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Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Slovenska akademija znanosti in umetnosti - SAZU je najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova. Njeni člani so znanstveniki in umetniki, ki so izvoljeni zaradi posebnih dosežkov na področju znanosti in umetnosti. Na podlagi zakona o Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti, ki ga je sprejel Državni zbor, je Akademija avtonomna ustanova in v proračunu Republike Slovenije opredeljena kot nevladni proračunski uporabnik.
SAZU neguje, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter s svojo dejavnostjo prispeva k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti s tem, da:
obravnava temeljna vprašanja znanosti in umetnosti;
sodeluje pri oblikovanju politike raziskovalne dejavnosti in umetniškega ustvarjanja;
ustvarja možnosti za znanstveno in umetnostno delo svojih članov;
organizira raziskovalno delo, tudi v sodelovanju z univerzami in drugimi raziskovalnimi organizacijami, zlasti na področjih, ki so pomembna za poznavanje naravne in kulturne dediščine slovenskega naroda, za razvoj njegovega jezika in kulture;
organizira razprave, znanstvene sestanke, posvetovanja, predavanja in razstave;
izdaja stalne in občasne publikacije s področja znanosti in umetnosti;
razvija mednarodno sodelovanje na področju znanosti in umetnosti idr.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta
Učinki poslovanja SAZU v letu 2019 so vidni na področju izdajanja knjig in publikacij ter organiziranju predavanj, posvetov, simpozijev. SAZU je izdala oziroma sofinancirala 34 publikacij.
Oddelek za mednarodno sodelovanje in znanstveno koordinacijo SAZU je tudi v letu 2019 nadaljeval svojo dejavnost izmenjave znanstvenikov v okviru večine dvostranskih pogodb, ki jih je Slovenska akademija znanosti in umetnosti sklenila s 45 tujimi akademijami. V letu 2019 je
slovenske znanstvene ustanove obiskalo 19 tujih znanstvenikov, 12 slovenskih znanstvenikov pa je obiskalo tuje znanstvene ustanove.
Med drugim se je predstojnik Oddelka za mednarodno sodelovanje in znanstveno koordinacijo akad. Branko Stanovnik udeležil slavnostnega zasedanja skupščine Evropske akademije znanosti in umetnosti. Podpredsednik akademik Peter Štih se je udeležil konference »Forum
Future Europe. Akad. Kajetan Gantar se je udeležil slovesnosti ob 125-letnici ustanovitve Mednarodne komisije za Thesaurus Lingue Latinae na Bavarski akademiji znanosti v Münchnu. Predsednik akad. Tadej Bajd je v Londonu sodeloval na 5. skupni konferenci Zahodne
balkanske medvladne pobude. Na predlog Akademije sta bila na 69. srečanje Nobelovih nagrajencev z mladimi znanstveniki v nemškem mestu Lindau vabljena Jan Ravnik z Instituta »Jožef Stefan ter Marko Medenjak s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Srečanje
v letu 2019 je bilo posvečeno fiziki. Predsednik akad. Tadej Bajd in predstojnik Oddelka za mednarodne zadeve in znanstveno koordinacijo akad. Branko Stanovnik sta na Akademiji sprejela Nobelovega nagrajenca prof. Duncana F. Haldana, novega dopisnega člana SAZU. Oddelek
je sodeloval z medakademijskimi združenji, v katera je včlanjena tudi naša Akademija. Članstvo SAZU je aktivno v Združenju evropskih akademij (ALLEA, All European Academies) in Svetovalnem odboru za znanost evropskih akademij (EASAC, European Academies Science
Advisory Council). Predsednik akad. Tadej Bajd in predstojnik Oddelka za mednarodno sodelovanje in znanstveno koordinacijo akad. Branko Stanovnik sta decembra v Prešernovi dvorani sprejela predstavnike Društva VTIS – Društvo v tujini izobraženih Slovencev. Društvo
predstavlja in skuša približati študij ter raziskovalno dejavnost v tujini tistim, ki se zanju zanimajo. Prizadeva si spodbujati medsebojno sodelovanje slovenskih strokovnjakov, ki delujejo v tujini, in njihovo sodelovanje z izobraževalno-raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom v
Sloveniji in tujini.
Za Znanstvenoraziskovalni center SAZU smo po pogodbi zagotovili sredstva za skupni dolgoročni program Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. Sredstva smo zagotovili tudi za sofinanciranje knjižnih izdaj ZRC SAZU.

Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
0502 - Znanstveno raziskovalna dejavnost
050203 - Znanstveno raziskovalna dejavnost Slovenske akademije znanosti in umetnosti
0503 - Človeški viri v podporo znanosti
050301 - Podporna dejavnost Slovenske akademije znanosti in umetnosti
050304 - Članske nagrade akademikom
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Oris PU-ja
Slovenska akademija znanosti in umetnosti - SAZU je najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova. Njeni člani so znanstveniki in umetniki, ki so izvoljeni zaradi posebnih dosežkov na področju znanosti in umetnosti. Na podlagi Zakona o Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti, ki ga je sprejel Državni zbor, je Akademija avtonomna ustanova znanstvenikov in umetnikov - njenih članov in javna pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in statut SAZU. V proračunu Republike Slovenije je opredeljena kot
nevladni proračunski uporabnik.
SAZU neguje, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter s svojo dejavnostjo prispeva k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti s tem, da:
obravnava temeljna vprašanja znanosti in umetnosti;
sodeluje pri oblikovanju politike raziskovalne dejavnosti in umetniškega ustvarjanja;
podpira znanstvene, kulturne in umetnostne dejavnosti vseh delov slovenske narodne skupnosti;
organizira raziskovalno delo, tudi v sodelovanju z univerzami in drugimi raziskovalnimi organizacijami, zlasti na področjih, ki so pomembna za poznavanje naravne in kulturne dediščine slovenskega naroda, za razvoj njegovega jezika in kulture;
ustvarja možnosti za znanstveno in umetnostno delo svojih članov;
organizira razprave, znanstvene sestanke, posvetovanja, predavanja in razstave;
izdaja stalne in občasne publikacije s področja znanosti in umetnosti;
razvija mednarodno sodelovanje na področju znanosti in umetnosti; idr.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Učinki poslovanja SAZU v letu 2019 so vidni na področju izdajanja knjig in publikacij ter organiziranju predavanj, posvetov, simpozijev. SAZU je izdala oziroma sofinancirala 34 publikacij.
Oddelek za mednarodno sodelovanje in znanstveno koordinacijo SAZU je tudi v letu 2019 nadaljeval svojo dejavnost izmenjave znanstvenikov v okviru večine dvostranskih pogodb, ki jih je Slovenska akademija znanosti in umetnosti sklenila s 45 tujimi akademijami. V letu 2019 je
slovenske znanstvene ustanove obiskalo 19 tujih znanstvenikov, 12 slovenskih znanstvenikov pa je obiskalo tuje znanstvene ustanove.
Med drugim se je predstojnik Oddelka za mednarodno sodelovanje in znanstveno koordinacijo akad. Branko Stanovnik udeležil slavnostnega zasedanja skupščine Evropske akademije znanosti in umetnosti. Podpredsednik akademik Peter Štih se je udeležil konference »Forum
Future Europe. Akad. Kajetan Gantar se je udeležil slovesnosti ob 125-letnici ustanovitve Mednarodne komisije za Thesaurus Lingue Latinae na Bavarski akademiji znanosti v Münchnu. Predsednik akad. Tadej Bajd je v Londonu sodeloval na 5. skupni konferenci Zahodne
balkanske medvladne pobude. Na predlog Akademije sta bila na 69. srečanje Nobelovih nagrajencev z mladimi znanstveniki v nemškem mestu Lindau vabljena Jan Ravnik z Instituta »Jožef Stefan ter Marko Medenjak s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Srečanje
v letu 2019 je bilo posvečeno fiziki. Predsednik akad. Tadej Bajd in predstojnik Oddelka za mednarodne zadeve in znanstveno koordinacijo akad. Branko Stanovnik sta na Akademiji sprejela Nobelovega nagrajenca prof. Duncana F. Haldana, novega dopisnega člana SAZU. Oddelek
je sodeloval z medakademijskimi združenji, v katera je včlanjena tudi naša Akademija. Članstvo SAZU je aktivno v Združenju evropskih akademij (ALLEA, All European Academies) in Svetovalnem odboru za znanost evropskih akademij (EASAC, European Academies Science
Advisory Council). Predsednik akad. Tadej Bajd in predstojnik Oddelka za mednarodno sodelovanje in znanstveno koordinacijo akad. Branko Stanovnik sta decembra v Prešernovi dvorani sprejela predstavnike Društva VTIS – Društvo v tujini izobraženih Slovencev. Društvo
predstavlja in skuša približati študij ter raziskovalno dejavnost v tujini tistim, ki se zanju zanimajo. Prizadeva si spodbujati medsebojno sodelovanje slovenskih strokovnjakov, ki delujejo v tujini, in njihovo sodelovanje z izobraževalno-raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom v
Sloveniji in tujini.
Za Znanstvenoraziskovalni center SAZU smo po pogodbi zagotovili sredstva za skupni dolgoročni program Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. Sredstva smo zagotovili tudi za sofinanciranje knjižnih izdaj ZRC SAZU.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Plače in druge izdatke zaposlenim SAZU izplačuje samo iz proračunskih sredstev, skladno z veljavno zakonodajo. Realizacija je bila dosežena 98,34% glede na sprejeti proračun, večjih odstopanj med posameznimi konti ni bilo. Sredstva so bila v letu 2019 namenjena za osnovne
plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila in nadomestila (strošek prehrane, strošek prevoza), jubilejne nagrade in odpravnino.
Sredstva za plače so se v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 zvišala za 4,26 %, in sicer zaradi izplačila višjih zneskov regresa v skladu z veljavnimi predpisi ter zaradi napredovanj zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Realizacija prispevkov delodajalcev za socialno varnost ne odstopa od višine planiranih sredstev sprejetega proračuna. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU so bile realizirane 100%. Kontna skupina 401 je bila realizirana v višini
157.363,30 eur.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
SAZU je za izdatke za blago in storitev v letu 2019 namenil 267.629,84 eur, kar pomeni 77,01% realizacijo sprejetega proračuna. Sredstva so bila namenjena za pisarniški material in storitve, električno energijo, komunalne storitve in komunikacijo, prevozne stroške, izdatke za službena
potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme v lasti SAZU, poslovne najemnine ter za druge operativne odhodke. Primerjava med realizacijo in sprejetim proračunom kaže, da je bila dejanska poraba pisarniškega in splošnega materiala nižja od sprejetega proračuna.
Prav tako je bila nižja realizacija izkazana na izdatkih za službena potovanja ter pri nakupu oziroma naročilu posebnega materiala in storitev. Poraba ostalih materialnih stroškov se giblje v okviru veljavnega proračuna in ni bistvenih odstopanj pri sami realizaciji. Razlog, da poraba
sredstev na nekaterih kontih ni bila v celoti realizirana, je tudi v omejevanju prevzemanja obveznosti. Dne 30. 8. 2019 je bil namreč sprejet Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 53/19), kar pomeni, da po tem datumu nismo
mogli več prevzemati obveznosti za tekoče leto.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Transferi posameznikom in gospodinjstvom se nanašajo na izplačilo članskih nagrad članom SAZU, kot jih določata Zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Ur. l. RS, št. 48/1994) in Statut SAZU. Članske nagrade se izplačujejo skladno z Zakonom o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije ter razpoložljivimi sredstvi proračuna 2019. Glede na navedeno smo članske nagrade izplačevali v višini 74% osnove povprečne bruto plače zaposlenih delavcev v Republiki Sloveniji. Članske nagrade so bile v primerjavi s preteklim letom višje za
6,80%; posledično zaradi novo izvoljenih članov sredi leta 2019 in višjega trimesečnega povprečja izplačanih plač v RS, ki so osnova za obračun članskih nagrad.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v letu 2019 niso bili realizirani.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Sredstva na kontni skupini 413 so namenjena za tekoče transfere v javne zavode. Na osnovi 26. člena Zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, SAZU in ZRC SAZU izvajata skupni raziskovalni program "Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda". V letu 2019 je
SAZU prejela 400.000,00 eur dodatnih proračunskih sredstev za namen financiranja skupnega dolgoročnega programa; v letu 2019 skupno 613.523,00 eur (173,36% večja realizacija kot v letu 2018). Sredstva so bila namenjena za naslednja področja: temeljne raziskave slovenskega
jezika, Likovno umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti, Toponomastično dediščino Primorske.
Za sofinanciranje knjižnih izdaj ZRC SAZU, smo namenili 18.000,00 eur.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Investicijski odhodki so bili v letu 2019 namenjeni za nakup opreme (računalniška oprema, tiskalniki) in drugih osnovnih sredstev (stoli, knjižni fond v Biblioteki), za investicijsko vzdrževanje in obnove ter za rekonstrukcijo Finžgarjeve hiše, vključno s projektno dokumentacijo in
nadzorom. Investicijski odhodki so bili višji od predhodnega leta za 26,07%, ker smo imeli odobrena višja sredstva za rekonstrukcijo Finžgarjeve hiše. Realizirali smo 65,47% sprejetega proračuna, kar pomeni 99.017,94 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Realizacija finančnega načrta je izkazana v višini 3.506.215,05 eur, kar predstavlja 97,21% sprejetega proračuna za leto 2019. Glede na plan proračuna, so bili tekoči odhodki realizirani 93,94%, tekoči transferi 102,12% (99,99% veljavnega proračuna) ter investicijskih odhodki 65,47%.
Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim proračunom se pojavljajo na področju lastne dejavnosti (39,63%). Nakup revij in knjig je bil glede na sprejeti proračun realiziran 63,77%. Na področju meddržavnega sodelovanja je bila realizacija 81,03%, materialni stroški biblioteke
SAZU pa so bili realizirani v višini 34.869,37 eur, kar pomeni 87,17% sprejetega proračuna za leto 2019. Področje tiska Letopisa in publikacij SAZU je realizirano 84,79%. Na ostalih proračunskih postavkah oziroma na drugih področjih delovanja, večjih odstopanj med realizacijo in
veljavnim proračunom ni bilo zaznati.
Nižja realizacija od sprejetega proračuna je med drugim tudi posledica omejevanja prevzemanja obveznosti v letu 2019. Konec meseca avgusta 2019 (30. 8. 2019) je bil sprejet Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2019 (Uradni list RS, št. 53/19),
kar pomeni, da po tem datumu nismo mogli več prevzemati obveznosti za tekoče leto.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V skladu s 44. členom ZJF smo v leto 2019 prenesli namenska sredstva iz naslova sofinanciranja periodične publikacije Folia biologica et geologica, in sicer sredstva, ki smo jih v začetku leta 2019 porabili za tisk in razpošiljanje 2. zvezka navedene publikacije. Prenesena so bila tudi
namenska sredstva pridobljena za sestanke in posvete ter za znanstvene monografije. V leto 2019 so bila prenesena donatorska sredstva za namen odkupa grafik za Grafično zbirko SAZU. Iz naslova lastne dejavnosti smo za porabo v letu 2019 prenesli 25.000,00 eur.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neporavnanih obveznosti iz preteklih let nimamo evidentiranih v poslovnih knjigah.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
Vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF v letu 2019 nismo imeli.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev SAZU nima.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
Proračunskega sklada SAZU nima oblikovanega, zato tudi ni porabe le-tega.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
0502 - Znanstveno raziskovalna dejavnost
050203 - Znanstveno raziskovalna dejavnost Slovenske akademije znanosti in umetnosti
0503 - Človeški viri v podporo znanosti
050301 - Podporna dejavnost Slovenske akademije znanosti in umetnosti
050304 - Članske nagrade akademikom

Poročilo o doseženih ciljih
05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
0502 - Znanstveno raziskovalna dejavnost
050203 - Znanstveno raziskovalna dejavnost Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Opis podprograma
SAZU sofinancira raziskovalne projekte Znanstvenoraziskovalnemu centru SAZU, in sicer v okviru dolgoročnega programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda (26. člen Zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti). Financiranje obsega naslednja področja:
slovenski jezik, slovensko literaturo in literarne vede, arheologijo, zgodovino, slovensko narodopisje, glasbeno narodopisje, umetnostno zgodovino, muzikologijo, izseljenstvo, krasoslovje, paleontologijo, biologijo in geografijo.

3911-11-0001 - Znanstveno raziskovalni center
Opis ukrepa
Ukrep obsega financiranje znanstveno raziskovalnega dela na področju naravne in kulturne dediščine slovenskega naroda. V okviru dolgoročnega programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda SAZU sofinancira Znanstvenoraziskovalnemu centru SAZU: aplikativne programe, ki jih delno financira ARRS in - delno financira projekte v sklopu Temeljnih raziskav slovenskega jezika.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

622.523,00

613.523,00

613.523,00

98,55

Neposredni učinki
C0976 - Znastveno raziskovalni center SAZU
Prispeva k rezultatu: C1477 - Produkcija mednarodno primerljivega in družbeno relevantnega znanja
Opis neposrednega učinka
SAZU sofinancira raziskovalne projekte Znanstvenoraziskovalnemu centru SAZU v okviru dolgoročnega programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. Ocenjujemo, da bomo v prihodnjih dveh letih letno financirali 4 raziskovalne projekte. Le ti bodo izbrani iz
naslednjih področjih: slovenski jezik, slovenska literatura in literarne vede, arhelogija, zgodovina, slovensko narodopisje, glasbeno narodopisje, umetnostna zgodovina, muzikologija, izseljenstvo, krasoslovje, paleontologija, biologija in geografija.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Najpomembnejša naloga Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU je temeljno raziskovanje, ki temelji na raziskovalni dejavnosti. Biti mora dolgoročno, njegov glavni rezultat mora biti znanje. Šele znanje določa stopnjo razvitosti in konkurenčnosti sodobne države. Visoka
kakovostna raven znanja omogoča učinkovit prenos v prakso in s tem pozitiven učinek na druga področja. ZRC SAZU izsledke svojega temeljnega raziskovanja prek aplikativnih, tržnih in drugih podobnih projektov že desetletja prenaša v prakso.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju obsega:
- pripravo strokovnih podlag za upravljanje in varovanje naravne in kulturne dediščine,
- razvoj kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti.
Raziskave in spremljajoče dejavnosti prispevajo k socialni, kulturni, humani, etični družbi ter vzpostavljajo skupnost družbeno odgovornih državljanov, ohranjajo njihovo nacionalno zavest in zgodovinski spomin ter s tem omogočajo enakopravno in samozavestno vključevanje v
evropsko družbo in kulturo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I002122

Število sofinanciranih projektov

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

število programov

2010

18,00

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2012

20,00

11,00

2013

16,00

9,00

2014

14,00

8,00

2015

12,00

5,00

2016

5,00

4,00

2017

6,00

6,00

2018

4,00

3,00

2019

4,00

4,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I002122 Število sofinanciranih projektov"
Na podlagi pogodbe številka 1/2019 in aneksa sta SAZU in ZRC SAZU v okviru programa naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda celo leto skupaj izvajali naslednje programe, in sicer: - Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve
svetovne vojne, - Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti, - Toponomastična dediščina Primorske in - Temeljne raziskave slovenskega jezika. Za temeljne raziskave slovenskega jezika smo v letu 2019
pridobili dodatna sredstva v višini 400.000 eur. Sredstva so bila porabljena za: - redakcijo tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika, - posodobitev pravopisnih pravil, - redakcijo terminoloških slovarjev različnih strok, - redakcijo Slovarja jezika slovenskih protestantskih
piscev 16. stoletja, - izdelavo geolingvističnih del in - pripravo in izboljšanje interpretacij občno in lastnoimenskega gradiva.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZSAZU

Zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (ZSAZU)

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
0503 - Človeški viri v podporo znanosti
050301 - Podporna dejavnost Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Opis podprograma
Podporne dejavnosti skrbijo za kvalitetno delovanje SAZU in njen obstoj. Obsegajo:
• izdajanje knjig in publikacij, katerih avtorji so člani SAZU oz. so knjige ali publikacije kakorkoli povezane s SAZU,
• organiziranje ali soorganiziranje domačih in mednarodnih simpozijev ter znanstvenih predavanj in sestankov,
• skrb za mednarodne izmenjave tujih in domačih znanstvenikov,
• nabavo domače in tuje strokovne literature,
• vzdrževanje, obnove in adaptacije zgradb, ki so v lasti SAZU idr.

3911-11-0003 - Podporne dejavnosti - SAZU
Opis ukrepa
Skrb za nemoteno delovanje SAZU, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev ter vzdrževanje objektov in opreme SAZU se izvaja v okviru naslednjih oddelkov oz. služb: - oddelek za mednarodno sodelovanje in znanstveno koordinacijo vodi organizacijo študijskih bivanj
slovenskih znanstvenikov in umetnikov v tujini in tujih v Sloveniji, pripravlja predloge osnutkov sporazumov o sodelovanju s tujimi akademijami, pomaga pri organiziranju posvetovanj, predavanj, razstav in podobnega. - Biblioteka zbira, ureja, hrani in restavrira knjižnično gradivo,
vodi knjižnično inventarizacijo in katalogizacijo, izposoja knjige in drugo gradivo, zamenjuje publikacije SAZU s publikacijami tujih akademij, - uprava SAZU opravlja administrativno-strokovna, pomožna ter druga dela skupnega pomena za SAZU, - SAZU opravlja redno
izdajateljsko dejavnost.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.482.302,83

1.407.202,18

1.407.202,18

94,93

Neposredni učinki
C0978 - Podporne dejavnosti za izvajanje nalog SAZU
Prispeva k rezultatu: C1482 - Publiciranje SAZU kot prispevek k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti
Opis neposrednega učinka
Podporne dejavnosti, ki skrbijo za kvalitetno delovanje SAZU in njen obstoj so: - izdajanje knjig in publikacij, katerih avtorji so člani SAZU oz. so knjige ali publikacije kakorkoli povezane s SAZU, - organiziranje ali soorganiziranje domačih in mednarodnih simpozijev ter
znanstvenih predavanj in sestankov, - skrb za mednarodne izmenjave tujih in domačih znanstvenikov, - nabava domače in tuje strokovne literature, - vzdrževanje, obnove in adaptacije zgradb, ki so v lasti SAZU idr.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
SAZU opravlja redno izdajateljsko dejavnost. Izdaja ali sofinancira splošne publikacije, publikacije razredov in skupne publikacije SAZU in ZRC SAZU. Izdaja periodično publikacijo Folia biologica et geologica; skupaj z ZRC SAZU izdaja periodično publikacijo Acta carsologica.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
SAZU izdaja stalne in občasne publikacije s področja znanosti in umetnosti, katerih avtorji so člani SAZU oziroma so knjige ali publikacije kakorkoli povezane s SAZU. Izdajateljska dejavnost prispeva k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti.

Kazalniki
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Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
ID

KAZALNIK

I06294

Število izdanih oz. sofinanciranih publikacij

I06295

VIR

Število izmenjav tujih in domačih znanstvenikov

I06296

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

št.

2010

37,00

2012

40,00

23,00

2013

40,00

20,00

2014

20,00

29,00

2015

20,00

23,00

2016

30,00

32,00

2017

40,00

32,00

2018

40,00

26,00

2019

40,00

34,00

2010

48,00

2012

55,00

36,00

2013

50,00

78,00

2014

20,00

45,00

2015

40,00

44,00

2016

50,00

36,00

2017

45,00

36,00

2018

40,00

31,00

2019

40,00

31,00

2010

27,00

2012

28,00

24,00

2013

29,00

25,00

2014

25,00

37,00

2015

26,00

31,00

2016

25,00

25,00

2017

27,00

27,00

2018

25,00

30,00

2019

26,00

30,00

št oseb

Število sej razredov in oddelkov

št.

2009

62,00

2009

27,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06294 Število izdanih oz. sofinanciranih publikacij"
Komisija za tisk je v letu 2019 prejela 42 vlog za tisk publikacij oziroma za sofinanciranje ali delno kritje stroškov priprave in tiska publikacij. Od tega je bilo izdanih 34 publikacij, medtem ko 8 publikacij v letu 2019 ni izšlo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06295 Število izmenjav tujih in domačih znanstvenikov"
V letu 2019 je bilo realiziranih 31 izmenjav tujih in domačih znanstvenikov. Od tega je 12 domačih znanstvenikov odšlo na izmenjavo v druge evropske države, 19 tujih znanstvenikov pa je prišlo v Slovenijo; 2 iz Indije, ostalih 17 pa iz evropskih držav.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06296 Število sej razredov in oddelkov"
V letu 2019 so se razredi in oddelki sestali 30 krat, od tega na 26 rednih in 4 dopisnih sejah. Večje realizirano število sej od planiranega je posledica obravnav in priprave pripomb na predlog zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06294 SAZU izdaja publikacije, katere avtorji so člani SAZU oz. je publikacija kakorkoli povezana s SAZU oz. z njenimi člani.
I06295 Na osnovi meddržavnih sporazumov, ki jih ima SAZU sklenjene z 41 državami, krijemo stroške dnevnic in nočitev tujih znanstvenikov, ki pridejo na znanstvene izmenjave k nam. Slovenskim znanstvenikom, ki potujejo na znanstvene izmenjave v tujino pa pokrivamo stroške prevoza.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDavP-2

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

ZDDO

Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO)

ZDR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZJN-2

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

ZJU

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

3911-11-S001 - Investicije SAZU
Opis skupine projektov
Navedena skupina projektov zajema vlaganja v osnovna sredstva Slovenske akademije znanosti in umetnosti, in sicer nove nabave ter vlaganja v obnove oz. rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

149.139,59

98.017,94

98.017,94

65,72

Neposredni učinki
C5937 - Zaključene investicije in investicijska vlaganja
Prispeva k rezultatu: C1482 - Publiciranje SAZU kot prispevek k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti
Opis neposrednega učinka
SAZU, kot lastnica premoženja v skladu z 31. členom Zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti skrbi za investicijsko vzdrževanje stavb ter nabavlja potrebno opremo, ki je nujna za delovanje SAZU. Cilj je, da z manjšimi posegi ohranjamo premoženje v takem stanju, da ne
prihaja do propadanja. Nabave osnovnih sredstev obsegajo zamenjavo dotrajane računalniške opreme, posodobitve protipožarnih in protivlomnih naprav, zamenjave dotrajanih klimatskih naprav, posodobitve ozvočenja in video projekcije, zamenjave iztrošenih službenih
avtomobilov, zamenjave zastarelega pohištva in razne druge opreme. Investicijsko vzdrževanje pa zajema obnove parketa, oken, strešne kritine ter razna gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Posodobljena je bila računalniška oprema. Z nadgradnjo sistema za kontrolo pristopa in evidenco delavnega časa, smo podaljšali življenjsko dobo in se izognili nabavi novega sistema, ki bi zahteval višja finančna sredstva.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z gospodarnim in skrbnim ravnanjem s premoženjem zagotavljamo pogoje za nemoteno in učinkovito delovanje znanstvenikov in umetnikov SAZU, kakor tudi drugih zunanjih strokovnjakov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06262

Število zaključenih investicij in investicijskih vlaganj

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

Število

2010

2,00

2012

4,00

3,00

2013

3,00

3,00

2014

2,00

2,00

2015

1,00

2,00

2016

4,00

3,00

2017

2,00

1,00

2018

1,00

2,00

2019

1,00

2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06262 Število zaključenih investicij in investicijskih vlaganj"
V skladu s planom je bila zamenjana dotrajana računalniška oprema in opravljena nadgradnja oziroma posodobitev sistema za kontrolo pristopa in evidenco delovnega časa.

Obrazložitev projektov
3911-13-0001 - Investicijsko vzdrževanje objektov 2014-2017
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt obsega investicijsko vzdrževanje objektov SAZU do leta 2020. Glavna opravila, ki se bodo izvajala na tem projektu zajemajo popravila in barvanje oken, zamenjavo tlakov in lakiranje parketa, gradbenoobrtniška dela idr. Namen projekta je zagotoviti ustrezne delovne pogoje
in nemoteno delovanje poslovnega procesa ter onemogočanje dodatnih stroškov, ki bi nastali v primeru zanemarjanja oz. opustitve navedenih vzdrževalnih del.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 smo v sklopu NRP 3911-13-0001 realizirali odhodke, ki so povezani z nakupom in montažo kontrole pristopa za zaposlene.

3911-14-0001 - Nabave knjig in arhivskega gradiva 2014-2018
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru Slovenske akademije znanosti in umetnosti deluje tudi Biblioteka SAZU, ki je po številu enot knjižničnega gradiva tretja v Sloveniji. Nabava knjižnega fonda je usmerjena v nabavo najnovejših znanstvenih knjig za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela akademikov in
zunanjih znanstvenih delavcev ter v nabavo starejših, zgodovinsko pomembnih literarnih in znanstvenih del. Nakup obsega domačo in tujo strokovno literaturo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Nabave v letu 2019 so obsegale nabavo domače in tuje strokovne literature za biblioteko SAZU. Prioriteto pri nabavi imajo publikacije, katerih avtorji so člani SAZU oziroma so knjige v kakršni koli povezavi s SAZU oziroma z njenimi člani.

3911-17-0001 - Manjše nabave OS 2018-2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt obsega zamenjave tehnološko dotrajane računalniške in pisarniške opreme ter pohištva, kakor tudi zamenjavo že amortiziranih in dotrajanih službenih avtomobilov in morebitne druge opreme z namenom zagotovitve nemotenega procesa dela.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 smo za nakup opreme namenili 8.481,63 eur (pisarniški stol, pisarniška oprema, računalniška oprema, s katero smo nadomestili že amortizirano in zastarelo računalniško opremo, rezalnik papirja, hladilnik).
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Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
3911-18-0002 - Obnova Finžgarjeve hiše
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
SAZU je v skladu z darilno pogodbo lastnica hiše, v kateri je živel pisatelj in župnik akademik Franc Saleški Finžgar. V hiši so živeli trije najemniki, ki so imeli do življenjsko pravico stanovati v tej hiši. Trenutno je v hiši samo še en podnajemnik. Hiša je v slabem stanju, saj so bila v
vseh teh letih opravljena le najnujnejša vzdrževalna dela, zato je potrebna temeljite prenove. Predsedstva SAZU je podalo prve okvire vsebinskih smernic glede prenove Finžgarjeve hiše na seji dne 21.2.2017.Dokončna potrditev DIP je bila na seji dne IO dne 26.6.2017.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
NRP 3911-18-0002 v letu 2019 ni aktiven.

3911-18-0003 - Rekonstrukcija Finžgarjeve hiše
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
SAZU je v skladu z darilno pogodbo iz leta 1956 lastnica hiše na Finžgarjevi ulici 12 v Ljubljani, v kateri je živel pisatelj in župnik akademik Franc Saleški Finžgar. V hiši so živeli trije najemniki, ki so imeli doživljenjsko pravico bivanja v tej hiši. Trenutno je v hiši samo še en
podnajemnik. Hiša je v slabem stanju, saj so bila v vseh teh letih opravljena le najnujnejša vzdrževalna dela, zato je potrebna temeljite prenove, in sicer: obnove fasade in strehe, zamenjave dimnikov, napeljati ogrevanje idr.. Namen posega je rekonstrukcija in sprememba
namembnosti navedene hiše. S spremembo namembnosti bi na podstrešju pridobili dve stanovanji za gostujoče profesorje in znanstvenike, v pritličju pa bi uredili klubski prostor z razstavnim prostorom, ki bi bil namenjen raznim kulturnim prireditvam in znanstvenim srečanjem.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Za rekonstrukcijo Finžgarjeve hiše smo v letu 2019 namenili 75.124,57 eur, kar predstavlja 75,12% sprejetega proračuna. Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, za študijo o izvedljivosti projekta, za pripravljalno - rušilna dela in investicijski nadzor.

3911-11-S002 - Donacije SAZU
Opis skupine projektov
V tej skupini evidentiramo projekte, ki so financirani v pretežni meri iz sredstev donatorjev (pravne osebe) oziroma drugih sofinancerjev. Iz tega naslova se pokrivajo predvsem stroški izdaje knjig in publikacij ter morebitni stroški za razne simpozije oz. posvete.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

24.715,08

10.614,30

10.614,30

42,94

Neposredni učinki
C5947 - Sofinancerska in donatorska sredstva
Prispeva k rezultatu: C1482 - Publiciranje SAZU kot prispevek k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti
Opis neposrednega učinka
Zagotavljanje dodatnih sofinancerskih in donatorskih sredstev za financiranje osnovne dejavnosti SAZU, zlasti za izdajanje publikacij in organizacije posvetov. Sredstva zagotavljamo s tem, da se prijavljamo na razpise Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Sofinancerska sredstva skušamo pridobiti tudi s tem, da se obračamo na pravne osebe za finančno podporo.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je SAZU prejela donatorska sredstva za financiranje razstave slikarke Zore Koren Škerk. Prejela je tudi finančna sredstva iz naslova zapuščine po pokojni Zori Koren Škerk.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Omenjena razstava pomeni prispevek k razvoju in spoznavanju kulturne dediščine zamejskih Slovencev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06264

Vrednost pridobljenih donatorskih sredstev

I06290

Delež donacij v celotnem proračunu SAZU

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

EUR

2010

34.143,00

2012

40.000,00

5.741,00

2013

39.567,00

39.883,00

2014

25.000,00

25.636,80

2015

30.000,00

30.838,00

2016

22.340,00

6.930,00

2017

11.600,00

11.360,64

2018

14.100,00

13.453,13

2019

13.000,00

110.026,24

2012

1,05

0,16

2013

0,98

1,14

2014

0,76

0,77

2015

0,90

1,13

2016

0,79

0,25

2017

0,40

0,34

2018

0,48

0,45

2019

0,30

2,97

%

2008

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06264 Vrednost pridobljenih donatorskih sredstev"
Donatorska sredstva smo v letu 2019 prejeli kot pomoč pri organizaciji razstave del slikarke Zore Koren Škerk. Večji del donatorskih sredstev se navezuje na zapuščino Zendelski in Škerk. Del sredstev smo prejeli na podlagi sklenjene pogodbe z Javno agencijo za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije za sofinanciranje periodične publikacije Folia biologica et geologica.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06290 Delež donacij v celotnem proračunu SAZU"
Realizacija deleža donacij v celotnem proračunu je višja kot je bila predvidena v planu za leto 2019 zaradi nepredvidenega prejema zapuščine.

Obrazložitev projektov
3911-07-0001 - Sestanki in posveti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt je namenjen zbiranju sofinancerskih oz. donatorskih prispevkov pri organizaciji večjih mednarodnih sestankov, posvetov in simpozijev s ciljem zagotoviti čimbolj kvalitetno izvedbo le teh.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva iz naslova donacij so bila porabljena za pripravo, organizacijo in izvedbe razstave slikarke Zore Koren Škerk (oblikovanje in tisk vabil, izvedba razstave).

3911-07-0002 - Znanstvene monografije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Finančna podpora članom SAZU pri izdaji znanstvenih del.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
NRP 3911-07-0002 v letu 2019 ni imel izkazane realizacije.

3911-07-0004 - Odkup umetniških del
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Z donatorskimi sredstvi, ki jih je SAZU prejela, smo obogatili likovno-umetniški fond s tem, da smo v letu 2007 odkupili 112 grafičnih listov živečih slovenskih avtorjev. Z odkupom omenjene zbirke nismo samo obogatili likovno umetniškega fonda, ampak sodelujemo na razstavah
tako doma kot v tujini. V letu 2008 smo dodatno pridobili donatorska sredstva v višini 40.000,00 eur. S temi sredstvi smo odkupili še 28 grafičnih listov znanih pokojnih akademskih slikarjev tako, da si za razstave le teh ne bomo več izposojali.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je SAZU realizirala nakup grafik slikarja in grafika Avgusta Černigoja, ki je bil dopisni član SAZU. NRP 3911-07-0004 je realiziran v višini 1.000,00 eur, kar pomeni 48,05% sprejetega proračuna za leto 2019.

3911-18-0001 - Znanstvena periodika 2019-2022
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Na projektu bomo evidentirali sredstav v zvezi z izdajanjem Periodične publikacije Folia Biologica et Geologica in morebitnih drugih publikacij. Sredstva, ki se bodo zbirala na tem projektu bodo namenska. Pridobivala se bodo na osnovi prijav na razpise Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, kakor tudi kot finančne pomoči oz. donatorska sredstva pravnih oseb. Naš cilj je izdajati publikacijo Folia Biologica et Geologica v obsegu treh zvezkov na leto.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Znanstvena periodika v letu 2019 ni aktiven.

3911-19-0001 - Znanstvena periodika SAZU
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Na projektu bomo evidentirali sredstva v zvezi z izdajanjem periodične publikacije Folia biologica et geologica, revije Fagopyrum in morebitnih drugih publikacij. Z izdajanjem navedenih revij seznanjamo slovensko in tujo strokovno javnost o organizmih v Sloveniji in drugod po
svetu ter objavljamo znanstvene razprave o ajdi. Naš cilj je izdajati publikacijo Folia biologica et geologica in revijo Fragopyrum z vključevanjem prispevkov uglednih znanstvenikov iz tujine, kakor tudi v soavtorstvu z našimi strokovnjaki. Letno naj bi izšla dva zvezka Folie
biologice et geologice. V povprečju naj bi objavili cca 10 znanstvenih člankov, od tega naj bi bila tretjina člankov tujih avtorjev ali tujih soavtorjev. Cilj programa je tudi nadaljevanje postopkov za še večjo vključenost revije v mednarodne baze podatkov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt 3911-19-0001 je bil v letu 2019 realiziran v višini 8.310,64 eur. Sredstva so bila namenjena za tisk revije Folia Biologica et Geologica (razprave razreda za naravoslovne vede). Publikacija je sofinancirana s strani Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

3911-19-0002 - Urejanje zapuščin
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen programa je racionalna poraba prejetih sredstev iz naslova zapuščin z upoštevanjem volje zapustnikov. Cilj programa je vzdrževati galerijo in prostor pred njo za opravljanje kulturne dejavnosti v zamejstvu v skladu z voljo zakoncev Škerk. V skladu z oporočno voljo
zakoncev Zendelski je naš cilj vzpodbujati kulturno sodelovanje med slovensko, makedonsko in francosko umetnostjo zlasti na področju založniške dejavnosti (prevodi, tiskanje knjig) ter s prirejanjem kulturnih dogodkov, ki bodo medsebojno povezovali omenjene kulture.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
NRP 3911-19-0002 Urejanje zapuščin v letu 2019 ni bil realiziran.

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA

Stran 8 od 13

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
0503 - Človeški viri v podporo znanosti
050304 - Članske nagrade akademikom
Opis podprograma
V okviru SAZU delujejo znanstveniki in umetniki, ki so bili zaradi posebnih dosežkov na področju znanosti in umetnosti izvoljeni za njene člane.
Izvolitev za člana SAZU je nacionalno in družbeno priznanje. SAZU ima častne, redne, izredne in dopisne člane. Redni člani imajo pravico do naziva akademik. Redni in izredni člani, državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Sloveniji, prejemajo stalno mesečno nagrado kot
družbeno priznanje.

3911-11-0002 - Članske nagrade akademikom
Opis ukrepa
V okviru SAZU delujejo znanstveniki in umetniki, ki so bili zaradi posebnih dosežkov na področju znanosti in umetnosti izvoljeni za njene člane. Izvolitev za člana SAZU je nacionalno in družbeno priznanje. SAZU ima častne, redne, izredne in dopisne člane. Člane SAZU voli
skupščina. Volitve članov so vsako drugo leto. Rednim in izrednim članom SAZU, državljanom Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Sloveniji, pripada stalna mesečna nagrada.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.328.000,00

1.376.857,63

1.376.857,63

103,67

Neposredni učinki
C0977 - Članske nagrade akademikom
Prispeva k rezultatu: C1484 - Podeljene nagrade za izjemne dosežke na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti
Opis neposrednega učinka
Članske nagrade prejemajo znanstveniki in umetniki, ki so bili zaradi posebnih dosežkov na področju znanosti in umetnosti izvoljeni za njene člane. Izvolitev za člana SAZU je nacionalno in družbeno priznanje. SAZU ima častne, redne, izredne in dopisne člane. Redni člani imamo
pravico do naziva akademiki.. Člani uresničujejo svoje članske pravice in dolžnosti predvsem s tem, da: - ustvarjalno delujejo na ustreznem znanstvenem ali umetniškem področju; - za svoje znanstveno ali umetniško delo lahko uporabljajo sredstva in naprave SAZU v okviru
materialnih in prostorskih možnosti; - sodelujejo pri delu in uresničevanju programa SAZU; - sodelujejo pri delu razredov, delovnih teles in organov SAZU, katerih člani so; - volijo in so voljeni v delovna telesa in organe SAZU ter njenih razredov; - imajo predavanja ali razstave, ki
jih prireja SAZU; - objavljajo svoja dela v publikacijah SAZU
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Člani SAZU sodelujejo s pristojnimi organi in organizacijami pri oblikovanju politike in programov znanstvenoraziskovalnih, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji, sodelujejo z drugimi akademijami znanosti in umetnosti v tujini in se dogovarjajo o skupnih
nalogah in njihovem izvajanju.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
SAZU imenuje izmed svojih članov predstavnike, ki jo zastopajo v različnih domačih in tujih institucijah. Za uresničevanje nalog, ki zahtevajo sodelovanje širšega kroga znanstvenih in umetnostnih delavcev ustanavlja SAZU stalna in občasna telesa, v katera vključuje poleg
članov SAZU tudi druge znanstvenike in umetnike.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I002123

Število izplačanih nagrad na podlagi Zakona o slovenski akademiji znanosti in umetnosti

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

Število

2010

99,00

2012

99,00

96,00

2013

96,00

94,00

2014

95,00

92,00

2015

99,00

88,00

2016

90,00

86,00

2017

87,00

87,00

2018

92,00

90,00

2019

92,00

90,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I002123 Število izplačanih nagrad na podlagi Zakona o slovenski akademiji znanosti in umetnosti"
V povprečju smo v letu 2019 mesečno izplačevali članske nagrade 90 članom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V začetku leta 2019 smo članske nagrade izplačevali 87 članom, ob koncu leta pa 94 članom. Število prejemnikov se je povečalo zaradi novo izvoljenih članov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I002123

SAZU izplačuje nagrade rednim in izrednim članom. Število izplačil je odvisno od novoizvoljenih in umrlih članov SAZU.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZSAZU

Zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (ZSAZU)
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2019 sestavljajo sredstva lastne dejavnosti, ki bodo vplačana v proračun 28.2.2020, sredstva, ki so prenesena v sklad lastne dejavnosti za porabo v prihodnjih letih ter prenesena sredstva iz preteklih let.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Na terjatvah iz naslova dolgoročnih finančnih naložb izkazujemo vložek v ustanovitev Fundacije dr. Bruno Breschi. Ustanovitveno premoženje je bilo vplačano v višini 2.086 EUR.
Zaradi prevrednotenja in porabe ustanovitvenih sredstev se je stanje na dan 31.12.2019 zmanjšalo na 1.363 EUR. SAZU je udeležena z ustanovitvenim vložkom tudi v Slovenski znanstveni fundaciji, njen delež znaša 33.383 EUR. Na dan 31.12.2019 izkazuje SAZU 34.746,27 EUR
dolgoročnih finančnih naložb, in sicer:
• v Slovensko znanstveno fundacijo 33.383 EUR in
• v Fundacijo dr. Bruno Breschi 1.363 EUR.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Opredmetena osnovna sredstva so se povečala zaradi:
• novih nabav računalniške in druge opreme ter nabave knjig za knjižni fond,
• vzdrževalnih del oziroma posodobitve sistema za evidenco delovnega časa in kontrolo pristopa,
• dokupa grafik Avgusta Černigoja za Grafično zbirko, ki je v lasti SAZU,
• izdelave portreta predsednika,
• prevzema zapuščine prof. Giorgia Pillerija in dediščine - grafik slikarke Zore Koren Škerk,
• rekonstrukcije Finžgarjeve hiše; opravljena so bila pripravljalna dela, nadzor nad temi deli ter izdelana projektna dokumentacija za izvedbo gradnje.
Na predlog inventurne komisije smo iz uporabe izločili tehnološko zastarelo opremo: računalnike, tiskalnike ter snežno verigo, ki je že več let v okvari in neuporabna. Odpisali smo tudi neuporaben in zastarel drobni inventar (radiokasetofon, grelnik vode, usmerjevalnik).
Osnovna sredstva, ki jih imamo pri drugih uporabnikih (ZRC SAZU – pohištvo; Narodna galerija – slike; Akademija za likovno umetnost – slike; Kemijski inštitut – raziskovalna oprema) so bila popisana in je dejansko stanje usklajeno z našo evidenco.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Terjatev za sredstva dana v upravljanje SAZU nima.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Na terjatvah izkazujemo terjatve do kupcev iz leta 2019 oziroma iz meseca decembra 2019, ki bodo oziroma so že bile poravnane v začetku leta 2020. Terjatve do kupcev v tujini niso izkazane, prav tako SAZU nima izkazanih danih predujmov in poroštev.
Na kontu skupine 14 izkazujemo kratkoročne terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov (ZRC SAZU). Terjatve se nanašajo na tekoče obdobje in bodo oziroma so že bile plačane v začetku leta 2020.
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij obsegajo terjatve iz naslova refundacij bolniških in bodo oziroma so poravnane v tekočem letu.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na kontih obveznosti izkazujemo obveznosti iz tekočega leta in sicer obveznosti, ki so nastale v mesecu decembru 2019 in jih bomo plačali iz proračunskih sredstev leta 2020. To so sredstva do zaposlenih iz naslova decembrskih plač in prispevkov v zvezi z njimi, obveznosti za
izplačila članskih nagrad in podjemne pogodbe, obveznosti za DDV, obveznosti do dobaviteljev in obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov; decembrske obveznosti z zapadlostjo v januarju 2020.

Stran 10 od 13

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje
ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na
nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: računovodstva, financ, obračuna plač in javnih naročil
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: izvrševanje proračuna

V/Na
Slovenska akademija znanosti in umetnosti

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv:
sedež:
matična št:
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv: Munera d.o.o.
sedež: Križevci 3, 9242 Križevci pri Ljutomeru
matična št: 1849891000
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 23.10.2015 0:00:00.
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
Zoran Mezeg

Datum podpisa predstojnika:
27.2.2020
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Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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