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Akt o ureditvi prodaje blaga in storitev na trgu

Na podlagi 119.a in 119.b člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/11, 81/16 in 11/22) in na podlagi 79. člena Zakona
o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Upravni odbor Inštituta za
hidravlične raziskave na predlog direktorja sprejel

AKT INŠTITUTA ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE
O UREDITVI PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
1

Uvodne določbe
1. člen
(tržna dejavnost)

Inštitut za hidravlične raziskave poleg dejavnosti javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, povezano z
javno službo na svojem področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
2. člen
(pogoji za opravljanje tržne dejavnosti)
Inštitut za hidravlične raziskave lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja tudi tržno dejavnost iz 1. člena
tega akta,
−

v kolikor tržna dejavnosti ne posega v obseg in kakovost zagotavljanja javne službe in

−

v kolikor bo inštitut z izvajanjem tržne dejavnosti zagotovil najmanj pokritje vseh s tržno
dejavnostjo povezanih odhodkov.
3. člen
(ločene računovodske evidence)

Inštitut za hidravlične raziskave prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu
z veljavnimi finančnimi predpisi.
Za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev
na trgu inštitut ob upoštevanju veljavnih predpisov uporablja veljavna Sodila za razmejevanje prihodkov
in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Inštituta za
hidravlične raziskave.
Inštitut vodi prihodke in odhodke tržne dejavnosti skupaj in jih ne vodi ločeno po posameznih tržnih
projektih oziroma nalogah. Izjemoma lahko inštitut za izvedbo določene storitve za potrebe lastne
evidence in kontrole vodi prihodke in odhodke določenega tržnega projekta oziroma nalogo ločeno, a še
vedno znotraj skupine prihodkov in odhodkov tržne dejavnosti.
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Sestava cene
4. člen
(sestava cene)

Cena posamezne tržne storitve oziroma prodaje blaga na trgu se oblikuje tako, da upošteva polno lastno
cene tržne dejavnosti inštituta in vključuje vse neposredne in posredne stroške.
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V kalkulacijo cene se vštejejo vsi neposredni stroški, tj. stroški, ki so neposredno povezani s prodajo blaga
in storitev na trgu, ter ustrezen delež posrednih stroškov, ki vključujejo: stroške dela, stroške materiala,
stroške storitev, druge stroške ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje.
2.1 Neposredni stroški
5. člen
(neposredni stroški)
Pri oblikovanju cene storitve oziroma blaga se določi neposredne stroške, tj. stroške, ki so neposredno
vezani na izvedbo storitve oziroma proizvodnjo blaga in jih lahko razvrstimo glede na naslednje kategorije:
− stroški dela;
− stroški materiala;
− stroški zunanjih izvajalcev, tj. stroški storitev;
− potni stroški;
− drugi stroški.
6. člen
(stroški projektnega dela)
Stroški dela iz prve alineje 5. člena tega akta so stroški dela raziskovalcev in tehnikov, ki zajemajo vse
zakonsko predpisane stroške dela in sicer: sredstva za plače (brez drugih stroškov dela), prispevki
delodajalca, sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za regres za letni dopust, dodatek za delovno
dobo zaposlenih, sredstva za regresirano prehrano zaposlenih, sredstva za povračila stroškov na delo in z
dela, sredstva za nadomestila za uporabo lastnih sredstev v primeru načrtovanega dela od doma.
7. člen
(neposredni stroški materiala)
Stroški materiala iz druge alineje 5. člena tega akta so stroški tistega materiala, ki so neposredno vezani
na izvedbo storitve oziroma izdelave blaga.
Praviloma se obratovalni stroški sicer razvrščajo med posredne stroške, vendar se morajo pri oblikovanju
ponudb za izvedbo raziskav na fizičnih hidravličnih modelih in drugih laboratorijskih raziskav oz. preverjanj
med neposredne stroške materiala všteti tudi predvideni stroški elektrike in vode za izvajanje poskusov
na fizičnih modelih in v hidravličnem laboratoriju.
8. člen
(stroški zunanjih izvajalcev)
Stroški storitev iz tretje alineje 5. člena tega akta so storitev, ki so neposredno vezani na izvedbo storitve
oziroma izdelave blaga.
V fazi priprave ponudbe inštitut lahko zbere informativne ali zavezujoče ponudbe, na podlagi katerih oceni
strošek zunanjih izvajalcev. Ponudbe se lahko pridobi na podlagi pisnega povpraševanja, poizvedbe,
pridobitve cene iz javno objavljenih cenikov ali kako drugače.
Zahtevnost zbiranja ponudb iz prejšnjega odstavka tega člena se smotrno prilagodi glede na ocenjeni delež
zunanje storitve glede na celotno vrednost naloge, ocenjeno vrednost celotne naloge ter čas, ki je na voljo
za pripravo ponudbe.
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2.2 Posredni stroški
9. člen
(posredni stroški)
Med posredne stroške inštituta se razvrščajo naslednji izdatki:
− stroški dela za vodenje, upravljanje in podporno dejavnost inštituta;
− obratovalni stroški delovanja inštituta;
− vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme;
− stroški delovanja upravnega odbora in drugih organov inštituta;
− drugi stroški, ki jih niso neposredno vezani niti na izvajanje javne službe niti na izvajanje tržne
dejavnosti.
10. člen
(stroški dela za vodenje, upravljanje in podporno dejavnost)
Stroški dela iz prve alineje 9. člena tega akta so stroški dela, ki niso neposredno vezani na izvajanje javne
službe ali tržne dejavnosti, in zajemajo:
− stroške dela vodstvenih delavcev za vodenje in upravljanje inštituta,
− stroške dela osebja, ki opravlja finančno-računovodska dela, skupnih služb, kadrovskih služb,
projektnih pisarn in pisarn za prenos znanja ter druga potrebna strokovna dela,
− stroške dela raziskovalnega in tehničnega osebja za delo, opravljeno za potrebe celotne
organizacijske enote oziroma celotne organizacije in ne le za opravljanje posameznega projekta
oziroma naloge (vzdrževalna dela na opremi, vzdrževanje kakovosti podpornih informacijskih in
informacijsko-tehničnih sistemov, stroški dostopa do strokovne literature in informacijskih
sistemov, mrežne infrastrukture ipd.) in za delo, opravljeno v času presežka kadrovskih
zmogljivosti zaradi projektnega načina poslovanja.
11. člen
(obratovalni stroški)
Obratovalni stroški iz druge alineje 9. člena tega akta predstavljajo izdatke, ki niso neposredno vezani na
izvajanje javne službe ali tržne dejavnosti, in zajemajo stroške:
− energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij,
− čiščenja prostorov,
− tekočega vzdrževanja prostorov,
− tekočega vzdrževanja opreme in drugih osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti inštituta, ki niso
neposredno vezani na izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov, so pa podlaga za
izvajanje dejavnosti inštituta,
− osebne varovalne opreme oziroma stroški zagotavljanja varstva pri delu,
− varovanja prostorov,
− najemnin in zakupnin,
− reprezentance,
− zavarovanj premoženja,
− plačilnega prometa,
− posojilnih obresti, tečajnih razlik in podobno.
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12. člen
(stroški vzdrževanja in obnavljanja)
Stroški vzdrževanja in obnavljanja nepremičnin in opreme iz tretje alineje 9. člena tega akta zajemajo:
− stroške investicijskega vzdrževanja, obnove, rekonstrukcije in adaptacije stavb in prostorov, v
katerih poteka izvajanje dejavnosti inštituta, in
− amortizacijo opreme in drugih osnovnih sredstev, ki niso neposredno vezana na izvajanje na
izvajanje javne službe ali tržne dejavnosti, so pa osnova za izvajanje dejavnosti inštituta.
13. člen
(stroški delovanja organov inštituta)
Stroški delovanja upravnega odbora in drugih organov inštituta iz četrte alineje 9. člena tega akta zajemajo
povračila sejnin in potnih stroškov članom upravnega odbora ter kakršnekoli druge izdatke, ki bi nastali
zaradi delovanja upravnega odbora in drugih organov inštituta.
14. člen
(drugi posredni stroški)
Drugi stroški inštituta iz pete alineje 9. člena tega akta so vsi tisti drugi stroški, ki niso neposredno vezani
niti na izvajanje javne službe niti na izvajanje tržne dejavnosti in zajemajo druge stroške, kot so na primer
stroški izobraževanja, pisarniškega materiala in storitev, povezanih z administracijo, zavarovanja
odgovornosti, članstev zaposlenih v inženirski zbornici, stroški sejmov in promocije, zunanje evalvacije ter
podobno.
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Oblikovanje cene
15. člen
(ponudbena cena)

Za pripravo ponudbene cene se pripravi popis vseh neposrednih stroškov iz 5. člena tega akta, ki jih bo
imel inštitut pri izvedbi storitve oziroma izdelavi blaga za prodajo na trgu.
Oceni se število ur projektnega dela, pri čemer se število ur razčleni na posamezne sodelavce, ki bodo v
primeru sklenitve posla predvidoma sodelovali pri izvedbi storitve oziroma izdelavi blaga.
Ponudbena cena se sestavi tako, da se izračuna vsoto stroškov dela in neposredne stroškov iz kategorij
druge, tretje, četrte in pete kategorije 5. člena tega akta.
Stroški dela iz tretjega odstavka tega člena vključujejo tudi ustrezen delež posrednih stroškov dela iz
9. člena tega akta. Stroške dela se izračuna kot vsoto zmnožkov urnih postavk zaposlenih in ocenjenega
števila ur projektnega dela za posamezne sodelavce iz drugega odstavka tega člena.
16. člen
(osnovna urna postavka)
Osnovna urna postavka vsebuje vse neposredne stroške dela in se praviloma enkrat letno določi za
raziskovalce (sodelavci iz plačne skupine H), tehnike, po potrebi pa tudi za strokovne sodelavce.
Za posamezne uslužbence inštituta iz prvega odstavka tega člena se osnovna urna postavka izračuna kot
količnik med letnim stroškom dela posameznika, ki vključuje vse stroške dela iz 5. člena tega akta, in
številom ur rednega dela posameznika.
𝑙𝑒𝑡𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑒𝑘 𝑑𝑒𝑙𝑎

𝑢𝑜𝑠𝑛𝑜𝑣𝑛𝑎 = š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎 𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑢
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Pri določitvi števila ur iz prejšnjega odstavka tega člena se upošteva delež zaposlitve uslužbenca, število
mesecev zaposlitve ter število dni odsotnosti (prazniki, bolniška odsotnost, koriščenje letnega dopusta
idr.).
17. člen
(urna postavka)
K strošku neposrednega dela se doda ustrezen delež posrednih stroškov dela iz 9. člena tega akta tako, da
se osnovnim urnim postavkam prišteje pribitek za posredne stroške. Urne postavke se tako določi kot
vsoto osnovnih urnih postavk in pribitka za posredne stroške:
𝑢𝑑𝑒𝑙𝑎 = 𝑢𝑜𝑠𝑛𝑜𝑣𝑛𝑎 + 𝑝𝑝𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖
Urna postavka je izražena v evrih na uro; njena vrednost se zaokroži navzgor in določi na 0,50 €/uro
natančno.
18. člen
(pribitek za posredne stroške)
Absolutna vrednost pribitka za posredne stroške je odvisna tudi od osnovne urne postavke in se izračuna
kot zmnožek deleža pribitka posrednih stroškov in osnovne urne postavke:
𝑝𝑝𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖 = 𝜇 ∙ 𝑢𝑜𝑠𝑛𝑜𝑣𝑛𝑎
Urna postavka se tako lahko izračuna z naslednjo enačbo:
𝑢𝑑𝑒𝑙𝑎 = 𝑢𝑜𝑠𝑛𝑜𝑣𝑛𝑎 ∙ (1 + 𝜇)
19. člen
(minimalni delež pribitka za posredne stroške)
Minimalni delež pribitka za posredne stroške se določi kot količnik posrednih stroškov 9. člena tega akta
in stroškov projektnega dela iz 6. člena tega akta:
𝑝𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖

𝜇𝑚𝑖𝑛 = 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎
Za vrednosti posrednih stroškov in stroškov projektnega dela se privzamejo zneski iz preračunov inštituta,
ki jih pripravi za sestavo letnega finančnega načrta. Izjema je strošek investicij in investicijskega
vzdrževanja, ki se določi pavšalno.
Minimalni delež pribitka (𝜇𝑚𝑖𝑛 ) je izražen v odstotkih; njegova vrednost pa se izračuna na 0,01 %
natančno.
20. člen
(delež pribitka za posredne stroške)
Delež pribitka za posredne stroške, ki se upošteva pri določitvi urne postavke iz 17. člena tega akta, je večji
ali enak minimalnemu deležu pribitka za posredne stroške iz 19. člena tega akta:
𝜇 ≥ 𝜇𝑚𝑖𝑛
21. člen
(cenovni razredi)
Na podlagi urnih postavk sodelavcev inštituta iz prvega odstavka 17. člena tega akta se oblikujejo cenovni
razredi za raziskovalce, cenovni razredi za tehnike, po potrebi pa tudi cenovni razredi za strokovne
sodelavce. Vsak cenovni razred ima svojo urno postavko.
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Število cenovnih razredov ni fiksno in se smotrno določi glede na raztros urne postavke posamezne
skupine zaposlenih. Posamezni sodelavci inštituta se razvrstijo v cenovne razrede tako, da je njihova
osebna urna postavka enaka ali višja od urne postavke cenovnega razreda.
22. člen
(svetovalne ure)
Za raziskovalce iz višjih srednjih cenovnih razredov se oblikujejo tudi urne postavke svetovalnih ur. Te so
dvakrat višje od urne postavke.
23. člen
(cenik)
Cenovne razrede iz 21. in 22. člena tega akta inštitut objavi v ceniku za prodajo blaga in storitev na trgu
(Cenik tržne dejavnosti Inštituta za hidravlične raziskave).
Cenik iz prejšnjega odstavka tega člena se praviloma posodobi enkrat letno in ga na predlog direktorja ob
predložitvi obrazložitve in kalkulativnih osnov za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti
sprejme Upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave.
24. člen
(ponudba)
Ponudba za prodajo blaga oziroma izvedbo storitve na trgu se oblikuje na osnovi urnih postavk,
opredeljenih v Ceniku tržne dejavnosti Inštituta za hidravlične raziskave, ki je v veljavi na dan priprave
ponudbenega dokumenta.
25. člen
(veljavnost ponudbe)
Praviloma ponudba iz 24. člena tega akta velja 60 dni od dneva priprave ponudbe.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko pripravljavec ponudbe določi krajšo ali daljšo veljavnost
ponudbe, kadar to zahtevajo razpisni pogoji, povabilo k oddaji ponudbe ali za to obstajajo drugi tehtni
razlogi.
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Končna določba
26. člen
(končna določba)

Ta Akt začne veljati 12. 8. 2022.

V Ljubljani, 10. 8. 2022
Predsednik Upravnega odbora
Inštituta za hidravlične raziskave
mag. Matjaž Knapič
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