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1 POSLOVNO POROČILO 

1.1 Vizija in poslanstvo 

Poslanstvo ZAG je biti osrednja inštitucija na področju gradbeništva v Sloveniji, za kar so potrebni  

vrhunsko znanje in povezovanje s tehnološkimi rešitvami na širšem področju gradbeništva. Sem sodijo 

tudi razvoj novih materialov ter okoljskih tehnologij, v širšem smislu pa tudi računalniške in 

komunikacijske tehnologije. Poleg raziskav na področju konstrukcijske varnosti je posebej pomembna 

požarna varnost. V svojem delovanju se ZAG navezuje na gospodarstvo in širšo družbo, še posebej na 

izobraževalne inštitucije. 

Vizija ZAG je ostati osrednji slovenski raziskovalni in strokovni inštitut na širšem področju gradbeništva in 

biti primerljiv s podobnimi inštituti v evropskih državah in širše. Pri tem se v sodelovanju z našimi 

ključnimi partnerji ustrezno prilagajamo vsebinskim in tehnološkim usmeritvam v Sloveniji in 

mednarodnem prostoru, še posebej v EU. 

ZAG kot javni raziskovalni zavod (JRZ) svojo vizijo in poslanstvo uresničuje: 

 z raziskovalnimi aktivnostmi na različnih področjih gradbeništva (materiali, konstrukcije, 

geotehnika, gradbena fizika, merilne metode), predvsem pa s povezovanjem med njimi, 

 z delovanjem na in povezovanjem različnih nivojev gradbeništva (raziskave, predkonkurenčni 

razvoj, strokovne dejavnosti), 

 z vključevanjem v mednarodne, predvsem evropske aktivnosti na nivojih raziskav in strokovnih 

dejavnosti, vključno s problematiko kontrole kakovosti (tehnična zakonodaja, certificiranje, 

izdajanje tehničnih ocen in okoljskih deklaracij, kontrola žičniških in železniških sistemov), 

 s povezovanjem z industrijo, tudi na področjih, ki ne spadajo v ožje področje gradbeništva, 

vendar so naše znanje in izkušnje koristne, predvsem kot podpora pri njihovem vključevanju v 

mednarodne raziskovalne in strokovne aktivnosti, 

 s povezovanjem z visokošolskimi organizacijami (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, 

Univerza na Primorskem ) in ostalimi javnimi raziskovalnimi zavodi (predvsem IMT in GeoZS), 

 s sodelovanjem in podporo vladnim inštitucijam: MIZŠ, ARRS, MGRT (SPIRIT), ARAO, MzI (DRSI, 

URSJV), MO (URSZR), MK (ZVKD), 

 s podporo združenjem, kot sta Gospodarska zbornica Slovenije in Inženirska zbornica Slovenije. 

S svojim multidisciplinarnim delovanjem na različnih področjih gradbeništva, ter povezovanjem 

temeljnih in uporabnih raziskav z reševanjem realnih problemov, je ZAG prepoznaven doma in v tujini. 

Smo med najbolj aktivnimi člani ENBRI (European Network of Building Research Institutes) in FEHRL 

(Forum of European National Highway Research Laboratories). Delujemo kot vezni člen med domačo 

industrijo in mednarodnimi raziskavami in tako omogočamo neposreden stik naših podjetij z 

najnaprednejšimi tehnologijami na posameznih področjih gradbeništva. V tej smeri je koristno predvsem 

naše delovanje v tehnoloških platformah: ECTP (European Construction Technology Platform), ERTRAC 

(European Road Transport Research Council) in E2BA (Energy Efficient Buildings). Vpetost v EU 

raziskovalni prostor in povezovanje z univerzami ter industrijo smo dodatno okrepiti kot partner v EIT 

KIC (European Institute of Technology, Knowledge and Innovation Centre) RawMaterials in kot EIT 

skupnost Urbana mobilnost. Omenjeni inštituciji deluje kot pospeševalca prenosa znanja in tehnologij v 

trikotniku znanja: raziskave – industrija – izobraževanje na področju surovin. Na področju surovin je ZAG 

s tem sodelovanjem vstopil v široko mrežo več kot 120 partnerjev po celi Evropi, prodorni in dejavni smo 

predvsem na območju Srednje in Jugovzhodne Evrope in Balkana.  
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Po večini relevantnih kazalcev, kot so vpetost v EU raziskovalni prostor, sodelovanje v tehničnih odborih, 

prihodek na zaposlenega, povezovanje z univerzami in industrijo, je ZAG najboljši med podobnimi 

inštituti v novih članicah EU. Sočasno ne zaostajamo veliko za podobnimi inštituti v najrazvitejših 

državah (VTT, Finska, TNO, Nizozemska, TRL in BRE, Velika Britanija, CSTB in Université Gustave Eiffel – 

bivši IFSTTAR, Francija, EMPA, Švica), in smo primerljivi npr. z belgijskima BBRI in BBRC, španskima IETCC 

in CEDEX ter portugalskim LNEC. Z našo prepoznavnostjo v evropskem raziskovalnem prostoru na 

področju tehnološkega in okoljskega razvoja po najboljših močeh pomagamo državnim inštitucijam. 

1.2 Kratka predstavitev 

ZAG je za izvajanje nalog organiziran tako, da dosega čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, 

upoštevajoč pri tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejavnosti ter človeške in 

materialne možnosti. 

Za opravljanje svojih dejavnosti je ZAG organiziran v: 

 raziskovalno-preizkuševalni sektor, 

 službo za upravljanje kakovosti, 

 certifikacijsko službo, 

 službo za tehnične ocene in soglasja, 

 sektor skupnih služb. 

ZAG upravlja Upravni odbor, ki šteje sedem članov. Delo in poslovanje vodi direktor, ki je za svoje delo 

odgovoren Upravnemu odboru in ustanovitelju. Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja 

strokovnega dela ZAG je oblikovan Znanstveni svet. 

ZAG kot multidisciplinarni JRZ izvaja javno službo v obliki raziskovalnih in infrastrukturnih programov na 

področjih, ki so državnega pomena. Sočasno kot osrednja slovenska institucija za gradbeništvo izven 

javne službe izvaja naslednje razvojne in strokovne aktivnosti: 

 predkonkurenčni razvoj na širšem področju materialov, konstrukcij, gradbeništva in okolja 

(trajnostno gradbeništvo, okoljski vplivi, zeleni transport, alternativni viri energije, digitalizacija), 

 razvoj novih metod preizkušanja in meritev, 

 preizkušanje, potrjevanje skladnosti in certificiranje gradbenih materialov, proizvodov in 

izvedenih del, 

 kalibriranje in overjanje meril, etalonov in referenčnih materialov. 

 študije, preiskave, meritve, preglede, opazovanja in analize stanja gradbenih objektov in 

transportnih naprav, prometnic, naravnega in bivalnega okolja, ter analize stanja na področju 

učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

Ključna področja raziskovanja ZAG ostajajo: 

 stabilnost in varnost objektov, vključno z varnostjo mostov ter s požarnim inženirstvom in 

varovanjem pred naravnimi nesrečami, 

 razvoj in uporaba naprednih materialov pri gradbenih proizvodih in sistemih, 

 trajnost in trajnostnost gradbenih elementov in sistemov, 

 uporaba (recikliranje) industrijskih ter komunalnih odpadkov, 

 imobilizacija nevarnih odpadkov (vključno z remediacijo okolja), 

 modeliranje stavb, delov stavb in stavbnih sistemov za določanje njihovega toplotnega odziva za 

energijsko optimizacijo, 

 vseživljenjske analize, 
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 metode in tehnologije uporabe različnih vrst in oblik lesa s poudarkom na zdravem bivalnem 

okolju, 

 metode in tehnologije za obnovo stavb in inženirskih objektov, 

 varovanje in obnova kulturne dediščine, 

 razvoj merilnih metod, vključno s postopki umerjanja, 

 implementacija digitalizacije pri načrtovanju, izvajanju in nadzoru gradbenih/tehnoloških 

procesov. 

1.3 Poudarki programa dela 

1.3.1 Izvajanje programov in projektov 

ZAG je v letu 2020 izvajal raziskovalno dejavnost v okviru javne službe in lastne dejavnosti na trgu preko 

različnih skupin naročil, navedenih v spodnji tabeli. 

Skupina naročil storitev 
Število  

(ZAG nosilec) 
Število  

(ZAG sodeluje) 
Število  
skupaj 

Projekti ARRS: 11 9 20 

- Temeljni in bilateralni  2 9 11 

- Aplikativni  3 0 3 

- Podoktorski  6 0 6 

Programi ARRS 2 0 2 

Ciljni raziskovalni programi (CRP) 0 1 2 

Mladi raziskovalci 4 0 4 

Gospodarstvo - SLO 0 0 0 

Gospodarstvo - TUJINA 0 0 0 

Projekti EU H2020 1 9 10 

Ostali EU projekti 6 19 25 

ESI (Evropski strukturni in investicijski skladi) 7 3 10 

Ostali bilateralni projekti 0 3 3 

Ostali projekti lastne dejavnosti 0 1 1 

SKUPAJ 31 45 77 

Realizacija ARRS raziskovalnega in infrastrukturnega programa v letu 2020 je nekoliko višja od plana (v 

FTE), vendar je povečanje števila opravljenih ur za več kot 5 odstotkov glede na načrtovano število 

odobril ARRS na podlagi vloženih vlog za takšno povečanje zaradi pandemije COVID-19.  

Prihodki iz naslova projektov Obzorja 2020 so v letu 2020 znašali 1.155 tisoč € in prihodki iz naslova 

projektov Evropskih strukturnih in investicijskih skladov 326 tisoč €. 

Projekti EU H2020: koordinator v projektu CINDERELA, v ostalih partner: EnDurCrete, InnoRenew CoE, 

MEACTOS, oWERFLOw, PAPERCHAIN, POCITYF, InnoWEE, WOOL2LOOP, ACES. 

Ostali EU projekti:  

 3 LIFE+ (HIDAQUA koordinator; CARE4CLIMATE in LIFEproETV partner),  

 1 EJP (EURAD),  

 2 ERA-NET (FLOW, InnoCrossLam),  

 1 CEDR (CODEC),  
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 1 Shift2Rail (Assets4Rail),  

 1 UIA (UrbanSoil4Food) 

 1 EMPIR (ComTraForce) ter  

 16 EIT projektov (3DBRIEFCASE, 2sDR, RIS-RESTORE, CORTOOLS, DIM ESEE, EIT RawMaterials Hub – 

RCA, FLAME, INNOCAT, RECOVER, REEBAUX, RIS-ALiCE, RIS-CuRE, RIS-RECOVER, SPL-CYCLE, , 

WhISPER, UrbanMobility Hub), od tega jih 5 koordiniramo. 

ESI: 7 raziskovalcev na začetku kariere, 2 SPS projekta (WOOLF, NMP) in 1 projekt v shemi ŠIPK. 

Ostali bilateralni projekti: 4 čezmejni Interreg projekti (FIREEXPERT, MINETOUR, RETRACKING, 

ADRISEIZMIC). 

Ostali projekti lastne dejavnosti: NANOCEM. 

1.3.2 Osnovni kadrovski podatki 

V letu 2020 je bila struktura zaposlenih izvajalcev projektov naslednja: 

ZAPOSLENI (stanje na dan 31.12.2020) MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

Št. raziskovalcev 42 42 84 

Št. mladih raziskovalcev 2 3 5 

Št. strokovnih sodelavcev  17 14 31 

Št. administrativnih in tehničnih delavcev  57 44 101 

Št. ostalih zaposlenih 3 0 3 

Število vseh zaposlenih 121 103 224 

Število raziskovalcev, vključenih v pedagoški proces 

Pedagoški proces leta 2020 Visokošolski učitelji Visokošolski sodelavci 

Redno zaposleni 9 0 

Dopolnilno zaposleni 0 0 

Število gostujočih tujih uveljavljenih raziskovalcev 

V letu 2020 je ZAG obiskala tuja raziskovalka za čas enega meseca. 

1.3.3 Najpomembnejši nakupi opreme 

ZAP. 
ŠT. 

ENOTA 
ZAG 

NAZIV RAZISKOVALNE OPREME VREDNOST 

1 680 Optični merilni sistem 124.101,16 € 

2 460 UV-Vis spektrofotometer z integracijsko sfero 88.088,06 € 

6 420 
Analizator TOC/TN MULTI N/C 3100 (CLD) z AS VARIO 
vzorčevalnikom in modulom HT 1300 

80.627,86 € 

3 480 Laserski analizator porazdelitve velikosti in oblike delcev  74.494,66 € 

4 530 
Trokanalni avtomatski merilni sistem za merjenje koncentracije 
kisika s paramagnetnimi merilnimi instrumenti 

63.568,04 € 

5 460 Vakuumsko tlačna komora 54.143,93 € 
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1.3.4 Pomembnejši dosežki na raziskovalnem področju 

Okoljske tehnologije in trajnostni reciklirani materiali 

Razvili smo nove prefabricirane izolativne fasadne panele, v katere smo vgradili gradbene in ostale 

industrijske odpadke. Raziskave so bile izvedene v okviru H2020 projekta InnoWEE. Nenosilne 

komponente (CDW aggregates), ki izboljšajo toplotne izolativne lastnosti, so bile vezane v ploščo s 

kombinacijo metakaolina, žlindre in elektrofitrskega pepela, aktiviranega s silikatno raztopino. Ocenili 

smo učinkovitost veziva in samega panela za zunanjo uporabo, pri čemer smo upoštevali mehanske 

lastnosti, vpliv omočenja in trajnost. Merjenja in oceno lastnosti smo izvedli na laboratorijskih prototipih 

in panelih iz pilotne proizvodnje. 

FRANKOVIČ, Ana, DUCMAN, Vilma, DOLENEC, Sabina, PANIZZA, Matteo, TAMBURINI, Sergio, NATALI, 

Marco, PAPPAS, Katherine-Maria, TSOUTIS, Constantinos, BERNARDI, Adriana. Up-scaling and 

performance assessment of façade panels produced from construction and demolition waste using alkali 

activation technology. Construction & building materials, nov. 2020, vol. 262, str. 1-13, ilustr. ISSN 0950-

0618. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061820324806, DOI: 

10.1016/j.conbuildmat.2020.120475. [COBISS.SI-ID 26646531] 

Varovanje kulturne dediščine 

Uporaba zaščitnih prevlek je trenutno še vedno najbolj uspešna tehnologija za zaščito kovinskih 

spomenikov (objektov kulturne dediščine), ki so izpostavljeni zunanjemu okolju. Razvili in ocenili smo 

učinkovitost optimizirane fluor-silanove (FA-MS) prevleke, ki je bila aplicirana na patinirano bronasto 

osnovo (Cu-Sn-Zn-Pb). Omenjeni patina – (FA-MS) prevleka sistem smo študirali s kombinacijo različnih 

analitskih tehnik (FEG-SEM z EDS, ter mikrostrukturno analizo s FIB in XPS), pri pogojih umetnega 

staranja. Analizirali smo tudi vsebnosti izločenih kovinskih ionov. Visoko inhibicijsko učinkovitost 

omenjene prevleke smo dodatno verificirali z zunanjo izpostavo manjših bronastih objektov, kjer smo 

ugotovili le manjše spremembe sestave v zunanji plasti zlitine (merjene z in-situ XRF). 

MASI, Giulia, BERNARDI, Elena, MARTINI, Carla, VASSURA, Ivano, ŠKRLEP, Luka, ŠVARA FABJAN, Erika, 

GARTNER, Nina, KOSEC, Tadeja, JOSSE, Claudie, ESVAN, Jerome, BIGNOZZI, Maria Chiara, ROBBIOLA, Luc, 

CHIAVARI, Cristina. An innovative multi-component fluoropolymer-based coating on outdoor patinated 

bronze for cultural heritage : durability and reversibility. Journal of cultural heritage. May 2020, ilustr. 

ISSN 1296-2074. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1296207420303575?via%3Dihub#!, DOI: 

10.1016/j.culher.2020.04.015. [COBISS.SI-ID 17773827] 

Zdravo bivalno okolje  

Razvili smo kolorimetrični indikator relativne vlažnosti notranjih prostorov, ki temelji na kondenzaciji 

kapilarne vode v selektivno funkcionaliziranem mezoporoznem SiO2. Znano je, da previsoke relativne 

vlažnosti v prostorih omogočajo rast plesni, ki lahko ogrožajo zdravje ljudi. Omenjena področja so lahko 

izrazito lokalna, bodisi zaradi toplotnih mostov ali slabega prezračevanja. Manjši enostavni indikatorji 

vlage, ki bi jih postavili na različna mesta v prostoru, bi lahko neposredno detektirali področja s 

previsoko relativno vlago ter omogočili takojšnje in ustrezno ukrepanje. Kolorimetrični indikator, ki 

temelji na kondenzaciji kapilarne vode v selektivno funkcionaliziranem mezoporoznem SiO popolnoma 

ustreza omenjenim zahtevam. Z različnimi dimenzijami por (3.0, 3.5 in 7 nm) smo dosegli barvne 

spremembe tudi pri različnih relativnih vlažnostih (55, 79 in 88 %). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061820324806
https://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120475
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26646531?lang=sl
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1296207420303575?via%3Dihub#!
https://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2020.04.015
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17773827?lang=sl
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Omenjeno delo je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) lani izbrala med 

Najvidnejše raziskovalne dosežke v navdih mlajši generaciji. 

ŠVARA FABJAN, Erika, NADRAH, Peter, AJDOVEC, Anja, TOMŠIČ, Matija, DRAŽIĆ, Goran, MAZAJ, Matjaž, 

ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Colorimetric cutoff indication of relative 

humidity based on selectively functionalized mesoporous silica. Sensors and actuators. B, Chemical. 

[Print ed.]. 1 Aug. 2020, vol. 316, str. 1-11. ISSN 0925-4005. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400520304883?via%3Dihub, DOI: 

10.1016/j.snb.2020.128138. [COBISS.SI-ID 2570599] 

Ocenjevanje stanja mostov z merjenjem in modeliranjem prometnih obremenitev 

Optimalno upravljanje mostov, ki vključuje stroške vzdrževanja, potencialna tveganja in vzdrževanje 

funkcionalnosti, zahteva natančne informacije o stanju konstrukcij. Vrednotenje varnosti je predvsem 

ključno za stare mostove, ki so poškodovani in se bližajo koncu življenjskega cikla. Da bi se izognili 

nepotrebnim ukrepom, kot je ojačitev ali celo zamenjava mostu, je smiselno narediti celovito analizo, ki 

vključuje preiskave materialov in meritve obnašanja mostu pod prometno obtežbo. Predstavili smo  

kazalnike poškodovanosti za mostove na podlagi izmerjenih podatkov, zbranih v nenadzorovanih 

prometnih razmerah. Upoštevani testni most je bil kratek tog betonski prepust z nizko dinamiko, zaradi 

česar ni idealna konstrukcija za spremljanje njenega stanja z merilniki pospeška. Merjeni so bili 

večinoma statični odzivi na obremenitve vozil, pri čemer sta bila variabilnost teže in konfiguracije vozila 

obravnavana s statističnimi podatki. Neprekinjeno beleženi temperaturni podatki so uporabljeni na 

alternativni in inovativni način za preverjanje kazalnikov škode, saj podobno kot poškodbe tudi 

sprememba temperature povzroči spremembo togosti betonskih konstrukcij. Pokazali smo, da lahko, če 

poznamo vplive temperature, spremembo togosti uporabimo kot kazalnik za poškodbe mostu. 

Predstavljena sta dva načina uporabe predlaganih kazalnikov škode, skupaj z informacijami o 

temperaturi za spremljanje zdravstvenega stanja mostu (SHM): eden vključuje srednjo vrednost in 

standardni odklon kazalnikov škode in kompenzacijo temperaturnih vplivov, drugi pa neposredno 

izračuna modificirani Z rezultat, ki se uporablja za prepoznavanje osamelcev, in nariše 2D zemljevid 

tveganja z indikatorjem škode in temperaturo na dveh oseh. 

OBRIEN, Eugene J., HEITNER, Barbara, ŽNIDARIČ, Aleš, SCHOEFS, Franck, CAUSSE, Guillaume, YALAMAS, 

Thierry. Validation of bridge health monitoring system using temperature as a proxy for damage. 

Structural control & health monitoring. [Online ed.]. Jun. 2020, str. 1-14. ISSN 1545-2263. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/stc.2588, DOI: 10.1002/stc.2588. [COBISS.SI-ID 21353731] 

Digitalizacija procesov v gradbeništvu 

Sekundarne surovine so optimalna zamenjava za določene osnovne materiale v gradbeništvu, saj so 

količine potrebnih materialov velike, zaloge pa omejene. Eno ključnih ovir predstavlja dostopnost 

omenjenih sekundarnih surovin in transport na mesto izvajanja gradnje. Razvili smo digitalni dvojček, ki 

spremlja vse tokove sekundarnih surovin pri gradnji izbrane ceste. Omenjeni digitalni dvojček vključuje 

opisne podatke in izmerjene podatke, ki so povezani preko BIM (Building Information Modelling). Čeprav 

je omenjeni model izdelan na prostorsko omejeni aplikaciji, bi bil z določenimi razširitvami uporaben na 

bistveno širših dimenzijah, oziroma tudi pri velikih gradbenih projektih. 

MEŽA, Sebastjan, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, VEZOČNIK, Rok, OSMOKROVIĆ, Igor, LENART, Stanislav. 

Digital twins and road construction using secondary raw materials. Journal of advanced transportation. 

[Online ed.]. Jan. 2021, vol. 2021, str. 1-12, ilustr. ISSN 2042-3195. 

https://www.hindawi.com/journals/jat/2021/8833058/, DOI: 10.1155/2021/8833058. [COBISS.SI-ID 

48463619]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400520304883?via%3Dihub
https://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2020.128138
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2570599?lang=sl
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/stc.2588
https://dx.doi.org/10.1002/stc.2588
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21353731?lang=sl
https://www.hindawi.com/journals/jat/2021/8833058/
https://dx.doi.org/10.1155/2021/8833058
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48463619?lang=sl
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1.3.5 Pomembnejši dogodki 

Konferenca EIT urbana mobilnost 

Urbani transport močno vpliva na kvaliteto življenja prebivalcev in na onesnaženje okolja. Na konferenci 

o urbani mobilnosti, ki je potekala v ponedeljek in torek, 7. in 8. decembra 2020, so bile predstavljene 

številne dobre prakse. Uvodna govorca sta bila državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž 

Košorok in direktor ZAG doc. dr. Aleš Žnidarič. Konferenco je organiziral ZAG, vodila jo je dr. Alenka 

Mauko Pranjić, med predavatelji pa sta bila tudi dr. Sabina Jordan in doc. dr. Stanislav Lenart. 

Udeleženci konference so izpostavili, da so slovenski podjetniki, industrija, slovenske raziskovalne in 

izobraževalne ustanove na zelo visokem nivoju ter da lahko še pripomorejo k že tako hitremu razvoju na 

področju trajnostne urbane mobilnosti. 

Na konferenci so nastopili domači in tuji strokovnjaki, ki so predstavili pomen preobrazbe urbane 

mobilnosti in programe, ki jih na tem področju izvaja EIT Urbana mobilnost, evropska skupnost znanja in 

inovacij, ki od leta 2019 deluje na področju urbane mobilnosti. ZAG je slovenska nacionalna kontaktna 

točka Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo na področju urbane mobilnosti. 

V sklopu konference so ukrepe na področju urbane mobilnosti predstavila največja slovenska mesta – 

Ljubljana, Maribor in Celje. Ljubljana od leta 2007 veliko pozornost namenja področju urbane 

mobilnosti. Od takrat so na primer območja, namenjena pešcem, povečali za 660 odstotkov, število 

uporabnikov mestnih avtobusov pa se je od leta 2012 povečalo za 19 odstotkov. 

Dan Inovacij Adria 2020 

Na dogodku Dan Inovacij Adria 2020, ki je potekal, 24.11.2020 preko spleta, so bili uvodni govorniki 

minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, direktor GeoZS, dr. Miloš Bavec in direktor ZAG, doc. dr. 

Aleš Žnidarič. Dogodek je bil namenjen prenosu znanja in dobrih praks med podjetji, raziskovalnimi 

institucijami, univerzami in nosilci podjetniških idej s področja surovin. 

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v uvodnem nagovoru povedal, da svetovno 

prebivalstvo in povpraševanje po naravnih virih naraščata, zato je treba gospodarsko dejavnost razviti 

tako, da ne bo škodovala, temveč nasprotno, obrnila podnebne spremembe in degradacijo okolja, čim 

bolj zmanjšala onesnaževanje ter ohranila in obogatila naravni kapital ter tako zagotovila obilje 

obnovljivih in neobnovljivih virov. 

Sledila sta nagovora direktorja GeoZS, dr. Miloša Bavca in direktorja ZAG, doc. dr. Aleša Žnidariča, ki sta 

poudarila vlogo svojih inštitutov na področju surovin in pri raziskovanju možnosti recikliranja različnih 

odpadkov in posledičnem ohranjanju naravnih virov ter zagotavljanju lastnih surovin v posebnih časih, 

ko so prekinjene dobavne verige. 

Prvi vsebinski sklop dogodka je bil namenjen predstavitvi podpor inovacijam v surovinskem sektorju. 

Drugi vsebinski del se je fokusiral na predstavitev  dobrih praks v surovinskem sektorju. Tretji in zadnji 

del vsebinskega dela dogodka je bil posvečen inovativnim start-up rešitvam. 

Celoten dogodek je potekal v organizaciji Regionalnega centra Adria, ki deluje v okviru skupnosti za 

surovine Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo in ga v Sloveniji skupaj koordinirata Zavod za 

gradbeništvo Slovenije (ZAG) in Geološki zavod Slovenije (GeoZS).  

Delavnica v okviru projekta InnoWEE  

Na ZAG je v sredo, 26. avgusta 2020, potekala delavnica pod naslovom "Zakonodajni postopki za 

pozicioniranje inovativnih gradbenih proizvodov na tržišče in LCA analiza". Pri mnogih projektih namreč 
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prihaja do razvoja novih proizvodov, ki pa večinoma ostajajo neizkoriščeni, zato smo na delavnici 

predstavili izkušnje, ki smo jih pridobili pri razvoju novih inovativnih proizvodov v okviru projekta 

InnoWEE in pomembnost LCA izračunov za oceno okoljske sprejemljivosti. 

V projektu InnoWEE (Innovative pre-fabricated components including different waste construction 

materials reducing building energy and minimising environmental impacts) smo uporabili gradbene 

odpadke in odpadke iz rušenja objektov za proizvodnjo visoko izolacijskih fasadnih plošč, fasadnih plošč 

za prezračevane fasade in sevalnih stropnih plošč s postopkom tehnologije alkalne aktivacije. Tovrstne 

plošče so namenjene za dosego  visoke energijske učinkovitosti pri gradnji novih objektov ali  sanaciji 

obstoječih. Na nacionalni delavnici so bili na primeru projekta InnoWEE prikazani zakonodajni postopki 

za pozicioniranje inovativnih gradbenih proizvodov na tržišče ter predstavljena pomembnost LCA 

izračuna za oceno okoljske sprejemljivosti novo razvitih proizvodov. Delavnica je bila izvedena v 

sodelovanju s SRIP Krožno gospodarstvo. 

1.3.6 Patentne prijave in število inovacij 

Patenti in inovacije Stanje 31.12.2020 

Število slovenskih patentov 8 

Število patentnih prijav pri Evropski patentni organizaciji (EPO) 4 

Število vloženih patentnih prijav na patentni urad,  
ki so opravili popolni preizkus patentne prijave 

3 

Število odobrenih mednarodnih patentov 3 

Število prodanih patentov 0 

Tabela zgoraj podaja kumulativne vrednosti patentnih prijav in števila inovacij na ZAG. V decembru 2020 

smo vložili 1 patentno prijavo na patentni urad v Sloveniji, ta patent pa še ni bil podeljen do 31.12.2020.  

Na ZAG smo v letu 2020 poskusno vzpostavili sistem evidentiranja inovacij, ki pa še ne zajema vseh 

inovacij in tehničnih izboljšav. Komisija za inovacije na ZAG je v letu 2020 obravnavala 2 vlogi za inovacije 

in ta podatek navajamo v prilogi. 

1.3.7 Osnovni finančni podatki 

Celotni prihodki ZAG so v letu 2020 znašali 11.976 tisoč € (to je 3 % več kot leta 2019), celotni odhodki 

pa 11.825 tisoč €, to je 3,5% več kot v letu 2019. Nekoliko višja rast odhodkov v letu 2020 pomeni tudi  

upad presežka prihodkov nad odhodki. Ta je znašal 132 tisoč €, to je 67% od doseženega v letu 2019. Pri 

tem je potrebno omeniti, da bo ZAG prvič po letu 2010 plačal tudi davek od dohodkov pravnih oseb in 

sicer v višini 17.801 €. Zaradi sprememb davčne zakonodaje namreč ne moremo izkoristiti vseh davčnih 

olajšav iz naslova nakupov raziskovalne opreme. 

Delež tržne dejavnosti v prihodkih iz poslovanja je znašal 51,9% (v letu 2019 55,8%). Pri tem velik del 

predstavljajo podjetja v državni lasti: DARS, 2TDK, TEŠ, Dravske in Savske elektrarne, pomemben je tudi 

delež podjetij iz tujine, za katere je ZAG v letu 2020 opravil za več kot 1,2 mio € storitev (20% tržnih 

prihodkov). 

Zelo veliko pozornost smo posvetili raziskovalnim aktivnostim, predvsem v mednarodnem prostoru. 

Prihodki iz mednarodnih raziskovalnih projektov so presegli 1,9 mio €, to je 33% R&R prihodkov (leta 

2019 je ta delež znašal 30%). Pri večini omenjenih mednarodnih raziskovalnih projektov smo vključili 

domačo industrijo in delno tudi državne inštitucije. Pri tem smo izvedli večje število inovacij in tehničnih 

izboljšav, ki se že uporabljajo v praksi, a le dve sta bili uradno evidentirani v letu 2020. 
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1.3.8 Realizacija programa dela 

Vsi projekti temeljijo na podpisanih pogodbah v katerih so navedene zahteve za program dela na 

projektu. ZAG je za leto 2020 v celoti izpolnil svoje pogodbene obveznosti in tako 100% izpolnil svoj 

program dela. 

1.4 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

1.4.1 Dolgoročni cilji delovanja 

ZAG je s svojim multidisciplinarnim delovanjem na različnih področjih gradbeništva uveljavljen kot 

odličen partner pri raziskovalnih in strokovnih aktivnostih. Njegova glavna prednost je uspešno 

povezovanje temeljnih in uporabnih raziskav z reševanjem realnih problemov. Glede bistvenih kazalcev 

(programska in infrastrukturna skupna, vpetost v EU raziskovalni prostor, sodelovanje v tehničnih 

odborih, povezovanje znanosti in tehnologije) je povsem primerljiv z najboljšimi inštituti v razvitih 

državah EU. Zato osnovnih usmeritev ZAG tudi v naslednjem obdobju ni racionalno spreminjati. Smiselne 

so le njihove dopolnitve: 

 ohranili bomo celovitost ZAG, še posebej kot neodvisne, nepristranske in neprofitne institucije; 

 letno fizično realizacijo bomo povečevali v skladu z gospodarsko rastjo; 

 v okviru realnih možnosti bomo razvijali obe glavni področji:  

• znanstveno in razvojno-raziskovalne dejavnosti, ter  

• dejavnosti za trg (ekspertna mnenja in tehnične analize, študije, preiskave, meritve, nadzor, 

opazovanja in analize stanj, potrjevanje skladnosti in certificiranje gradbenih proizvodov); 

 ob stalnem prilagajanju izobrazbene strukture zaposlenih bomo število zaposlenih prilagajali 

rasti poslovne realizacije; poseben poudarek bomo namenili strokovno-tehničnim kadrom, 

katerih število se zmanjšuje, brez njih pa ni mogoče učinkovito podpirati raziskovalnih in 

strokovnih aktivnosti; tovrstnih kadrov na trgu dela primanjkuje, težko pa jih je privabiti zgolj s 

plačami v javnem sektorju; 

 nadgrajevali bomo sodelovanje z raziskovalnimi in visokošolskimi partnerji v Sloveniji, EU, ter 

državah JV Evrope; 

 nadgrajevali bomo sodelovanje z industrijskimi partnerji v Sloveniji, EU, ter državah JV Evrope; 

 delež sredstev za obnovo in moderniziranje raziskovalno-preizkuševalne opreme bomo ohranili 

vsaj na dosedanjem nivoju; 

 izgradili bomo Požarni laboratorij v Logatcu, ter  

 izboljševali bomo pogoje dela na sedežu v Ljubljani ter na lokaciji poslovne enote v Mariboru. 

Temeljni cilji ZAG ostajajo kontinuirano povečevanje kvalitete znanstveno-raziskovalnih aktivnosti, 

zagotavljanje najvišjega nivoja strokovnih storitev  ter sodelovanje z industrijskimi partnerji . Pri 

tem bo ključno sprotno prilagajanje svetovnim trendom  (krožno gospodarstvo, digitalizacija in novi 

tehnološki procesi) in tesna navezanost na določene znanstvene preboje (nanotehnologije, metodologije 

ocenjevanja celovitih vplivov na okolje). Z rezultati raziskav bomo nadgrajevali strokovne aktivnosti, 

vključno s certificiranjem gradbenih proizvodov ter izdajo slovenskih tehničnih soglasij in evropskih 

tehničnih ocen in okoljskih deklaracij. 

Skupno število zaposlenih bomo prilagajali rasti poslovne realizacije. To velja tako za znanstveno-

raziskovalne kadre zaradi stalnega povečevanja števila raziskovalnih projektov, kot za strokovne kadre 

zaradi pričakovanega pričetka gradnje velikih infrastrukturnih projektov, kot so 2. tir Divača – Koper, 

druga cev karavanškega predora in 3. razvojna os. Istočasno bomo izboljševali izobrazbeno strukturo 

zaposlenih. V zadnjih letih smo namenili znaten delež naših prihodkov za obnavljanje in moderniziranje 
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raziskovalno-preizkuševalne opreme. V večini primerov nabave dražje opreme bomo tudi v prihodnje 

poskušali pridobiti sofinanciranje iz nacionalnih ali evropskih sredstev (H2020, kohezijska sredstva). 

V zadnjih letih smo obnovili večino laboratorijev, s pomočjo evropskih sredstev tudi halo Laboratorija za 

konstrukcije. Lastniška razmerja med ZAG in ZR Invest so določena, kar nam omogoča preureditev 

nekaterih dvoriščnih prostorov na vhodu iz Ptujske ulice v nove laboratorije. V solastništvu so še skupni 

prostori v »stari zgradbi« in nekaj parcel dvorišča na vhodu iz Dimičeve ulice. Poslovno enoto v Mariboru 

bomo preselili v nove prostore, ki bodo poleg širitve dejavnosti v vzhodni kohezijski regiji omogočili 

eksperimentalne dejavnost, ki na stari lokaciji niso mogoče. V okviru Teaming InnoRenew CoE, Centra 

odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, 

smo začeli z izgradnjo novega Požarnega laboratorija v Logatcu. V skladu s cilji projekta bomo 

namestitev opreme ter preselitev laboratorija iz Gameljn zaključili v letu 2022. 

1.4.2 Letni cilji ter projekti in aktivnosti za uresničitev ciljev 

Osnovne dejavnosti ZAG lahko razdelimo v tri glavna področja: 

 znanstvena-raziskovalna dejavnost, 

 kontrola kvalitete, 

 druge strokovne aktivnosti. 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost je vsebinsko in strateško ključni segment delovanja ZAG. Pogosto jo 

je nemogoče ločiti od aktivnosti za druge deležnike, med katere sodijo študije, preiskave, meritve, 

pregledi, opazovanja in analize stanja, saj se med seboj prepletajo. Delež znanstveno-raziskovalnih 

dejavnosti v zadnji letih narašča in bo v letu 2020 predvidoma dosegel okoli 45 % poslovnih prihodkov. 

Kontrola kvalitete, kamor spadajo potrjevanje skladnosti in certificiranje gradbenih proizvodov, izdajanje 

tehničnih ocen in soglasij, metrologija, ter izvajanje zunanje kontrole kot tretja neodvisna stranka, je ena 

od osrednjih dejavnosti, za opravljanje katerih je bil ZAG ustanovljen. Na tem področju sledimo 

zahtevam evropske in slovenske zakonodaje, kot eden osrednjih členov v sistemu potrjevanja skladnosti 

gradbenih proizvodov po Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro). V zadnjem obdobju so se povečala 

vlaganja v izgradnjo in obnovo infrastrukture (AC omrežje in državne ceste, železniško omrežje, 

energetika), kjer sodelujemo pri izvajanju zunanje kontrole in strokovnih aktivnostih. Želimo si več 

pozornosti in usklajenosti posameznih resorjev pri obnovi javnega stavbnega segmenta. 

Potrebno je poudariti, da ZAG kljub statusu javnega raziskovalnega zavoda vse posle na področju 

kontrole kakovosti, in v veliki meri tudi na področju izdaje tehničnih ocen in soglasij, pridobi v 

konkurenčni borbi z ostalimi večinoma privatnimi inštituti. Delovanje Certifikacijske službe in Službe za 

tehnične ocene in soglasja je povezano z relativno visokimi fiksnimi stroški (akreditacije, članarine v 

evropskih združenjih in udeležbe na sestankih tehničnih odborov). ZAG omenjene dejavnosti, ki so v 

nacionalnem interesu, financira izključno s prihodkom iz svojih dejavnosti in s pridobljenim znanjem in 

informacijami seznanja tudi predstavnike naših ministrstev in industrijske partnerje. Žal smo pri 

sodelovanju z ministrstvi in direkcijami le delno uspešni, saj nam jih le redko uspe prepričati, da poleg 

krovne EU potrebujemo tudi ustrezno nacionalno tehnično zakonodajo (zakonodaja za vgradnjo, 

recikliranje, pogoji za tehnične preglede transportnih naprav, ipd.).  

Druge strokovne aktivnosti: ZAG opravlja različne naloge na širšem področju gradbeništva, kot so 

ekspertna mnenja in tehnične analize, študije, preiskave, meritve, nadzor, opazovanja in analize stanja 

konstrukcij visoke in nizke gradnje, transportnih naprav, prometne infrastrukture, naravnega in 

izgrajenega okolja. Rezultati strokovnih aktivnosti so delno pogojeni z rezultati znanstveno-raziskovalnih 

dejavnosti in se z njimi dopolnjujejo. Pri tem povezujemo ožja strokovna področja, ki jih pokrivajo 

posamezni laboratoriji, da se s svojo interdisciplinarnostjo in celovitostjo lažje prilagamo potrebam trga. 

Svoja znanja in dejavnosti poskušamo v čim večji meri razširiti tudi izven ožjega področja gradbeništva. 
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1.4.3 Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo cilji in aktivnosti 

Strateški dokumenti, ki določajo oz. vplivajo na raziskovalno in strokovno dejavnost ZAG in so 

pomembni za dolgoročno načrtovanje. 

 Strategija razvoja Slovenije 2030, Vlada RS, 7. December 2017 

http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/razvojno_nacrtovanje/strategija_razvoja_slovenije

_2030/  

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

 Slovenska strategija pametne specializacije, S4, Ljubljana, 10. julij 2015  

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_s

trani/SPS_10_7_2015.pdf;  

 Slovenska strategija krepitve Evropskega raziskovalnega prostora 2016–2020, MIZŠ, maj 2016 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije

/ERA_Roadmap.pdf,  

 Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v 

Sloveniji 2015-2020, št. 60300-5/2015/5 z dne 3. 9. 2015, Vlada RS, 3. sept. 2015 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije

/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf;  

 Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2011 – 2020 (NRRI) - Revizija 2016 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Strategije/NRRI_2016-

SLO.pdf;  

Področna zakonodaja, ki ureja delovanje ZAG je naslednja: 

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

 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, 21/18 – ZNOrg in 9/19) 

 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 

52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) 

 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 

– ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) 

 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, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) 

 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US, 

20/18 – OROZ631) 

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

101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)  

 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18) 

 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19) 

 Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) 

 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-

D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19) 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

11/18 in 79/18) 

 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 

besedilo in 158/20)  

http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/razvojno_nacrtovanje/strategija_razvoja_slovenije_2030/
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/razvojno_nacrtovanje/strategija_razvoja_slovenije_2030/
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/ERA_Roadmap.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/ERA_Roadmap.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Strategije/NRRI_2016-SLO.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Strategije/NRRI_2016-SLO.pdf
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 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 

75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122) 

 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) 

 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20) 

 Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 

46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) 

 Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 

18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 

84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17 in 80/18) 

 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 

53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 

87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 

115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 

2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 31/19) 

 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

31/18) 

 ostali veljavni računovodski predpisi in standardi; 

 drugi zakoni ter podzakonski predpisi, kot na primer pravilniki, uredbe, sklepi in odredbe, 

objavljene v Uradnem listu. 

Pri svojem strokovnem in vsebinskem delu ZAG deluje in uporablja predvsem naslednjo zakonodajo in 

predpise: 

 Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP)  

 Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13) 

 Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) 

 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, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) 

 Zakon o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) 

 Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99) 

 Zakon o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99) 

 Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) 

 Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) 

 javna pooblastila Republike Slovenije, oziroma pristojnih ministrstev za opravljanje določenih 

dejavnosti; 

 druge zakone ter podzakonske predpise, kot na primer pravilnike, uredbe, sklepe in odredbe, 

objavljene v Uradnem listu. 

V poslovnem registru ima ZAG navedene naslednje dejavnosti: 

 M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, 

 M 71.111 Arhitekturno projektiranje, 

 M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje, 

 M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje, 
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 M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje, 

 P 85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje, 

 P 85.421 Višješolsko izobraževanje, 

 P 85.422 Visokošolsko izobraževanje, 

 P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 

 R 91.011 Dejavnost knjižnic. 

1.4.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Vsi načrtovani cilji so bili doseženi. Zaradi poznega decembrskega termina priprave rebalansa 

Finančnega načrta so razlike nepomembne. 

V letu 2020 se poslovni prihodki ZAG v primerjavi s preteklim letom skoraj niso spremenili, povečali so se 

za 0,6%. Iz spodnje preglednice je razvidno, da se je najbolj (za skoraj 10%) povečal znesek in delež RR 

sredstev, prihodki, pridobljeni na trgu na trgu pa so se zmanjšali. Prihodki iz področja kontrole kakovosti 

so se znižali za skoraj 15%, drugi prihodki iz trga (izdelava mnenj in ekspertiz, preskušanje) pa so se 

povečali za 4%.  

Poslovni prihodki po posameznih dejavnostih (primerjava realizacije za leti 2019 in 2020 ter načrta za 

leto 2020) so podani v naslednji preglednici: 

  Doseženo Planirano Doseženo Indeks Indeks 

v tisoč € l. 2020 l. 2020 l. 2019 dos.20/dos.19 dos.20/plan19 

RR sredstva 5.728 5.674 5.216 109,8 101,0 

Področje kontrole kakovosti 3.253 3.210 3.805 85,5 101,3 

Druge dejavnosti za trg 2.614 2.569 2.509 104,2 101,8 

Prihodki skupaj 11.595 11.453 11.530 100,6 101,2 

1.4.5 Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela 

Na poslovanje v letu 2020 sta vplivala 2 nepričakovana dogodka: 

1. Epidemija SARS-CoV-2 (COVID-19) in 

2. Internetna prevara. 

Epidemija SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Epidemija je prizadela predvsem tržni del poslovanja v letu 2020. Do vključno meseca aprila, oz. po prvih 

3 mesecih epidemije, ko se je gospodarstvo v Sloveniji praktično ustavilo, smo na tržnem delu zaostajali 

za planom za 21,5 % oz. za 433.000 €. Posledično smo v okviru jesenskega rebalansa letni plan na 

področju prihodkov iz pridobitne dejavnosti zmanjšali za 4,7 %, iz 6.050.000 € na 5.780.000 €. Ker kljub 

epidemiji dela v gradbeništvu niso zastala, smo do konca leta del izpada nadoknadili in presegli 

popravljeni plan za 2 % oz. dosegli 97,4 % originalnega plana. Epidemija je sicer pozitivno vplivala na 

stroške, ki so bili, predvsem zaradi manj potovanj in udeležb na konferencah in kongresih, za skoraj 

350.000 € nižji od tistih leta 2019. 

Epidemija COVID-19 je imela precejšen vpliv na izvajanje raziskav zaradi iskanja novih raziskovalnih 

področjih vezanih na preprečevanje okužb s COVID-19, dodatnega študija literature, omejitev pri 

potovanjih v tujino in omejevanja stikov. Opravili smo večje število eksperimentov, izdelali več vzorcev in 

razvili/modificirali posamezne merilne sisteme. Zaradi tega smo zaprosili ARRS za izredno povečanje 
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opravljenega števila ur na ARRS programih in projektih, kar nam je ARRS odobril. Večje število ur v letu 

2020 tako poročamo na programski skupini P2-0273, na infrastrukturnem programu I0-0032 in na 

projektih J1-9179, J2-9197, J2-9211, J7-9404 , L1-9190, L2-1831, L7-2629, NC-0002. 

Spletna prevara 

ZAG je bil novembra 2020 žrtev spletne prevare, pri čemer smo bili oškodovani za 234 tisoč €. Prevaro 

preiskuje slovenska policija v sodelovanju z Interpolom, ki se je obrnil tudi na policijo na Švedskem, 

kamor je bil denar nakazan, in v Severni Makedoniji, kamor bi denar v okviru Evropskega projekta 

CINDERELA moral biti nakazan. Preiskava v času izdelave letnega poročila še ni končana, zato v tem 

trenutku ni znano, če (in koliko) bomo ta sredstva dobili povrnjena. 

Koordinator v H2020 projektih prejme s strani Evropske Komisije avans tudi za partnerje pri izvajanju 

projekta. Glede na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter pogodbeno dogovorjene roke, koordinator 

sredstva nakaže projektnim partnerjem. ZAG je koordinator projekta CINDERELA, v katerega se je v letu 

2020 vključil nov partner, Civil Engineering Institute of Macedonia (CEIM). Pri tem so bili izvedeni 

standardni postopki, ki jih koordinator izvede vedno pred nakazovanjem denarnih sredstev partnerjem. 

Vsa komunikacija poteka preko e-sporočil v angleščini. ZAG je partnerja obvestil, da je pogodba 

podpisana v Bruslju in da obstaja pravna osnova za izvedbo nakazila avansa. Partner je poslal obvestilo, 

da imajo nov bančni račun, zato jih je ZAG pozval, da izpolnijo potrdilo o lastništvu bančnega računa, ki 

ga mora podpisati tudi banka. Partner je dostavil dokazilo, PDF dokument, ki je vseboval podpise in žige 

obeh institucij. Na ZAG nismo podvomili v resničnost dokumenta in izvedli nakazilo. Pri nakazilih v tujino 

se lahko preko neodvisnih institucij preveri le obstoj TRR, ne pa tudi lastništvo. Partner je po dveh tednih 

obvestil ZAG, da sredstev še niso prejeli na svoj TRR. ZAG je takoj ukrepal in preko telekonference 

izvedel preverjanje vse e-pošte, tiste na ZAG in tiste na CEIM. Ugotovljeno je bilo razhajanje, kar je dalo 

slutiti, da smo bili žrtev spletne prevare. Oba partnerja sta bila deležna prestrezanja e-pošte in dalj časa 

trajajoče komunikacije iz lažne e-pošte (t.i. »Fake Mail«). Še isti dan, ko smo prevaro ugotovili, smo 

podali prijavo na Policijo (oni pa naprej na Interpol), SI-CERT in na UJP (bančni račun). 

UJP je takoj preklical nakazilo na Banki Slovenije, Banka Slovenije je še isti dan izvedla preklic nakazila na 

švedsko banko NORDEA. Ta banka je sporočila, da ne morejo vrniti sredstev, ker je bančni račun 

predmet preiskave švedskih oblasti. Njihova preiskava še ni končana, zato imamo le neuradne 

informacije, da je na tem TRR še nekaj sredstev.  

Po ugotovitvi, da je na ZAG prišlo do spletne prevare, smo v sodelovanju z Odzivnim centrom za 

kibernetsko varnost (SI-CERT) in skrbniki naših strežnikov izvedli obsežno preiskavo našega 

informacijskega sistema. Raziskava je pokazala, da ni prišlo do vdora na strežnike ZAG, ampak je bil 

najverjetneje zlorabljen sistem pošiljatelja, ki je tretjim osebam omogočal nepooblaščeno pošiljanje in 

prejemanje elektronskih sporočil v njihovem imenu. S pomočjo prestrezanja te elektronske komunikacije 

je bila izvedena spletna prevara. 

Policijske preiskave še vedno potekajo v Sloveniji, na Švedskem in v Severni Makedoniji. Makedonski 

partner namreč nima lastnih strežnikov za svojo e-pošto, zato jih najema pri Pošti Makedonije. Pregled 

teh strežnikov je možen le na podlagi sodne odločbe. 

Za preprečevanje tovrstnih incidentov je ZAG:  

 izvedel izobraževanje uporabnikov na temo spletne varnosti in simulacijo napada s pomočjo 

socialnega inženiringa, 

 nadgradil nekatere varnostne komponente informacijskega sistema, 

 prilagodil interna pravila poslovanja pri ključnih uporabnikih, 

 izvedel neodvisni varnostni pregled informacijskega sistema, 
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 vzpostavil preverjanje vsakega novega podatka o TRR preko telefona. 

Mesec dni po izvedeni spletni prevari, je bil ZAG ponovno tarča poskusa nove prevare, vendar iz drugega 

neodvisnega vira. Poskus je bil pravočasno zaznan in uspešno preprečen. Ponovno je prišlo do vdora v 

računalniški sistem enega od poslovnih partnerjev. 

ZAG je o prevari takoj obvestili tudi odgovorno osebo za nadzor projekta CINDERELA v Bruslju. Obvestili 

so nas, da »izgubljena« sredstva niso upravičena, so pa omogočili, da vsebinsko spremenimo projekt in s 

tem olajšamo izvedbo projekta za ZAG in CEIM. 

1.4.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih let 

V letu 2020 so bili poslovni prihodki za slab % večji od prihodkov preteklega leta. Prihodki iz pridobitne 

dejavnosti so se zmanjšali zaradi koronakrize, razlika je bila nadomeščena s prihodki iz razvojno-

raziskovalnih aktivnosti. Zaradi spremenjene sestave prodaje (v korist javne službe) se je zmanjšal 

presežek prihodkov nad odhodki. Znesek v višini 133 tisoč €, po odbitku davka od dohodka pravnih oseb 

ocenjujemo kot zelo dober rezultat. 

Potrebno je omeniti, da je bil na področju Strategije pametne specializacije (SPS), EU H2020 in EIT obseg 

naših aktivnosti še večji kot kažeta seznam formalno odobrenih projektov in prihodki. Naše sodelovanje 

z industrijskimi partnerji namreč ne zajema le razvojnih dejavnosti, temveč tudi pripravo skupnih 

strategij dolgoročnega tehnološkega razvoja in vključevanja v mednarodni (predvsem EU) prostor. 

Naše raziskovalne aktivnosti so sestavni del trajnostnega gradbeništva, zato razvoj tehnologij za 

varovanje okolja in metod za ocenjevanje celostnih vplivov na okolje (LCA) predstavljajo pomemben del. 

Na osnovi omenjene metodologije edini v Sloveniji izdajamo okoljske deklaracije proizvodov, oziroma 

EPD (Environmental product declaration). Nekatere tehnologije imobilizacije nevarnih odpadkov in 

ekoremediacije, razvite skupaj z različnimi partnerji, se že uporabljajo na več področjih v Sloveniji. 

1.4.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

Pozitiven rezultat v višini 133 tisoč € predstavlja dokaz učinkovitega in uspešnega delovanja ter 

prilagajanja ZAG novo nastalim razmeram. Glede na strukturo poslovnih prihodkov in primerjavo s 

preteklim letom ter finančnim načrtom lahko ugotovimo, da se je ZAG v letu 2020 prilagodil 

spremenjenim Covid okoliščinam. Pričakovanja ob zaprtju držav(e) na začetku marca 2020 so bila precej 

bolj črnogleda. 

Produktivnost, izražena v prihodkih na zaposlenega, se je v letu 2020, zaradi 5% povečanja števila 

zaposlenih (merjeno na osnovi opravljenih ur) in zaradi spremenjene strukture prodaje, zmanjšala za 4%.  

Donosnost sredstev v upravljanju je znašala 1,19% in se je v primerjavi z letom 2019 nekoliko zmanjšala. 

V javni službi ni presežka prihodkov nad odhodki. Podatki za leta od 2016 do 2020 so podani v spodnji 

preglednici: 

DOSEŽENO l. 2017 l. 2018 l. 2019 l. 2020 

Produktivnost v € 51.347 54.331 55.973 53.679 

Donosnost (v %) 2,44% 2,41% 1,82% 1,19% 

1.4.8 Ocena notranjega nadzora javnih financ poslovanja 

Notranji nadzor poslovanja ZAG temelji na internih aktih poslovanja; osnovni je »Listina o delovanju 

notranje revizije na ZAG«, h kateri je na svoji 76. redni seji dne 27.03.2018 dal soglasje tudi UO ZAG.   
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Na osnovi Zakona o javnih financah in Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega 

nadzora javnih financ je ZAG že v letu 2006 kot posredni proračunski uporabnik pristopil k predpisani 

vzpostavitvi sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja. Zaradi 

racionalnosti (organizacija lastne notranje revizijske službe bi bila predraga) je ZAG tudi za leto 2020 

sklenil pogodbo z zunanjim izvajalcem (12. člen Pravilnika).  

Notranja revizija poslovanja za leto 2020 do izdelave poslovnega poročila za leto 2020 še ni bila 

zaključena. Področja notranje revizije za leto 2020 so: 

─ strategija varnostnih politik, monitoring delovanja IT, 

─ gradnja požarnega laboratorija, 

─ izplačila nadur in delovne uspešnosti (povečan obseg dela, redna in tržna delovna uspešnost). 

1.4.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2020 je ZAG dosegel načrtovani letni vsebinski program dela. Izvedeni so bili vsi ukrepi, tudi 

finančni, da vsebinski del pogodbenih obveznosti ni trpel. 

1.4.10 Ocena učinkov poslovanja na druga področja 

Med ključnimi cilji zavoda ostaja kontinuirano intenziviranje znanstveno-raziskovalnih aktivnosti na vseh 

področjih delovanja. Pomembni področji sta strokovna podpora državnim inštitucijam ter sodelovanje z 

industrijskimi partnerji, zato se še tesneje povezujemo v mednarodno okolje, kjer pa se konkurenca 

zaostruje. Na segmentu kontrole kakovosti svoje delovanje usmerjamo predvsem na področje državnih 

cest, železnic in stanovanjske gradnje. Pri strokovnih dejavnostih, meritvah in izdelavi študij naše 

delovanje na ožjem področju gradbeništva kombiniramo z aktivnostmi na drugih tehničnih področjih, 

kot so problematika odlaganja in uporabe odpadkov, energetika, varovanje okolja, avtomobilska 

industrija in promet. 

ZAG v okviru svoje dejavnosti izvaja raziskave na področjih varnosti, stabilnosti in trajnosti objektov in 

infrastrukture, novih materialov, vplivov na okolje, kulturne dediščine itd. Na omenjenih področjih 

sodelujemo z domačimi in tujimi univerzami ter inštituti, vključno z izvajanjem visokošolskega in 

podiplomskega študija. Poleg tega izvajamo strokovne aktivnosti, ki jih nudimo kot pomoč gospodarstvu 

pri izvajanju njihovih aktivnosti ter s pomočjo katerih zagotavljamo neodvisno kontrolo kakovosti 

vgrajenih materialov in izvedenih del za pretežno državne investitorje velikih infrastrukturnih projektov. 

S tem, tudi preko strategije pametne specializacije in strateških razvojno inovacijskih partnerstev, 

uspešno povezujemo znanost in industrijo. Z raziskavami se vključujemo v mednarodne projekte, 

predvsem v EU programe, in s tem v Slovenijo prenašamo najsodobnejša znanja in usmeritve na 

področju gradbeništva in z njim povezanih industrij. 

1.4.11 Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih 

Izgradnja novega požarnega laboratorija v Logatcu 

ZAG v Obrtno industrijski coni (OIC) v Logatcu gradi in opremlja nov Požarni laboratorij Zavoda za 

gradbeništvo Slovenije (v nadaljevanju: PL) na osnovi gradbenega dovoljenja št. 351-19/2019-14 z dne 6. 

6. 2019 za gradnjo poslovnega objekta na zemljiščih parc. št. 754/2, 754/7 in 375/396, vse k.o. 2017 

Dolenji Logatec. 
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Investicijski projekt »Izgradnja Požarnega laboratorija« bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj (projekt InnoRenew). Finančna konstrukcija je zaprta z lastnimi 

sredstvi ZAG (presežki preteklih let) in sofinanciranjem MIZŠ iz integralnega proračuna v letih 2020 in 

2021. Finančni okviri omenjene investicije in nabave raziskovalno-preizkuševalne opreme so opisani v 

investicijskem programu IP »Izgradnja Požarnega laboratorija«, november 2019. 

MIZŠ in Univerza na Primorskem sta dne 9.7.2018 sklenila pogodbo št. C3330-18-952000 o 

sofinanciranju izvedbe operacije »Renewable Materials and Healthy Environments Research and 

Innovation Centre of Excellence - InnoRenew CoE« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014 -2020. V okviru upravičenih stroškov po pogodbi znaša delež ZAG, 

namenjen nakupu opreme, 2.896.586 €. Do zaključka leta 2020 je ZAG izkoristil 580.422 € brez DDV teh 

sredstev za nabavo opreme. V sklopu operacije InnoRenew je ZAG dne 21.10.2020 sklenil pogodbo za 

nakup in dobavo kombinirane in vertikalne peči v višini 1.867.250 € brez DDV, od tega so upravičeni 

stroški operacije samo za vertikalno peč v višini 694.520 € brez DDV. 

Na osnovi javnega naročila za izvedbo GOI del JN008112/2019-B01 (datum objave 20.11.2019) sta bila 

izbrana dva izvajalca, za prvi sklop KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja d.o.o , Arikova 

ulica 043, 5280 Idrija (znesek ponudbe 3.273.426,91 €) in za drugi sklop ZIDGRAD Splošno gradbeno 

podjetje Idrija d.d., Vojkova ulica 008, 5280 Idrija (znesek ponudbe 276.135,00 €).  

Razglasitev epidemije v marcu 2020 je prestavila pričetek gradnje na 14. april 2020 in zaključek na 12. 

februar 2021. Drugi val epidemije jeseni 2020 in v začetku leta 2021 je prestavil zaključek GOI del na 3. 

junij 2021. KOLEKTOR KOLING je v letu 2020 izstavil začasne situacije v skupnem znesku 1.511.107,94 € 

in ZIDGRAD končno situacijo v znesku 255.015,00 €. Nižja končna situacija ZIDGRADA-a od pogodbene 

vrednosti za 21.120 € je posledica dvakrat upoštevanega stroška za postavitev čaš stebrov AB 

konstrukcije, enkrat pri KOLEKTOR KOLING in drugič pri ZIDGRAD. 

Vsi aneksi so posledica bodisi epidemije bodisi povečanega obsega dela. Vedeti je potrebno, da se objekt 

ves čas gradi pod pogoji epidemije, kar nedvomno zelo vpliva na vse aktivnosti na projektu. 

Sklenjena gradbena pogodba predvideva, da se tekom projekta izvajajo obračuni glede na dejanski 

obseg del. Anekse se sklepa za vsak povečan obseg del glede na predračun ter za nepredvidena dela, ki 

niso bila zajeta v predračunu.  

Aneksi od št. 1 do št. 3 ne obsegajo sprememb pogodbene cene, sklenjeni so bili zaradi pričetka 

pandemije zaradi Covida in s tem povezanimi spremembami datuma pričetka (aneks št. 1) ter zaključka 

projekta (aneks št. 2), ter zaradi razjasnitve dvoumne opredelitve načina obračuna DDV v prvotni 

pogodbi (aneks št. 3).  

Aneks št. 4 vključuje spremembo podizvajalca za dvigalo in več zahtevnejših del zaradi ugotovljenih geološko-

geomehanskih pogojev ter izdelavo v povprečju daljših AB pilotov, kot je bilo predvideno v projektu. 

Aneks št. 5 vključuje več del zaradi neustreznosti izkopanega materiala, ki je bil prvotno predviden za 

zasipavanje, vendar se je po dodatnih preiskavah izkazalo, da za ta namen ni primeren. Posledično je bilo 

več odvoza neustreznega ter dobave in vgradnje ustreznega materiala. 

Aneks št. 6 vključuje več, manj in dodatna dela, ki so bila potrebna zaradi slabših geomehanskih pogojev 

od s projektom predvidenih, npr. več odpeljanega izkopanega materiala, daljši piloti, izdelava vodnjakov, 

ter nepopolnega ali nepravilnega popisa del, povezanih npr. z izdelavo požarnega bazena, 

odvodnjavanjem iz hale ali krovsko-kleparskimi deli. Za vsa dodatna dela so bila izvedena pogajanja, 

cene sta potrdila tako nadzor kot super nadzor. 

Sredstva za GOI dela so zagotovljena iz presežkov ZAG preteklih let v višini 4.110.681,24 € na osnovi 

sklepov vlade RS ter pogodbe med ZAG in MIZŠ št. C3330-20-459000 o sofinanciranju investicije 

»Izgradnja požarnega laboratorija«, z dne 21. april 2020, v višini 1.660.554,40 €. ZAG je izstavil zahtevke 

po pogodbi za leto 2020 v predvideni višini 750.000 €. 
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Nakup in prenova prostorov za PE Maribor 

Prostori ZAG poslovne enote (PE) Maribor so locirani v stanovanjskem bloku na naslovu Gorkega ulica 1, 

Maribor. Prostori obsegajo dve združeni stanovanji s skupno površino 113 m2.  

Razmere v stanovanju ZAG ne omogočajo vzpostavitve raziskovalnih laboratorijev, ki so zahtevani za 

sofinanciranje novih strukturnih projektov, kot tudi za tržne infrastrukturne projekte. Hkrati s številom 

pridobljenih projektov vzhodne regije raste potreba po dodatnih zaposlitvah, ki pa je trenutni prostorski 

pogoji ne omogočajo. 

Na osnovi sprejetega dokumenta DIP »NAKUP IN OBNOVA NEPREMIČNINE ZA POTREBE ZAVODA ZA 

GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, PE MARIBOR«, februar 2020, je ZAG je izvedel nakup nepremičnine za 

potrebe umestitve laboratorijev v PE Maribor ter za predvideno dodatno izvajanje projektov. 

Za poslovni objekt na naslovu Kidričeva cesta 47, Dobrovce, Miklavž na Dravskem polju, je bila izvedena 

uradna cenitev, ocenjena vrednost podjetja Dodoma d.o.o., z dne 27. 8. 2019, znašal 168.000,00 EUR. 

ZAG je kasneje s pogajanji dosegel ceno 165.000,00 EUR. Za sam objekt je bilo pridobljeno uporabno 

dovoljenje št. 351-2114/2019-4, ki ga je izdala UE Maribor v decembru 2019, kar pomeni, da je sam 

objekt uradno uporaben.  

Po vseh zahtevanih uradnih soglasjih je bila prodajna pogodba med ZAG in lastnikoma (Suzana in Ivan 

Štrumpf) podpisana 1. junija 2020 in overjena 4. junija 2020. Lastnina je vpisana na Republiko Slovenijo, 

ZAG je prejel odločbo RS, da je upravljavec nepremičnine. ZAG je kupil nepremičnino iz lastnih sredstev, 

prikazanih v bilanci stanja (bilanca stanja je samo na nivoju celotnega poslovanja ZAG in se ne deli po 

posameznih dejavnostih). 

ZAG je pričel z obnovo objekta v jeseni 2020, predvidena selitev zaposlenih v PE Maribor je v marcu 

2021. Vrednost izvedene prenove v letu 2020 znaša 107.633,14 €. Večina teh sredstev se pričakuje od 

prodaje obstoječih prostorov stanovanja na Gorkega ulici 1 v Mariboru. Uradna cenitev stanovanja, 

izvedena 6.9.2019, znaša 113.000 EUR (Dodoma d.o.o., Maribor). Za prodajo in pridobitev teh sredstev 

bo ZAG izvedel vse predpisane postopke. 

V smislu dobrega gospodarja se je ZAG odločil za lastni angažma obnove. Pri tem se je z delom, ki sta ga 

opravila dva zaposlena, prihranilo vsaj 20.000 € (izvedba 500 m2 suho-montažnih sten in 600 m2 pleskarskih 

del, celotni inženiring ter nadzor). Za elektro in strojne inštalacije je ZAG pridobil PZI, arhitektura je bila 

izvedena na ZAG. 

Sestava zneska, ki je naveden za obnovo zgradbe v Dobrovcih v letu 2020 vsebuje 6 večjih sklopov: 

 Izvedba kompletnih vodovodnih in strojnih instalacij:  19.402,21 € 

 Elektro-instalacijska dela:  22.574,39 € 

 Keramičarska in pripravljalna dela:  9.914,90 € 

 Dobava in montaža klima naprav:  9.201,20 € 

 Nabava, dobava in montaža notranjih vrat: 10.500,00 € 

 Menjava oken: 4.198,92 € 

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 

gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20, v nadaljevanju: ZIUZEOP) je začel veljati 11. aprila 2020 

in od dneva vstopa v veljavo tega zakona veljajo tudi nove (spremenjene) vrednosti za uporabo ZJN-3. 

Na splošnem področju se je torej mejna vrednost za uporabo zakona za javna naročila blaga in storitev 

zvišala na 40.000 € brez DDV ter za javna naročila gradenj na 80.000 € brez DDV. V skladu s 5. členom 

Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, ZZUOOP) 

je obdobje trajanja tega ukrepa podaljšano do 31. decembra 2021. Vsi navedeni zneski so pod mejo za 

izvedbo JN (vsak za sebe in vsi skupaj). Ostali zneski predstavljajo večinoma material, ki sta ga sodelavca 

ZAG nabavila za prenovo v lastni izvedbi. 
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Sprememba namembnosti je bila z vso potrebno dokumentacijo vložena na UE Maribor v sredini 

februarja 2021, končno uporabno dovoljenje se pričakuje v začetku marca. 

Pregled investicij po načelu denarnega toka je podan v prilogi »LP_invest_2020(ZAG).xlsx«. 

Ostale finančne aktivnosti na nepremičninah 

Pregled ostalih finančnih aktivnosti na nepremičninah po načelu nastanka poslovnega dogodka je v 

naslednji tabeli primerjan z načrtom. 

 INVESTICIJE VZDRŽEVANJA 
Načrtovana 

vrednost 
Vir  

sredstev 
Načrtovano 

ZAG 
Realizacija  

ZAG 

1 Obnova prostorov za potrebe delavnic 10.000 € 100 % ZAG 10.000 € 14.408,04 € 

2 Obnova prostorov za potrebe arhiva 18.000 € 100 % ZAG 18.000 € 0,00 € 

3 
Obnova vhodne avle, recepcije in glavnega 
vhoda 

26.000 € 
(1)ZRI 23,5% 
ZAG 76,5% 

21.025 € 459,66 € 

4 Obnova žaluzij 10.000 € 100 % ZAG 10.000 € 909,52 € 

5 Ureditev skladiščnega prostora za razne vzorce 10.000 € 100 % ZAG 10.000 € 11.310,80 € 

6 Obnova hodnikov in stopnišč 20.000 € 
(1)ZRI 50%, 
ZAG 50% 

10.000 € 13.945,09 € 

7 Obnova garažnih prostorov 10.000 € 100 % ZAG 10.000 € 8.148,80 € 

8 Delno rušenje zgradb Jelovice in oljarne 15.000 € 100 % ZAG 15.000 € 0,00 € 

9 Ureditev klimatizacije 10.000 € 100 % ZAG 10.000 € 12.102,66 € 

10 Ureditev prostorov za potrebe varstva pri delu 10.000 € 100 % ZAG 10.000 € 0,00 € 

11 Prenova pisarn in laboratorijev 40.000 € 100 % ZAG 40.000 € 63.014,13 € 

12 
Obnova službenih stanovanj in počitniških 
enot  

10.000 € 100 % ZAG 10.000 € 200,00 € 

13 Predelava prostorov v laboratorije 15.000 € 100 % ZAG 15.000 € 24.331,65 € 

14 Asfaltiranje dvorišča in postavitev ograje 10.000 € 100 % ZAG 10.000 € 5.513,26 € 

15 Ureditev sistema za požarno varnost 30.000 € 100 % ZAG 30.000 € 3.004,67 € 

16 Preureditev in obnova električne instalacije 10.000 € 100 % ZAG 10.000 € 19.505,75 € 

17 Intervencije, nujna vzdrževalna dela, pregledi 25.000 € 100 % ZAG 25.000 € 44.043,60 € 

 SKUPAJ 279.000 €  264.025 € 220.897,63 € 
(1)

 ZRI = ZR INVEST nepremičninska družba d.d., Dimičeva ulica 12, Ljubljana 

Obseg vseh aktivnosti v primerjavi z načrtom je izveden v višini 83,7 %. Pregled investicij vzdrževanja po 

načelu denarnega toka je podan v prilogi »LP_invest_2020(ZAG).xlsx«. 

Največje procentualno odstopanje od načrta je pri preureditvi in obnovi električne instalacije, 195% 

(9.506 €). K preseženemu načrtu sta največ pripomogla napeljava novega vodnika iz TP v hale strojnice z 

električno omarico in priklopom (7 k€) in izdelava meritev ter določitev kapacitete nove kompenzacijske 

naprave, montaža nove naprave in njen zagon (4,4 k€). 

Drugo največje odstopanje od načrta je pri intervencijah, nujnih vzdrževalnih delih in pregledih (176%). 

Gre za 60 različnih postavk, od katerih je 12 večjih od 1.000 €. Med večjimi so ureditev strelovodne 

napeljave po izvedenih meritvah (5,8 k€), intervencijsko popravilo osebnega dvigala v novi zgradbi 

(2,3 k€), servis in popravilo viličarja (2 k€), odvoz gradbenih odpadkov (2 k€), demontaža poškodovanega 

spuščenega stropa v hali GRAS (2 k€), intervencijska popravila priključkov, montaža umivalnikov (1,9 k€), 

intervencijsko popravilo moških sanitarij NZ (1,8 k€), intervencijsko popravilo obtočne črpalke za 

ogrevalno vodo v SZ (1,6 k€), intervencijsko popravilo hidrantnega omrežja (1,5 k€), servis dvigal po 

zapisnikih IVD (1,3 k€), izdelava ocene odpadkov z izdelavo poročila (1,1 k€), pregled strelovodnih 

napeljav in ozemljila (1 k€). 
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V okviru postavke predelave prostorov v laboratorije je odstopanje 9.332 € (162%). Največ prispevajo 

ureditev prostorov 3 in 3a v zgradbi Jelovica za enoto "polimeri" (4,8 k€), izdelava projektne 

dokumentacije za prenovo laboratorija 7 v NS (3,8 k€), sprememba namembnosti pisarne NZ021 ter 

slikopleskarska in talna dela (1,2 k€), izdelava projektne in upravne dokumentacije za izvedbo projekta 

nadzidave veznega trakta NZ (1 k€). 

Presežek realizacije nad načrtom postavke prenova pisarn in laboratorijev znaša 23.014 € (158%). 

Največji znesek predstavlja izdelava sistema za zagotavljanje popolne klime v prostoru laboratorija 210 

(18,8 k€). Ostali večji zneski so prenova laboratorijev NZ K12, K13 (8,1 k€), prenovitvena dela v 

laboratorijih 404, 405 in 406 (8 k€) ter izdelava elektroinštalacij v 5 nadstropju za nove pisarne (5,4 k€). 

1.4.12 Poročilo o poslovanju počitniških kapacitet in oddaje stanovanja 

ZAG stanovanje smo v letu 2020 oddali le enkrat. Zasedel ga je tuj študent v okviru izmenjave študentov, 

in sicer v obdobju od 10. 2. do 15. 3. 2020. V skladu z ZAG pravilnikom, študent ni kril stroškov uporabe 

namestitvene kapacitete, ker je sodelovanje v izrazitem poslovnem interesu ZAG. 

ZAG počitniške kapacitete so bile v letu 2020 izjemoma precej manj zasedene kot prejšnja leta. Vzrok za 

to je epidemija COVID-19 in omejitve potovanj v tujino ter omejitve delovanj turističnih kompleksov.  

KRAJ KAPACITETE PRIHODKI STROŠKI 
ZASEDENOST  

(v dnevih) 

Barbariga 3.260,00 € 6.623,74 € 56 

Čatež 3.666,67 € 9.456,75 € 80 

1.4.13 Nabave raziskovalne opreme 

V preglednici je podan pregled nakupov raziskovalne opreme v letu 2020 z vrednostjo nad 10.000 €, 

financiranih iz lastnih sredstev ZAG ter zunanjih virov. Stolpec z oznako »SREDSTVA ZAG« pomeni lastna 

sredstva ZAG iz naslova zbrane amortizacije in »SREDSTVA ARRS« iz naslova sofinanciranja nakupov 

opreme v okviru paketa Agencije za raziskovalno dejavnost RS. 

ZAP. 
ŠT. 

ENOTA 
ZAG 

NAZIV OPREME 
VREDNOST  

v EUR 
SREDSTVA 

ZAG 
SREDSTVA  

ARRS 

1 680 
OPTIČNO MERILNI SISTEM 3D GOM 
ARAMIS SRS Z DODATKI 

124.101,16 88.430,38 35.670,78 

2 462 
SPEKTROFOTOMETER LAMBDA 1050 
UV-VIS Z INTEG. SFERO 

88.088,06 35.235,23 52.852,83 

3 480 
ANALIZATOR LASERSKI 
PORAZD.VELIKOSTI IN OBL.DELCEV 

80.627,86 58.057,11 22.570,75 

4 760 
ANALIZATOR ASFALTA INFRATEST CUBE 
TIP 20-11600 

69.100,01 69.100,01 0 

5 480 
STISKALNICA ZA DOLOČ. TLAČNE 
TRDNOSTI TONI TECHNIK 

65.288,31 65.288,31 0 

6 530 
SISTEM MERILNI TROKANALNI AVT.ZA 
MERJ.KONC.KISIKA 

63.568,04 27.043,44 36.524,60 

7 462 
KOMORA VAKUUMSKA TLAČNA TIP 
VPT 

54.143,93 23.039,37 31.104,56 

8 420 
ANALIZATOR TOC/TN MULTI N/C 3100 
(CLD) Z AS VARIO 

45.565,08 31.895,56 13.669,52 

9 440 
SISTEM 3D ZA MERJ./ANALIZO 
GEOMETR.ODSTOP.OKROGLIH 

42.430,80 30.799,82 11.630,98 
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ZAP. 
ŠT. 

ENOTA 
ZAG 

NAZIV OPREME 
VREDNOST  

v EUR 
SREDSTVA 

ZAG 
SREDSTVA  

ARRS 

10 480 PEČ TALILNA ELEKTRIČNA XRFUSE1 24.899,82 24.899,82 0 

11 190 
DVIGALO MOSTNO DEMD 16 MP - 
REKONSTRUKCIJA 

17.474,79 17.474,79 0 

12 480 
PIKNOMETER PLINSKI ULTRA PYC 
1200e ANTON PAAR 

14.556,99 14.556,99 0 

13 631 
NAPRAVA MAGNETNO INDUKTIVNA 
MRT AMC ROPE40 

11.166,00 11.166,00 0 

14 310 
TEHTNICA TLAČNA P3125XT-BAR 
DOSEG 1200 BAROV 

11.154,39 11.154,39 0 

15 430 
APARAT ULTRAZVOČNI PROCEQ 
PUNDIT PL-200 S SONDAMI 

10.755,57 10.755,57 0 

 
SKUPAJ OPREMA 722.920,81  518.896,79 204.024,02 

ZAG ima v uporabi precej raziskovalne opreme, ki je že v celoti amortizirana. Navajamo nekaj največjih 

kosov: 

Inv. št. Naziv 
Nabavna 
vrednost 

2507800 ZWICK 2500kN UNIVERZALNI PRESKUŠEVALNI TRGALNI STROJ 691.521,39 € 

2673600 APARAT DINAMIČNI TORZIJSKI TRIOSNI WB7025/200T/HD 175.533,63 € 

2673700 
APARAT DINAMIČNI ŠTIRITOČKOVNI WB20-SH0063-S1 ZA PREISKAVE 
ASFALTOV 

166.750,39 € 

2739000 MIKROSKOP METALOGRAFSKI IN KONFOKALNI ZEISS 152.044,63 € 

2829000 AVTOCLAVE SSRT Z ELEKTROKEMIJSKO OPREMO 198.824,22 € 

2829300 
KOMORA KALORIMETRIČNA ZA LABORATORIJSKO MERJENJE TOPLOTNIH 
LASTNOSTI 

287.826,00 € 

2829400 SISTEM ZA RTG.MIKROTOMOGRAF.XR-MicroXCT-400 3D X-R 494.484,00 € 

2849300 ZWICK 600kN Z600E UNIVERZALNI PRESKUSNI STROJ 174.365,95 € 

Pregled nabave opreme po načelu denarnega toka je podan v prilogi »LP_invest_2020(ZAG).xlsx«. 

1.4.14 Analiza kadrovske politike 

Kadrovski podatki ZAG za leto 2020 so v predpisani obliki podani v Excel prilogi »Poročilo JRZ 2020-

KN(ZAG).xlsx«. 

Število zaposlenih v osebah 

ZAPOSLENI 
Št. zaposlenih 

na dan 31. 12. 2020 
Št. zaposlenih 

na dan 31. 12. 2019 

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

82 82 

nedoločen čas 65 60 

določen čas 17 22 

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

2 0 

nedoločen čas 1 0 

določen čas 1 0 
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ZAPOSLENI 
Št. zaposlenih 

na dan 31. 12. 2020 
Št. zaposlenih 

na dan 31. 12. 2019 

MLADI RAZISKOVALCI 
(DM H017002, H017003 IN H018001) 

5 5 

nedoločen čas 1 1 

določen čas 4 4 

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

128 129 

nedoločen čas 112 104 

določen čas 16 25 

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

7 9 

nedoločen čas 7 9 

določen čas 0 0 

SKUPAJ 224 225 

Število zaposlenih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlitev (FTE) 

ZAPOSLENI  
Št. zaposlenih v FTE 
na dan 31. 12. 2020 

Št. zaposlenih v FTE 
na dan 31. 12. 2019 

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

81,4 80,40 

nedoločen čas 65 60 

določen čas 16,4 20,4 

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

0,4 0 

nedoločen čas 0,2 0 

določen čas 0,2 0 

MLADI RAZISKOVALCI 
(DM H017002, H017003 IN H018001) 

5 5 

nedoločen čas 1 1 

določen čas 4 4 

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

127,5 128,60 

nedoločen čas 111,5 103,5 

določen čas 16 25 

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

7 9 

nedoločen čas 7 9 

določen čas 0 0 

SKUPAJ 221,30 223 

V zadnjem letu je bilo zaposlovanje v skladu z načrtom. Tudi struktura zaposlenih po plačnih skupinah 

oziroma podskupinah se ni bistveno spremenila. 
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Zaposleni glede na vir financiranja  

Upoštevaje določila Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Ur.l. RS, št. 3/20) na dan 1.1.2021 v 

primerjavi s 1.1.2020. 

VIRI 
REALIZACIJA  

1. 1. 2021 
REALIZACIJA  

1. 1. 2020 

1. Državni proračun 0 0 

2. Proračuni občin 0 0 

3. ZZZS in ZPIZ 0 0 

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, 
pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek) 

0 0 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 111,025 129,507 

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih 
donacij 

0 0 

7. Sredstva evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s 
sredstvi financiranja iz državnega proračuna 

36,224 34,236 

8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje 
dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, 
zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov 
in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene 
internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti 
(namenska sredstva) 

72,176 58,282 

9. Sredstva iz sistema javnih del 0 0 

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 in 14/15 - ZUUJFO) 

0 0 

Skupno število vseh zaposlenih od 1. do 10. točke 219,425 222,025 

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 0 0 

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 219,425 222,025 

Število novih zaposlitev, upokojitev, prenehanj pogodb o zaposlitvi za določen čas ter odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti v FTE v letu 2020 

Šifra 
delovnega 
mesta 

Naziv delovnega mesta 
Število 

upokojitev 
(v FTE) 

Število oseb, ki 
jim je prenehala 

pogodba o 
zaposlitvi za 
določen čas 

(v FTE) 

Število zaposlenih, ki jim 
je bila odpovedana 

pogodba o zaposlitvi iz 
poslovnih razlogov (ali iz 
razloga nesposobnosti) 

(v FTE) 

Število novih 
zaposlitev za 
nedoločen 

čas 

(v FTE) 

Število 
novih 

zaposlitev 
za določen 

čas 

(v FTE) 

B0174000 Pomočnik direktorja    1,0  

H0170010 Asistent  2,0   1,0 

H0170020 Mladi raziskovalec     1,0 

H0190010 Asistent z doktoratom  5,0  1,0 1,0 

H0190030 Strokovno raziskovalni 
sodelavec 

    1,0 

H0190050 Višji strokovno 
raziskovalni sodelavec 

    1,0 

H0270050 Strokovni svetnik 1,0     

J0150310 Samostojni tehnik V 1,0     

J0160440 Vodilni inženir VI 2,0     
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Šifra 
delovnega 
mesta 

Naziv delovnega mesta 
Število 

upokojitev 
(v FTE) 

Število oseb, ki 
jim je prenehala 

pogodba o 
zaposlitvi za 
določen čas 

(v FTE) 

Število zaposlenih, ki jim 
je bila odpovedana 

pogodba o zaposlitvi iz 
poslovnih razlogov (ali iz 
razloga nesposobnosti) 

(v FTE) 

Število novih 
zaposlitev za 
nedoločen 

čas 

(v FTE) 

Število 
novih 

zaposlitev 
za določen 

čas 

(v FTE) 

J0171020 Samostojni strokovni 
delavec VII/2 (I) 

 1,0   1,0 

J0171030 Samostojni strokovni 
delavec VII/2 (II) 

   1,0 1,0 

J0171060 Samostojni strokovni 
sodelavec VII/2 

   1,0 2,0 

SKUPAJ 4,0 8,0 0 4,0 9,0 

Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in spolu 

 PLAČNA SKUPINA 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 
2020 

(v osebah) 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 
2020 

(v FTE) 

  Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj 

POSLOVODNI ORGANI  
(DM plačne skupine B) 

3 0 3 3,0 0 3 

RAZISKOVALCI  
(DM plačne podskupine H1, brez DM 
H017002, H017003, H018001 in brez 
zaposlenih po 147. členu ZDR-1)  

40 42 82 40,0 41,40 81,4 

RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas 
(147. člen ZDR-1)  
(DM plačne podskupine H1, brez DM 
H017002, H017003, H018001) 

2 0 2 0,4 0 0,4 

MLADI RAZISKOVALCI 
(DM H017002, H017003 IN H018001) 

2 3 5 2,0 3,0 5,0 

STROKOVNI SODELAVCI  
(DM plačne podskupine H2) 

17 14 31 17,0 14,0 31,0 

STROKOVNI DELAVCI 
(DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in 
drugih, ki niso vključena drugam) 

50 44 94 50,0 43,5 93,5 

ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI 
STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI 
(DM plačne podskupine J2 in J3) 

7 0 7 17,0 0 7,0 

SKUPAJ 121 103 224 119,4 101,9 221,3 
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2 RAČUNOVODSKO POROČILO 

Računovodske izkaze, ki sestavljajo zaključni račun za leto 2020, in so sestavljeni po določbah Zakona o 

javnih financah, Zakona o računovodstvu, Navodil o pripravi zaključnega računa posrednih uporabnikov 

proračuna, Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava ter Navodil matičnega ministrstva (MIZŠ) o pripravi letnega poročila za leto 2020, 

sestavljajo: 

2.1 BILANCA STANJA 

2.1.1 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

2.1.2 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

2.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV 

2.2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

2.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

2.2.3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

2.2.4 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

2.2.5 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

Vsi omenjeni dokumenti so priloženi poročilu v Excel tabelah. 

V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS 97/09) je 

priloga poročilu tudi obrazec »Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost 

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu« za leto 2020. 

2.3 Pojasnila k izkazom stanja in uspeha 

ZAG je davčni zavezanec in zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Med prihodki javne 

službe izkazuje sredstva, prejeta za izvajanje raziskovalnih projektov in programov, ustanovitvene 

obveznosti ARRS in sredstva za izvajanje raziskovalnih projektov, ki so financirani s strani Evropske 

komisije. Prihodki, ki jih ZAG pridobiva na trgu na osnovi javnih naročil državnih organov, agencij in 

podjetij v večinski državni lasti, so izkazani med tržnimi prihodki. Med tržnimi prihodki so izkazani tudi 

vsi prihodki iz privatnega sektorja, tako iz Slovenije kot iz tujine (za izdelavo ekspertnih mnenj in poročil, 

certifikatov in podobnih storitev). 
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2.3.1 Bilanca stanja 

Podatki o dolgoročnih sredstvih 

DOLGOROČNA SREDSTVA (v EUR) 31.12.2019 31.12.2020 INDEKS 2020/19 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
144.668 96.944 67,0 

NEPREMIČNINE 5.764.071 8.034.578 139,4 

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 
2.483.981 2.604.492 104,9 

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 15.000 15.000 100,0 

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 216.156 200.009 92,5 

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 1.526 2.865 187,7 

SKUPAJ 8.625.402 10.953.888 127,0 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da se je vrednost dolgoročnih sredstev v letu 2020 povečala za 27%.  

Povečanje vrednosti nepremičnin za skoraj 40% lahko v veliki meri pripišemo investiciji v nov Požarni 

laboratorij v Logatcu, kjer potekajo gradbena dela, in nakupu ter obnovi novih prostorov (hiša v 

Dobrovcih) za izpostavo v Mariboru.  

Z nabavo in aktiviranjem opreme za osnovno dejavnost v znesku 868 tisoč €, računalniškimi programi ter 

opremo v znesku 68 tisoč € ter službenimi vozili v znesku 106 tisoč € ter ostalo opremo v višini 72 tisoč € 

se je (ob sočasni amortizaciji) povečala neodpisana vrednost opreme za slabih 5%, na 2,605 mio €. 

Podrobnejši podatki so v poslovnem delu poročila. 

Na dan 31.12.2020 je imel ZAG izkazano dolgoročno finančno naložbo v višini 15.000 €. Gre za 

ustanovitveni kapital v Center odličnosti InnoRenew CoE, soglasje k vplačilu je v letu 2017 podala Vlada 

RS. Znesek naložbe se od takrat ni spremenil. 

Dolgoročno dana posojila in depoziti, ki v naravi predstavljajo zastavljena sredstva za prejete garancije 

za dobro izvedbo del pri (praviloma) zunanji kontroli kakovosti na večjih infrastrukturnih objektih, so se v 

letu 2020 nekoliko zmanjšala (na 200 tisoč €), zaradi prenosa med kratkoročne depozite.  

Podatki o kratkoročnih sredstvih 

KRATKOROČNA SREDSTVA (v EUR) 31.12.2019 31.12.2020 INDEKS 2020/19 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 
UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 

209 209 100,0 

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 
FINANČNIH USTANOVAH 

287.331 190.686 66,4 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 1.575.010 1.761.065 111,8 

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 72.843 75.639 103,8 

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

508.281 385.545 75,9 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 7.510.920 7.746.143 103,1 

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 122 136 111,5 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 53.347 36.721 68,8 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 68.487 75.677 110,5 

SKUPAJ 10.076.550 10.271.821 101,9 
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75% delež med kratkoročnimi sredstvi predstavljajo kratkoročne finančne naložbe v znesku 7.746 tisoč 

€. To so kratkoročni depoziti (zapadlost do enega leta) pri zakladništvu Ministrstva za finance (7.700 

tisoč €). V primerjavi s preteklim letom so se povečali za 3%. Manjši del teh depozitov, 46  tisoč €, 

predstavljajo depoziti pri poslovnih bankah, ki so, kot zgoraj omenjeni dolgoročni, zahtevani polog za 

pridobitev bančnih garancij. 

Kratkoročne terjatve do domačih in tujih kupcev so konec leta 2020 znašale 1.761 tisoč €, kar je za skoraj 

12 % več kot konec leta 2019. Povečanje gre izključno na račun terjatev do domačih kupcev, saj so se s 

protikoronskimi ukrepi (zakonsko) podaljšali plačilni roki iz običajnih 30 na 60 dni. Terjatve do kupcev v 

Sloveniji so se zato povečale za 300 tisoč € (to je sicer manj, kot enomesečna realizacija); terjatve do 

tujih kupcev so bile konec leta 2020 manjše od tistih konec leta 2019 za 105 tisoč €.  

V skladu z internimi akti smo v letu 2020 izvedli popravek (oslabitev) vrednosti dvomljivih in spornih 

terjatev v znesku 37 tisoč €. Popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev ne pomeni tudi njihovega 

odpisa. Zaradi tega izkazuje ZAG v letu 2020 za skoraj enak znesek prihodkov iz plačil izterjanih terjatev, 

ki smo jih oslabili v preteklih letih.  

Potrebno je poudariti, da so največji kupci (in obenem dolžniki ZAGa), katerih terjatve so izkazane v  

bilanci stanja, velika podjetja v lasti Republike Slovenije (DARS, DEM, Savske elektrarne) in tudi državni 

organi (DRSI). Terjatve do drugih podjetij v Sloveniji, ki niso povezane z zunanjo kontrolo kakovosti, 

praviloma ne presegajo 10 tisoč €. Podobno velja tudi za tujino. Največja terjatev v višini 52 tisoč € je do 

Evropske komisije za izdane zahtevke za RR projekte, ostali kupci posamično ne presegajo 10 tisoč €. 

Navedeno seveda ne pomeni, da bodo vse terjatve ob zapadlosti zagotovo poravnane. Tudi v letu 2021 

bomo v skladu z internimi pravili oblikovali oslabitve terjatev. 

Med danimi predujmi in varščinami, ki so se v letu 2020 povečali za slabe 4% in znašajo konec leta 2020 

75 tisoč, so izkazana (pogodbeno) zadržana sredstva pri različnih projektih izvajanja ZKK (javna naročila) 

za državne naročnike (predvsem DARS in 2TDK). 

V okviru drugih kratkoročnih terjatev, ki so se v primerjavi z letom 2019 zmanjšale za eno tretjino (indeks 

68,8), so izkazane terjatve za vstopni DDV in druge terjatve do državnih institucij. Zaradi zmanjšanja 

odbitnega deleža DDV iz 52% na 47%, se je konec leta zmanjšala tudi terjatev za vstopni DDV in sicer za 

29 tisoč €.  

Med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami so izkazani kratkoročno odloženi odhodki (že 

plačani stroški, ki se nanašajo na poslovno leto 2021). Predvsem so to plačani najemi programske 

opreme, kjer se doba najema ne pokriva s koledarskim letom; nekaj je plačanih šolnin sodelavcem in 

predplačil kotizacij za službena potovanja.  

Podatki o kratkoročnih obveznostih 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (v EUR) 31.12.2019 31.12.2020 INDEKS 2020/19 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE 
PREDUJME IN VARŠČINE 

2.206.091 2.491.385 112,9 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 618.706 608.972 98,4 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 421.480 805.456 191,1 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 

225.321 310.648 137,9 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

43.158 33.531 77,7 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 22 7 31,8 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 39.979 34.011 85,1 
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KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (v EUR) 31.12.2019 31.12.2020 INDEKS 2020/19 

SKUPAJ 3.554.757 4.284.010 120,5 

Med kratkoročnimi predujmi in varščinami, ki so se v letu 2020 povečali za 13%, so v veliki večini (2.364 

tisoč €) prejeti avansi za EU projekte s strani Evropske komisije in EIT Raw Materials GmbH, od tega 453 

tisoč € za projekte, kjer je ZAG koordinator. Razliko predstavljajo predplačila domačih in tujih partnerjev 

iz poslovanja na trgu. 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so konec leta 2020 znašale 609 tisoč € (znesek ene plače) in se v 

primerjavi s preteklim letom niso bistveno spremenile. 

Znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev konec leta 2020 (805 tisoč €) je bil skoraj 2x višji od 

tistega konec leta 2019 (421 tisoč €). Razlog niso protikoronski ukrepi, kot pri terjatvah do kupcev, 

ampak gradnja novega Požarnega laboratorija v Logatcu. Skoraj celoten znesek razlike med obema 

letoma predstavlja (sedaj že poravnana) obveznost iz decembrske gradbene situacije.  

V okviru drugih obveznosti, ki so konec leta 2020 znašale 310 tisoč € in so se v primerjavi s preteklim 

letom povečale za 37%, so izkazane obveznosti za DDV v višini 181 tisoč € in za prispevke na plače (drugi 

bruto). V primerjavi s preteklim letom se je (zaradi samoobdavčitve pri obračunu gradbenih situacij in 

poračunu odbitnega deleža DDV) povečala predvsem obveznost za plačilo DDV. 

V pasivnih časovnih razmejitvah so izkazane vnaprej obračunane obveznosti za plače iz naslova delovne 

uspešnosti in kratkoročno odloženi prihodki (ARRS) v znesku 23 tisoč € (14 tisoč iz ARRS projektov in 9 

tisoč iz ARRS mladi raziskovalci). 

Podatki o lastnih virih in dolgoročnih obveznostih 

Med dolgoročne obveznosti spadajo obveznosti do ustanovitelja, Republike Slovenije, za 

neopredmetena osnovna in opredmetena dolgoročna sredstva. V letu 2020 so se povečale za 750 tisoč € 

prejetega sofinanciranja gradnje Požarnega laboratorija v Logatcu in za 198.725 € presežka prihodkov 

nad odhodki iz leta 2019, ki je bil s sklepom Vlade RS št. 47603-9/2020/3 razporejen za namen investicije 

v požarni laboratorij, in sicer za ureditev, izgradnjo prostorov in nakup opreme. Konec leta 2020 so 

obveznosti do ustanovitelja znašale 15.796.196 €. 

Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2020 znaša 132.946 €, 132.618 € it tržne dejavnosti in 328 € iz 

izvajanja javne službe. Vodstvo ZAG bo predlagalo UO ZAG in ustanovitelju, da se celoten presežek 

nameni za investicijo v požarni laboratorij. 

Med obveznimi sestavinami letnega poročila navajamo še naslednja pojasnila in kazalce bilance stanja. 

ZAG nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij. V bilanci stanja ZAG je izkazan kumulativni presežek 

prihodkov nad odhodki. ZAG nima zalog gotovih izdelkov in nedovršene proizvodnje. Konec leta ZAG ni 

imel neplačanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev.  

Na kontih izvenbilančne evidence ima ZAG izkazane garancije za resnost ponudb in dobro izvedbo del do 

naročnikov iz postopkov javnih naročil (tržna dejavnost) v znesku 1.567 tisoč €. V letu 2020 so se zaradi 

izdanih ponudb in predvsem zaradi pridobljenih javnih naročil povečale za 434 tisoč €. Na drugi strani so 

zajete prejete garancije za dobro izvedbo del pri nakupih opreme in pri gradnji Požarnega laboratorija v 

Logatcu v znesku 729 tisoč €. V letu 2020 so se povečale za 680 tisoč €. 
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KAZALCI BILANCE STANJA 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

- Stopnja odpisanosti opreme 87,0% 86,5% 86,7% 

- Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme 88,4% 85,4% 85,8% 

- Delež nepremičnin v celotnih sredstvih 29,3% 30,8% 37,9% 

- Delež opreme v celotnih sredstvih 12,2% 13,3% 12,3% 

- Delež PČR v kratkoročnih obveznostih 5,5% 1,1% 0,8% 

2.3.2 Izkazi prihodkov in odhodkov 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

Celotni prihodki ZAG so v letu 2020 znašali 11.976 tisoč €, kar je za 3 % več kot v letu 2019. Celotni 

odhodki so dosegli 11.825 tisoč €, to je bilo za 3,5% več v primerjavi s preteklim letom. Presežek 

prihodkov je leta 2020 (po odbitku davka na dohodek pravnih oseb, ki ga lani ni bilo) je znašal 133 tisoč 

€, kar je 67% doseženega v letu 2019. 

Na prihodkovni strani je v letu 2020 treba izpostaviti izredne (druge) prihodke v višini 334 tisoč €, od 

katerih večino (315 tisoč €) predstavljajo subvencije oziroma državna pomoč – oprostitev plačila 

prispevkov na plače za pokojninsko invalidsko zavarovanje v skladu s protikoronsko zakonodajo.  

Na odhodkovni stani so izkazani izredni (drugi) odhodki v višini 236 tisoč €. Skoraj celoten znesek 

predstavljajo sredstva, ki so bila s pomočjo spletne prevare (prestrezanje in potvarjanje elektronskih 

sporočil) nakazana na napačen bančni račun. Prevaro preiskuje slovenska policija v sodelovanju z 

Interpolom. V tem trenutku ni znano, če (in koliko) teh sredstev bomo dobili povrnjenih, zato je ves 

znesek izkazan med drugimi (izrednimi) odhodki. 

Struktura stroškov v letih 2020 in 2019 ter primerjava med letoma: 

STROŠEK (v €) Delo Material Storitve Amortiz. Ostalo Skupaj 

Leto 2019 7.223.644 798.910 2.264.670 786.535 343.923 11.417.682 

Leto 2020 7.794.507 754.853 1.900.340 860.350 514.916 11.824.966 

Indeks 2020/19 107,9 94,5 83,9 109,4 149,7 103,6 

 

STROŠEK (v %) Delo Material Storitve Amortiz. Ostalo Skupaj 

Leto 2019 63,3% 7,0% 19,8% 6,9% 3,0% 100,0% 

Leto 2020 65,9% 6,4% 16,1% 7,3% 4,4% 100,0% 

Iz zgoraj navedenih tabel je razvidno, da se je predvsem zaradi koronakrize zelo spremenila struktura 

stroškov. Zmanjšali so se tako stroški materiala, kot tudi stroški storitev. Stroški dela so se povečali tako 

zaradi povečanega števila zaposlenih, kot tudi zaradi doseženih napredovanj. 

V spodnjih dveh tabelah so navedeni največji stroški materiala in storitev: 

Skupina stroškov – material 
Doseženo v letu 

2019 v € 
Doseženo v letu 

2020 v € 
Indeks 2020/19 

Splošni material in surovine 218.196 249.943 114,5 

Stroški električne energije 122.565 128.940 105,2 

Stroški ogrevanja 110.048 93.160 84,7 

Stroški nadomestnih delov 103.285 84.481 81,8 

Goriva za prevozna sredstva 59.299 46.804 78,9 
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Skupina stroškov – storitve 
Doseženo v letu 

2019 v € 
Doseženo v letu 

2020 v € 
Indeks 2020/19 

Stroški storitev opr. dejavnosti 564.888 482.771 85,5 

Stroški sl. potovanj in izobraževanj 435.273 184.778 42,5 

Stroški vzdrževanja 263.775 252.630 95,8 

Stroški članarin 179.405 170.465 95,0 

Stroški akreditacij 65.736 15.240 23,2 

Stroški čiščenja 83.509 82.721 99,1 

Nekaj več kot 53 tisoč € amortizacije se nanaša na neopredmetena osnovna sredstva (programska 

oprema), ostalo je amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev. 

Povprečni prihodek na zaposlenega je leta 2020 znašal 53.679 €, kar je 4 % manj kot v letu 2019. 

Povprečni strošek dela na zaposlenega pa se je v letu 2020 povečal na 36.086 €, kar je za 3 % več kot leta 

2019, ko je znašal 35.066 €. Stroški dela so izkazani v obračunani višini, saj je državna subvencija 

prispevkov za PIZ izkazana med drugimi prihodki. 

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

Skupni znesek sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je v 

letu 2020 (v izkazu uspeha po obračunskem načelu) znašal 125.150 €. To so akontativno izplačana 

sredstva na osnovi izračuna za leto 2020. Izračun na predpisanem obrazcu je v prilogi. Razlika med 

dovoljenim obsegom sredstev iz leta 2020 in dejanskimi izplačili znaša 3.734 €. Razlika med dovoljenim 

obsegom sredstev za leto 2020 in dejanskimi izplačili bo predvidoma izplačana v letu 2021 Upravni 

odbor ZAG bo z izplačilom delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu seznanjen na 

redni seji pri obravnavi in sprejemu Letnega poročila za leto 2020.  

Druga pojasnila v zvezi s stroški poslovanja 

 bruto stroški nadurnega dela so znašali okroglih 100 tisoč € , stroški povečanega obsega dela pa 89 
tisoč €, 

 stroški dela so zaradi doseženih napredovanj so višji za slaba 2% bruto plač oziroma za 85 tisoč €; 
pri tem je treba opozoriti, da gre za primerjavo stroškov plač med letoma 2020 in 2019, 
napredovanja pa so izvedena med letom in ne na začetku leta, 

 bruto znesek sredstev za redno delovno uspešnost za obdobje od 01.07.2020 do 31.12.2020 je 
znašal nekaj manj kot 53 tisoč €, 

 dodatek za delovno dobo je bil izplačan v skupnem znesku 227 tisoč €, premije PDPZ v letu 2020 so 
znašale 91 tisoč €; znesek jubilejnih nagrad je znašal 8 tisoč €, 

 stroški odpravnin, izplačane so bile skoraj izključno zaradi odhodov v pokoj, so znašali 20 tisoč €, 

 stroški regresa za letni dopust so znašali 208 tisoč €, stroški prehrane med delom 182 tisoč € in 
stroški prevoza na delo 176 tisoč €, 

 sejnine članom organov upravljanja so znašale 3 tisoč €, 

 ZAG v letu 2020 ni imel izplačil na podlagi sodnih ali drugih odločb ter izvensodnih poravnav. 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

Sestava prihodkov Javna služba Prodaja na trgu Skupaj 

Leto 2019 5.100.936 6.429.540 11.530.476 

Delež v % 44,2% 55,8% 100,0% 

Leto 2020 5.582.660 6.012.065 11.594.725 

Delež v % 48,2% 51,8% 100,0% 
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Prihodki za izvajanje javne službe so se v letu 2020 v primerjavi s preteklim letom povečali za 9,5%, 

predvsem na račun pridobljenih sredstev iz raziskovalnih projektov, financiranih iz EU. Ti so v letu 2020 

dosegli 1.914 tisoč EUR, kar je bilo 19% več kot v letu 2019. Za 6 % so bili višji tudi prihodki javne službe, 

financirani iz Slovenije. Prihodki iz dejavnosti na trgu so leta 2019 znašali 6.429 EUR, kar je bilo za 4,2 % 

več kot leta 2018, v letu 2020 pa so se predvsem zaradi koronakrize zmanjšali na 6.012 tisoč €, za 6,5%. 

Delež prihodkov iz izvajanja javne službe v letu 2020 je dosegel 48 % in je bil za štiri odstotne točke višji 

kot leta 2019. 

Večino stroškov pri poslovanju lahko razporedimo neposredno po posameznih projektih in s tem na 

javno službo in trg. Glede na gibanje prihodkov je razumljivo, da so se v primerjavi z letom 2019 celotni 

odhodki za izvajanje javne službe povečali precej bolj, kot odhodki na področju tržne dejavnosti. To še 

posebej velja za stroške dela, ki imajo pri izvajanju javne službe večji strukturni delež. Posredni stroški so 

razdeljeni v razmerju med doseženimi prihodki. Obračunana amortizacija za javno službo je znašala 

424 tisoč €, na področju tržne dejavnosti pa 436 tisoč €.  

Presežek prihodkov nad odhodki po obračunskem načelu je bil ustvarjen v tržni dejavnosti, v znesku 

132.618 €, presežek prihodkov v javni službi je znašal 328 €. 

Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku 

Sestava prihodkov Javna služba (JS - samo investicije) Prodaja na trgu Skupaj 

Leto 2019 5.331.942 11.079 6.059.511 11.391.453 

Delež v % 46,8% 0,1% 53,2% 100,0% 

Leto 2020 7.674.139 1.030.486 5.855.650 13.529.789 

Delež v % 56,7% 7,6% 43,3% 100,0% 

Iz table je razvidno, da sta se znesek in delež sredstev iz javne službe po denarnem toku v letu 2020 

spremenila še bolj, kot po obračunskem načelu. Na to vpliva predvsem investicijski del, saj je ZAG lani 

prejel tako sredstva ARRS iz Paketa 18, kot tudi 750 tisoč € sofinanciranja MIZŠ za gradnjo požarnega 

laboratorija v Logatcu. 

Tudi skupni odhodki in še posebej odhodki iz javne službe so se na račun investicijskega dela (preko 3 

mio € plačil) v primerjavi s preteklim letom precej povečali. Zaradi sofinanciranja opreme in prejetih 

avansov za RR projekte iz tujine v znesku 2.760 tisoč € pa se je presežek odhodkov nad prihodki 

prepolovil, na 479 tisoč €. 

 

Sestava odhodkov Javna služba (JS - samo investicije) Prodaja na trgu Skupaj 

Leto 2019 6.759.752 1.847.417 5.579.190 12.338.942 

Delež v % 54,8% 15,0% 45,2% 100,0% 

Leto 2020 7.946.166 3.054.991 6.063.213 14.009.379 

Delež v % 56,7% 21,8% 43,3% 100,0% 

V preglednici »Realizacija prihodkov iz proračuna RS za leto 2020 po virih in namenih po denarnem toku - 

JAVNA SLUŽBA«, ki je priloga tega poročila, so prikazani prilivi iz proračuna RS, ločeno za dva največja 

naročnika (ARRS in MIZŠ), ter za ostale naročnike iz državnega proračuna. 

S strani ARRS je ZAG v letu 2020 prejel 1.169,99 tisoč EUR Ustanoviteljskih obveznosti in povračil 

stroškov v zvezi z delom in drugimi osebni prejemki. Izplačila za Infrastrukturni program so znašala 762,8 

tisoč EUR, financiranje raziskovalnega programa Gradbeni objekti in materiali pa je leta 2020 znašalo 

482,7 tisoč EUR. Za financiranje ostalih razvojnih projektov, mladih raziskovalcev ter sofinanciranje 

znanstvenoraziskovalnega sodelovanja je ZAG v letu 2020 prejel 697,7 tisoč EUR, za pripravo projektnih 

prijav na program Obzorje 2020 pa 10 tisoč EUR. V letu 2020 smo za sofinanciranje nakupov raziskovalne 

opreme v okviru Paketa 17 in Paketa 18 prejeli 280,5 tisoč EUR.  
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S strani matičnega ministrstva (MIZŠ) je ZAG v letu 2020 prejel 297,6 tisoč EUR za spodbujane 

raziskovalcev na začetku kariere in 125,9 tisoč EUR za programe »verige in mreže vrednosti«. Za 

sofinanciranje gradnje Požarnega laboratorija v Logatcu je ZAG v letu 2020 prejel 75 tisoč EUR. Za 

sodelovanje v projektih ERA Net je ZAG v letu 2020 od MIZŠ prejel 139,5 tisoč EUR. Zaradi izrednih 

razmer je ZAG leta 2020 prejel 12,4 tisoč EUR skladno z 71. členom ZIUEOP in 3,3 tisoč EUR za nakup 

zaščitne opreme. 

Ostali javni viri so: MOP 33 tisoč EUR za sofinanciranje izvedbe projekta CARE4CLIMATE, MGRT 9,3 tisoč 

EUR za sofinanciranje članarine in MGRT - MIRS 20 tisoč EUR za etalon, 1,5 tisoč EUR od Javnega 

štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za soizvajanje 

projekta v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja. 

Izračun presežka prihodkov nad odhodki 

V skladu z navodilom Ministrstva za finance, ki smo ga prejeli od matičnega ministrstva, je v spodnji 

tabeli dodan izračun presežka po 9.i členu ZJF. Ta se izračunava na osnovi Zakona o fiskalnem pravilu po 

metodologiji ESA in se razlikuje od izračunanega presežka po računovodskih pravilih.  

Presežek prihodkov nad odhodki po 9.i členu ZJF se izračunava samo v primeru presežka prihodkov nad 

odhodki v izkazu izida po denarnem toku (zap. št. 3). 

 
Zap.št. Podatki iz IPO – denarni tok Leto 2019 Leto 2020 

1 R7 - prihodki 11.391.453 13.529.789 

2 R4 - odhodki 12.338.942 14.009.379 

3 Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku (3=1-2) -947.489 -479.590 

  Podatki iz Bilance stanja na dan 31. 12.    

4 Obveznosti – razred 2    

5 Obveznosti – razred 9   

6 Sredstva – razred 1 (zap. št. 00 do 05)   

7 Skupaj (7=4+5-6)   

8 Presežek prihodkov nad odhodki po 9.i členu ZJF (8=3-7)   

Kraj in datum: 

  

Ljubljana, 28.02.2021  
doc. dr. Aleš Žnidarič 

direktor 
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3 PRILOGE 

3.1 Excelove tabele »Poročilo JRZ 2020(ZAG).xlsx« 

3.2 Excelove tabele »LP programi in projekti 2020(ZAG).xlsx« 

3.3 Excelove tabele »LP_invest_2020(ZAG).xlsx« 
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