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Pri pripravi Poslovnega in računovodskega poročila za l. 2016 smo upoštevati naštete finančne predpise in navodila 

ministrstva: 

 drugi odstavek 62. člena ter prvi in drugi odstavek 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 in 80/16 – ZIPRS1718) 

 V. in XII. poglavje Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE),  

 Deveti odstavek 61. člena ZIPRS1718,  

 Pravilnik 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) 

 Navodilo 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) 

 Pravilnik 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 in 100/15), 

 Pravilnik 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 in 84/16) 

 15. in 16. člen Uredba 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. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 

42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),  

 Navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 109/10),  

 5. člen 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 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15), 

 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), 

 ustanovitveni akt javnega raziskovalnega zavoda in 

 navodila.  
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POSLOVNO POROČILO 
 

Poslovno poročilo sledi letnemu programu dela za leto 2016, kar pomeni, da je sestavljeno tako, da je 

razvidno uresničevanje sprejetega programa dela za leto 2016 in da je razvidno uresničevanje načrta 

ravnanja s strateškim premoženjem ter kadrovskega načrta. Vsebuje vsa poglavja iz programa dela in 

kazalce. V poročilu sta razvidna načrtovana in dosežena vrednost kazalcev ter obrazložitev razlogov v 

primerih večjih odstopanjih od ciljnih vrednosti. 
 

 

1. Vizija in poslanstvo JRZ  
 

I. Gozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena, ki svoje 

raziskovalne in strokovne cilje dosega s široko zastavljeni in kontinuirano znanstveno odličnostjo 

ter visoko strokovno kompetentnostjo. Z raziskovanjem gozdne biodiverzitete in njenega 

upravljanja v povezavi s klimatskimi spremembami je Gozdarski inštitut Slovenije pomemben 

del poglabljanja znanj in zavedanja o pomenu gozda v okolju in ravnanja z njim. S svojim delom 

inštitut utrjuje svoj status v družbi in ostaja osrednja, doma in v tujini prepoznavna zakladnica 

znanja, inovativnosti in ustvarjalnih idej v raziskavah gozda, gozdnih ekosistemov, ekologije 

divjadi, lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov.  
 

II. Gozdarski inštitut Slovenije je edini javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja 

temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, 

gozdarstva, divjadi in lovstva v Sloveniji. Inštitut se je, in se bo še naprej razvijal kot znanstveni, 

strokovni in kulturni hram odnosa do narave, dobrin in storitev, ki jih gozd daje Sloveniji. Inštitut 

v okviru raziskovalnega programa in komplementarnih raziskav izvaja javna pooblastila 

zapisana v Zakonu o gozdovih ter javno gozdarsko in okoljsko službo. 
 

 

2. Kratka predstavitev JRZ in poudarki za leto 2016 (pri poudarkih se navede tudi 

odstopanje od načrtovane vrednosti):  
 

a) Kratek opis JRZ (npr. organizacija, organi, področja, dejavnosti) 
 

Gozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega 

in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, ekologije divjadi, 

lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov. Znanstvena spoznanja omenjenih 

področij raziskovanja omogočajo raziskovanje gozdnih ekosistemov, gozdne biodiverzitete, njenih 

vlog in njenega upravljanja v povezavi s spremenljivimi klimatskimi pogoji.  
 

V okviru raziskovalnega programa in komplementarnih raziskav Gozdarski inštitut Slovenije izvaja 

naloge javne službe v interesu države: javno gozdarsko službo (JGS), javno okoljsko službo (JOS) 

ter ima javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin, ki sledijo iz Zakona o 

zdravstvenem varstvu rastlin.  
 

Gozdarski inštitut Slovenije z namenom poglabljanje znanj ter zavedanja o pomenu gozda v okolju 

in ravnanju z njim prenaša znanstvena spoznanja v vse pore trajnostnega razvoja družbe. Lahko 

rečemo, da je Gozdarski inštitut Slovenije znanstveni, strokovni in kulturni hram odnosa do narave, 

dobrin in storitev, ki jih gozd daje Sloveniji.  



Letno poročilo za leto 2016
 Gozdarski inštitut Slovenije  

 

- 2 - 

 

Gozdarski inštitut Slovenije – organigram 

Gozdarski Inštitut Slovenije je glede na Statut organiziran v naslednje organizacijske enote: 

 Programska skupina GIS in Infrastrukturni program za izvajanje javne službe na področju 

raziskovalne dejavnosti; 

 Znanstveno-raziskovalni oddelki; 

 Strokovni oddelki; 

 Uprava GIS. 
 

Trenutno deluje na Gozdarskem inštitutu Slovenije šest znanstveno-raziskovalnih oddelkov 

(organigram GIS). 

 

 

Slika 1: Organigram Gozdarskega inštituta Slovenije. 
 

 

Gozdarski inštitut Slovenije – organi 

Organi GIS so: 

 Upravni odbor GIS – UO GIS; 

 Znanstveni svet GIS – ZS GIS; 

 Direktor GIS ter 

 Kolegij kot posvetovalni organ direktorja GIS; 

 Zbor zaposlenih na GIS; 

 Zbor raziskovalcev GIS.  
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Gozdarski inštitut Slovenije – področja in dejavnosti 

 

Naloge zapisane v Zakonu o gozdovih (ZG-NPB7) 

73. člen 

(1) Gozdarski inštitut Slovenije opravlja raziskovalno dejavnost na področju gozdov, gozdarstva, 

divjadi in lovstva. 

(2) Gozdarski inštitut Slovenije je pravna oseba s statusom javnega raziskovalnega zavoda. 
 

74. člen 

(1) Gozdarski inštitut Slovenije poleg raziskovalne dejavnosti opravlja naslednje naloge javne 

gozdarske službe: 

- usmerja in strokovno vodi spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov; 

- usmerja in strokovno vodi poročevalsko, prognostično – diagnostično službo za gozdove; 

- strokovno usmerja gozdno semenarsko in drevesničarsko dejavnost; 

- razvija in strokovno usmerja informacijski sistem za gozdove; 

- pripravlja strokovne podlage in predloge normativov za opravljanje del v gozdovih. 
 

(2) Gozdarski inštitut Slovenije ima naslednja javna pooblastila: 

- izdaja potrdila za gozdno seme in sadike v skladu s predpisi o semenu in sadikah; 

- opravlja strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom. 
 

(3) Gozdarski inštitut Slovenije opravlja program statističnih raziskav za gozdove in druge naloge, 

predvidene z aktom o ustanovitvi in statutom. 

 

Raziskovalni program inštituta 

Raziskovalni program GOZDNA BIOLOGIJA, EKOLOGIJA IN TEHNOLOGIJA, katerega 

podpira INFRASTRUKTURNI PROGRAM GIS s sodobno laboratorijsko opremo, zbirkami in 

raziskovalnimi ploskvami, je organiziran v šestih oddelkih, ki raziskujejo gozd za trajnostni razvoj 

družbe v harmoniji z okoljem: 

 Oddelek za gozdno ekologijo, 

 Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko, 

 Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko, 

 Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine,  

 Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda, 

 Oddelek za varstvo gozdov. 

 

Javna gozdarska služba 

V okviru Javne gozdarske službe Gozdarski inštitut Slovenije izvaja intenzivni nadzor gozdov, 

usmerja in strokovno vodi stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov, vodi poročevalsko-

diagnostično službo za gozdove, razvija informacijski sistem za potrebe raziskovanja stanja gozdov 

ter spremlja gozdno semenarsko in drevesničarsko dejavnost. 
 

Gozdarski inštitut Slovenije si v okviru javne gozdarske službe prizadeva za sonaravno 

gospodarjenje z gozdovi in ohranjanju njihove biotske pestrosti ter nadaljnjemu razvoju sistema in 

organizacije gozdarstva ter gozdarske politike v Sloveniji. 
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Javna okoljska služba 

V okviru Javne okoljske službe na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekajo aktivnosti za izvajanje 

monitoringa emisij in ponorov toplogrednih plinov, nastalih zaradi rabe tal, sprememb rabe tal in 

gozdarstva. Slovenija se je kot podpisnica Okvirne konvencije Združenih narodov o klimatskih 

spremembah zavezala letno poročati o nastalih emisijah in ponorih toplogrednih plinov. Prav tako 

je Slovenija podpisnica Kjotskega protokola, ki države podpisnice zavezuje k zmanjšanju izpustov 

toplogrednih plinov glede na raven iz leta 1990 (za Slovenijo iz leta 1986). Kjotski sporazum 

omogoča fleksibilnost pri načinu doseganja zmanjševanja emisij. Države lahko na primer delno 

odtehtajo svoje izpuste toplogrednih plinov na račun gozdov, ki nase vežejo ogljikov dioksid in ga 

tako odstranijo iz ozračja. 

 

Javna pooblastila v Zakonu o gozdovih (ZG-NPB2) 

V skladu z Zakonom o gozdovih (ZG-NPB2) Gozdarski inštitut Slovenije izvaja javna pooblastila: 

• izdajanje potrdil za gozdno seme in sadike v skladu s predpisi o semenu in sadikah; 

•  strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom. 

 

Javno pooblastilo za izvajanje monitoringa  

Gozdarski inštitut Slovenije ima javno pooblastilo monitoringa v povezavi z emisijami toplogrednih 

plinov (TGP) za področje TGP za sektor »Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo – LULUCF« 

(Pravilnik o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal 

in gozdarstva, 2010). 

 

Naloge, ki sledijo iz Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) 

Gozdarski inštitut Slovenije ima z odločbo pristojnega ministrstva (Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano - MKGP) dodeljeno javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega 

varstva rastlin, in sicer za: 

• naloge diagnostičnih preiskav s področja entomologije in mikologije, 

• strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin, 

• naloge fitosanitarnih pregledov. 

Delo poteka v okviru Laboratorija za varstvo gozdov, ki je pod nadzorom Uprave za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).  

 

Založništvo, Založba Silva Slovenica 

Publiciranje Gozdarskega inštituta Slovenije poteka znotraj Založbe Silva Slovenica. V okviru 

založbe v izdajateljstvu z UL BF Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter UL BF 

Oddelek za lesarstvo izdaja zbirko Studia Forestalia Slovenica ter znanstveno revijo Acta Silvae et 

Ligni (ISSN 2335-3112). 

 

Prosti dostop do publikacij sodelavcev GIS: repozitorij SciVie 

Repozitorij SciVie omogoča prost dostop do publikacij vseh raziskovalcev s področja znanosti o 

življenju, okolju in zemlji in hkrati zagotavlja dostop do vseh publiciranih del za vse raziskovalce 

Gozdarskega inštituta Slovenije. Poleg Gozdarskega inštituta Slovenije so v konzorcij repozitorija 

SciVie vključeni tudi Kmetijski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo ter Oddelek za 

lesarstvi Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V SciVie so vključene tudi vse objave revij in 
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serijskih monografskih publikacij založbe Silva Slovenica, za katere je bilo pridobljeno soglasje za 

prosti dostop. SciVie je odprt tudi za vključitev drugih inštitucij iz Slovenije in tujine.  

 

Sodelovanje doma in v tujini 

Gozdarski inštitut Slovenije uspešno sodeluje s slovensko gozdarsko, lesno in naravovarstveno 

prakso, kot tudi s pedagoškimi in drugimi raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji in tujini. 

Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije sodelujejo v nacionalnih in mednarodnih programih in 

projektih, med katerimi koordinirajo projekte IEE (BIOMASS TRADE CENTER 2), SEE 

(ID:WOOD), FP7 EU RegPot (EUFORINNO), LIFE+ (LIFEGENMON, ARTEMIS …) idr.. 

 

 

b) Osnovni podatki o raziskovalni dejavnosti JRZ 

 

Število raziskovalnih projektov, razdeljeno na število projektov, katerih nosilec je JRZ in 

število projektov, kjer je JRZ kot sodelujoči 

Vrsta projekta (2016) GIS – vodilni partner GIS - partner 

ARRS temeljni 2 4 

ARRS aplikativni / 3 

Podoktorski 2 / 

MR 4  / 

Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev 

(ARRS) 

1 / 

CRP projekti 11 12 

Bilateralna naloga ARRS 1 / 

H2020 / / 

Life 2 1 

7 OP, Regionalni, ERAnet, Erasmus+, idr. 1 3+5+3 

Norveški meh.  1 / 

COST akcije / 19 

SKUPAJ EU 4 34 

MKGP 1 / 

MOP projekti 1 / 

ARSO 1* / 

Trg (domači in tuji) 26+4 1 

S K U P A J  57 46  

 

Pri projektih oz. nalogah gre za sicer relativno veliko število nalog, vendar so razlike glede 

financiranja oz. delovanja raziskovalcev in zaposlenih na nalogah zelo velike. Zaradi načina 

evidentiranja vodimo naloge po svojih stroškovnih mestih vsako posebej, čeprav bi lahko določene 

združili pod določeno OE GIS.   
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Vsebinski pregled projektov, programov, nalog, ki so potekale na GIS v l. 2016. 

 

Program 

Šifra Naslov projekta oz. naloge Financer Trajanje 

 Ustanoviteljska sredstva ARRS  

 Sredstva za izplačila po Kp ARRS  

P4-0107 Financiranje programske 

skupine 

ARRS 2016 

IP-0404 Infrastrukturna skupina ARRS 2016 

 

Temeljni  

Šifra Naslov projekta oz. naloge Financer Trajanje 

J4-5526 
Odziv rastlinskih korenin in 

mikoriznih gliv na talno hipoksijo 
ARRS 1.8.2013 - 31.7.2016 

J4-5519 
Uporaba paleoklimatskih podatkov za 

izboljševanje napovedovanja suše 
ARRS 1.8.2013 - 31.7.2016 

J2-6764 

Algoritmi modeliranja dinamike 

ekosistemov z metodami 

matematične morfologije in teorije 

mrež 

ARRS 1.7.2014 - 30.6.2017 

J4-7052 

Od nevarnega odpadka do živih tal 

– mikrobne združbe in interakcija 

tla-rastlina 
ARRS 1.1.2016 – 31.12.2018 

J4-7362 

Razvoj sodobnih metodoloških 

pristopov za preučevanje vedenja 

prostoživečih živali: raziskave nastanka 

problematičnih medvedov v kontrastnih 

okoljih Evrope 

 

ARRS 1.1.2016 – 31.12.2018 

J4-7203 

Kratkoročni in dolgoročni odzivi hrastov 

v submetidteranu na ekstremne 

vremenske dogodke s pomočjo 

drevesno-anatomaskih analiz in eko-

fizioloških meritev 

 

ARRS 1.1.2016 – 31.12.2018 

 

Mladi raziskovalci 

Mladi raziskovalec Financer Trajanje 

Katarina Flajšman ARRS 1.11.2012 – 31.5.2017 

Martina Lavrič ARRS 1.11.2014 – 30.4.2018 

Tina Unuk ARRS 1.10.2015 – 30.09.2019 

Janez Kermavnar ARRS 1.10.2016 – 30.9.2020 

 

Tuja znanstvena literatura 

Naslov projekta oz. naloge Financer Trajanje 

Nakup tuje znanstvene literature in baz ARRS 2016 
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Aplikativni projekti / podoktorski 

Šifra Naslov projekta oz. naloge Financer Trajanje 

L4-5517 

Preprečevanje vlaženja lesa, 

kot merilo učinkovitosti 

zaščite lesa pred glivami 

razkrojevalkami 

ARRS 1.8.2013 – 31.7.2016 

L4-7752 
Optimizacija predelave 

ječmena in ajde 
ARRS 1.3.2016 – 28.2.2019 

L4-7547 

Obnašanje lesa in 

lignoceluloznih kompozitov v 

zunanjih pogojih 

ARRS 1.3.2016 – 28.2.2019 

Z4-5518 

Molekularna identifikacija relacij 

patogen-gostitelj na primeru 

kompleksa rij Melampsora v 

Sloveniji 

ARRS 19.5.2014 – 18.5.2016 

Z4-7318 

Vpliv klimatskih sprememb na 

kambijevo aktivnost, nastajanje in 

zgradbo lesa ter produktivnost bukve 

(Fagus sylvatica L.) in smrekle 

(Picea abies L.) v Sloveniji 

ARRS 1.1.2016 – 31.12.2017 

 

CRP projekti 

Šifra Naslov projekta oz. naloge Financer Trajanje 

V4-1428 

Izhodišča za izboljšanje 

metodologije poročanja o 

emisijah toplogrednih plinov 

ARRS/MKGP 1.7.2014 - 30.6.2016 

V4-1430 
Zasnova monitoringa stanja 

ohranjenosti NATURA 2000 
ARRS/MKGP 1.7.2014 - 31.3.2017 

V4-1431 

Načrtovanje in gozdnogojitveno 

ukrepanje v navzočnosti tujerodnih 

invazivnih drevesnih vrst 

ARRS/MKGP 1.7.2014 - 30.6.2016 

V4-1437 

Značilnosti, problematika in 

upravljanje populacije (sive) vrane 

v urbanem okolju 

ARRS/MKGP 1.7.2014 - 30.6.2016 

V4-1438 

Zagotavljanje gozdnega 

reprodukcijskega materiala za 

potrebe obnove gozdov 

ARRS/MKGP 1.7.2014 - 30.6.2017 

V4-1439 

Razvoj novih metod detekcije, 

diagnostike in prognoz za 

tujerodne gozdu škodljive 

organizme 

ARRS/MKGP 1.7.2014 - 30.6.2017 

V4-1421 

Presoja parametrov stanja in 

razvoja gozdov za namen 

uresničevanja ciljev 

nacionalnega gozdnega 

programa 

ARRS/MKGP 1.7.2014 - 30.6.2017 

V4-1422 
Učinki žleda na gozdove glede na 

sestojne in talne značilnosti 
ARRS/MKGP 1.7.2014 - 30.6.2017 
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CRP projekti (nadaljevanje) 

Šifra Naslov projekta oz. naloge Financer Trajanje 

V4-1419 
Racionalna raba listavcev s 

poudarkom na bukovini 
ARRS/MKGP 1.7.2014 - 30.6.2017 

V4-1420 

Presoja in optimizacija načrtovanja 

in izvajanja nege mladega gozda v 

Sloveniji 

ARRS/MKGP 1.7.2014 - 30.6.2017 

V4-1429 

Razvoj metodologije za 

ovrednotenje in kartiranje 

ekosistemskih storitev gozdov v 

Sloveniji 

ARRS/MKGP 1.7.2014 - 30.6.2017 

V4-1608 
Učinki in perspektive SKP na 

slovensko kmetijstvo in podeželje 
ARRS/MKGP 1.10.2016 – 30.9.2019 

V4-1614 
Obvladovanje tveganja pri 

gospodarjenju s smreko v gozdovih 
ARRS/MKGP 1.10.2016 – 30.9.2019 

V4-1615 
Sistem ocenjevanja kakovosti 

izvajalcev del v gozdu 
ARRS/MKGP 1.10.2016 – 30.9.2019 

V4-1616 

Ocena sistema ohranjanja gozdnih 

genskih virov in stanja gozdnega 

semenarstva v povezavi z novimi 

sistemi vzgoje gozdnega drevja 

ARRS/MKGP 1.10.2016 – 30.9.2019 

V4-1623 

Razvoj metod zaznavanja poškodb 

iglavcev zaradi smrekovih in 

jelovih podlubnikov ter izdelava 

modelov za napovedovanje 

namnožitev smrekovih in jelovih 

podlubnikov v slovenskih 

razmerah 

ARRS/MKGP 1.10.2016 – 30.9.2019 

V4-1624 

Vpliv strojev na sečnjo in spravilo 

lesa na gozdne ekosisteme in 

določitev meril za njihovo uporabo 

ARRS/MKGP 1.10.2016 - 30.9.2018 

4-1625 

Indikatorji za spremljanje 

nacionalnega programa gozdov in 

trajnostnega gospodarjenja z 

gozdovi v Republiki Sloveniji 

ARRS/MKGP 1.10.2016 – 30.9.2019 

V4-1626 

Prostorska razporeditev, 

številčnost, ocena populacijskih 

trendov in potencialno širjenje 

areala vrste zlati šakal (Canius 

aureus L.) v Sloveniji 

ARRS/MKGP 1.10.2016 – 30.9.2018 

V4-1627 

Določitev najustreznejših metod za 

ocenjevanje številčnosti 

prostoživečih parkljarjev v 

Sloveniji in priprava podlag za 

njihovo vključitev v lovsko-

upravljavsko prakso 

ARRS/MKGP 1.10.2016 – 30.9.2019 
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CRP projekti - nadaljevanje 

Šifra Naslov projekta oz. naloge Financer Trajanje 

V4-1628 

Spremljanje zalog ogljika v 

kmetijskih in gozdarskih 

rabah tal za potrebe poročanje 

o nacionalni bilanci ogljika 

ARRS/MKGP 1.10.2016 – 30.9.2019 

V4-1630 

Priprava strokovnih izhodišč 

za turistično in rekreacijsko 

rabo gozdov 

ARRS/MKGP 1.10.2016 – 30.9.2018 

 

Bilateralni projekti 

Naslov projekta oz. naloge Financer Trajanje 

Slovenija – Rusija Raziskave gozdnih sestojev v 

bližini onesnaženih in degradiranih območij ter 

njihova morebitna sanacija 

ARRS 1.10.2016 – 30.9.2018 

 

Cost akcije 

 

  

Šifra Naslov projekta oz. naloge Trajanje 

COST FP1103 

Fraxinus dieback in Europe: elaborating 

guidelines and strategies for sustainable 

management (FRAXBACK) 

5.1.2012 – 24.4.2016 

COST FP1203 
European non-wood forest products network 

(NWFPs) 
9.4.2013 – 8.4.2017 

COST FP1206 

European mixed forests - Integrating Scientific 

Knowledge in Sustainable Forest Management 

(EuMIXFOR) 

19.2.2013 – 18.2.2017 

COST FP1204 

Green Infrastructure approach: linking 

environmental with social aspect in studying and 

managing urban forests 

11.12.2012 – 20.11.2016 

COST FP1202 

Strenghtening conservation: a key issue for 

adaptation of marginal/peripherial populations of 

forest trees to climate change in Europe (MaP-FGR) 

8.11.2012 – 07.11.2016 

COST FP1201 

Forest LAnd Ownership Changes in Europe: 

Significance for Management And Policy 

(FACESMAP) 

15.11.2012 – 14.11.2016 

COST ES1101 
Harminizing Global Biodiversity Modelling 

(HARMBIO) 
20.1.2012 – 19.1.2016 

COST FP1301 

Innovative management and multifunctional 

utilization of traditional coppice forests - an answer 

to future ecological, economic and social challenges 

in the European forestry sector (EuroCoppice) 

16.10.2014 – 15.10.2017 

COST FP1305 
Linking belowground biodiversity and ecosystem 

function in European forests (BioLink) 
14.05.2014 – 13.05.2018 
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Cost akcije (nadaljevanje) 

 

Javna gozdarska služba 

Naslov projekta oz. naloge Financer Trajanje 

Usmerjanje in strokovno vodenje spremljanja stanja 

razvrednotenja in poškodovanosti gozdov (RPG) 
MKGP 2016 (trajno)* 

Usmerjanje in strokovno vodenje poročevalske, 

prognostične-diagnostične službe za gozdove (PPD) 
MKGP 2016 (trajno)* 

Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin MKGP 2016 (trajno)* 

Strokovno usmerjanje in spremljanje gozdne semenarske 

in drevesničarske dejavnosti (GSD) 
MKGP 2016 (trajno)* 

Razvijanje in strokovno usmerjanje informacijskega sistema 

za gozdove (ISG) 
MKGP 2016 (trajno)* 

Pripravljanje strokovnih podlag in predlogov normativov za 

opravljanje del v gozdovih (SPPN) 
MKGP 2016 (trajno)* 

* v skladu z usklajenim programom MKGP – GIS  

Šifra Naslov projekta oz. naloge Trajanje 

COST FP1401 

A global network of nurseries as early 

warning system against alien tree pests 

(Global Warning) 

27.5.2014 – 13.5.2018 

COST FP1402 
Basis of structural timber design – from 

research to standards 
27.5.2014 – 13.5.2018 

COST FP1403 

Non-native tree species for European 

forests – experiences, risks and 

opportunities (NNEXT) 

27.5.2014 – 13.5.2018 

COST FP1404 
Fire safe use of bio-based building 

products 
27.5.2014 – 13.5.2018 

COST FP1305 

Linking belowground biodiversity and 

ecosystem function in European forests 

(BioLink) 

14.5.2014 – 13.5.2018 

COST FP1304 
Towards robust projections of European 

forests under climate change (PROFOUND) 
13.5.2014 – 12.5.2018 

COST TD1209 
European Information System for Alien Species 

(ALIEN CHALLENGE) 
2. 5. 2013 – 1. 5. 2017 

COST FP1406 

Pine pitch canker – strategies for management of 

Gibberella circinata in greenhouses and forests 

(PINESTRENGTH) 

8. 5. 2015 – 7. 5. 2019 

COST TN1401 
Capacity building in forest policy and governance 

in Western Balkan region (CAPABAL) 
2.12.2014 – 1.12.2018 

COST TN1302 

The Voice of Research Administrators - Building 

a Network of Administrative Excellence 

(BESTPRAC) 

15.10.2013 – 14.10.2017 
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Javna okoljska služba in Zdravstveno varstvo rastlin 

Naslov programa oz. naloge Financer Trajanje 

Zdravstveno varstvo rastlin 2016 MKGP 2016 

Javna okoljska služba* ARSO 2016 - 2017 

* v skladu z usklajenim programom MOP / ARSO - GIS 

 

Ostalo proračun 

Naslov programa oz. naloge Financer Trajanje 

Spodbujanje zaposlovanja mladih 

doktorjev znanosti 

ARRS 2015 - 2017 

 

Trg – domači 

Laboratorijske analize za zunanje naročnike Trg Trajanje 

Zdravstveni pregledi gozdnih drevesnic drevesnice 2016 (trajno) 

Holistic Občina Ajdovščina 30.5.2014-31.3.2016 

Izdelava logističnega modela tokov lesa v 

Sloveniji 

Ekonomski inštitut, 

Maribor 

2015-2016 

Sodelovanje pri izdelavi in posodobitvi 

kataloga stroškov  

KGZS 2015-2016 

VARBIOM; Zagotavljanje varnosti in zdravja 

pri pridobivanju, predelavi in rabi… 

ZZZS 2015-2016 

SQ4 aktivnosti GTE MGRT 2016 

Priprava informacij o gozdnih ploskvah – 

model MGROWA 

MOP 2016 

Namestitev modrih odsevnikov za 

preprečevanje povoza divjadi  

Erico 2016 

Pregled stanja v preteklosti izvedenih ukrepov 

za preprečevanje trkov vozil z divjadjo s 

predlogom nadaljnjega izvajanja ukrepov 

Visoka šola za varstvo 

okolja 

2016 

Lifewatch & LTER ZRC SAZU 2016 

EFUF konferenca 2016 

OSVAD Erico 2016 

LJUBA ZRC SAZU 2016 

Priprava biofizikalnih produktov ZRC SAZU 2016 

Izdelava študije glede potenciala izvedbe lesnih 

centrov 

trg 2016 

Laboratorij za lesno biomaso -  GTE (analize 

kakovosti pelet) 

proizvajalci, prodajalci 

pelet 

2016 

Laboratorij za lovstvo trg 2016 
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Trg – domači (nadaljevanje) 

Laboratorijske analize za zunanje 

naročnike 

Trg Trajanje 

LES – Laboratorij za elektronske naprave BF, MOL, IJS, KIS, 

NIB, Hrv, Srb,…. 

2016 

LGE – Laboratorij za gozdno ekologijo – 

analize tal, rastlin, vod, O3, odpadkov 

BF, MOL, ZRC SAZU, 

KIS, NIB, … 

2016 

LGG – Laboratorij za gozdno genetiko tuji naročniki 2016 

Mikroskopirnica GIS tuji naročniki 2016 

LGS – Laboratorij za gozdno semenarstvo semenarji in ZGS 2016 

Drevesnica in poskusni nasadi GIS drevesničarji in različni 

projekti 

2016 

Priprava ekspertiz, strokovna mnenja NIB, ministrstva, 

agencije, drugo 

2016 

Gozd Eksperimentov – izobraževana dejavnost 

(predavanja, obiski šol,…)  

osnovne in srednje šole 2016 

Založba Silva Slovenica trg 2016 

 

Trg – tuji 

Naslov projekta oz. naloge Financer Trajanje 

Analize branik in stabilnih izotopov Forest Research, UK 2016 

Izdelava preparatov za TUM TUM 2016 

EFDM EC 2016 

MONOCHAMUS (Era-Net 

Euphresco 2) 

UL BF 2016 

IAVS International Associaton for 

Vegetatation Science 

2016 

 

Mednarodni projekti 

Naslov projekta oz. naloge Financer Trajanje 

INFORMED (ERA-NET Foresterra) MKGP/EU 1.1.2015 - 31.12.2017 

BIOEUPARKS (IEE) EU 1.4.2013 - 31.3.2016 

STARTREE (7OP) EU 1.11.2012 - 30.10.2016 

S2Biom (7OP) EU 1.9.2013 - 31.8.2016 

SIMWOOD (7OP) EU 1.11.2013 - 31.10.2017 

EUFORINNO (7OP) EU 1.10.2012 - 31.3.2016 

ManFor C BD (LIFE+) EU/MKGP/MOP 1.10.2010 - 30.4.2016 

LIFEGENMON (LIFE+) EU/MOP/MKGP* 1.7.2014 - 30.6.2020 

GoForMura (EGP) EU 3.2.1015 - 30.4.2016 
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Mednarodni projekti (nadaljevanje) 

Naslov projekta oz. naloge Financer Trajanje 

DIABOLO (H2020) EU 1.5.2015  - 28.2.2019 

EFO (Erasmus+) EU 1.9.2015 – 31.8.2017 

CIA2SFM (Erasmus+) EU 1.9.2015 – 31.8.2018 

Biomasud Plus (H2020) EU 1.1.2016 – 31.12.2018 

Biovill (H2020) EU 1.3.2016 – 28.2.2019 

FORCIP+ (ECHO) EU 15.1.2016 – 15.7.2017 

GLE (Erasmus+) EU 1.9.2016 – 31.8.2018 

LIFE ARTEMIS (LIFE) EU/MOP/MOL 1.7.2016 – 31.10.2020 

RockTheAlps (Interreg Alpine Space) EU 1.11.2016 – 31.10.2019 

ForBioEnergy EU 1.11.2016 – 31.10.2019 

 

Število raziskovalnih programov 

Na GIS poteka raziskovalni program »Gozdna biologija, ekologija in tehnologija«, P4-0107-0404, 

program vodi prof. dr. H. Kraigher.  

 

Raziskovalni program, ki je bil odobren za obdobje 1.1.2015 - 31.12.2019 v višini 4,35 FTE letno 

(Gozdarski inštitut Slovenije in Univerza v Novi Gorici).  

 

Do pet najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme  

1. Oprema za lesno-anatomske raziskave; 

2. Oprema za določanje in optimizacijo kakovosti sodobnih lesnih goriv (le delno; preostanek 

načrtovan v l. 2017) 

3. CNS elementni analizator za analizo trdnih vzorcev (tla in rastlinska tkiva) ter deaglomerator; 

4. Nadgradnja optičnega in molekularnega modula v laboratoriju za varstvo gozdov GIS. 

 

Do pet najpomembnejših dosežkov raziskovalcev JRZ na področju znanosti 

Znanstvena monografija 

MRAK, Tanja (avtor, fotograf), GRIČAR, Jožica, KRAIGHER, Hojka (urednik, avtor dodatnega 

besedila). Atlas of woody plant roots : morphology and anatomy with special emphasis on fine roots, 

(Studia Forestalia Slovenica, 147). 1st ed. Ljubljana: Slovenian Forestry Institute, The Silva 

Slovenica Publishing Centre, 2016. 118 str., ilustr. ISBN 978 961-6993-02-9. 

http://eprints.gozdis.si/1666/, http://dx.doi.org/10.20315/SFS.147. [COBISS.SI-ID 283640320] 

 

Izvirni znanstveni članki 

ROSSI, S., ANFODILLO, T., ČUFAR, K., CUNY, H. E., DESLAURIERS, A., FONTI, P., 

FRANK, D., GRIČAR, J., GRUBER, A., HUANG, J.-G., JYSKE, T., KAŠPAR, J., KING, G., 

KRAUSE, C., LIANG, E., MÄKINEN, H., MORIN, H., NÖJD, P., OBERHUBER, W. PRISLAN, 

P., RATHGEBER, C. B. K., SARACINO, A., SWIDRAK, I., TREMIL, V. 2016. Pattern of xylem 

phenology in conifers of cold ecosystems at the Northern Hemisphere. Global Change Biology, 22: 

3804–3813.  

http://dx.doi.org/10.20315/SFS.147
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PRISLAN, Peter, GRIČAR, Jožica, DE LUIS, Martin, NOVAK, Klemen, MARTINEZ DEL 

CASTILLO, Edurne, SCHMITT, Uwe, KOCH, Gerald, ŠTRUS, Jasna, MRAK, Polona, TUŠEK-

ŽNIDARIČ, Magda, ČUFAR, Katarina. Annual cambial rhythm in Pinus halepensis and Pinus 

sylvestris as indicator for climate adaptation. Frontiers in plant science, ISSN 1664-462X, 2016, 

vol. 7, article 1923, 15 str., ilustr. http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2016.01923, doi: 

10.3389/fpls.2016.01923. [COBISS.SI-ID 4650150] 

 

FADY, Bruno, WESTERGREN, Marjana, KRAIGHER, Hojka, et al. Evolution-based approach 

needed for the conservation and silviculture of peripheral forest tree populations : Bruno Fady ... [et 

al.]. Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2016, vol. 375, str. 66-75, ilustr. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.05.015, doi: 10.1016/j.foreco.2016.05.015. [COBISS.SI-ID 

4430502] 

 

MRAK, Tanja, KÜHDORF, Katja, GREBENC, Tine, ŠTRAUS, Ines, MÜNZENBERGER, 

Bebette, KRAIGHER, Hojka. Scleroderma areolatum ectomycorrhiza on Fagus sylvatica L. 

Mycorrhiza, ISSN 0940-6360, 2016, vol. <v tisku>, iss. <v tisku>, str. <v tisku>. 

https://doi.org/10.1007/s00572-016-0748-6, doi: 10.1007/s00572-016-0748-6. [COBISS.SI-ID 

4609958] 

 

DE GROOT, Maarten, ELER, Klemen, FLAJŠMAN, Katarina, GREBENC, Tine, MARINŠEK, 

Aleksander, KUTNAR, Lado. Differential short-term response of  functional groups to a change in 

forest management in a temperate forest : Maarten de Groot ... [et al.]. Forest Ecology and 

Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2016, vol. 376, str. 256-264, ilustr. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.06.025, doi: 10.1016/j.foreco.2016.06.025. [COBISS.SI-ID 

4431782] 

 

FERLAN, Mitja, ELER, Klemen, SIMONČIČ, Primož, BATIČ, Franc, VODNIK, Dominik. Carbon 

and water flux patterns of a drought-prone mid-succession ecosystem developed on abandoned karst 

grassland. Agriculture, ecosystems & environment, ISSN 0167-8809. [Print ed.], 2016, no. 220, str. 

152-163, ilustr., doi: 10.1016/j.agee.2016.01.020. [COBISS.SI-ID 8350329] 

 

POPOVIC, Milica, ŠUŠTAR, Vid, GRIČAR, Jožica, ŠTRAUS, Ines, TORKAR, Gregor, 

KRAIGHER, Hojka, DE MARCO, Ario. Identification of environmental stress biomarkers in 

seedlings of European beech (Fagus sylvatica) and Scots pine (Pinus sylvestris). Canadian journal 

of forest research, ISSN 0045-5067, 2016, vol. 46, no. 1, str. 58-66, ilustr., doi: 10.1139/cjfr-2015-

0274. [COBISS.SI-ID 4086011] 

 

MCDOWELL, Nate G., et al. Multi-scale predictions of massive conifer mortality due to chronic 

temperature rise. Nature climate change (Print), ISSN 1758-678X, 2016, vol. 6, no. 3, str. 295-300. 

http://dx.doi.org/10.1038/NCLIMATE2873, doi: 10.1038/NCLIMATE2873. [COBISS.SI-ID 

4319398] 
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Najpomembnejši dogodki - Gozdarski inštitut Slovenije 

 19. Evropski forum za urbano gozdarstvo (European Forum on Urban Forestry / EFUF), 

»Urbani gozdovi za prilagodljiva mesta«; 31. 5 . – 4. 6. 2016, Ljubljana in Celje; organizacija 

GIS, so-organizacija EFUF, MOL in ZGS (http://efuf2016.gozdis.si/). Sodelovalo čez 100 

udeležencev iz 23 držav Evrope, obeh Amerik in Azije. Zbornik prispevkov: 

http://www.gozdis.si/data/publikacije/EFUF2016/EFUF_2016_BoA.pdf Na forumu je bilo 

predstavljenih čez petdeset znanstvenih in strokovnih prispevkov; predavanja so bila preko spleta 

predvajana v živo, dokumentiranih je bilo čez 700 ogledov po vsem svetu. Odmevnost je bila 

izkazana tudi preko spletnih orodij, Twitter-ja (informacija o forumu je dosegla 25.000 

naslovov), več kot 5.000 ljudi na Facebooku in več kot 600 ljudi dnevno po elektronski pošti. 

Pred forumom je 31. maja 2016 v Ljubljani (GSI) potekala delavnica FAO Silva Mediterranea 

skupina VII za »Urbano in peri-urbano gozdarstvo« (25 udeležencev iz mediteranskih držav).  

 Izzivi gozdne tehnike 2016 – 17.3.2016 – Posveta na temo gozdne tehnike se je udeležilo več 

kot 110 udeležencev iz različnih inštitucij ter podjetji, ki delajo na področju gozdarstva. Na 

posvetu je Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko predstavil svoje znanstvene in strokovne 

dosežke ter ideje za prihodnja raziskovanja.  

 GOZD in LES: Sistemski problemi obnove gozdov; 24.11.2016, SAZU v soorganizaciji GIS. 

Na srečanju so poleg akademikov sodelovali predstavniki vseh vidnejših gozdarskih institucij s 

področij gozdarstva in lesarstva: Gozdarskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire ter 

Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Lesarskega grozda GZS, 

novoustanovljena družba Slovenski državni gozdovi d.o.o., Kmetijsko gozdarske zbornice in 

predstavniki gozdnih semenarjev in drevesničarjev. 

 GOZD in LES: Ideja, invencija, inovacija, Kosovelova dvorana Cankarjevega doma, 

12.05.2016 – znanstveno srečanje z mednarodno udeležbo sta organizirala Gozdarski inštitut 

Slovenije in Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete. 

 Metodologije ocen vplivov tveganja: Svet za varovanje okolja in Gozdarski inštitut Slovenije 

sta 16.01.2916 na SAZU organizirala posvet z mednarodno udeležbo. 

 Globalne spremembe in obalno-kraška regija: pogled v leto 2035 – delavnica projekta 

INFORMED, Gozdarski inštitut Slovenije je 23. novembra 2016 v Sežani organiziral delavnico 

v sodelovanju z Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete 

Univerze v Ljubljani. 

 

Število projektov, financiranih iz okvirnih programov EU FP7 in Obzorja 2020, in 

višina sredstev v EUR 

V letu 2016 so bili iz okvirnih programov EU FP7 financirani štirje projekti ter iz programa Obzorje 

2020 trije projekti, skupaj v vrednosti 234.805 €. 

 

Število projektov, financiranih iz drugih mednarodnih virov, in višina sredstev v EUR  

Iz drugih mednarodnih virov je bilo v letu 2016 financiranih 12 projektov v skupni višini 716.754 €. 
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Število patentov in inovacij (število vloženih patentnih prijav na patentni urad, ki so 

opravili popolni preizkus patentne prijave; število patentnih prijav pri European 

Patent Organisation (EPO); število odobrenih patentov; število prodanih patentov; 

število inovacij) 

prof. dr. Tomislav Levanič in 

dr. Simon Poljanšek 

Increment borer accessory : Pripomoček pri prirastnem svedru: 

EP2695690 (A1), 2014-02-12. Hague: European Patent Office, 

2014. 1, 3, 1 f., ilustr.  

[COBISS.SI-ID 3569574]1 

dr. Peter Železnik in  

dr. Mitja Ferlan  

A method for measuring the dynamics of root development and 

apparatus for carrying out said method : EP2289307 (B1), 

2012-12-26. Munich: European Patent Office, 2012. 6 f., ilustr. 

[COBISS.SI-ID 3076262]2 

 

c) Osnovni finančni podatki 

 

Celotni prihodki in odhodki za leto 2016 ter poslovni rezultat leta 2016 (presežek prihodkov nad 

odhodki AOP 888 ali presežek odhodkov nad prihodki AOP 890): V letu 2016 so znašali celotni 

prihodki inštituta 3.562.843 € (AOP 870), celotni odhodki pa 3.554.871 € (AOP 887). Presežek 

prihodkov nad odhodki je znašal 7.972 € (AOP 888). 

 

Delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti (v odstotku od celotnih prihodkov) in delež prihodkov, 

pridobljenih v sodelovanju z gospodarstvom (v odstotku od celotnih prihodkov): 

 

Iz naslova tržne dejavnosti so znašali prihodki 7 % prihodkov celotnih prihodkov Gozdarskega 

inštituta Slovenije. Prihodki iz naslova sodelovanja z gospodarstvom so znašali 3 % celotnih 

prihodkov inštituta. 

 

d) Osnovni kadrovski podatki  

število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 78 zaposlenih 

število raziskovalcev, razdeljeno glede na spol na dan 

31. 12. 2016 

48 raziskovalcev (vključno z mladimi 

raziskovalci in dopolnilno zaposlenimi), 

od tega 28 moških in 20 žensk 

število raziskovalcev JRZ vključenih v pedagoški 

proces v letu 2016 

7 

število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, 

gostujočih na JRZ v letu 2016 

1 

število mladih raziskovalcev 4 

  

                                                           
1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D

&date=20140212&CC=EP&NR=2695690A1&KC=A1.  
2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument;jsessionid=46828DE50D2EA3B6E3006

4887ED284EF.espacenet_levelx_prod_0?FT=D&date=20121226&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=EP&N

R=2289307B1&KC=B1&ND=1. 
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e) Realizacija programa dela v odstotku 

 

Realizacija je bila izvedena v skladu s programom dela, t. j. 100%.  

 

Lansko leto smo imeli več nesrečnih slučajev tako na GIS (laboratoriji - težave z nihanjem napetosti) 

kot na raziskovalni infrastrukturi v naravi ( požar na krasu ), ki so povzročile škodo na laboratorijski 

opremi in terenski infrastrukturi (sistem napajanja merilnih naprav). Kljub temu pa lahko potrdimo, 

da smo izvajali delo v skladu s programom dela v l. 2016.  

 

f) Drugi poudarki (po presoji JRZ) 

 

V letu 2016 so bile najzahtevnejše naloge raziskovalcev pridobivanje novih projektov, tako v 

Sloveniji kot tudi na EU razpisih. Uspešnost na razpisih je bila glede na splošno neugodne razmere 

v raziskovalni dejavnosti nizka. Kljub temu je bilo v letu 2016 razmerje prihodkov Gozdarskega 

inštituta Slovenije 60 : 40 med variabilnimi prihodki ter relativno zanesljivimi viri (program, javna 

služba, ustanoviteljska sredstva). 

 

Kljub stabilizaciji do pred treh let padajočih sredstev namenjenih raziskovalni dejavnosti, nas še 

vedno izredno skrbi stanje t. i. »integralnega dela proračuna za raziskovalno dejavnost« pri ARRS, 

ki glede na trende še naprej vodi v padanje realnih sredstev in posledično kakovosti raziskovalnega 

dela na javnih raziskovalnih zavodih ter posledično v destabilizacijo in nekonkurenčnost slovenske 

znanosti.  

 

Delo na razpisih zahteva veliko angažiranost vseh zaposlenih zlasti pa vodilnih raziskovalcev. 

Priprava projektnih prijav zahteva od nekaj tednov do več mesecev pole angažiranosti vodilnih 

raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenije. Ocenjujemo, da na GIS porabimo več kot 6.000 ur 

letno izključno le za prijave novih projektnih nalog (več kot 3 FTE), ter primerljivo število ur 

dodatno še za  poročanje (vsebinsko, finančno-vsebinsko, idr.). Oboje seveda ob majhnih možnostih 

za uspeh dodatno slabi raziskovalno dejavnost Gozdarskega inštituta Slovenije in širše gledano tudi 

celotno slovensko znanost. 

 

Če se k temu priključijo tudi spremembe zakonodaje, sistemsko povečevanje plač, sledi pri 

posrednih  prejemnikih proračunskih sredstev (JRZ; 2015 - 2016 – 2017: na leto se povečuje masa 

plač za cca 5% ). Posledica postopnega spreminjanja nabora ukrepov Zakona za uravnoteženje 

javnih financ je sprememba stroškov dela, je bila vrednost  FTE na GIS v letu 2013 29.643 €, v letu 

2016 pa že 31.206 €. Tako je edina možnost za pokritje letnih bilanc inštituta/tov povečevanje števila 

tržnih projektov in večji uspeh na mednarodnih projektih. Dobri, mlajši kadri se v takih razmerah 

zaradi nestimulativne politike nagrajevanja in vse težjih razmer dela na JRZ odločijo za bolje 

plačano in mirnejše delo na univerzah, državnih zavodih oz. ministerstvih oziroma v vse večjem 

številu odhajajo v tujino. Praviloma so na takšnih institucijah za ista delovna mesta v primerjavi z 

JRZ-ji višji plačilni razredi (javni zavodi, ministerstva, agencije) ter posledično osebni prihodki ter 

izplačila za delo na projektih (na univerzah).   
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Težava GIS so tudi izjemno nizka sredstva Infrastrukturnega programa ARRS, katerega namen je 

vzdrževanja osnovne raziskovalne infrastrukture. Kljub uspešnem povečanju kapacitete v obdobju 

2015-2016, tako laboratorijskih prostorov, števila laboratorijske opreme ter terenske raziskovalne 

infrastrukture (npr. objekt Podgorski Kras, trajne raziskovalne ploskve, vzpostavitev t.t. super-size 

trajnih ploskev) so sredstva na zaposlenega (420 € / zaposlenega) štirikrat do tridesetkrat (!) nižja, 

kot pri primerljivih nacionalnih inštitutih  (preglednica spodaj – stanje v l. 2015; podatki splet). 

 

Prikaz sredstev na zaposlenega iz IP (ARRS) po inštitutih 

Zap. 

št. 
Inštitut 

IP – plače 

(€) 

IP – MS 

(€) 

Povprečno 

št. zaposlenih 

(AJPES) 

IP na 

zaposlenega 

(€) 

1 Inštitut za narodnostna 

vprašanja 
85.408,00 154.363,00 18 13.320,61 

2 Inštitut za novejšo 

zgodovino 
117.436,00 183.826,13 23 13.098,35 

3 Urbanistični inštitut 

Republike Slovenije 
21.352,00 222.500,00 27 9.031,56 

4 Inštitut za ekonomska 

raziskovanja 
85.408,00 97.707,39 21 8.719,78 

5 Pedagoški inštitut 21.352,00 206.051,45 34 6.688,34 

6 Inštitut za kovinske 

materiale in tehnologije 
64.056,00 150.000,00 53 4.038,79 

7 Znanstvenoraziskovalni 

center Slovenske 

akademije znanosti in 

umetnosti 

491.096,00 520.000,00 284 3.560,20 

8 Geološki zavod 

Slovenije 
183.627,20 73.280,80 84 3.058,43 

9 Kmetijski inštitut 

Slovenije 
277.576,00 226.443,66 169 2.982,36 

10 Zavod za gradbeništvo 

Slovenije 
190.032,80 314.940,72 178 2.836,93 

11 Nacionalni inštitut za 

biologijo 
128.112,00 173.434,82 114 2.645,15 

12 Institut "Jožef Stefan" 533.800,00 1.417.956,48 798 2.445,81 

13 Kemijski inštitut 224.196,00 366.870,63 271 2.181,06 

14 Gozdarski inštitut 

Slovenije 
21.352,00 9.311,06 73 420,04 

 SKUPAJ 2.444.804,00 4.116.686,14   
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3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posrednih uporabnikov 

 

Poročilo je del poslovnega poročila, s katerim posredni uporabnik poroča o uresničitvi ciljev, ki so 

določeni v obrazložitvi njegovega finančnega načrta ali programa dela za preteklo leto, in rezultatih 

njegovega poslovanja ter pri tem ocenjuje svojo gospodarnost, učinkovitost ter uspešnost. Poročilo 

obsega:  

 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje JRZ 

 

Strokovna področja dela na GIS določajo in usmerjajo: 

 Sklep o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije 

(Uradni list RS, št. 1/94, 65/99, 69/02, 11/06 in 47/11), v katerem je opisan obseg dejavnosti 

GIS in njegove obveze kot JRO za izvajanje javnih služb v obliki programov. (javno službo na 

področju raziskovalne dejavnosti izvaja programska skupina P4 – 0107 Gozdna biologija, 

ekologija in tehnologija, na področju gozdarstva Javna gozdarska služba, aktivnosti na področju 

okolja pa Monitoring ponorov in emisij TGP za sektor raba tal, spremembe rabe tal in 

gozdarstvo). 

 Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 

ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) 

opredeljuje naloge Javne gozdarske službe (JGS-GIS) za potrebe Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano (MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) in daje GIS tudi javna 

pooblastila za izdajo potrdil za gozdno seme in sadike 

  v skladu s predpisi o semenu in sadikah in za opravljanje strokovnega in zdravstvenega nadzora 

nad gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom ter opravljanje programa nekaterih statističnih 

raziskav za gozdove. 

 Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu (2006). 

 Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 

ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) 

 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 

57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) 

 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) 

 Strateški raziskovalni program Slovenske Gozdno lesne tehnološke platforme (2006). 

 Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št. 111/07) 

 Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11) 

 Statut GIS (2011). 

 Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur. l. RS 58/02, 85/02, 45/04, 77/11) s 

podzakonskimi akti. 

 Direktiva Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega 

materiala. 

 Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

36/10 in 40/14 – ZIN-B) 

 Pravilnik o varstvu gozdov. Ur. l. RS, št. 114/2009. 
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 Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov 

rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04 in 142/04) 

in Direktiva Sveta št. 2000/29/ES, [Priloge I, II, II, IV, V, in VI]. 

 Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 

40/14 in 56/15) 

 Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2014 (2009), Operativni 

program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (2014). 

 Uredba o lesu (Regulation (EU) No 995/2010). 

 Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013; nova perspektiva 2014-2020. 

 Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10, 

98/12, 62/13, 90/13, 108/13 in 9/16 – ZGGLRS) 

 Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09) 

 Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 17/11). 

 Pravilnik o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe 

tal in gozdarstva (Uradni list RS, št. 50/10) 

 Podnebno-energetski sveženj EU. 

 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 

in 91/15 – ZJN-3) 

 Strategija pametne specializacije (SPS) 2014-2020 (2014…). 

 

Splošni in mednarodni okvir delovanja GIS predstavljajo: 

 Sklepi konference ZN o okolju in razvoju (UN Conference on Environment and Development, 

UNCED) 1992 v Riu de Janeiru z naslednjimi dokumenti: (a) Agenda 21, (b) Deklaracija o 

okolju in razvoju, (c) Izjava o Gozdnih načelih, (č) Okvirna Konvencija ZN o podnebnih 

  spremembah (UNFCCC) in (d) Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD) (e ) Konvencija 

Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji/degradaciji tal (UNCCD).  

 RIO + 20 Konferenca ZN o trajnostnem razvoju (2012). 

 Smernice Medvladnega odbora za gozdove (Intergovernmental Panel on Forests, IPF) (1995-1997). 

 Smernice Medvladnega foruma za gozdove (Intergovernmental Forum on Forests, IFF; 1997-2000). 

 Deklaracije in resolucije: Strasbourg (1990), Helsinki (1993), Lizbona (1998), Dunaj (2003),  

Varšava (2007), Oslo (2011) Ministrskih konferenc o varovanju gozdov v Evropi (Ministerial 

Conference on the Protection of Forest in Europe, MCPFE oz. Forest Europe). 

 Kjotski protokol 1997 kot amandma k Okvirni konvenciji ZN o podnebnih spremembah.  

 Gozdarska strategija EU (1998), temelječa na sklepih UNCED in resolucijah Ministrskih 

konferenc o varovanju gozdov v Evropi (MCPFE). 

 Alpska konvencija (1999).  

 Direktiva Sveta o ohranjanju prostoživečih ptic (1979). 

 Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov (1992). 

 Evropska vodna direktiva (Water Frame Directive 2000/60/ES). 

 Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti (2002). 

 Natura 2000 – Evropsko omrežje posebnih varstvenih območij (2004). 

 Vizija 2030 Evropskega gozdnega in lesnega sektorja kot del Gozdno lesne tehnološke 

platforme EU (2005). 

 Gozdni akcijski program EU (2006). 

 Evropska strategija o tleh (European Soil Thematic Strategy, COM(2006) 231). 

 Evropska poplavna direktiva (Floods Directive 2007/60/EC). 

 Akcijski načrt »Les je lep« (2012). 
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 Obzorje 2020 – akcijski načrt EU za razvoj raziskovanja in inovativnosti. 

 Obveznosti poročanja RS mednarodnim organizacijam (Eurostat, UNECE, FAO …). 

 Sklep št. 529/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2013) o pravilih za obračunavanje 

emisij in odvzemov TGP, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe 

zemljišč in gozdarstvom, ter informacijah o ukrepih v zvezi s temi dejavnostmi. 

 Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij 

TGP in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami 

na nacionalni ravni in ravni Unije. 

 

Letni finančni načrt o poslovanju Gozdarskega inštituta Slovenije je sestavljen na 

podlagi naslednjih predpisov: 

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) 

 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 

 Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 

ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) 

 Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – 

popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15 

– popr., 95/15 in 98/15) 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 

101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 

 Pravilnik 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 in 84/16) 

 Pravilnik 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 

in 100/15) 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) 

 Navodilo 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) 

 Pravilnik 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) 

 Pravilnik o načinu in rokih za usklajevanje terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur. l. 

RS 117/02, 134/03). 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 

96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718) 

 Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16) 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 

13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 

– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) 

 dopis Ministrstva za javno upravo št. 0100-825/2015/3 z dne 15. 12. 2015: Ukrepi na področju 

plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju: 

http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DPJS/Zakonoda

ja/ZUPPJS16_-_pojasnilo_P.pdf 

 druge veljavne predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta, 

 predmetna izhodišča in navodila.  
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 Drugi predpisi, ki urejajo finančno poslovanje proračunskih uporabnikov. 

 

Dolgoročni cilji, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oziroma 

področnih strategij in nacionalnih programov (navedite strateške/dolgoročne cilje, kot 

izhajajo iz programa dela za leto 2016) 

 

Dolgoročni in srednjeročni cilji delovanja Gozdarskega inštituta Slovenije so ne glede na težave z 

vzdržnim dolgoročnim financiranjem primarno usmerjeni k doseganju odličnost v znanosti, 

strokovnosti, povezovanju in sodelovanju z gospodarstvom in iskanju odgovorov na družbene in 

okoljske izzive, ki nastajajo ob novih družbenih in okoljskih razmerah, stremimo tudi k razvojnim 

in tehnološkim izzivom ter skrbi za trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri.  

 

Konkretni dolgoročni in srednjeročni cilji delovanja Gozdarskega inštituta Slovenije so:  

 Dolgoročni raziskovalno razvojni program na celotnem področju gozdarstva.  

 Izvajanje aktivnosti v podporo vzpostavljanju gozdno-lesne verige v Sloveniji.   

 Upoštevanje strateških globalnih usmeritev in upoštevanje novo nastajajočih razvojnih 

paradigem, ki trajnostni razvoj v raziskovalnih usmeritvah inštituta (gozdarstvo ima tu najdaljšo 

tradicijo) vključuje v vse razvojne usmeritve sodobne družbe.  

 Dolgoročna opredelitev statusa inštituta kot javne raziskovalne organizacije nacionalnega 

pomena z ustreznim finančnim portfeljem kot podlaga za vsebinsko definiranje raziskovalne in 

razvojne dejavnosti.  

 Vlaganje v izobraževanje in razvoj zaposlenih. Spodbujanje sodelovanja in habilitiranja v 

okviru izobraževalnih institucij.  

 Intenziviranje sodelovanja v mednarodnem raziskovalnem prostoru in interdisciplinarnih 

programih.  

 Poglobljeno sodelovanje z domačimi raziskovalnimi institucijami, izobraževalnimi 

organizacijami, predvsem pa z gospodarstvom.  

 Trajna skrb za kakovostno izboljševanje raziskovalne infrastrukture in opreme.  

 Povečevanje števila vplivnih znanstvenih objav in kompetentnih strokovnih referenc, prenos 

znanja strokovni in laični javnosti.  

 Aktivno sodelovanje v procesih strateških usmeritev glavnih razvojnih in raziskovalnih 

področij »HORIZON 2020« in »Life« programa ter priprava projektnih prijav. 

 

Najpomembnejši za uspešno delovanje Gozdarskega inštituta Slovenije so ljudje. Njihova 

strokovnost, znanstvena odličnost, njihova predanost raziskovalni radovednosti ter zaveza 

posredovanja rezultatov naročnikom ter javnosti, njihova osebna rast in timsko. 

 

Vzpostavitev standardov kakovosti ne sme biti le cilj ampak sredstvo za doseganje urejenega, 

odgovornega, transparentnega in prepoznavnega delovanja institucije, tako navznoter za zaposlene, 

kot navzven za javnost, naročnike, partnerje in lastnike gozdov.   
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Letni/kratkoročni cilji, zastavljeni v programu dela ali v obrazložitvi finančnega 

načrta za leto 2016 

 

Kratkoročne cilji Gozdarskega inštituta Slovenije, kot so bili zapisani v letnem načrtu dela so: 

 Vlaganje v izobraževanje zaposlenih za dvig kakovosti raziskovalnih rezultatov (kratkoročni 

in dolgoročni cilj). 

 Usklajevanje znanstveno raziskovalnega dela s strokovnim delom. Reševanje konfliktov med 

stroko in znanostjo predvsem z vidika aktov Gozdarskega inštituta Slovenije predvsem v 

relaciji s pravilniki in vedenjem nacionalnih financerjev.  

 Sodelovanje na projektnih in programskih razpisih, pridobivanje novih domačih in 

mednarodnih projektov. Spremljanje prijav na razpise in analiza razlogov za morebitne 

neuspehe na razpisu (stalna naloga Znanstvenega Sveta GIS). 

 Ohranjanje oz. nadgrajevanje Javne gozdarske služne, okoljske službe ter programske in 

infrastrukturne skupine; izvajanje aktivnosti za povečanje obsega javnih sredstev skladno z 

vsebinskimi in zakonodajnimi podlagami.  

 Organizacija odmevnih mednarodnih in domačih znanstvenih prireditev; izvajanje večjega 

števila delavnic ter zagotavljanje pomoči pri izvedbi medijskih dogodkov.  

 Sodelovanje in povezovanje z uporabniki naših znanj in rezultatov, t. j. z vsemi deležniki v 

gozdno-lesni proizvodni verigi in z deležniki s področja varstva narave in uporabe nelesnih 

proizvodov in storitev gozdov. 

 Zagotoviti redno delovanje založniške dejavnosti inštituta: po večjem številu edicij v 2015 ter 

končanju projekta moramo EUFORINNO poiskati nove možnosti sofinanciranje te 

dejavnosti. 

 Zagotavljanje financiranja zavoda in pokrivanja stroškov delovanja. 

 Usklajenost finančnih tokov prihodkov in odhodkov za zagotavljanje likvidnosti.  

 Nadaljnja implementacija sistema za vodenje projektov ter programa za spremljanje naročil; iskanje 

novih možnosti spremljana in načrtovanje znanstveno-razvojno-raziskovalne dela (IT rešitve).  

 Intenzivnejša in usmerjena promocija Gozdarskega inštituta Slovenije prek socialnih omrežij, 

v dnevnem časopisju in revijah, vključevanje mladih v aktivnosti GIS (študenti gozdarstva, 

sodelovanje v okviru lokalnih pobud, pobud MOL, sodelovanje z društvi, nevladnimi 

organizacijami, idr.). 

 Urejanje področje arhivskega gradiva – iskanje ustreznega partnerja za pomoč pri pripravi in 

hranjenju arhivov (postopki, postavitev pravil,…) ter digitalnih podatkov arhiva. 

 Nadaljnje urejanje področja varnosti in zdravja pri delu. 

 Nadaljevanje urejanja okolice Gozdarskega inštituta Slovenije, vzdrževanje in nadgradnja 

gozdne poti za glavno zgradbo GIS, vzdrževanje in dodatna vzpostavitev ustvarjalno-

sproščujoče točke na vrtu GIS (klopi in miza; Wi-Fi polje; usklajevanje z MOL glede obnove 

poti na Rožnik; poseg drevja v skladu z zahtevami ZGS (trajno).  

 V sodelovanju z Elektro Ljubljana nadaljevanje aktivnosti za prestavitev transformatorske 

postaje na vrtu GIS; itd.).  

 Spremljanje delovanja Gozdarske knjižnice (GK) na dveh lokacijah; iskanje (idejne) rešitve 

prihodne obnove GK na lokaciji GIS.  
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Druge aktivnosti:  

 

 Preverjanje področij raziskovalnega dela GIS (kontinuiran proces): relevantnost področij in 

njihovo umeščanje v širše področje gozdarstva; analize vsebujejo tako  finančni in vsebinski 

vidik; ugotoviti je potrebno preveliko oz. premajhno število raziskovalcev, ugotoviti kaj je 

potrebno razvijati, oz. kaj lahko ostane v današnjih 

  okvirih oz. kje so potrebne preusmeritve. Namen je pridobiti nabor ključnih kadrov, ki so 

nujni za nadaljnji razvoj in obstoj raziskovalnega področja.  

 Na osnovi pobud na GIS (npr. mlajših raziskovalcev) oblikovati različne forume in 

inkubatorje npr. za oblikovanje projektnih idej, priprava projektnih prijav, usklajeno 

delovanje na področju diseminacijskih aktivnosti GIS (oblikovanje skupnega načrta GIS), idr.  

 Proces posodabljanja organizacije dela; v l. 2016 z nujno optimizacijo dela zaposlenih, ter 

spodbujanje med oddelčnega sodelovanja  in vsebinske fleksibilnosti zaposlenih. 

 Povezovanja s sorodnimi inštituti doma in tujini. Navkljub že obstoječemu dobremu 

sodelovanju bi morali posodobiti sodelovanje z namenom skupnih akcij, predvsem 

pridobivanja projektov, na primer z ZGS, KIS, BF, IJS, ZRC SAZU, CNR, BFW, ŠI 

Jastrebarsko in drugimi institucijami na Balkanu, srednji Evropi, z EUFORINNO partnerji, 

itd., ter odpiranje državam ASEM in drugim ob ustreznih vsebinskim povezavah in možnostih 

ter finančnih aranžmajih. 

 Razvoj novih področij in povezovanja na področjih, kjer še nimamo vzpostavljenega 

sodelovanja, nadaljevati in nadgraditi možnosti »proizvodnje specializiranih merilnih naprav, 

instrumentov, pripomočkov za merjenje« oz. drugih možnih produktov GIS, analize goriv - 

lesnih sekancev, lesnih peletov, lesnih briketov in žagovine, molekularne in kemijske analize 

vzorcev, določanje izotopske sestave lesa in drugih organskih vzorcev, klasične pedološke 

analize, analize vod, identifikacije in druge molekularne študije bioloških vzorcev, 

spremljanje kakovosti zraka (npr. O3) in drugo. 

 V sodelovanju in s soglasjem predstavnikov ministrstev iskati dodatne možnosti pridobivanja 

sredstev, možnosti izkoriščanja potenciala stavbe GIS in umeščenosti inštituta v Ljubljani; v 

l. 2015 se je iz prostorov GIS izselil dosedanji dolgoročni najemnik BF Oddelek za lesarstvo, 

ki ga bomo poskusili nadomestiti z ustreznim novim najemnikom/i, saj kratkoročno ne vidimo 

druge možnosti za pridobivanje sredstev za vzdrževanje celotne zgradbe in vrta GIS. V 

naslednjih nekaj letih bo nujna investicija v obnovo že dotrajanih oz. pomanjkljivosti 70 let 

stare zgradbe kot so okna, izolacija, električna napeljava, IT infrastruktura, idr.. ter 

vzdrževanje vrta GIS in objektov na njem, t. j. steklenjaka, plastenjaka, drevesnice na vrtu ter 

drevesnice v Zadobrovi in drugih infrastrukturnih objektov po Sloveniji. 

 Nadaljevanje aktivnosti »Gozd eksperimentov«.  

 Nadaljevati s PR dejavnost, na način, da promoviramo kakovost raziskovalnega dela GIS na 

osnovi dobrih rezultatov dela. 

 Aktivno iskanje možnosti sofinanciranja EU projektov na ravni JRZ-jev ter zagotoviti nujno 

reševanje s tem povezanih vprašanj s predstavniki ministrstev vključno z iskanjem sistemskih, 

zakonodajnih ter trajnejših rešitev. 

 Nadaljevanja aktivnosti glede rušenja in postavitve električne transformatorske postaje na vrtu 

GIS na njen rob ter nadaljevanje aktivnosti v smeri dogovora z MOL glede upravljanja 

kolesarske poti ob Večni poti ter poti na Rožnik na robu vrta GIS.  
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne 

kazalce (indikatorje), določene v programu dela ali v obrazložitvi finančnega načrta 

za leto 2016 po posameznih področjih dejavnosti 

 

Cilj GIS v l. 2016 ocena izvedba cilja 

Vlaganje v izobraževanje zaposlenih za dvig kakovosti 

raziskovalnih rezultatov (kratkoročni in dolgoročni cilj). 

da 

Usklajevanje znanstveno raziskovalnega dela s strokovnim 

delom. Reševanje konfliktov med stroko in znanostjo predvsem 

z vidika aktov GIS predvsem v relaciji s pravilniki in vedenjem 

nacionalnih financerjev. 

delno da 

Sodelovanje na projektnih in programskih razpisih, 

pridobivanje novih domačih in mednarodnih projektov. 

Spremljanje prijav na razpise in analiza razlogov za morebitne 

neuspehe na razpisu (stalna naloga ZS GIS). 

da 

Ohranjanje oz. nadgrajevanje Javne gozdarske služne, okoljske 

službe ter programske in infrastrukturne skupine; izvajanje 

aktivnosti za povečanje obsega javnih sredstev skladno z 

vsebinskimi in zakonodajnimi podlagami. 

da, povečanje aktivnosti 

Organizacija odmevnih mednarodnih in domačih znanstvenih 

prireditev; izvajanje večjega števila delavnic ter zagotavljanje 

pomoči pri izvedbi medijskih dogodkov. 

da 

Sodelovanje in povezovanje z uporabniki naših znanj in 

rezultatov, t. j. z vsemi deležniki v gozdno-lesni proizvodni 

verigi in z deležniki s področja varstva narave in uporabe 

nelesnih proizvodov in storitev gozdov. 

odvisno od razmerja GIS uporabnik; 

izkušnje od dobrega do srednjega 

sodelovanja 

Zagotoviti redno delovanje založniške dejavnosti inštituta: po 

večjem številu edicij v 2015 ter končanju projekta moramo 

EUFORINNO poiskati nove možnosti sofinanciranje te 

dejavnosti. 

da, v okviru možnosti 

Zagotavljanje financiranja zavoda in pokrivanja stroškov 

delovanja. 

da; celoletna aktivnost, 

Usklajenost finančnih tokov prihodkov in odhodkov za 

zagotavljanje likvidnosti. 

da 

Nadaljnja implementacija sistema za vodenje projektov ter 

programa za spremljanje naročil; iskanje novih možnosti 

spremljana in načrtovanje znanstveno-razvojno-raziskovalne 

dela (IT rešitve). 

sistem bi moral delovati bolje; 

iskanje novih rešitev, tudi v 

sodelovanju z drugimi JRZji 
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Cilj GIS v l. 2016 (nadaljevanje) ocena izvedba cilja 

Promocija GIS prek socialnih omrežij, v dnevnem časopisju in 

revijah, vključevanje mladih v aktivnosti GIS (študenti 

gozdarstva, sodelovanje v okviru lokalnih pobud, pobud MOL, 

sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami, idr.). 

da (primer dobre prakse GIS - ZGS ) 

Urejanje področje arhivskega gradiva – iskanje ustreznega 

partnerja za pomoč pri pripravi in hranjenju arhivov (postopki, 

postavitev pravil,…) ter digitalnih podatkov arhiva. 

dejavnost je zastala 

Nadaljnje urejanje področja varnosti in zdravja pri delu. da, v skladu z zakon. 

Nadaljevanje urejanja okolice GIS, vzdrževanje in nadgradnja 

gozdne poti za glavno zgradbo GIS, vzdrževanje in dodatna 

vzpostavitev ustvarjalno-sproščujoče točke na vrtu GIS (klopi 

in miza; Wi-Fi polje; usklajevanje z MOL glede obnove poti na 

Rožnik; poseg drevja v skladu z zahtevami ZGS (trajno); v 

sodelovanju z Elektro Ljubljana nadaljevanje aktivnosti za 

prestavitev transformatorske postaje na vrtu GIS; itd.).  

omejena na vzdrževalna dela okolice 

GIS; zaradi adaptacije dela pritličja 

je bilo izvedenih manj investicij v 

okolico GIS; 

do usklajevanja z MOL in del 

Elektro Ljubljana ni prišlo 

Spremljanje delovanja Gozdarske knjižnice (GK) na dveh 

lokacijah; iskanje (idejne) rešitve prihodne obnove GK na GIS.  

delno da - pomanjkanje zaposlenih  

 

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 

dela za leto 2016 

 

V letu razen že opisanih težav glede financiranja raziskovalne dejavnosti na GIS nismo zasledili 

nedopustnih ali nepričakovanih posledic dela; vodstvo in raziskovalci Gozdarskega inštituta 

Slovenije skušamo nejasnosti oz. nedoslednosti reševati sproti s komunikacijo z ARRS, MIZŠ, 

MKGP, ARSO in drugimi naročniki del ter ostalimi projektnimi in programskimi partnerji.  

 

V primeru nadaljnjega zmanjševanja ali pa oteževanja pridobivanja sredstev ter zamujanja s pričetki 

npr. nalog v povezavi z ARRS razpisi (prelaganje na naslednja leta), s kohezijskimi ali pa 

strukturnimi skladi, sredstvi, z mednarodnimi programi ( npr. norveški mehanizem, .. ) ter 

ukinjanjem sofinanciranja (Life), zamujanje z aktivnostmi pametne specializacije, pa nastaja realna 

grožnja za nastanek t. i. črnih obdobij, ko na trgu ni več raziskovalno-razvojnih sredstev; v takem 

primeru bomo morali JRZ-i premostiti nastale razmere z ukrepi kot so: začasno zmanjšanje plač, 

prilagoditvenimi ukrepi varčevanja porabe npr. materialnih sredstev (ki so sicer nujna za izvajanje 

raziskovane dejavnosti) – ukinitev nakupa tuje literature in programskih licenc, prerazporejanje 

dinamike aktivnosti daljših projektov in programov, odpuščanje raziskovalcev, najemanje kreditov, 

v najslabšem primeru ukinjanje institucij. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 

poročila preteklega leta ali več preteklih let 

 

Ocenjujemo, da smo v zadnjem obdobju 5 let dosegli napredek glede števila zaposlenih (v FTE in 

absolutnem številu), glede števila zaposlenih doktorjev znanosti, glede pridobivanja sredstev; v 

zadnjih treh letih v povprečju cca 3,5 mio € prihodkov. Težave nastajajo pri zagotavljanju stabilnosti 

pokrivanja področij, ki zahtevajo kontinuiteto, so zanimiva za državo, vendar raziskovalno-tržno 

niso dovolj zanimiva ali konkurenčna za trenutno financiranje. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije 

ločimo doseganje ciljev glede na možnosti samega inštituta ter na doseganje ciljev v kontekstu 

nacionalnih možnosti in podpore doseganja razvoja znanstvenoraziskovalnega sektorja in specifike 

v gozdarstvu. 

 

Če uspešnost ocenjujemo z ocenami od ena do pet ocenjujem, da samoocena našega dela štiri. 

Zavedamo se, da se bliža konec petletnega obdobja »Program dela JRZ GIS 2014-2018«, tako bomo 

v naslednjem letu pripravili novo strategijo oz. dopolnili staro strategijo razvoja Gozdarskega 

inštituta Slovenije za naslednje petletno obdobje. Pripravljamo ambiciozno strategijo našega 

nadaljnjega raziskovalnega in strokovnega dela, ki bo temeljila na dobro ocenjenih sedanjih praksah, 

preverjanju zastavljenih ciljev in njihove realizacije v obdobju 2014-2018 ter obveznimi 

dopolnitvami, ki bodo zagotavljale uspešno delovanje Gozdarskega inštituta Slovenije tudi v naprej.  

 

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 

merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, in ukrepi za izboljšanje 

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika 

 

Z razpoložljivimi sredstvi smo izpeljali načrtovane aktivnosti v okviru javnih služb in projektov. 

Delo smo organizirali racionalno (npr.: optimizacija terenskega dela in poti v tujino) ter v odvisnosti 

od sprejetih načrtov in programov dela. 

 

Ocena notranjega nadzora javnih financ, ki se pripravi v skladu z Izjavo o oceni 

notranjega nadzora javnih financ v prilogi Navodila o pripravi zaključnega računa 

državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih 

ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (podpisano 

izjavo je treba hraniti kot trajno gradivo, kopija te izjave pa se priloži letnemu 

poročilu za leto 2016) 

 

V prilogi ob koncu poročila »Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ«. 

 

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, s pojasnili zakaj cilji niso 

bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje 

zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi 

 

Večino zastavljenih ciljev smo dosegli, nekatere od njih občutno presegli, na nekaterih le delno 

uspešnih pa bomo nadaljevali z aktivnostmi tudi v prihodnjem letu. Na določene cilje vplivajo 

zunanji dejavniki in na njih le težko vplivamo (zakonodaja in financiranje znanstveno-raziskovalne   
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dejavnosti). Povečati bo potrebno uspešnost prijavljanja na razpise (le-to se je zmanjšalo tako v 

Sloveniji kot v EU), prilagoditi bomo morali strategije prijavljanja  a razpise (vsak razpis ima 

specifične zahteve in potrebe po novih, drugačnih ukrepih), povečanje financiranja glede javnih 

sredstev se je spremenilo v boj za njihovo ohranitev (kvaliteta in količina dela se povečuje, prav 

tako odzivnost), izkazala se je potreba po nadaljnjem razvoju sistemov za spremljanje dela (t. i. 

managerske aplikacije prilagojene na specifiko našega dela), iskali in nadaljevali bomo z ukrepi za 

arhiviranja gradiva GIS (v povezavi z zakonodajo), prav tako bo potrebno nadaljevati z iskanjem 

rešitev za razvoj programov za drevesnico in plastenjak inštituta ter vrt GIS.  

 

Oceno učinkov poslovanja JRZ na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, 

socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

 

Ocenjujemo, da ima delovanje GIS tako neposredne kot posredne učinke na delovanje varstva 

okolja, razvoja regij (npr. razvoj turizma, pedagoška dejavnost, širjenje ponudbe storitev za trg), 

delovanje gozdarstva in gozdno lesne verige, vendar je učinkovitost tega odvisni tudi oz. predvsem 

od uporabnikov rezultatov dela. Naročnikom MKGP, MOP, ARSO ter UVHVVR zagotavljamo s 

svojimi  delom in rezultati izpolnjevanje zakonskih obvez naše države (nacionalne in EU obveze) 

kot tudi podlage za njihovo delo. Velik del aktivnosti je namenjen implementaciji EU zakonodaje v 

Sloveniji za področje gozdarstva in okolja. Prav tako so izsledki dela GIS pomembni za delovna 

področja ZGS, ZRSVN, inšpekcij, občin, lastnikov gozdov (državno podjetje) idr. Velik del je 

namenjen razvoju panoge in ohranjanju slovenskih gozdov tako iz vidika biodiverzitete, njihove 

stabilnosti, ravnovesja predvsem glede vpliva podnebnih sprememb, kot tudi gospodarjenja z njimi. 

V zadnjem obdobju vlaga GIS izjemno veliko naporov v izobraževalno dejavnost (prenos, 

predstavitev izsledkov raziskav o gozdu), povezuje se z ZGS in pedagoškimi institucijami z 

namenom približevanja naravnega okolja, gozdov, šolskim otrokom ter drugim zainteresirani 

javnosti.  

 

Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih (poročilo naj vsebuje 

preglednico, v kateri so navedene izvedene investicije in njihovi viri financiranja ter 

preglednico iz katere je razvidno investicijsko vzdrževanje z viri financiranja; 

sestavljeni naj bosta po denarnem toku), s poročilom o realizaciji načrtov ravnanja s 

stvarnim premoženjem države – natančnejša navodila glede poročila o realizaciji 

načrta ravnanja s stvarnim premoženjem so v prilogi 

 

Kratek opis ocene realiziranih investicij in investicijskega vzdrževanja z viri financiranja: 

Gozdarski inštitut Slovenije je v prvi polovici leta 2016 obnovil 12 pisarn na osnovi idejnega 

projekta energetske sanacije ovoja glavne stavbe in objekta na zahodni strani stavbe. Obnova pisarn 

je postala prioriteta na osnovi prizadevanja, da v prostore pridobimo strateškega najemnika, potem 

ko se je zaključila dolgoletna najemna pogodba z Univerzo v Ljubljani, Oddelkom za lesarstvo BF. 

Žal do realizacije prvotno načrtovanega najemna pogodbe z novoustanovljeno družbo za upravljanje 

z državnimi gozdovi ni prišlo, tako smo bili prisiljeni v pasivno in kasneje v aktivno iskanje 

najemnikov za obnovljene pisarne na desni strani desnega trakta v pritličju zgradbe. Deloma so 

prostori oddani novim najemnikom, kar pomeni tudi preselitev zaposlenih GIS v druge obnovljene 

pisarne v istem traktu. 
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V okviru obnove pisarn smo pripravili in opremili tudi novo lokacijo strežniške sobe, ki bo sedaj 

skupna za GIS in ZGS. Prenos strežnikov in delovanje je predvideno v naslednjem letu. Ta 

investicija se izvaja skupaj z ZGS v enakem deležu financiranja obeh institucij. 

 

V okviru izvajanja IVD del na podlagi javnega naročila JN0003/2016-0009 Investicijska 

vzdrževalna dela za zagotavljanje  neoviranega dostopa, vstopa in uporabe glavne stavbe  

Gozdarskega inštituta Slovenije, smo izvedli dva od štirih predvidenih sklopov IVD del. Sklop A. 

Dokončanje obnove pisarniških prostorov desnega trakta pritličja, v obsegu 123 m2 prostorov. je bil 

realiziran  jeseni 2016. Pridobili smo 3 nove pisarne, ki so namenjeni nadomestnim prostorom zaradi 

oddaje pisarn novim najemnikom in  zaokroževanju oddelkov, pripravljen je prostor za novo čajno 

kuhinjo tako za sodelavce GIS kot najemnike v desnem traktu pritličja. Urejena pa je bila tudi enotna 

pisarna za dosedanjega najemnika, ki se je selil iz mansarde v večji prostor v pritličju. Sklop C. 

Centralno večnamensko dvigalo, je  investicija v  kontekstu celostne rešitve odprave arhitektonskih 

ovir za dostop v javno ustanovo tudi gibalno oviranim osebam. Dvigalo je umeščeno v osrednji avli, 

kjer je bilo potrebno zaradi izgradnje nosilne konstrukcije in obstoječega stanja tokovodov GIS 

prilagoditi in izdelati tudi nove sanitarije v vseh treh etažah. Dvigalo je bilo tehnično prevzeto konec 

leta 2016 z namenom predaje v uporabo z novim letom. Izvedba dvigala je skladna z usmeritvami 

ZVKDS in predstavlja klasično hidravlično osebno dvigalo s strojnico ob jašku, namenjeno prevozu 

do 8 oseb ali gibalno ovirani osebi na vozičku s spremljevalcem (nosilnost 630 kg). 

 

Velika večina IVD del je bila realizirana v okviru lastnih sredstev GIS na podlagi sklepa vlade 

Republike Slovenije o namenski porabi nerazporejenega presežka prihodkov GIS od leta 2010 do 

leta 2015. Vsa dela so  bila izvedena na podlagi projektne dokumentacije (IDP, PZI, PZR), ki je 

služila tudi pripravi  javnega naročila. 

 

Realizirane investicije in investicijska vlaganja na GIS v letu 2016 (v EUR brez DDV) po 

načelu denarnega toka 

Postavka Opredelitev IVD / vir financiranja MIZŠ GIS 

1 Investicijsko vzdrževalna dela na cca 220 m2 pisarn v 

pritličju desnega trakta – 1.del 

0 € 48.421 € 

2 Dokončanje obnove pisarniških prostorov desnega trakta 

pritličja – 2.del cca 123 m2 

0 € 29.796 €   

3 Centralno večnamensko dvigalo 0 € 89.255 € 

4 Izdelava projektne dokumentacije in nadzor IVD 0 € 5.693 € 

  0 € 173.165 € 
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V skladu s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ je treba pri izvedbi investicije sestaviti poročilo 

o izvajanju investicijskega projekta najmanj enkrat letno, najkasneje ob zaključku leta v 

poslovnem poročilu. Ob poslovnem poročilu najmanj v prvih petih letih po predaji 

projekta v obratovanje in po koncu ekonomske dobe se pripravi poročilo o spremljanju 

učinkov investicije (16. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ) 

 

V skladu s 16. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) podajamo naslednje 

poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov investicije ' Investicijsko vzdrževalna dela v pritličju 

desnega trakta – 1.del (v nadaljevanju ureditev pisarn za najemnike GIS)' za leto 2016: 

 

1.  Opis izhodiščnega stanja:  

Analizo izvedbeno-tehničnega dela (pri gradnji opis izvedenih del na podlagi projekta izvedenih 

del, dodatne zahteve pri obratovanju, druge strokovne podlage): 

Investicija ureditev pisarn za najemnike GIS je na GIS potekala maja in junija 2016 po 

odobrenem projektni dokumentaciji (Izdelal Proplan Simona Kosi  s. p., april 2016). Potreba po 

obnovi se je izkazala za smotrno zaradi zaključka dolgoletne najemne pogodbe z Univerzo v 

Ljubljani, Oddelkom za lesarstvo BF. Investicija je vključevala prenovo dela od cca 343 m2 

pisarniških prostorov v desnem traktu pritličja glavne stavbe GIS na Večni poti 2 Ljubljana.   

 

Analiza vplivov na okolje (prikaz in opis rezultatov prvih meritev po predpisih o varstvu okolja 

in opredelitev dodatnih ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje): 

Izvedba gradbeno-obrtniških del je bila predvidena v obdobju pred vzpostavitvijo državnega 

podjetja za gospodarjenje z gozdovi v lasti RS, kot možnega strateškega najemnika. Izvedba je 

bila skladna s predpisi o varstvu okolja ter varnosti in zdravja na delu in se je zaključila junija 

2016. 

 

Analiza stroškov in virov financiranja: 

Skupna predvidena vrednost investicije je znašala 48.421 EUR po tekočih cenah z DDV.  

 

Izračuni upravičenosti investicije (ex-post): 

Obnovljene pisarne z urejeno klimatizacijo in IKT infrastrukturo na GIS so predpogoj za 

zagotavljanje možnosti oddaje strateškemu partnerju, Prav tako pa so odprte možnosti selitve  

sedanjih  uporabnikov stavbe GIS za selitev ali širjenje glede na kadrovske  ali poslovne zahteve. 

Zadnji ciklus tega trakta je bil omejen le na  sanacijo hodnika v l 2008, pisarne pa so bile 

amortizirane , saj so bila zadnja večja vlaganja pred več desetletji. 

 

2.  Primerjava rezultatov z izhodiščnim stanjem z vidika: 

Izkoriščenosti zmogljivosti, doseženih normativov, prihodkov in stroškov poslovanja ter drugih 

neposrednih in posrednih družbenoekonomskih učinkov: 

Realizirana investicija predstavlja preureditev obstoječih pisarniških prostorov GIS tako, da 

ustrezajo tehnološkim zahtevam in razvojnim  potrebam inštituta. Preureditev prostorov je bila 

pričeta v l. 2011. Maja 2012 smo predali v uporabo načrtovanih 575,19 m2 površin. Z investicijo 
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smo povečali skupno (bruto) površino laboratorijev GIS povečali iz 288 m2 na 871 m2. Investicija 

je bila zaključena v l. 2013 z nakupom raziskovalne opreme v sklopu mednarodnega 

infrastrukturnega projekta  EUFORINNO (7OP program REGPOT). Skupna vrednost realizirane 

investicije znaša 1.819.970 EUR z DDV. 12% povečanje vrednosti investicije je v celoti šlo na 

račun večjega obsega nakupa raziskovalne opreme, kar je omogočil projekt EUFORINNO. 

Realizacija financiranja investicije je bila naslednja:  MIZŠ je sofinanciral 568.837 EUR, EU 

898.779 EUR in GIS 352.354 EUR (161.382 EUR v GOI dela, projektno dokumentacijo in 

pohištvo ter 190.972 EUR v DDV za raziskovalno opremo). Delež MIZŠ v investiciji je bil 

zmanjšan za 61.556 EUR, zaradi nepriznavanja dodatnih in več del pri GOI delih, razliko pa je kril 

GIS iz lastnih sredstev. Novi laboratoriji so koncem leta 2015 v celoti v uporabi ter vključeni v 

tekoče projekte in programe GIS. Z novimi laboratoriji GIS ostaja eden izmed pomembnih 

nacionalnih JRO na področju bioznanosti, pridobljeni novi veliki projekti (LIFEGENMON) pa 

obetajo polno izkoriščenost novih laboratorijev vsaj naslednjih 6 let. 

 

Analiza kadrovanja, kadrovske politike in izobrazbena struktura 
 

Zaposleni na dan 31. 12. 2016 in načrtovano število zaposlenih 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 

Načrtovano št. 

zaposlenih na dan 31. 

12. 2016 

Št. zaposlenih  

na dan  

31. 12. 2016 

REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 

(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, 

H018001) 

50 40 

nedoločen čas 36 30 

določen čas 14 10 

DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI  

(147. člen ZDR-1) 

(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, 

H018001) 

5 3 

nedoločen čas 0 0 

določen čas 5 3 

MLADI RAZISKOVALCI 

(DM H017002, H017003 IN H018001) 

3 5 

nedoločen čas 0 0 

določen čas 3 5 

STROKOVNO OSEBJE 

(DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1) 

29 27 

nedoločen čas 19 18 

določen čas 10 9 

ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO 

TEHNIČNO OSEBJE 

(DM plačne podskupine J2 in J3) 

1 3 

nedoločen čas 1 3 

določen čas 0 0 

Skupaj 88 78 

 



Letno poročilo za leto 2016
 Gozdarski inštitut Slovenije  

 

- 32 - 

Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju  

preračunanega števila zaposlenih – FTE 

Načrtovano št. 

zaposlenih v FTE 

na dan 31. 12. 2016 

Št. zaposlenih v 

FTE na dan    

31. 12. 2016 

REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 

(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, 

H018001) 

46,95 37,65 

nedoločen čas 35,5 29,50 

določen čas 11,45 8,15 

DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI  

(147. člen ZDR-1),  

(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, 

H018001) 

0,5 0,4 

nedoločen čas 0 0 

določen čas 0,5 0,4 

MLADI RAZISKOVALCI  

(DM H017002, H017003 IN H018001) 

3 4,3 

nedoločen čas 0 0 

določen čas 3 4,3 

STROKOVNO OSEBJE 

(DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1) 

27,7 27 

nedoločen čas 19 18 

določen čas 8,7 9 

ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO 

TEHNIČNO OSEBJE 

(DM plačne podskupine J2 in J3) 

1 3 

nedoločen čas 1 3 

določen čas 0 0 

Skupaj 79,15 72,35 

 

Iz navedenih podatkov je razvidno, da smo v letu 2016 zaposlovali manj kot je bilo predvideno v 

kadrovskem načrtu. V kadrovskem načrtu za l. 2016 smo načrtovali 88 zaposlenih oz. 79.15 FTE. 

Dejansko pa je bilo ob koncu leta zaposlenih 78 delavcev oz. 72.35 FTE.  

 

Do razlike med načrtovanim številom zaposlenih in realizacijo je prišlo, ker dvema sodelavcema 

nismo podaljšali pogodbe o zaposlitvi za določen čas (tj. 1,5 FTE), dve sodelavki pa sta med letom 

podali odpoved pogodbe o zaposlitvi (obe sta odšli študirat v tujino, tj. 2 FTE). Poleg tega nismo 

zaposlili šest novih sodelavcev (tj. 3,3 FTE), ki so bili vključeni v kadrovski načrt za leto 2016. 

Razlogi so različni, ponekod je bilo delo opravljeno z obstoječimi sodelavci, nekatere aktivnosti pa 

so bile prestavljene v leto 2017, zato bodo te zaposlitve v tem letu tudi realizirane. 

 

V zgornjih dveh tabelah prikazujemo število vseh zaposlenih (vključno z zaposlenimi, ki 

nadomeščajo porodniške dopuste, daljše odsotnosti, itd.). 

 

Število zaposlenih na Gozdarskem inštitutu Slovenije se je v letu 2016 zaradi zgoraj navedenih 

razlogov zmanjšalo za 1 delavca oz. 1,55 FTE, če primerjamo s stanjem na dan 31.12.2015.  

 

Zaposleni glede na vir financiranja upoštevaje določila Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov 

posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 

2017 (Uradni list RS, št. 103/15) z obrazložitvijo na dan 1. 1. 2017 v primerjavi s 1. 1. 2016 
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Preglednica: Realizacija kadrovskega načrta na dan 1. 1. 2017 glede na stanje 1. 1. 2016 po 

Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017  

 

Viri 
Realizacija  

1. 1. 2016 

Načrt  

1. 1. 2017 

Realizacija  

1. 1. 2017 

1. Državni proračun 0 0 0 

2. Proračun občin 0 0 0 

3. ZZZS in ZPIZ 0 0 0 

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. 

takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek) 
11 11 11 

5.  Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 2 2 3,15 

6.  Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva 

prejetih donacij 
0 0 0 

7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, 

vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega 

proračuna 

27,2 32,15 22,2 

8. Sredstva za financiranje javnih del 0 1 1 

9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in 

specializante, zdravstvene delavce pripravnike, 

zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva 

raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za 

projekte in programe namenjena za internacionalizacijo 

in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska 

sredstva) 

32 33 36,1 

10. 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), ne glede na 

vir iz katerega se financiranju njihove plače 

0 0 0 

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 72,2 79,15 73,45 

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 11 11 11 

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 61,2 68,15 62,45 

 

Obrazložitev: 

Pri prikazu števila zaposlenih na dan 01.01.2017 smo upoštevali 1. alinejo 4. odstavka 2. člena 

Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017, ki pravi, da dovoljeno število zaposlenih, ki se 

financirajo iz 1., 2., 3. in 4. alineje 2. odstavka 3. člena ne sme presegati dovoljenega števila 

zaposlenih iz navedenih virov, kot je določeno v kadrovskem načrtu za leto 2016. Na Gozdarskem 

inštitutu Slovenije smo za dne 01.01.2017 načrtovali pod točkami 1-4 skupaj 11 ljudi in smo pri tej 

številki zaposlenih dejansko ostali tudi na dne 01.01.2017. Skupno število zaposlenih dne 

01.01.2017 (tj. 73,45 FTE) ni preseglo načrtovanega (tj. 79,15). Do povečanja zaposlenih, 

financiranih iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu ter namenskih sredstev je prišlo zaradi 

pridobitve projektov, ki so uvrščeni med navedena vira. Zmanjšanje pa je nastalo na sredstvih 

Evropske unije ali drugih mednarodnih virih, zaradi zaključevanja večjih evropskih projektov. 
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Število tujih raziskovalcev gostujočih pri nas in naših raziskovalcev gostujočih v tujini 

in sicer za gostovanja daljša od pol leta 

 

Emira Hukič, Univerza Sarajevo, Fakulteta za agronomijo in Fakulteta za gozdarstvo 

 

Poročilo o upokojitvah na podlagi 11. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih 

stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) 

 

V letu 2016 se noben delavec ni upokojil na podlagi 11. člena Zakona o ukrepih na področju plač in 

drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju. 

 

Število podaljšanj pogodb o zaposlitvi za zaposlene, ki so izpolnjevali pogoje za 

upokojitev skladno z določili 11. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih 

stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju 

 

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije v letu 2016 nismo imeli zaposlenega, ki bi izpolnjeval pogoje za 

upokojitev skladno z določili 11. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela 

za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju. 

 

% znižanja stroškov dela na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih 

stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 ter vpliv napredovanj s prvim finančnim 

učinkom za december 2015 

 

Stroški dela na podlagi ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju so se iz 

tega naslova v letu 2016 znižali za 0,8 %.  Napredovanja, ki so bila sproščena z decmembrom 2015 

so povečala stroške dela v letu 2016 za 2,9 %.  

 

Izplačane odpravnine v EUR 
 

V letu 2016 so znašali stroški odpravnin 1.348 €. 

 

Pojasnilo o avtorskih pogodbah skladno s 13. členom Zakona o ukrepih na področju 

plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju 
 

Skladno s 13. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in 

drugih ukrepih v javnem sektorju s svojimi zaposlenimi nismo sklepali avtorskih in podjemnih 

pogodb. Izjema je edino avtorska pogodba, ki smo jo sklenili z direktorjem, dr. Primožem 

Simončičem. Kot je navedeno v 13. členu zgoraj navedenega zakona, lahko s svojimi zaposlenimi 

sklenemo avtorsko ali podjemno pogodbo, če imamo izrecno podlago v predpisih oz. v našem 

primeru lahko tudi kadar gre za izvajanje znanstveno raziskovalnega in drugega dela potrebnega za 

nemoteno delovanje javnih visokošolskih in raziskovalnih zavodov. V 35. členu Uredbe o 

normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz 

Proračuna Republike Slovenije je jasno določeno, da se lahko sklene avtorska pogodba z direktorjem 

in so hkrati podani tudi pogoji pod katerimi je to dovoljeno (npr. dela in naloge po avtorski pogodbi 

ne sodijo v okvir del in nalog po pogodbi o zaposlitvi, da je delo opravljeno izven delovnega časa). 

Eden od razlogov za sklenitev avtorske pogodbe z direktorjem je tudi nujno izvajanje raziskovalnega 

dela za nemoteno delovanje Gozdarskega inštituta Slovenije.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3500
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RAČUNOVODSKO POROČILO  
 

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila k obema 

računovodskima izkazoma. Pojasnila k izkazom obsegajo obvezne priloge k računovodskim 

izkazom ter računovodske informacije.  
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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 3.595.620 3.543.817

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

002 179.447 152.434

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 134.515 120.539

02 NEPREMIČNINE 004 5.067.302 4.889.960

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 2.592.670 2.478.384

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 4.273.953 4.015.616

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 

SREDSTEV

007 3.197.897 2.915.270

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0

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 2.109.392 2.468.162

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 232 759

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 1.521.320 1.493.538

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 154.972 221.220

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA

017 205.978 217.847

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 6.311 6.461

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 220.579 528.337

C) ZALOGE

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

023 584 911

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 584 911

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

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 5.705.596 6.012.890

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0

Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov

Oznaka 

za AOP

Znesek
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D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

034 831.692 884.451

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 953 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 4.430 1.748

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 87.182 134.817

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 26.241 10.860

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA

039 15.764 21.341

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 043 697.122 715.685

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)

044 4.873.904 5.128.439

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 111.619 111.619

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 055 640.094 830.269

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA

056 4.114.219 3.808.127

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 7.972 378.424

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)

060 5.705.596 6.012.890

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0
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Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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.)

 

Prevrednotenj

e zaradi 

okrepitve 

Prevrednotenj

e zaradi 

oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 

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

osnov na sredstv a v  uprav ljanju

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

700 9.130.350 5.586.533 512.755 0 55.293 55.293 460.947 3.595.625 0 0

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

B. Dolgoročne premoženjske prav ice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstv a 703 163.815 131.919 27.143 0 130 130 14.107 44.932 0 0

D. Zemljišča 704 212.323 0 0 0 0 0 0 212.323 0 0

E. Zgradbe 705 4.677.637 2.478.384 177.343 0 0 0 114.286 2.262.310 0 0

F. Oprema 706 4.065.022 2.976.230 308.269 0 55.163 55.163 332.554 1.064.507 0 0

G. Druga opredmetena osnov na sredstv a 707 11.553 0 0 0 0 0 0 11.553 0 0

II. Neopredmetena sredstv a in opredmetena 

osnov na sredstv a 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 prav ice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstv a 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 osnov na sredstv a 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstv a in 

opredmetena osnov na sredstv a v  

f inančnem najemu

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 prav ice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstv a 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 osnov na sredstv a 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 Gozdarski inštitut Slovenije 
Letno poročilo za leto 2016

 

 

- 39 - 

 

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil: 

 

 
 

 

 

  

Naziv

Oznaka za 

AOP

Znesek naložb 

in danih posojil  

(1.1.)

Znesek 

popravkov 

naložb in 

danih posojil 

Znesek 

povečanja 

naložb in 

danih posojil

Znesek 

povečanj 

popravkov 

naložb in 

Znesek 

zmanjšanja 

naložb in danih 

posojil

Znesek 

zmanjšanja 

popravkov 

naložb in danih 

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 f inančne naložbe

(801+806+813+814)

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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  jav na podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v  delnice v  f inančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v  delnice v  priv atna 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v  deleže v  jav na podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v  deleže v  f inančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v  deleže v  priv atna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v  deleže držav nih družb, ki imajo 

obliko d.d.

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v  deleže držav nih 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 kov ine, 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 

jav nim skladom

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v  last drugim 

prav nim osebam jav nega prav a, ki imajo 

premoženje v  sv oji lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 jav nim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila jav nim 

podjetjem

823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila f inančnim 

institucijam

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila priv atnim 

podjetjem

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim rav nem 

držav e

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila držav nemu 

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 

v rednostnih papirjev

(830+831)

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih v rednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih v rednostnih 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 poslov nim 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov: 

 

 
  

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(861+862-863+864)

860 3.554.058 3.799.997

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 3.554.058 3.799.997

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 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 8.785 15.964

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)

867 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)

870 3.562.843 3.815.961

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)

871 1.174.630 1.455.746

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 332.262 369.778

461 STROŠKI STORITEV 874 842.368 1.085.968

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)

875 2.200.982 2.105.879

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.693.077 1.650.371

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 274.060 264.275

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 233.845 191.233

462 G) AMORTIZACIJA 879 128.109 135.647

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 881 40.097 56.382

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 103 8

468 L) DRUGI ODHODKI 883 10.950 4.868

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

(885+886)

884 0 21

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 21

N) CELOTNI ODHODKI

(871+875+879+880+881+882+883+884)

887 3.554.871 3.758.551

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)

888 7.972 57.410

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)

889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(888-890)

891 7.972 57.410

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 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju 

(celo število)

894 73 73

Število mesecev poslovanja 895 12 12

Členitev podskupin kontov Naziv podskupine konta

Oznaka 

za AOP

Znesek
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti: 

 

 
 

  

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 3.304.039 250.019

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 3.304.039 250.019

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 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 8.785 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(668+669)

667 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(660+665+666+667)

670 3.312.824 250.019

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(672+673+674)

671 1.092.171 82.459

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 308.937 23.325

461 STROŠKI STORITEV 674 783.234 59.134

F) STROŠKI DELA

(676+677+678)

675 2.046.473 154.509

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 1.574.223 118.854

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 254.821 19.239

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 217.429 16.416

462 G) AMORTIZACIJA 679 128.109 0

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 681 37.282 2.815

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 96 7

468 L) DRUGI ODHODKI 683 8.693 2.257

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

(685+686)

684 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0

N) CELOTNI ODHODKI

(671+675+679+680+681+682+683+684)

687 3.312.824 242.047

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(670-687)

688 0 7.972

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(687-670)

689 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(688-690)

691 0 7.972

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(689+690) oz. (690-688)

692 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega 

obdobja

693 0 0

Členitev podskupin kontov Naziv podskupine konta

Oznaka 

za AOP

Znesek
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka: 

 

 
  

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKI

(402+431)

401 3.991.244 2.814.034

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(403+420)

402 3.774.761 2.073.068

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

(404+407+410+413+418+419)

403 2.517.654 2.052.561

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

(405+406)

404 2.517.654 814.931

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 2.407.319 814.931

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 110.335 0

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 1.237.630

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 1.237.630

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 0 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)

420 1.257.107 20.507

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 15.391 20.507

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 1.241.716 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(432+433+434+435+436)

431 216.483 740.966

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 156.015 649.431

del 7102 Prejete obresti 433 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 60.468 91.535

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 0 0

Členitev kontov Naziv konta

Oznaka 

za AOP

Znesek
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II. SKUPAJ ODHODKI

(438+481)

437 3.963.462 3.755.326

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438 3.718.568 2.207.740

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

(440+441+442+443+444+445+446)

439 1.786.581 1.026.128

del 4000 Plače in dodatki 440 1.540.709 889.473

del 4001 Regres za letni dopust 441 44.019 13.425

del 4002 Povračila in nadomestila 442 164.252 89.488

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 32.159 32.779

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 5.442 963

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(448+449+450+451+452)

447 258.130 150.827

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 139.497 81.460

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 111.666 65.208

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.863 1.088

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 1.575 920

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU

452 3.529 2.151

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453 1.159.597 766.517

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 174.121 95.198

del 4021 Posebni material in storitve 455 299.174 188.122

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 87.948 63.707

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 28.807 20.626

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 133.107 202.935

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 71.078 29.294

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 22.880 5.555

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 342.482 161.080

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0

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)

470 514.260 264.268

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 16.545

4202 Nakup opreme 473 314.099 235.375

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 2.148 596

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 10.735

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 185.181 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 12.832 1.017

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

inženiring

479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(482 + 483+ 484)

481 244.894 1.547.586

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

storitev na trgu

482 136.542 817.106

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu

483 19.728 120.104

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

trgu

484 88.624 610.376

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

(401-437)

485 27.782 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

(437-401)

486 0 941.292



Letno poročilo za leto 2016
 Gozdarski inštitut Slovenije  

 

- 44 - 

 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 f inančnih 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 f inančnim 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

Členitev kontov Naziv konta

Oznaka 

za AOP

Znesek
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

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 27.782 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(486+525+571)-(485+524+570)

573 0 941.292

Členitev kontov Naziv konta

Oznaka 

za AOP

Znesek
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Splošno 

 

 

Navedbo ali je JRZ davčni zavezanec in zavezanec za plačilo davka od dohodkov 

pravnih oseb: 

JRZ GIS je davčni zavezanec (z identifikacijsko številko DDV SI37808052 ) in zavezanec za plačilo 

davka od dohodkov pravnih oseb. 

 

Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe 

ter dejavnost prodaje blaga in storitev: 

Gozdarski inštitut Slovenije za opravljanje javne službe pridobiva prihodke iz proračuna, del 

prihodkov pa pridobiva tudi s prodajo storitev (raziskovalna dejavnost, oddajanje prostorov v najem) 

na trgu. Zato prihodke iz opravljanja javne službe in prihodke, pridobljene z opravljanjem tržne 

dejavnosti vodimo ločeno, na podlagi analitičnih kontov skupine 76 ter po stroškovnih mestih, kjer 

je iz sestavljenega stroškovnega mesta, oblikovanega na podlagi ustreznega stroškovnega nosilca 

razvidno, da stroškovno mesto predstavlja tržno dejavnost. Stroškovno mesto je sestavljeno iz 

oznake stroškovnega nosilca, oznake dejavnosti in zaporedne številke projekta. Ločeno spremljanje 

prihodkov ni problematično, saj je že iz samega poslovnega dogodka oziroma vsebine lahko 

ugotoviti za katero dejavnost gre. Prav tako je urejeno spremljanje neposrednih stroškov (skupina 

46) na podlagi stroškovnih mest, delež splošnih stroškov pa se ugotavlja v deležu tržne dejavnosti v 

celotnih prihodkih Gozdarskega inštituta Slovenije. Prihodek pridobitne dejavnosti se porablja za 

pokritje stroškov te dejavnosti, presežek prihodkov nad odhodki iz dejavnosti prodaje blaga in 

storitev na trgu pa se nameni za nove nabave raziskovalne opreme in za razvoj raziskovalne 

dejavnosti. 

 

Pri Bilanci stanja: 

 

Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba 

dolgoročnih rezervacij po namenih: 

V letu 2016 ni bilo oblikovanih novih rezervacij. 

 

Vzrok za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja: 

Gozdarski inštitut Slovenije je v letu 2016 izkazoval presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.972 €. 

 

Metoda vrednotenja zalog gotovih izdelkov in zalog nedokončane proizvodnje: 

Tovrstnih zalog JRZ v letu 2015 ni evidentiral v svojih poslovnih knjigah. 

 

Podatek o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njihovo poravnavo oziroma 

razlog neplačila: 

Neporavnane terjatve so večinoma kratkoročne narave in poravnane v začetku leta 2017. 
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Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih 

neplačila: 

Na bilančni dan 31. 12. 2016 je imel JRZ različne obveznosti, med katerimi izpostavljamo 

obveznosti do dobaviteljev, ki so ob koncu leta znašale 87.182 €. Le te se po običajni praksi 

poravnavajo v začetnih mesecih nadaljevalnega poslovnega leta. 

 

Viri sredstev, uporabljene za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, 

neopredmetena dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske 

naložbe in posojila): 

Gozdarski inštitut Slovenije ima več virov iz katerih vlaga v osnovna sredstva organizacije: 

 sredstva državnega proračuna, 

 sredstva namenjena iz domačih projektov, 

 sredstva namenjena iz tujih projektov. 

 

Naložbe prostih denarnih sredstev: 

Prosta denarna sredstva se hranijo na podračunu uprave RS za javna plačila. 

 

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev: 

Stalna sredstva, glede na preteklo leto, ostajajo na podobni ravni. 

 

Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence: 

Gozdarski inštitut Slovenije na kontih zunaj bilančne evidence na dan 31. 12. 2016 ne izkazuje 

postavk. 

 

Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih 

dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za 

opravljanje dejavnosti: 

Med opredmetena osnovna sredstva na Gozdarskem inštitutu Slovenije spada tudi oprema v 

kategoriji tako imenovanega drobnega inventarja z dobo koristnosti nad enim letom in nabavno 

vrednostjo po dobaviteljevem računu manj kot 500 €. V skupini 04-oprema, drobni inventar 

predstavlja 2 % vrednosti celotne opreme GIS. Vrednost teh opredmetenih osnovnih sredstev se po 

predpisih odpiše enkratno v celoti ob prenosu v uporabo. Opredmetena osnovna sredstva, ki so 

odpisana-amortizirana po računovodskih predpisih in nimajo sedanje vrednosti, so še vedno 

namenjena aktivni uporabi. 

 

Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega 

stanja uporabnikov enotnega kontnega načrta: 

Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme je na dan 31. 12. 2016 znašala 75 %. 

 

Pasivne časovne razmejitve po namenih in vrednostih: 

Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2016 so znašale 697.122 €. Sem sodijo avansi za EU 

projekte, avansi za tržne projekte, razmejitve ostalih projektov – tabela po virih: 
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Vir Znesek PČR 

EU 483.284    

Trg + ostalo 173.141    

MKGP 35.717    

ARRS 4.980    

Skupaj 697.122    

 

Kazalci bilance stanja (stopnja odpisanosti opreme, delež nepremičnin v sredstvih, 

delež opreme v sredstvih, delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih 

obveznostih): 

i. Stopnja odpisanosti opreme: 75 % 

ii. Delež nepremičnin v sredstvih: 69 % 

iii. Delež opreme v sredstvih: 30 % 

iv. Delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih: 84 % 

 

Druge postavke in kazalci, ki so pomembni za poslovanje JRZ in jih določi JRZ: 

 

Znižanje odhodkov v letu 2016 glede na leto 2015 (stroški 2016 / stroški 2015): 

 

Znižanje odhodkov v letu 2016 glede na leto 2015 (stroški 2016 / stroški 2015): 

ODHODEK Delež 

Računalniški pisarniški material 35 

Razni material 41 

Stroški konferenc in simpozijev 42 

Strokovni seminarji 48 

Dnevnice za službena potovanja v državi 45 

Prenočevanje v državi 18 

Stroški javnega prevoza v državi 23 

Stroški prevoza v državi z lastnimi prevoznimi sredstvi 33 

Dnevnice za službena potovanja v tujini 43 

Prenočevanje v tujini 33 

Stroški javnega prevoza v tujini 53 

Stroški prevoza v tujini z lastnimi prevoznimi sredstvi 26 

Druge storitve 55 

 

Celotni prihodki in odhodki: 

Celotni prihodki JRZ so v letu 2016 znašali 3.562.843 €, odhodki 3.554.871 €. 

 

Sestava prihodkov: 

S segmenta javne službe je Gozdarski inštitut Slovenije pridobil 3.312.824 € (93 %) prihodkov ter 

s segmenta trga 250.019 € (7 %) prihodkov.  

 

Sestava odhodkov, tudi deleže stroškov dela v celotnih odhodkih: 

Stroški dela pomenijo največji del (62%), nato so po obsegu stroški materiala in storitev (33 %), 

sledi amortizacija (4 %) ter preostali stroški (1 %).  
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Celotni prihodki na zaposlenega (AOP 870/AOP 894): 48.806 € 

 

Celotni odhodki na zaposlenega (AOP 887/AOP 894): 48.697 € 

 

Povprečne stroške dela na zaposlenega (AOP 875/AOP 894): 30.150 € 

 

Posamične postavke v izkazu, ki vrednostno bistveno odstopajo od predhodnega leta 

(2015) oz. finančnega načrta za leto 2016:  

Celotni prihodki (AOP 870) leta 2016 so v primerjavi s predhodnim letom nižji za 7 % ter za 6 % 

višji od finančnega načrta za leto 2016. 

 

Finančni učinki, varčevalnih ukrepov, morebitnih sanacijskih ukrepov (če je bil 

sprejet sanacijski načrt), kadrovske politike (npr. upokojitve, napredovanja):  

JRZ GIS je zaradi že planiranih nižjih celotnih prihodkov (v primerjavi z letom 2015) uvedel 

varčevalne ukrepe pri porabi materialnih stroškov in stroškov storitev. V primerjavi z letom 2015 

smo le-te znižali za 19 %.  

 

Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki in način njegovega pokritja, 

kar pomeni, da je treba obrazložiti presežek odhodkov nad prihodki kot posledico 

dejstev in okoliščin, na katere se je lahko vplivalo oziroma se ni dalo vplivati oz. 

obrazložitev presežkov prihodkov nad odhodki ter vzroke za presežek prihodkov nad 

odhodki: 

Gozdarski inštitut Slovenije ima v letu 2016 presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.972 €, ki bo 

predvidoma namenjen nadaljnjim vlaganjem v razvoj inštituta. Razlog za minimalni presežek so 

uspešnejša udejstvovanja na segmentu trga. 

 

Pri Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti: 

 

Celotni prihodki in odhodki in poslovni rezultat po vrsti dejavnosti (javna služba/trg): 

Celotni prihodki javne službe v letu 2016 so znašali 3.312.824 € (93% vseh prihodkov), celotni 

prihodki trga so v letu 2016 znašali 250.019 € (7 % vseh prihodkov). Celotni odhodki javne službe 

so v letu 2016 znašali 3.312.824 €, kar je pomenilo izravnano stanje na tem viru. Celotni odhodki s 

trga so v letu 2016 znašali 242.047 €, kar je na tem viru prineslo 7.972 € presežka. 

 

Posamične postavke v izkazu, ki vrednostno bistveno odstopajo od predhodnega leta 

(2015) oz. finančnega načrta za leto 2016: 
Celotni prihodki po vrstah dejavnost na segmentu trga (AOP 670) so v letu 2016 v primerjavi s 

predhodnim letom nižji za 85 % ter za 79 % nižji od finančnega načrta za leto 2016. Razlog za 

odstopanje je v metodologiji opredeljevanja segmenta trga in javne službe, ki je bil v uporabi v 

izdelavi zaključnega poročila za leto 2015 ter pristopu, ki je uporabljan pri izdelavi zaključnega 

poročila za leto 2016. V letu 2015 so se namreč pod področje trga uvrščala tudi sredstva iz vira EU 

projektov ter povračil COST akcij, v letu 2016 se omenjeni postavki vodita v okviru javne službe. 
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Pri Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku: 

 

Skupne prihodke in odhodke: 

Po načelu denarnega toka je imel GIS 3.991.244 € prihodkov ter 3.963.462 € odhodkov ter 

posledično 27.782 € pozitivnega izida po načelu denarnega toka. Poslovni izid po načelu denarnega 

toka je za 19.810 € višji, kot po obračunskem načelu. Razlog so višji prilivi, predvsem iz vira EU 

projektov. 

 

Sestava prihodkov po virih v primerjavi s preteklim letom: 

Iz vira javne službe je GIS v letu 2016 pridobil po načelu denarnega toka 3.774.761 € (95 %) ter iz 

vira trga 216.483 € (5 %). 

 

Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna RS (pridobljenih od ARRS, MIZŠ, drugih 

ministrstev in drugih agencij oz. zavodov po namenu – obrazloži se večje razlike v 

primerjavi s finančnim načrtom za leto 2016 in razloge zanje):  
 

Preglednica: Realizacija prihodkov iz proračuna RS za leto 2016 po virih in namenih po denarnem 

toku: 

 

 
 
Po realizaciji, v primerjavi z načrtom za leto 2016, je JRZ iz državnih virov v tabeli (ARRS, MIZŠ, 

drugi državni viri) prejel višja sredstva po načelu denarnega toka (16 % skupno zvišanje). 10 % so 

bila višja sredstva iz vira ARRS ter za 24 % višja sredstva iz drugih državnih virov po načelu 

denarnega toka. 

 

Sestava odhodkov: 

Stroški dela po načelu denarnega toka znašajo 56 % vseh stroškov, stroški materiala in storitev 

znašajo 31 % vseh stroškov, investicijski odhodki po načelu denarnega toka znašajo 13 % vseh 

stroškov. 

 

Posamične postavke v izkazu, ki vrednostno bistveno odstopajo od predhodnega leta 

(2015) oz. finančnega načrta za leto 2016: 

Bistveno odstopanje od predhodnega leta (2015) je pri AOP 401 (prihodki po načelu denarnega 

toka), kjer je GIS v letu 2015 izkazal 2.814.034 € prihodkov, v letu 2016 pa 3.991.244 € prihodkov 

po načelu denarnega toka, kar je za 42 % zvišanje.  

 

Presežek prihodkov nad odhodki oz. presežek odhodkov nad prihodki z vzroki za 

izkazovanje: 

Razlog za presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka za leto 2016 je v povečanih 

prilivih iz naslova EU projektov, ki so precej presegali prihodke iz tega naslova po obračunskem 

principu, so pa bili hkrati povečani odhodki za namene investicij, ki so bile financirane v pretežni 

meri iz preteklih presežkov. 

  

Prihodki glede na namen Načrt 2016 Realizacija 2016
Realizacija 

2016/načrt 2016

1 2 3 4 5=4/3*100

A+B+C

Prihodki - Skupaj (je enako vsoti vrednosti v načrtu izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku v vrstici AOP 404 + AOP 419)

2.172.242 2.517.654 116

A. Vir ARRS 1.265.211 1.391.955 110

B. Vir: MIZŠ 0 0 0

C. Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.) 907.031 1.125.699 124
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»Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu«: 

 

Obrazložitev izplačanega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu, in sicer: 
 

 če akontativno ni bil izplačan celoten obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu za leto 2016, se napiše informacijo ali JRZ načrtuje razdelitev ostankov 

sredstev za ta namen v tekočem letu: 

GIS ni akontativno izplačeval obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu v letu 2016. JRZ v trenutnem finančnem načrtu za leto 2017 ne načrtuje 

razdelitev ostankov sredstev v letu 2017. 

 

 če je bilo akontativno izplačano več, kot znaša dovoljeni obseg sredstev za delovno uspešnost 

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016, se napiše informacijo o načinu 

zmanjšanja preveč izplačanega zneska: 

GIS ni akontativno izplačeval obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu v letu 2016, zatorej ni presegal dovoljenega izplačila sredstev v tem segmentu.  

 

 če se je v letu 2016 izplačevala razlika med akontativnim in pripadajočim zneskom za delovno 

uspešnost s trga za leto 2015, se napiše kolikšen znesek je bil izplačan (pazite: tega zneska se 

ne vpisuje v obrazec »Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost 

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016«): 

GIS tudi ni izplačeval delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki bi bila 

posledica presežka na tem segmentu iz leta 2015. 

 

Popis izplačil na podlagi sodnih ali drugih odločb ter izvensodnih poravnav ter vir 

sredstev iz katerega so bile obveznosti poravnane: 

Gozdarski inštitut Slovenije v letu 2016 ni imel izplačil na podlagi sodnih ali drugih odločb ter 

izvensodnih poravnav. 

 

 

Pri pripravi poročila so sodelovali dr. T. Grebenc, P. Petek, dr. P. Simončič, T. Vidmar, in vodje 

oddelkov GIS: dr. M. Ferlan, prof. dr. H. Kraigher, prof. dr. D. Jurc, dr. N. Krajnc, prof. dr. T. 

Levanič in R. Krajnc. 

 

 

 

Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

  








