrebna za odvzem različnih tkiv in takojšnje nadaljnje obdelave in za izvedbo 
zahtevnih eksperimentov, kjer je nujno kontinuirano spremljanje živali tekom poskusov. V sklopu 
investicije je bila realizirana tudi nabava opreme, ki vključuje stojala z individualno ventiliranimi 
kletkami, sistem za prezračevanje in filtriranje zraka, avtoklave, pralni stroj za čiščenje kletk, 
laminarije za sterilno delo, postajo za menjavanje kletk, postajo za rokovanje z odpadno krmo in 
steljo ipd., tako da celotna enota za izvajanje poskusov na poskusnih živalih izpolnjuje vse predpisane 
zahteve za vzrejno in uporabniško organizacijo za delo na poskusnih živalih ter merila za varno delo, 
dobrobit živali po merilih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Znesek investicije v nepremičnine je znašal 164.185 EUR. 
 

 Izgradnja mostne povezave med staro stavbo KI in stavbo NMR 

Med investicijami v nepremičnine v letu 2017 izpostavljamo izgradnjo povezovalnega hodnika med 
staro stavbo KI ter stavbo NMR za katerega je bil v letu 2017 izveden še tehnični pregled ter 
pridobljeno uporabno dovoljenje. Celotna vrednost investicije je znašala 53.956 €.  
 

3.9.1 Investicije v raziskovalno opremo 
V letu 2017 je inštitut investiral v opremo 843.772 €, od tega v raziskovalno opremo 655.293 €. Med 

novimi pridobitvami raziskovalne opreme večje vrednosti izpostavljamo: 

 

 HPLC sistem (HPLC-PDA-FL-CAD-ECD) 

HPLC sistem (HPLC-PDA-FL-CAD-ECD) - HPLC sistem opremljen z UV-VIS detektorjem z nizom diod 

(PDA), fluorescenčnim detektorjem (FLD), CAD detektorjem in elektrokemijskim detektorjem (ECD).  

Izbrana instrumentalna kombinacija nam služi predvsem za kvantitativno vrednotenje različnih 

skupin analitov v različnih vzorcih (živilih in bioloških vzorcih, farmacevtskih preparatih itd.).  

Fluorescenčni detektor, ki je bolj specifičen, se uporablja za določanje fluorescirajočih analitov (npr. 

tokoferoli, katehini) v zelo kompleksnih matriksih (npr. humana plazma). Obenem pa je možnost 

sočasne uporabe PDA detektorja pomembna, ker preko komplementarne detekcije (UV-VIS spektrov) 

pridobimo uporabne informacije o kemijskem okolju (matrici) eluirajočih se analitov, ko preučujemo 

točnost razvite analizne metode. CAD detektor je nujno potreben v sodobni analitiki spojin brez 

kromoforjev (npr. triterpenoidi,...), ECD pa se uporablja za razvijanje analitike vitaminov, ogljikovih 

hidratov in aminoglikozidov. CAD in ECD detektorja sta prva tovrstna detektorja v Odseku za 

prehrambeno kemijo, novi FLD detektor pa je nadomestil 20 let starega. S tem so se raziskovalni 

skupini iz Odseka za prehrambeno kemijo bistveno izboljšale možnosti za raziskovalno in razvojno 

delo, hkrati pa tudi možnosti za povezovanje z drugimi raziskovalnimi skupinami in inštitucijami 

(interdisciplinarni projekti, nacionalni, bilateralni, evropski projekti) ter tudi z gospodarskimi 

družbami v Sloveniji in v drugih državah. Razvite analizne metode so in še bodo uporabne za izvedbo 

specifičnih laboratorijskih analiz v industriji (živilski, farmacevtski itd.), agronomiji, klinični kemiji in na 

drugih sorodnih področjih in tudi vključevanje v reševanje tehnoloških problemov slovenske živilske 

in farmacevtske industrije ter analiz za potrebe inšpekcij, policije, carine. Vrednost investicije je 

znašala 144.436 €. Oprema je bila v višini 72.352 € sofinancirana iz 16. Paketa opreme ARRS. 

 

 Potenciostat/Galvanostat 50A  

Merilnik Potenciostat/Galvanostat Arbin-50A ima večkanalno (8x) konfiguracijo, pri čemer je vsak 

kanal popolnoma neodvisen potenciostat /galvanostat, pri čemer je napetostni razpon od 0 V do +5 V 

in maksimalni tok (na kanal) 50 A. Povezava z merilnimi celicami je 4-točkovna, kar omogoča 

natančne meritve realnih napetostnih izgub tudi pri največjih tokovih. Merilnik ima vgrajen dodatni 

modul za spremljanje temperature celic s temperaturnimi tipali. Arbin-50A uporabljamo za izvajanje 

elektrokemijskih meritev na polindustrijskih in industrijskih (komercialnih) kondenzatorjih in 

baterijah s cilindrično geometrijo ohišja. Merilnik med drugim omogoča določanje zelo nizkih 
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vrednosti notranjih upornosti proučevanih celic tudi v območju pod 100 µ, kar je ključnega pomena 

pri merjenju karakteristik kondenzatorjev in baterij za zelo velike moči. Vrednost investicije je znašala 

42.448 €. 

 

 Kromatograf tekočinski visoke ločljivosti 

V letu 2017 smo v CVTA nabavili en tekočinski kromatograf visoke ločljivosti proizvajalca Thermo, ki 

smo ga od leta 2015 testirali kot demo verzijo. V CVTA to opremo potrebujemo zaradi analiznih 

storitev v farmacevtski, prehrambeni in ostali kemijski industriji. Analize, ki se izvajajo na novem 

sistemu HPLC so: analiza vsebnosti glavnih komponent, analiza vsebnosti nečistot v sledovih, analiza 

drugih snovi, razvoj in validacijo analiznih postopkov ter prenos teh postopkov v tretje laboratorije. 

Velik del aktivnosti zajemajo analize zdravil za sproščanje na trg. Manjši del analiznih kapacitet se 

uporablja tudi za raziskave za naročnike. Nov HPLC sistem je stalno v pogonu, je redno vzdrževan, 

servisiran in kvalificiran, zaradi česar ustreza najstrožjim kriterijem kakovosti v farmacevtski industriji 

(evropski certifikat  dobra proizvodna praksa – GMP, ki ga podeli JAZMP). Vrednost investicije je 

znašala 37.749 €.  

 

 Kromatografski sistem za čiščenje proteinov 

Kromatografski sistem za čiščenje proteinov pri nizkih tlakih uporabljamo za čiščenje proteinov, 
peptidov in konjugatov. Sistem nam omogoča vzpostavitev standardiziranih izolacij in posledično 
višjo kakovost izoliranih proteinov. Sistem uporabljamo tako na področju sintezne biologije kot tudi 
imunologije. Vrednost investicije je znašala 35.543 €. 
 

 VRANA 15 - nadgradnja (40x računalnik) 

Računalniško gručo VRANA smo v letu 2017 razširili za 40 novih vozlišč s skupno 160 procesorskimi 

jedri. VRANA ima sedaj skupno približno 3.500 procesorskih jeder, kar nam omogoča učinkovito 

razvijanje in uporabo računsko zahtevnih metod za računalniške simulacije mehke in biološke snovi. 

Vrednost investicije je znašala 33.708 €. 

 

Nabava osnovnih sredstev je potekala v skladu s predpisi o javnih naročilih ter planom nabave 

osnovnih sredstev. Finančni viri novih nabav so bili naslednji: 

 
Finančni viri novih nabav osnovnih sredstev v € 

Vir financiranja 2017 

MIZŠ 0 

ARRS (Paket XVI, projekti, programi) 872.172 

NATO 68.471 

KI in drugi 436.547 

Skupaj 1.377.190 

 
3.13 Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem in poročilo o ravnanju s 

premičnim premoženjem  
 

V nadaljevanju pregled nabav opreme in drugega premičnega premoženja z nabavno vrednostjo nad 
10.000 €. 
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Pregled nabav opreme in drugega premičnega premoženja z nabavno vrednostjo nad 10.000 € 

Zap. 
številka 

Vrsta premičnega premoženja Obseg 
premičnin 

Realizirana 
sredstva (v €) 

Ekonomska 
utemeljenost 

1 HPLC sistem (HPLC-PDA-FL-CAD-ECD) 1 144.436 

 
Potrebno za 
izvedbo 
znanstveno-
raziskovalnega 
dela oz. 
vodenje in 
upravljanje 
inštituta 

 
 

2 Potenciostat/Galvanostat 50A 1 42.448 

3 Kromatograf tekočinski visoke ločljivosti 1 37.749 

4 Kromatografski sistem za čiščenje proteinov 1 35.543 

5 VRANA 15 - nadgradnja (40x računalnik) 1 33.708 

6 Potenciostat/galvanostat board with EIS 
(nadgradnja) 

1 31.019 
 

7 Plinski kromatograf Micro GC Fusion 1 23.776 

8 Detektor Ultimate 3000 Binary RSLC 1 23.131 

9 Kromatografski sistem za čiščenje proteinov 1 22.886 

10 Spektrometer ALPHA-P Platinum FT-IR 1 22.782 

11 Celica ATR 1 21.985 

12 Potenciostat PGSTAT 302N 1 20.583 

13 Spectrum two FT-IR + software 1 19.656 

14 Potenciostat/galvanostat 1 18.930 

15 Visokotemperaturna celica 1 17.123 

16 Centrifuga Beckman optima L100XP ultra 1 15.965 

17 Cisco Spark Board 70 1 15.873 

18 Avto Opel Astra k sports tourer enjoy B  1 14.538 

19 Ojačevalec RF amplifier 1 13.634 

20 Detektor DAD-3000RS 1 12.232 

21 Centrifuga 5920 R hlajena+rotor FA 1 11.995 

22 Mass spectometry parts 1 11.312 

23 Detektor Shodex RI501 1 10.718 

24 Potenciostat/galvanostat with EIS 1 10.604 

 
3.14 Poročilo o izvajanju investicijskih projektov 
 
V letu 2017 je bila realizirana večina načrtovanih investicij.  
 
Realizirali smo odkup preostalega dela stavbe FKKT, s čimer je KI postal lastnik celotnega objekta, s 
čimer nadaljujemo reševanje prostorske problematike. Povezovalni hodnik med staro stavbo in NMR 
stavbo je bil zgrajen in dokončno predan v uporabo. V celoti smo prenovili prostore v kleti prizidka KI, 
s čimer smo pridobili nov laboratorij za in vivo poskuse oz. za delo na  poskusnih laboratorijskih miših.  
 
Skladno s planom dela in finančnim načrtom za leto 2017 je bila realizirana tudi nabava raziskovalne 
in druge opreme za delovanje inštituta ter nekatera manjša, nujno potrebna vzdrževalna in 
obnovitvena dela.  
 
Pri nobeni od realiziranih investicij ni bilo pomembnejših finančnih ali časovnih odstopanj v 
primerjavi s planiranimi cilji in vrednostmi. Prav tako ni bilo odstopanj ali sprememb pri predvidenih 
rezultatih v obliki fizičnih in finančnih kazalnikov s tistimi iz investicijskega programa. 
 
Skladno z mejnimi vrednostmi, določenimi v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ in realiziranimi investicijami v letu 2017, 
izdelava poročila o izvajanju investicijskega projekta določenega v 15. členu Uredbe ni potrebna.  
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3.15 Analiza kadrovanja, kadrovske politike in izobrazbene strukture  
 

Tabela prikazuje zaposlene na dan 31. 12. 2017 in na dan 31. 12. 2016 – skupaj in ločeno za določen 

in nedoločen čas po vrstah delovnih mest z obrazložitvijo. 

 

Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih 

  

Št. zaposlenih na 
dan 31. 12. 2016 

Načrtovano št. 
zaposlenih na 

dan 31. 12. 2017 

Št. zaposlenih na 
dan 31. 12. 2017 

REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 
(DM plačne podskupine H1, brez DM 
H017002, H017003, H018001) 134 134 134 

nedoločen čas 50 51 54 

določen čas 84 83 80 

DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. 
člen ZDR-1) 
(DM plačne podskupine H1, brez DM 
H017002, H017003, H018001) 2 1 3 

nedoločen čas 0 0 0 

določen čas 2 1 3 

MLADI RAZISKOVALCI 
(DM H017002, H017003 IN H018001) 41 41 44 

nedoločen čas 0 0 0 

določen čas 41 41 44 

STROKOVNO OSEBJE 
(DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G 
in J1) 116 117 118 

nedoločen čas 34 39 35 

določen čas 82 78 83 

ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO 
TEHNIČNO OSEBJE 
(DM plačne podskupine J2 in J3) 5 5 10 

nedoločen čas 5 5 5 

določen čas 0 0 5 

Skupaj 298 298 309 

 
Na dan 31.12.2017 je bilo na KI zaposlenih 309 zaposlenih. Odstotek zaposlenih se je v letu 2017 

povečal za 3,6 % glede na leto 2016, ko je bilo na KI zaposlenih 298 delavcev. 

 

Politika zaposlovanja na KI je prilagojena projektnemu načinu dela in financiranja, zato je veliko 
pogodb o zaposlitvah vezanih na projektno financiranje in posledično na sklepanje pogodb za 
določen čas. Na dan 31.12.2017 je bilo na KI zaposlenih 94 oseb za nedoločen čas in 215 za določen 
čas (v letu 2015 je bilo 89 zaposlenih za nedoločen čas in 209 zaposlenih za določen čas).  
 
Posamezna delovna mesta so sistemizirana v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest. Število sistemiziranih delovnih mest je manjše kot je dejansko število zaposlenih. Število 

delavcev, ki zasedajo delovno mesto, določa direktor. Nova delovna mesta in njihove spremembe 

določa direktor, upoštevajoč potrebe dela inštituta in predloge vodij organizacijskih enot.  

 

Kadrovski načrt KI je glede na način projektnega dela odprt. 
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V letu 2017 je z delom na KI pričelo 11 novih mladih raziskovalcev ARRS, z usposabljanjem pa 

zaključilo 9 mladih raziskovalcev ARRS.  

 

V letu 2017 se je upokojil 1 zaposleni. 

 

Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih – FTE 

  

Št. zaposlenih v 
FTE na dan 31. 

12. 2016 

Načrtovano št. 
zaposlenih v FTE 

na dan 31. 12. 
2017 

Št. zaposlenih v 
FTE na dan 31. 

12. 2017 

REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 
(DM plačne podskupine H1, brez DM 
H017002, H017003, H018001) 126,65 128,05 124,45 

nedoločen čas 49,37 49,875 53,95 

določen čas 77,28 78,175 70,5 

DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. 
člen ZDR-1) 
(DM plačne podskupine H1, brez DM 
H017002, H017003, H018001) 0,06 0,05 0,27 

nedoločen čas 0 0 0 

določen čas 0,06 0,05 0,27 

MLADI RAZISKOVALCI 
(DM H017002, H017003 IN H018001) 40,87 40,87 44 

nedoločen čas 0 0 0 

določen čas 40,87 40,87 44 

STROKOVNO OSEBJE 
(DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G 
in J1) 111,7 112,7 115,75 

nedoločen čas 33,8 38,8 34 

določen čas 77,9 73,9 81,75 

ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO 
TEHNIČNO OSEBJE 
(DM plačne podskupine J2 in J3) 5 5 10 

nedoločen čas 5 5 5 

določen čas 0 0 5 

Skupaj 284,28 286,67 294,47 
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Zaposleni glede na vir financiranja upoštevaje določila Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 
(Uradni list RS, št. 84/16) na dan 1. 1. 2018 v primerjavi s 1. 1. 2017 
 

Viri 
Realizacija 
1. 1. 2017 

Načrt 1. 
1. 2018 

Realizacija 
1. 1. 2018 

Odstopanje 
realizacije od 

načrta  
(indeks) 

1. DRŽAVNI PRORAČUN 0   0 - 

2. PRORAČUNI OBČIN 0   0 - 

3. ZZZS IN ZPIZ 0   0 - 

4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE 
JAVNE SLUŽBE (NPR. TAKSE, PRISTOJBINE, 
KONCESNINE, RTV-PRISPEVEK) 

0   0 - 

5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 

41,571 48,5712 40,667 83,73 

6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE 
SLUŽBE 

0   0 - 

7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ 0   0 - 

8. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH 
MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI 
SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

29,301 31,3013 34,041 108,75 

9. SREDSTVA ZZZS ZA ZDRAVNIKE PRIPRAVNIKE IN 
SPECIALIZANTE, ZDRAVSTVENE DELAVCE 
PRIPRAVNIKE, ZDRAVSTVENE SODELAVCE 
PRIPRAVNIKE 

0   0 - 

10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL 0   0 - 

11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN 
PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN 
PROGRAME, NAMENJENA ZA 
INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V 
IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI 

219,128 213,1275 234,292 109,93 

12. SREDSTVA ZA ZAPOSLENE NA PODLAGI ZAKONA 
O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA MED 30. 
JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2014 (URADNI LIST 
RS, ŠT. 17/14 IN 14/15 - ZUUJFO), NE GLEDE NA VIR 
IZ KATEREGA SE FINANCIRAJO NJIHOVE PLAČE 

0   0 - 

SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 12. 
TOČKE 

290 293 309 105,46 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE 0 0 0 - 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE 290 293 309 105,46 

 
 
V letu 2017 se je povečalo število zaposlenih financiranih iz sredstev za projekte in programe za 
znanost (točka 11). V letu 2017 so se začeli izvajati 3 novi projekti ERA-NET, projekt Konzorcij za 
prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo / KTT, 2 projekta raziskovalcev na začetku kariere. Iz teh 
projektov je bilo namenjenih sredstev za 11,64 zaposlenih. Iz naslova projektov in programov smo 
imeli zaradi spremembe kategorije programa dodatno 1,7 zaposlenega. Zaradi zagotavljanja podpore 
raziskovalcem smo dodatno zaposlili 3 zaposlene v skupnih službah. V novembru smo zaradi stečaja 
čistilnega servisa začasno zaposlili 5 čistilk. 



 

 

27 

Število upokojitev po posameznih delovnih mestih; število oseb, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas in so bili upravičeni do odpravnine, 

po delovnih mestih; število zaposlenih, ki jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (ali iz razloga nesposobnosti) po delovnih mestih, 

vse za leto  2017 in v FTE 

Šifra 
delovnega 

mesta 
Naziv delovnega mesta 

Število 
upokojitev (v 

FTE) 

Število oseb, ki jim je 
prenehala pogodba o 

zaposlitvi za določen čas in 
so bili upravičeni do 
odpravnine (v FTE) 

Število zaposlenih, ki jim je 
bila odpovedana pogodba o 

zaposlitvi iz poslovnih 
razlogov (ali iz razloga 
nesposobnosti)(v FTE) 

Število novih zaposlitev 
za nedoločen čas (v 

FTE) 

Število novih zaposlitev 
za določen čas (v FTE) 

H019001 asistent z doktoratom 0,0 6,0 0,0 0,0 11,3 

J017048 koordinator projektov VII/1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

H017002 mladi raziskovalec 0,0 3,0 0,0 0,0 12,0 

H017003 
mladi raziskovalec na enovitem 
doktorskem študiju 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

J015027 projektni sodelavec V 1,0 2,0 0,0 0,0 2,0 

H027001 samostojni strokovni sodelavec 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

J017106-R 
samostojni strokovni sodelavec VII/2 - 
R 0,0 3,0 0,0 0,0 16,0 

H027002 strokovni sodelavec 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 

H029001 strokovni svetnik z doktoratom 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 

H019006 višji znanstveni sodelavec 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

H019007 znanstveni sodelavec 0,0 3,5 0,0 0,0 4,5 

J019902 vodja pisarne za prenos tehnologij 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

J033001 čistilka III 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

J017013 diplomirani inženir VII/1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

J017094 razvojni inženir VII/1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

J017102 samostojni strokovni delavec VII/2(I) 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

J017925 

vodja področja / enote II - VII/1(do 5 
zaposlenih na javnem zavodu z več kot 
200 zaposlenimi) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

SKUPAJ   1,0 21,8 0,0 1,0 61,8 
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Število tujih raziskovalcev, gostujočih pri nas, in domačih raziskovalcev, gostujočih v tujini glede na 

trajanje gostovanja, za gostovanja daljša od enega meseca 

  
od 1 do 6 
mesecev 

od 6 mes. in 1 dan 
do 12 mesecev 

dlje kot 12 
mesecev 

Tuji raziskovalci, gostujoči pri nas 
(število) 

6 2 0 

Domači raziskovalci, gostujoči v tujini 
(število) 

11 2 4 

        

Države iz katerih so prišli tuji raziskovalci 
(po instituciji, v kateri so zaposleni): 

- Magyar 
Tudomanyos 
Akademia 
- University Cyril 
Metod Skopje 
- Universitat 
Bielefeld 
- Semmelweis 
University, 
Department of 
Pharmacology and 
Pharmacotherapy 
- Department of 
Physical Science, 
IISER Mohali 

- Sabanci 
University 

/ 

Države iz katerih so prišli tuji raziskovalci 
(po državljanstvu raziskovalca): 

Romunsko, 
Italijansko, 
Makedonsko, 
Tajsko, Indijsko in 
Madžarsko 

Iransko in 
Italijansko 

/ 

Države gostovanja domačih raziskovalcev 

Avstralija, 
Nemčija, Španija, 
Belgija, Italija, 
Francija, ZDA in 
Švica 

Švedska in Češka 
Nemčija, Švedska, 
ZDA in Anglija 

 

Kadrovska politika KI zasleduje cilj, da se čim večje število mladih raziskovalcev po uspešnem 
zaključku usposabljanja zaposli v akademski sferi, gospodarstvu oz. v tujini. Programi usposabljanj so 
zato osnovani predvsem na pridobivanju uporabnih znanj. Mladi raziskovalci izkoriščajo tudi možnost 
odhoda v tujino za največ 18 mesecev, kot dovoljujejo pravila ARRS ter tako pridobivajo nova znanja, 
izkušnje in imajo možnost vzpostavitve kontaktov z uspešnimi raziskovalci iz tujine in vodilnimi 
institucijami s področja kemije in sorodnih ved. Prav tako KI teži k temu, da privabi čim večje število 
tujih študentov, ki prav tako prinašajo nova znanja. 
 
Da je raziskovalno delovanje KI usmerjeno tudi v sodelovanje z znanstveniki iz tujine dokazuje 
podatek, da je bilo v letu 2017 na KI zaposlenih 30 tujih raziskovalcev iz Nizozemske, Estonije, 
Makedonije, Srbije, Rusije, Hrvaške, Kitajske, Mehike, Indije, Italije, Vietnama, BIH, Pakistana, 
Ukrajine, Kameruna, Francije, Belgije, Kolumbije. 
 
K izmenjavi mednarodnih izkušenj je prispevalo tudi 6 zaposlenih na KI, ki so v tujini gostovali in se 
usposabljanji vsaj 6 mesecev. Izpostaviti velja še krajše obiske gostujočih raziskovalcev, ki so s KI 
sodelovali kot gostujoči raziskovalci v okviru bilateralnega projekta (24), gostujoči študenti (26) in 
ostali gostujoči raziskovalci (19).  
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4.  RAČUNOVODSKO POROČILO  

 
4.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2017 

 
v EUR (brez centov) 

Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 
001 18.655.497 19.563.352 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 446.567 403.278 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 373.778 339.964 

02 NEPREMIČNINE 004 18.010.395 17.525.240 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 3.804.926 3.290.048 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 28.999.630 28.282.590 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 24.659.770 23.054.311 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 27.401 27.401 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 9.978 9.166 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 8.934.512 7.774.212 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 439 598 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 5.086.618 4.311.314 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 584.490 464.882 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 21.430 35.382 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

017 960.212 963.388 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 59.037 64.479 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 2.222.286 1.934.169 

  C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 8.116 9.495 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 7.213 8.592 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 903 903 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 27.598.125 27.347.059 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 83.458 83.458 
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Bilanca stanja na dan 31.12.2017 (nadaljevanje) 
  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 4.589.741 3.782.244 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 

035 1.800.990 1.875.875 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 665.986 674.373 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 343.592 409.660 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 354.875 184.766 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 9.048 38.735 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 1.415.250 598.835 

  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044 23.008.384 23.564.815 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 258.442 227.107 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056 19.776.773 20.628.700 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 26.901 26.901 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 2.946.268 2.682.107 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 27.598.125 27.347.059 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 83.458 83.458 
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4.2 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

           
v EUR (brez centov) 

Naziv 
Oznaka 
za AOP 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti Amortizacija 

 Neodpisana 
vrednost (31.12.) 

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve  

Prevrednotenje zaradi 
oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10  

(3-4+5-6-7+8-9) 11 12 
I. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 
upravljanju 

(701+702+703+704+705+706+707) 

700 46.211.107 26.684.323 1.377.190 0 131.705 131.174 2.285.327 18.618.116 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 403.278 339.964 44.945 0 1.656 1.656 35.470 72.789 0 0 

D. Zemljišča 704 521.260 0 0 0 0 0 0 521.260 0 0 

E. Zgradbe 705 17.003.979 3.290.048 485.156 0 0 0 514.879 13.684.208 0 0 

F. Oprema 706 28.241.482 23.043.722 843.772 0 119.460 118.929 1.734.978 4.306.023 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

707 41.108 10.589 3.317 0 10.589 10.589 0 33.836 0 0 

II. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v lasti 

(709+710+711+712+713+714+715) 

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+723) 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.3 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

           
v EUR (brez centov) 

Naziv 
Oznaka 
za AOP 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 

naložb in 
danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek odpisanih 
naložb in danih posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 
I. Dolgoročne finančne naložbe 

(801+806+813+814) 
800 27.401 0 0 0 0 0 27.401 0 27.401 0 

A. Naložbe v delnice 
(802+803+804+805) 

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Naložbe v deleže 
(807+808+809+810+811+812) 

806 27.401 0 0 0 0 0 27.401 0 27.401 0 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 27.401 0 0 0 0 0 27.401 0 27.401 0 

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki 
imajo obliko d.d. 

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki 
imajo obliko d.o.o. 

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Naložbe v plemenite kovine, drage 
kamne, umetniška dela in podobno 

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
(815+816+817+818) 

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Namensko premoženje, preneseno 
javnim skladom 

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v last drugim 
pravnim osebam javnega prava, ki imajo 

premoženje v svoji lasti 

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (nadaljevanje) 
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 

doma 
817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 
tujini 

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 
(820+829+832+835) 

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827+828) 

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dana posojila 
posameznikom 

821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Dolgoročno dana posojila javnim 
skladom 

822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim 
podjetjem 

823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila finančnim 
institucijam 

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila privatnim 
podjetjem 

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila drugim 
ravnem države 

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila državnemu 
proračunu 

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 
vrednostnih papirjev 

(830+831) 

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Dolgoročno dani depoziti 
(833+834) 

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim 
bankam 

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Skupaj 
(800+819) 

836 27.401 0 0 0 0 0 27.401 0 27.401 0 
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4.4 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev podskupin 
kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864) 
860 15.419.174 15.311.695 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 15.419.098 15.311.665 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 76 30 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 4.056 2.346 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 8.563 5.943 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 17.997 12.052 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 5.555 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 12.442 12.052 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 15.449.790 15.332.036 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 4.412.238 4.544.928 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 

872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 1.830.993 1.949.460 

461 STROŠKI STORITEV 874 2.581.245 2.595.468 

  F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 9.292.775 9.062.958 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 7.379.804 7.148.748 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 1.162.498 1.151.816 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 750.473 762.394 

462 G) AMORTIZACIJA 879 1.324.428 1.517.167 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 84.561 127.797 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 1.234 1.007 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 11.658 78 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 530 10.689 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 530 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 10.689 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 15.127.424 15.264.624 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 322.366 67.412 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 58.206 10.439 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(888-890) 

891 264.160 56.973 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

893 43.840 42.611 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 

894 280 282 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 
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4.5 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev podskupin 
kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

ZNESEK-
Prihodki in 
odhodki za 
izvajanje 

javne 
službe  

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

1 2 3 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(661+662-663+664) 
660 11.409.684 4.009.490 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 11.409.684 4.009.414 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

662 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

663 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 76 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 2.473 1.583 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 44 8.519 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 

667 9.273 8.724 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 5.555 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 9.273 3.169 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 

670 11.421.474 4.028.316 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 

671 3.331.689 1.080.549 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 

672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 1.393.615 437.378 

461 STROŠKI STORITEV 674 1.938.074 643.171 

  F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 7.057.713 2.235.062 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 5.575.120 1.804.684 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 903.252 259.246 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 579.341 171.132 

462 G) AMORTIZACIJA 679 991.063 333.365 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 73.529 11.032 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 772 462 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 1 11.657 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 

684 395 135 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 395 135 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 

687 11.455.162 3.672.262 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 

688 0 356.054 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670) 

689 33.688 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 58.206 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(688-690) 

691 0 297.848 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 

692 33.688 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

693 43.840 0 
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4.6 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev kontov Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431) 
401 15.695.542 15.319.674 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 13.074.737 12.784.766 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 12.023.516 11.120.053 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 11.407.858 11.094.568 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 
porabo 

405 11.335.506 10.985.320 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 72.352 109.248 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 
porabo 

408 0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

410 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
tekočo porabo 

411 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
investicije 

412 0 0 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

413 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 
donacij 

418 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 

419 615.658 25.485 

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430) 

420 1.051.221 1.664.713 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 
javne službe 

421 0 0 

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki 

423 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0 0 

72 Kapitalski prihodki 425 5.227 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 2.500 14.470 

731 Prejete donacije iz tujine 427 7.000 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 1.036.494 1.650.243 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 
(432+433+434+435+436) 

431 2.620.805 2.534.908 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 2.543.679 2.451.901 

del 7102 Prejete obresti 433 876 90 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 
premoženja 

434 66.448 45.191 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki 

435 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne 
službe 

436 9.802 37.726 

  II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

437 15.080.075 14.943.980 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017 
(nadaljevanje) 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 11.641.218 11.402.254 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 5.855.712 5.778.520 

del 4000 Plače in dodatki 440 5.301.164 5.184.599 

del 4001 Regres za letni dopust 441 151.878 134.822 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 351.494 353.148 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 549 35.200 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 3.691 12.783 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 46.936 57.968 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 934.922 863.138 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 479.627 463.452 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 411.856 372.156 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 11.353 10.986 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 5.419 5.250 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 

452 26.667 11.294 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 3.416.608 3.743.976 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 678.929 759.406 

del 4021 Posebni material in storitve 455 940.164 1.068.389 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 372.745 393.376 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 17.768 22.448 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 259.630 282.617 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 495.420 464.315 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 49.263 43.307 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 602.689 710.118 

403 D. Plačila domačih obresti 464 297 67 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

470 1.433.679 1.016.553 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 250.000 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 Nakup opreme 473 867.622 888.203 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 28.467 19.015 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 157.348 57.671 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 84.193 40.531 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 45.059 9.751 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor, investicijski inženiring 

479 990 1.382 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 
(482 + 483+ 484) 

481 3.438.857 3.541.726 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

482 2.031.101 1.970.601 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

483 299.951 294.349 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

484 1.107.805 1.276.776 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017 
(nadaljevanje) 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 615.467 375.694 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

486 0 0 
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4.7 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2017 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev kontov Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 
500 0 0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov 

501 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, 
ki so v lasti države ali občin 

503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 

512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 
države ali občin 

515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 

524 0 0 

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 

525 0 0 
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4.8 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2017 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev kontov Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
50 VII. ZADOLŽEVANJE 

(551+559) 
550 0 0 

500 Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 

551 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 

560 0 0 

550 Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 

561 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 

570 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 0 0 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 

572 615.467 375.694 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 

573 0 0 

 
4.9 Pojasnila k računovodskim izkazom 
 

4.9.1 Pravne podlage, oblika in vsebina poročila 
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu in predpisi, ki temeljijo na 
njegovi podlagi. Računovodski izkazi so pripravljeni za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 
2017. V poročilu so razkrite vse pomembnejše računovodske usmeritve, predpostavke in metode 
vrednotenja. 
 
Predpisani računovodski izkazi so: 
a) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
b) Bilanca stanja s prilogama o: 
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev; 

- stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil; 

c) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti; 
d) Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka s prilogama: 
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- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov; 

- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

 
KI je po Zakonu o javnih financah posredni proračunski uporabnik. Računovodski izkazi so sestavljeni 
na podlagi računovodskih predpisov, ki veljajo za določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Pri 
vodenju poslovnih knjig in vrednotenju računovodskih postavk se uporabljajo: Zakon o javnih 
financah, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 
Zakon o računovodstvu, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih 
oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu 
Zakona o računovodstvu, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava ter Slovenski računovodski standardi.  
 
Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi. Vsi zneski v 
poročilu so izraženi v evrih. 
 

4.9.2 Splošno 
KI je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV z dne 1.7.1999, z identifikacijsko številko SI 
33840890. KI izvaja neobdavčljivo, obdavčeno in oproščeno dejavnost in si skladno s 65. členom 
ZDDV-1 odbija DDV v odbitnem deležu. Končni odbitni delež DDV za leto 2017 znaša 18 %. 
 
KI je zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb skladno z 9. členom ZDDPO-2. 
 
KI pridobiva prihodke z opravljanjem dejavnosti javne službe ter s prodajo blaga in storitev na trgu. V 
skladu z zahtevo Zakona o računovodstvu zagotavlja ločeno spremljanje prihodkov in odhodkov za 
javno službo in ločeno za tržno dejavnost. 
 
Prihodki se razporejajo na dejavnost javne službe oziroma na tržno dejavnost neposredno glede na 
to, v kateri dejavnosti nastajajo. 
 
Neposredni stroški se razporejajo na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost neposredno glede 
na to, v okviru katere dejavnosti so nastali. Splošni stroški (amortizacija, splošni stroški upravljanja in 
vodenja ter drugi splošni stroški) se delijo med dejavnost javne službe in tržno dejavnost po ključu 
razmerja neposrednih stroškov obeh dejavnosti. 
 
Med prihodke trga KI evidentira naslednje prihodke: 
- prihodke od prodaje storitev domačemu gospodarstvu (domači trg), 

- prihodke od prodaje storitev tujemu gospodarstvu (tuji trg), 

- prihodke od najemnin, 

- prihodke od licenčnin in patentov, 

- prihodke od projektov okvirnih programov, 

- prihodke mednarodnih projektov. 

 
4.9.3 Računovodske usmeritve 

- Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
Neopredmetena sredstva se izkazujejo po nabavnih vrednostih in se časovno amortizirajo glede na 
dobo koristnosti, ki je opredeljena v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev. Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe ter 
oprema. Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem 
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obračunu ne presega vrednosti 500 EUR, se izkazujejo kot drobni inventar. Opredmetena osnovna 
sredstva se vrednotijo po nabavni oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. 
Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva sestavljajo nakupna cena, povečana za 
morebitne nevračljive davke, stroške prevzema in druge neposredne stroške. Nevračljive dajatve 
predstavlja davek na dodano vrednost, katerega si javni zavod lahko odbije le do višine izračunanega 
odbitnega deleža. 
 
- Finančne naložbe 
Finančne naložbe se ob pripoznanju v poslovnih knjigah izkazujejo po nabavni vrednosti, ki je enaka 
plačanemu znesku denarja ali njegovim ustreznikom. Dolgoročne finančne naložbe so naložbe v 
podjetja in centre odločnosti (CO), depoziti, naložbe v umetniška dela ipd. Kratkoročne finančne 
naložbe so depoziti in druge kratkoročne finančne naložbe.  
 
- Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 
Denarna sredstva v blagajni in dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavljajo 
denarne postavke in drugi denarni ustrezniki (gotovina v blagajni, denar na poti in sredstva na 
podračunu pri Upravi za javna plačila). Denarna sredstva se pri začetnem pripoznanju izkazujejo v 
znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. Denarna sredstva, izražena v tuji valuti, se prevedejo v domačo 
valuto po menjalnem tečaju na dan prejema. Denarna sredstva, izražena v tuji valuti, se na koncu 
obračunskega obdobja izkažejo v protivrednosti domače valute, obračunane po srednjem tečaju 
Banke Slovenije. 

Kratkoročne terjatve do kupcev se pri začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz 
ustreznih listin. Terjatve izražene v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto 
po srednjem tečaju Banke Slovenije. Dvomljive in sporne terjatve se prevrednotujejo zaradi oslabitve. 
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oz. celotnem znesku, se 
štejejo kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek se štejejo kot sporne terjatve. KI 
oblikuje popravke vrednosti terjatev za terjatve, ki so na dan bilance stanja zapadle in neplačane več 
kot leto dni ter posamično za zapadle in neplačane terjatve do enega leta, če obstaja utemeljen dvom 
v njihovo plačilo. 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so terjatve do uporabnikov, za 
katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine. 

Aktivne časovne razmejitve vsebujejo zneske vnaprej plačanih stroškov in nezaračunanih prihodkov, 
ki se nanašajo na obdobje po izteku obračunskega obdobja za katero se sestavlja bilanca, vendar 
največ za dvanajst mesecev. 
 
- Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine so dobljeni predujmi, ki jih plačajo kupci za 
bodočo dobavo proizvodov, blaga ali storitev in še niso poračunani z vrednostmi dobavljenih stvari ali 
opravljenih storitev. 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge 
prejemke iz delovnega razmerja ter z njim povezane davke in prispevke za zadnji dan meseca pred 
izdelavo bilance stanja. 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v enem letu ali prej. 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v začetku izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin 
(računov, pogodb), ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Kratkoročne obveznosti 
do pravnih in fizičnih oseb v tujini se preračunajo v domačo valuto po srednjem tečaju Banke 
Slovenija na dan bilance stanja. 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine. 
 



 

 

43 

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo kratkoročno odloženi prihodki, ki se nanašajo na 
naslednje obračunsko obdobje ter vnaprej vračunani odhodki, ki v obračunskem obdobju, za katero 
se sestavlja bilanca stanja, še niso nastali. 
 
- Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so obveznosti do ustanovitelja, ki so opredeljene s 
sredstvi oz. zneski, ki jih ima inštitut v upravljanju od ustanovitelja ter z zneski, ki so se pojavili pri 
poslovanju in pripadajo ustanovitelju. 

KI med obveznostmi za sredstva prejeta v upravljanje izkazuje:  

 obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva,  

 obveznosti za dolgoročne finančne naložbe ter  

 presežek prihodkov nad odhodki oz. presežek odhodkov nad prihodki. 
 
KI usklajuje stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje z ustanoviteljem po stanju na dan 
31.12. skladno z Zakonom o računovodstvu oz. podzakonskimi predpisi.      
 
- Prihodki 
Prihodki se po vrstah razčlenjujejo na: 

 poslovne prihodke,  

 finančne prihodke,  

 druge prihodke in  

 prevrednotovalne poslovne prihodke.  
 
Poslovne prihodke sestavljajo prihodki od prodaje proizvodov in storitev ter prihodki od prodaje 
blaga in materiala.  

Finančne prihodke sestavljajo prihodki od obresti in drugi finančni prihodki. 

Druge prihodke sestavljajo prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije ter ostali drugi 
prihodki. Kot drugi prihodki se izkazujejo tudi prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov 
iz preteklih let. 

Prevrednotovalne poslovne prihodke sestavljajo prevrednotovalni prihodki nastali pri odtujitvi 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, odpisih obveznosti iz preteklih let ter drugi 
prevrednotovalni poslovni prihodki.  

Prejeta sredstva namenjena pokrivanju izbranih odhodkov določenih s predpisi ali odločitvijo 
pristojnega organa inštituta ali države se prenašajo med prihodke preko časovnih razmejitev. 
 
- Odhodki 
Odhodki inštituta se po vrstah razčlenjujejo na:  

 poslovne odhodke,  

 finančne odhodke,  

 druge odhodke in  

 prevrednotovalne poslovne odhodke. 
 
Poslovne odhodke sestavljajo stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, stroški amortizacije in 
drugi stroški. 

Stroški materiala so vrednosti porabljenega pisarniškega in tehničnega materiala, porabljene energije 
za ogrevanje, električne energije, materiala in rezervnih delov, porabljenih za tekoče in investicijsko 
vzdrževanje, izdatki za nakup strokovne literature ter stroški odpisa drobnega inventarja, katerega 
življenjska doba je krajša od enega leta. 
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Stroški storitev so transportni stroški, stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja, stroški tiskanja 
in reklame, stroški komunalnih in poštnih storitev, potni stroški zaposlenih ter stroški drugih storitev. 
Stroški dela vsebujejo obračunane plače in nadomestila plač ter prispevke in davke, ki jih inštitut  
obračunava od teh osnov. Med stroške dela štejemo tudi regres za letni dopust, povračila za prevoz 
na delo in z dela, za prehrano med delom, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči in 
druge ugodnosti, ki jih imajo zaposleni. 
Finančne odhodke sestavljajo odhodki za obresti, odhodki iz oslabitve finančnih naložb in drugi 
finančni odhodki.  
Druge odhodke sestavljajo denarne kazni in odškodnine ter druge neobičajne postavke. Kot drugi 
odhodki se izkazujejo tudi vračila preveč zaračunanih in vplačanih prihodkov iz preteklih let. 
Prevrednotovalne poslovne odhodke sestavljajo prevrednotovalni odhodki iz oslabitve terjatev iz 
poslovanja ter iz oslabitve in odtujitve neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
- Amortizacija 
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se redno odpisujejo posamično, z 
uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava skladno s 
Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev, kjer so določene stopnje amortizacije za izvajanje rednega odpisa sredstev. 
Predpisane amortizacijske stopnje ne presegajo stopenj, ki so priznane pri obračunu davka od 
dohodkov pravnih oseb. Sredstva se začnejo amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko so 
razpoložljiva za uporabo. 
 
 
V letu 2017 so se skladno s tem pravilnikom uporabljale spodaj navedene amortizacijske stopnje: 

 zgradbe 3 %, 

 laboratorijska oprema 20%, 

 druga oprema 20%, 

 pohištvo 12 %, 

 osebni avtomobili 12,5 %, 

 računalniki 50 %, 

 druga računalniška oprema 25 %, 

 programska oprema 20 %, 

 ostale pravice 10%. 
 

4.9.4 Bilanca stanja 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so sestavljena iz neopredmetenih sredstev, 
nepremičnin, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, finančnih naložb ter dolgoročnih 
terjatev iz poslovanja. 
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Naziv skupine kontov 
Znesek   

Tekočega leta Prejšnjega leta Indeks 

1 2 3 2/3*100 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 

18.655.497 19.563.352 95 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

72.790 63.314 115 

NEPREMIČNINE 14.205.469 14.235.192 100 

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

4.339.860 5.228.279 83 

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 27.401 27.401 100 

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 9.977 9.166 109 

 

 
 
Na povečanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev vplivajo nabava raziskovalne opreme, 
laboratorijske in pisarniške opreme, dograditev stavb in obnove, ki povečujejo prihodnje koristi 
osnovnih sredstev, na zmanjšanje njihove vrednosti pa predvsem popravki vrednosti osnovnih 
sredstev. V letu 2017 izhaja povečanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev predvsem iz 
naslova pridobitev nove raziskovalne ter druge opreme za opravljanje dejavnosti. 
 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so se povečale za 
namensko prejeta sredstva za nabavo opreme iz XVI. Paketa ARRS. Obveznosti za neopredmetena 
sredstva in opredmetena osnovna sredstva so se zmanjšale za stroške amortizacije v breme virov. 
 
Odpisanost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se še uporablja za opravljanje 
dejavnosti je 61 %. Delež nepremičnin v celotnih sredstvih znaša 51 %, delež opreme v celotnih 
sredstvih pa 16 %. Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme znaša 85 %. 
 
Inštitut nadaljuje politiko investicijske dejavnosti v okviru finančnih možnosti. KI zagotavlja vire za 
vlaganja v osnovna sredstva s pridobljenimi sredstvi s strani MIZŠ (ESRR), ARRS ter lastnih virov. 
 
  

1% 

76% 

23% 

0% 0% 

Pregled dolg. sredstev in sredstev v upravljanju tekočega leta 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE  (1%)

NEPREMIČNINE  (76%)

OPREMA IN DRUGA
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA  (23%)

DOLGOROČNE FINANČNE
NALOŽBE  (0%)

DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA  (0%)
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Pomembnejša odpisana osnovna sredstva, ki so še v uporabi: 

Naziv osnovnega sredstva Zač. upor. Nabavna vr. v € Odpisana vr. v € 

NMR - 800 MHz NMR Spekrometer 1.7.2006 1.808.633 1.808.633 

NMR Spectrometer Varian I-600 9.6.1997 857.576 857.576 

Ionski kromatograf z masno spektrometrič 17.11.2008 421.612 421.612 

Mikroskop elektronski Assing SUPRA-35 29.11.2004 399.401 399.401 

Rentgenski praškovni difraktometer  16.5.2008 209.471 209.471 

NMR 800 MHz - Hladilna proba 1.7.2006 208.702 208.702 

Difractometer X-RAY D5000 Siemens 20.6.1996 179.289 179.289 

Masni spektrometer KP-MS z indukt.skoplj 5.10.2005 151.400 151.400 

Masni spektrometer LCQ Finigan Mat 11.8.1997 148.303 148.303 

NMR Spectrometer Varian U-300 1.7.2005 148.247 148.247 

 
KI med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazuje deleže v sledečih subjektih: 
- Tehnološki park - 19.901 €, 

- Razvojni center za vodikove tehnologije – 3.000 €, 

- Center odločnosti Nizkoogljične tehnologije – 1.000 €, 

- Center odličnosti EN-FIST – 1.000 €, 

- Center odločnosti Polimat – 1.000 €, 

- Center odličnosti Nanoznanosti in nanotehnologije – 1.000 €, 

- Center odličnosti za translacijsko medicino – 500 €. 

 
KI zagotavlja vire za dolgoročne finančne naložbe iz lastnih sredstev. 
 
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so sestavljena iz denarnih sredstev v blagajni in 
dobroimetja pri bankah, kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, drugih 
kratkoročnih terjatev in aktivnih časovnih razmejitev. 

 

Naziv skupine kontov Znesek  

Tekočega leta Prejšnjega leta Indeks 

1 2 3 2/3*100 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

8.934.512 7.774.212 115 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 

UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE  

439 598 73 

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 

USTANOVAH   

5.086.618 4.311.314 118 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV  584.490 464.882 126 

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  21.430 35.382 61 

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 

ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA  

960.212 963.388 100 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE  59.037 64.479 92 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   2.222.286 1.934.169 115 
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Denarna sredstva so v celoti naložena na podračunu KI pri Upravi RS za javna plačila. 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo terjatve za opravljene storitve naročnikom iz naslova 

tržne dejavnosti. Kratkoročne terjatve do kupcev v državi na dan 31.12.2017 znašajo 539.973 €, 

terjatve do kupcev v tujini pa 71.916 €. Glavnino navedenih odprtih terjatev na dan 31.12.2017 

predstavljajo nezapadle terjatve, ki so bile poravnane v januarju 2018. 

 

Za zapadle dvomljive neporavnane terjatve, je oblikovan 100 % popravek vrednosti v višini 27.399 €. 

Za zapadle neporavnane terjatve se uporabljajo sredstva izterjave kot npr. telefonska izterjava, pisni 

opomini, tožbe, predlogi izvršb. 

 

V letu 2017 je bilo na podlagi sklepa o zaključku stečajnega postopka likvidiranih za 224 € neizterljivih 
terjatev. 
 
Med kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta so izkazane terjatve do 
Agencije za raziskovalno dejavnost RS, in sicer po pogodbi o sofinanciranju stroškov za leto 2017, ter 
do ostalih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Glavnina terjatev je zapadla in bila plačana v 
januarju 2018. 
 
Aktivne časovne razmejitve so prehodno nezaračunani prihodki v višini 2.030.990 € in kratkoročno 
odloženi odhodki v višini 191.296 €, ki se nanašajo na leto 2018 (naročnine na revije, članarine, 
zavarovalne premije, šolnine). 
 
KI izkazuje med zalogami na dan 31.12.2017 za 7.213 € zalog materiala ter za 903 € zalog proizvodov. 
KI vrednoti zaloge po povprečnih cenah. 
 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so sestavljene iz kratkoročnih obveznostih do 
zaposlenih, do dobaviteljev, do uporabnikov enotnega kontnega načrta, drugih kratkoročnih 
obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev. 
 

0% 

57% 

6% 0% 

11% 

1% 

25% 

Pregled krat. sredstev in AČR tekočega leta 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE  (0%)

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH
FINANČNIH USTANOVAH  (57%)

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
(6%)

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  (0%)

KRATKOROČNE TERJATVE DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA  (11%)

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE  (1%)

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  (25%)
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Naziv skupine kontov Znesek  

Tekočega leta Prejšnjega leta Indeks 

1 2 3 2/3*100 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

4.589.741 3.491.853 131 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME 

IN VARŠČINE   

1.800.990 1.588.128 113 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   665.986 627.706 106 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   343.592 515.624 67 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   354.875 248.879 143 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 

ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   

9.048 58.661 15 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   1.415.250 452.855 313 

 

 
 
Obveznosti do dobaviteljev se poravnavajo skladno z valuto oz. v zakonsko določenih rokih. 
 
Pasivne časovne razmejitve sestavljajo:  
- kratkoročno odloženi prihodki v višini 1.112.218 €, od tega prihodki ARRS projektov/programov 

1.111.948 € in 270 € drugi kratkoročni odloženi prihodki. Sredstva bodo koriščena skladno z 

realizacijo in pogodbami najkasneje do zaključka posameznega projekta/programa;  

- vnaprej vračunani odhodki v višini 303.032 €. 

 

Delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih znaša 31 %. 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so oblikovane iz naslova prejetih sredstev evropskih 
projektov oz. drugih prejetih donacij za pokrivanje stroškov amortizacije. 
 

39% 

15% 
7% 

8% 0% 

31% 

Pregled krat. obveznosti in PČR tekočega leta 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE
PREDUJME IN VARŠČINE  (39%)

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH  (15%)

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV  (8%)

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA  (7%)

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA  (0%)

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  (31%)
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KI nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij. 
 
V skladu s Statutom KI je dal Upravni odbor soglasje direktorju za upravljanje s sredstvi 
raziskovalnega sklada za leto 2017 v višini do 187.848 € za namene opredeljene v 40. členu Statuta. 
 
Direktor je v letu 2017 odobril namensko porabo sredstev raziskovalnega sklada v višini skupno 
43.840 EUR, ki so bila porabljena za pokrivanje stroškov dela perspektivnih raziskovalcev, stroškov v 
zvezi z delom zaslužnih raziskovalcev KI, za izplačilo Preglovih nagrad in stroškov inštitutskih 
predavanj ter pokrivanje stroškov amortizacije raziskovalne opreme. 
 
KI izkazuje v bilanci stanja na dan 31.12.2017 presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.946.268 €. 
 
Na kontih izvenbilančne evidence se izkazujejo predvidena sredstva za ustanovitev visokošolskega 
zavoda. Višina teh sredstev ostaja nespremenjena napram lani (83.458 €). 
 

4.9.5 Izkaz prihodkov in odhodkov 
 

4.9.5.1 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka 
- Prihodki 

Poslovni prihodki se nanašajo na javno službo in na prodajo blaga in storitev na trgu. Prejeta sredstva 
namenjena pokrivanju izbranih odhodkov določenih s predpisi ali odločitvijo pristojnega organa 
inštituta ali države se prenašajo med prihodke preko časovnih razmejitev. 

KI je v letu 2017 realiziral celotne prihodke v višini 15.449.790 €, kar predstavlja 1 % povečanje glede 
na leto 2016. 
 
Prihodki po vrstah v €: 

Naziv skupine kontov 
Znesek   

Tekočega leta Prejšnjega leta Indeks 

1 2 3 2/3*100 

Prihodki od poslovanja 15.419.174 15.311.695 101 

Finančni prihodki 4.056 2.346 173 

Drugi prihodki 8.563 5.943 144 

Prevrednotovalni prihodki 17.997 12.052 149 

Celotni prihodki 15.449.790 15.332.036 101 

 
Celotni prihodki na zaposlenega: 

  Tekočega leta Prejšnjega leta 

Prihodki na zaposlenega 55.178 54.369 

 
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,80 % celotnih prihodkov in so se glede na predhodno leto 
povečali za 1 %. Rast prihodkov je bila realizirana tako v okviru izvajanja javne službe kakor tudi iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Kljub dodatno prejetim sredstvom za izvajanje javne službe 
s strani ARRS ob koncu leta 2017, se le-to ne odraža v celoti na realizaciji prihodkov tekočega 
poslovanja, saj do zaključka poslovnega leta ni bilo mogoče realizirati vseh načrtovanih dobav 
materiala. Del neporabljenih sredstev se bo tako prenesel v leto 2018, skladno s predvideno 
dinamiko izvajanja projektov ARRS, kar bo vplivalo na prihodke v letu 2018.  
 
- Odhodki 

Poslovne odhodke inštituta sestavljajo stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, stroški 
amortizacije in drugi stroški. 
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KI je v letu 2017 realiziral celotne odhodke v višini 15.127.424 €, kar predstavlja zmanjšanje v 
primerjavi z letom 2016 za 1 %. 
 
Odhodki po vrstah v €: 

Naziv skupine kontov 
Znesek   

Tekočega leta Prejšnjega leta Indeks 

1 2 3 2/3*100 

Stroški blaga, materiala in storitev 4.412.238 4.544.928 97 

Stroški dela 9.292.775 9.062.958 103 

Stroški amortizacije 1.324.428 1.517.167 87 

Ostali odhodki 97.983 139.571 70 

Celotni odhodki 15.127.424 15.264.624 99 

 
V celotnih odhodkih predstavljajo stroški blaga, materiala in storitev 29 % delež, stroški dela 61 % 
delež, stroški amortizacije 9 % delež in ostali odhodki 1 % delež. Stroški blaga, materiala in storitev so 
se v primerjavi s preteklim letom znižali za okoli 3 %, kar je posledica gospodarnosti poslovanja. 
Stroški dela so bili višji za 3 %, saj se je povečalo število zaposlenih na EU projektih, dodatno pa je na 
višje stroške dela vplivala sprostitev plačne lestvice, višjih zneskov regresa in sprostitve napredovanj 
javnih uslužbencev. Stroški amortizacije so se znižali zaradi zaključka amortizacijskega obdobja 
nekaterih kosov raziskovalne opreme in nekoliko manjšega obsega odpisov drobnega inventarja ter 
revij. 
 
Stroški dela v celotnih odhodkih, celotni odhodki na zaposlenega, povprečni stroški na zaposlenega 

  Tekočega leta Prejšnjega leta 

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih 61,43% 59,37% 

Celotni odhodki na zaposlenega 54.027 54.130 

Povprečni stroški dela na zaposlenega 33.188 32.138 

 
Inštitut je leto 2017 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki po davkih (po načelu poslovnega 

dogodka) v višini 308.000 €, upoštevajoč presežek prihodkov iz prejšnjih let namenjenih pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja, ki so znašali 43.840 €. 

 

Pregled stroškov dela za leto 2017 v € 
Osnovne plače 5.212.359 

Drugi dodatki  (položajni dodatek, delo v posebnih pogojih, nadurno delo...) 475.118 

Dodatek za delovno dobo in dod. za stalnost 247.723 

Sredstva za delov.usp.povečan obseg dela-redne delovne ure 100.067 

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova prod.blaga in stor. na trgu 297.000 

Nadomestila plač zaposlenih (bolniške, prazniki, dopusti...) 1.068.044 

Povračila stroškov prehrane med delom 205.519 

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 254.444 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja-KDPZ 35.925 

Regres za letni dopust 200.605 

Prispevki delodajalcev  1.162.498 

Jubilejne nagrade 8.865 

Odpravnine 24.607 

Stroški dela skupaj 9.292.775 
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4.9.5.2 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 
Celotni prihodki in odhodki ter rezultat po vrstah dejavnosti v € 

  Leto 2017 Leto 2016 Indeks 2017/2016 

  Izvajanje 

javne službe 

Prodaja 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Izvajanje 

javne službe 

Prodaja 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Izvajanje 

javne službe 

Prodaja 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Celotni prihodki 11.421.474 4.028.316 11.338.093 3.993.943 101 101 

Celotni odhodki 11.455.162 3.672.262 11.376.687 3.887.937 101 94 

Rezultat -33.688 356.054 -38.594 106.006 87 336 

 
V primerjavi s preteklim letom so bili prihodki za izvajanje javne službe višji za 1 %, skladno z 
realizacijo aktivnosti v okviru izvajanja programov in projektov ARRS oz. drugih projektov v okviru 
izvajanja javne službe. Posledično so se zvišali tudi odhodki za izvajanja javne službe. Prihodki od 
prodaje blaga in storitev na trgu so bili v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 višji za 1 %. Odhodki od 
prodaje blaga in storitev na trgu so se znižali napram lani za 6%, kar je posledica nižjih stroškov dela, 
materiala in amortizacije za izvajanje tržne dejavnosti.  
 

4.9.5.3 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
Realizacija prihodkov po denarnem toku v € 

  Tekočega leta Prejšnjega leta 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 13.074.737 12.784.766 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 12.023.516 11.120.053 

-Prejeta sredstva iz državnega proračuna 11.407.858 11.094.568 

-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 615.658 25.485 

B. Drugi prihodki za izvajanje javne službe 1.051.221 1.664.713 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 2.620.805 2.534.908 

SKUPAJ PRIHODKI 15.695.542 15.319.674 

 
V letu 2017 je bilo po denarnem toku realiziranih za 15.695.542 € prihodkov, kar je 2,45 % več kot 
preteklo leto. Povečanje prihodkov izhaja iz dodatno odobrenih in prejetih sredstev za izvajanje javne 
službe s strani ARRS ter realizacije izplačil iz naslova izvajanja projektov Pametne specializacije, ki so 
se pričeli že v letu 2016.  
 
Prav tako so se v letu 2017 povečali odhodki po denarnem toku, ki so znašali skupaj 15.080.075 €, kar 
pomeni 1 % povečanje  glede na preteklo leto. Rast odhodkov je predvsem posledica: 

- povečanja investicijskih odhodkov, kjer beležimo 41 % rast glede na preteklo leto (predvsem 

iz naslova nakupa stavbe FKKT) ter 

- povečanja odhodkov za plače in prispevke zaposlenih, kjer beležimo 2 % povečanje v okviru 

izvajanja javne službe in 3 % povečanje v okviru izvajanja tržne dejavnosti (predvsem iz 

naslova odprave varčevalnih ukrepov in povečanja števila zaposlitev v okviru izvajanja tržne 

dejavnosti).  

 
Javni zavodi in javne agencije so na podlagi 5. odstavka 77. člena ZIPRS1718 zavezani izkazati izračun 
presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku za tekoče leto ter preteklo leto, saj je leta 2015 
začel veljati Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP). Javne agencije in javni zavodi izračunavajo zbrane 
presežke preteklih let po denarnem toku, in jih zmanjšajo za neplačane obveznosti, neporabljena 
namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so 
evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije. 
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Izračun presežka prihodkov nad odhodki v € Tekočega leta Prejšnjega leta 

presežek prih. nad odh. po denarnem toku iz evid. knjižb 615.467 375.694 

vse obveznosti (R2+R9) po bilanci stanja na dan 6.006.838 5.111.266 

razlika -5.391.371 -4.735.572 

 
KI izkazuje v letu 2017 presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 615.467 €. 
Po metodologiji za izračun presežka na podlagi petega odstavka 77. člena ZIPRS1718 KI izkazuje 
presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku za leti 2017 in 2016. 
 
Realizacija prihodkov po denarnem toku iz proračuna RS po virih in namenih  

  Prihodki glede na namen 
Finančni načrt 

2017 
(rebalans) 

Realizacija 
2017 

Realizacija 
2017/Finančni 

načrt 2017 

a b c d e=d/c*100 

A+B
+C 

Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 
+ AOP 419) 

11.638.376 12.023.516 103 

A. Vir ARRS 10.624.347 10.961.302 103 

B. Vir: MIZŠ 966.407 1.012.596 105 

B1. CRP 0   0 

B2. 
Sredstva za projekte, financirane iz sredstev 
strukturnih in investicijskih skladov 

966.407 769.382 105 

B3. Investicije in investicijsko vzdrževanje 0   0 

B4. Ostalo – vir MIZŠ 0 243.213 0 

C. 
Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, 
agencije ipd.) 

47.622 49.619 104 

 
4.9.5.4 Rezultat poslovanja glede na plan za leto 2017 

 

 Po načelu nastanka poslovnega dogodka 
Primerjava realizacija/plan 2017 

 
Realizacija 2017 Plan 2017 (rebalans) Indeks realizacija/plan 

CELOTNI PRIHODKI 15.449.790 16.006.560 0,97 

Prihodki od poslovanja 15.419.174 15.993.673 0,96 

Finančni prihodki 4.056 3.953 1,03 

Drugi prihodki 8.563 3.707 2,31 

Prevrednotovalni prihodki 17.997 5.227 3,44 

CELOTNI ODHODKI 15.127.424 15.934.781 0,95 

Stroški materiala in storitev 4.412.238 4.828.812 0,91 

Stroški dela 9.292.775 9.446.355 0,98 

Amortizacija 1.324.428 1.550.723 0,85 

Ostali odhodki 97.983 108.891 0,90 

PRESEŽEK PRIHODKOV* 264.160 46.779 5,65 

*po davku od dohodkov pravnih oseb 

 
Realizirani prihodki v letu 2017 so od načrtovanih nižji za 3 %. Kljub dodatno prejetim sredstvom za 
izvajanje javne službe s strani ARRS ob koncu leta 2017, se le-to ne odraža v celoti na realizaciji 
prihodkov tekočega poslovanja, saj do zaključka poslovnega leta ni bilo mogoče realizirati vseh 
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načrtovanih dobav materiala. Del neporabljenih sredstev se bo tako prenesel v leto 2018, skladno s 
predvideno dinamiko izvajanja projektov ARRS, kar bo vplivalo na prihodke v letu 2018.  
 
Navedeno se neposredno odraža v realizaciji odhodkov glede na načrtovane odhodke v okviru 
rebalansa finančnega načrta za leto 2017, saj do zaključka leta ni bilo mogoče realizirati vseh 
načrtovanih nabav. Stroški materiala in storitev so od načrtovanih nižji za 9 %, celotni odhodki pa so 
od načrtovanih nižji za 5 %.  
 
Znesek pridobljenih in neporabljenih sredstev za izvajanje javne službe je izkazan v okviru pasivnih 
časovnih razmejitev in bo pozitivno vplival na prihodke poslovanja v prihodnjem letu. 
  
Celotno poslovanje v letu 2017 kljub navedenim odstopanjem od rebalansa finančnega načrta za leto 
2017 ocenjujemo kot zelo uspešno.  
 

 Po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

Inštitut je načrtoval prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 3.755.523 €, dejansko pa jih je 
dosegel 4.028.316 €. Plan je bil presežen za 7,3 %. 
 
Inštitut je načrtoval prihodke iz javne službe v višini 12.251.037 €, višina realiziranih prihodkov pa 
znaša 11.421.474 €. Realizacija prihodkov iz naslova izvajanja javne službe je bila od načrtovane nižja 
za 6,8 %. Zaradi pozne seznanitve glede dodatno prejetih sredstev ob zaključku poslovnega leta ni 
bilo mogoče realizirati vseh predvidenih nabav materiala, zato bodo neporabljena sredstva vplivala 
na realizacijo prihodkov v naslednjem letu.  
 

 Po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

Inštitut je načrtoval prihodke po denarnem toku v višini 15.324.078 € dejansko pa so znašali 
15.695.542 €. Plan prihodkov po načelu denarnega toka je bil presežen za 2,4 %, pri čemer so bili 
realizirani prihodki za izvajanje javne službe od načrtovanih višji za 1,6 %, realizirani prihodki od 
prodaje blaga in storitev na trgu pa za 6,9 % višji od načrtovanih.  
 

Odhodki po denarnem toku so bili načrtovani v višini 15.027.931 €, dejansko pa so znašali 15.080.075 

€. Realizirani odhodki po načelu denarnega toka so bili višji od planiranih za 0,3 %, pri čemer izhaja 

povečanje predvsem iz naslova investicijskih odhodkov. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka za leto 2017 znaša 615.467 €, načrtovan 

pa je bil presežek v višini 296.147 €. Razlogi za odstopanje izhajajo iz predhodno navedenih pojasnil v 

zvezi z realizacijo porabe prejetih sredstev v letu 2017 v prihodnjem letu.  
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PRILOGA 1: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 
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Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 
poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih 
financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in 
uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega 
zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se 
obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo 
ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da 
se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih 
financ na Kemijskem inštitutu. 

 

Oceno podajam na podlagi:  
- preveritve obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju prihodkov v inštitutu ter za 

področje preveritve obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju prodaje blaga in 

storitev iz naslova tržne dejavnosti za leto 2017 

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za ekonomsko finančno področje in splošno 

področje. 

Na Kemijskem inštitutu je vzpostavljeno: 

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

2. Upravljanje s tveganji 

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način 
ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  
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3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 
zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje 
revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje 
sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  
 
a) z lastno notranjerevizijsko službo,  
b) s skupno notranjerevizijsko službo,  
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,  
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.  
 
ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 
LORIS d.o.o. 
Trg 4. julija 67, 2370  Dravograd,  
matična številka 5864844000 
 
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR  
 

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je november 2017. 
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PRILOGA 2:  Elementi za določitev dovoljenega obsega 

sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev 
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Pojasnilo k obrazcu Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
 
Za leto 2017 je Kemijski inštitut na podlagi ugotovljenega rezultata poslovanja skladno z dovoljenim 
obsegom sredstev določenim v Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu, vračunal stroške za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v 
višini 297.000 €, ki bo skladno s Pravilnikom o delovni uspešnosti zaposlenih Kemijskega inštituta v 
celotnem znesku izplačana v letu 2018.   
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PRILOGA 3:  Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
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UPRAVLJAVEC 
ZAP. 
ŠT. 

VRSTA 
NEPREMIČNINE 

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST 

OKVIRNA 
VELIKOST 
[M2] 

PREDVIDENA 
SREDSTVA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 

POSLA 
POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

Kemijski inštitut 10 del stavbe Ljubljana 465 330.000 € DA Direktna 
pogodba 

250.000 € Realizirano 
v letu 2017 

 
 

UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA 

METODA 
RAZPOLAGANJA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 

POSLA 
POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE                 

Kemijski inštitut 1 raziskovalna 
oprema 

  2.300.000 € Javno naročilo, 
neposredna 
pogodba 

Delno Nakup 1.332.245 € Nabava 
osnovnih 
sredstev je 
bila v letu 
2016 
realizirana v 
skladu s 
finančnimi 
zmožnostmi 
in obsegom 
namenskih 
virov 
financiranja. 

 

 

 
 
 




