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1 POSLOVNO POROČILO 

1.1 Vizija in poslanstvo 

Poslanstvo ZAG je kot zanesljiv partner ustvarjati in na deležnike prenašati vrhunska znanja povezana z 

razvojem trajnostnega grajenega okolja. Za to potrebujemo vrhunsko znanje in interdisciplinarno 

povezovanje s tehnološkimi rešitvami na širšem področju gradbeništva. Sem sodijo razvoj novih materialov 

ter okoljskih tehnologij, v širšem smislu pa tudi računalniške in komunikacijske tehnologije. Poleg raziskav 

na področju konstrukcijske varnosti vedno večji poudarek požarni varnosti. 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, ki bo 

primerljiv s podobnimi inštituti v evropskih državah in širše. V sodelovanju z našimi ključnimi partnerji se 

bomo prilagajali vsebinskim in tehnološkim usmeritvam doma 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, ki pokrivajo materiale, 

konstrukcije, geotehniko, gradbeno fiziko in merilne metode, in s povezovanjem med njimi, 

 z delovanjem na in povezovanjem različnih nivojev gradbeništva, vključno z raziskavami, 

predkonkurenčnim razvojem in strokovnimi dejavnostmi, 

 z vključevanjem v mednarodne raziskovalne in strokovne aktivnosti, vključno s kontrolo kakovosti, 

ki zajema tehnično zakonodajo, certificiranje, izdajanje tehničnih ocen in okoljskih deklaracij, ter 

kontrolo žičniških in železniških sistemov, 

 s povezovanjem z industrijo, tudi zunaj ožjega področje gradbeništva, 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, Fakulteta za polimere Slovenj Gradec), z javnimi raziskovalnimi zavodi  in z 

zasebnimi raziskovalnimi zavodi (InnoRenew CoE), 

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

URSJV), MOP (URSZR), MK (ZVKD), 

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

Z multidisciplinarnim delovanjem na različnih področjih gradbeništva, ter povezovanjem temeljnih in 

uporabnih raziskav z reševanjem realnih problemov, je ZAG prepoznaven doma in v tujini. Smo aktivni 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 okrepili kot partner v EIT (European Institute of Technology, Knowledge and Innovation Centre) 

RawMaterials in s sodelovanjem kot podizvajalec v EIT skupnosti Urbana mobilnost. Omenjeni inštituciji 

delujeta kot pospeševalca prenosa znanja in tehnologij v trikotniku znanja: raziskave – industrija – 

izobraževanje. Na področju surovin je ZAG s sodelovanjem v EIT RawMaterials vstopil v mrežo več kot 120 

evropskih partnerjev, s poudarkom na Srednji in Jugovzhodni Evropi ter Balkanu.  

Po ključnih kazalcih, kot so vpetost v EU raziskovalni prostor, sodelovanje v tehničnih odborih, povezovanje 

z univerzami in industrijo, smo primerljivi s podobnimi evropskimi inštituti, kot so belgijska BBRI in BBRC, 
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španska IETCC in CEDEX ter portugalski LNEC. Sočasno ne zaostajamo veliko za sorodnimi inštituti iz 

najrazvitejših držav, kot so VTT iz Finske, TNO iz Nizozemske, TRL in BRE iz Velike Britanije, CSTB iz Francije 

ali EMPA iz Švice. Z našo prepoznavnostjo v evropskem raziskovalnem prostoru na področju tehnološkega 

in okoljskega razvoja po najboljših močeh pomagamo državnim inštitucijam. 

1.2 Kratka predstavitev 

Cilj ZAG je dosegati strokovno in znanstveno odličnost, upoštevajoč zahteve stroke, cilje, velikost in obseg 

raziskovalne dejavnosti ter človeške in materialne možnosti. Posledično je za opravljanje svojih dejavnosti 

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, 

 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, 
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 digitalizacija pri načrtovanju, izvajanju in nadzoru gradbenih/tehnoloških procesov. 

1.3 Poudarki programa dela 

1.3.1 Izvajanje projektov 

ZAG je v letu 2021 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: 13 12 25 

- Temeljni in bilateralni  4 11 15 

- Aplikativni  4 1 5 

- Podoktorski  5 0 5 

Programi ARRS 2 0 2 

Ciljni raziskovalni programi (CRP) 0 1 1 

Mladi raziskovalci 5 0 5 

Gospodarstvo - SLO 0 0 0 

Gospodarstvo - TUJINA 0 0 0 

Projekti EU H2020 2 12 14 

Ostali EU projekti 7 16 23 

ESI (Evropski strukturni in investicijski skladi) 2 1 3 

Ostali bilateralni projekti 0 2 2 

Ostali projekti lastne dejavnosti 0 1 1 

SKUPAJ 31 45 76 

Realizacija ARRS raziskovalnega in infrastrukturnega programa v letu 2021 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.  

Temeljni raziskovalni projekti: 

J2-9197 Sinteza in karakterizacija alkalijsko aktiviranih pen na osnovi odpadnih materialov (ZAG je 

nosilec) 

Glavni cilj projekta je razviti nove, lahke alkalijsko aktivirane pene na osnovi mešanice različnih sekundarnih 

surovin (elektrofiltrski pepel, žlindra in odpadno steklo). V sklopu projekta proučujemo različna sredstva za 

penjenje ter stabilizatorje (oboje v različnih razmerjih) za dosego visoke poroznosti pen (Al prah, H2O2, 

NaOCl, SDS). Dodatna prednost takšnih pen (v primerjavi s komercialno dostopnimi anorganskimi penami) 

je poleg uporabe odpadnih materialov kot vhodnih surovin še  proizvodnja pri temperaturah, ki so nižje od 

100 °C. S tem postopkom dobljen proizvod pa je stabilen tudi pri povišanih temperaturah (pričakovano do 

1000 °C). 

J1-3029 Celostna ocena trajnostnosti kritičnih surovin - odpravljanje vrzeli in razvoj novih metodoloških 

pristopov (ZAG je nosilec) 

Glavni cilj projekta je izboljšati vhodne podatke za vrednotenje kritičnih surovin v metodologiji analize 

življenjskega ciklusa (angl. Life Cycle Assessment – LCA) in primerjati ter vrednotiti okoljske, družbene in 
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ekonomske vplive, povezane s primarno proizvodnjo izbranih kritičnih surovin v primerjavi s proizvodnjo 

kritičnih surovin iz sekundarnih virov, t.j. različnih industrijskih, rudarskih in komunalnih odpadkov. Drugi cilj 

projekta je razvoj novega kazalnika za rabo virov, ki bi poleg problematike izčrpavanja abiotskih surovin 

vključeval pomen kritičnosti surovin v Evropi oz. globalno.  

J2-3035 Sinteza alkalijsko aktiviranih materialov s pomočjo mikrovalov (ZAG je nosilec) 

Cilj tega projekta je testirati vpliv elektromagnetnega valovanja v območju mikrovalov na različne faze 

sinteze alkalijsko aktiviranih materialov, tako začetne, ko z mikrovalovi volumetrično povečamo 

temperaturo alkalno aktivirane zmesi in tako pohitrimo reakcijo, skrajšamo čas sinteze in prihranimo 

porabljeno energijo, kot tudi v kasnejših fazah, ko vplivamo na dehidracijo (sušenje) in zlivanje. 

J1-9179 Netradicionalni izotopi kot identifikatorji avtigenih karbonatov (ZAG je sodelujoči) 

Avtigeni karbonati so bili šele pred nekaj leti prepoznani kot tretji globalni ponor CO2. Približne 

kvantitativne ocene snovnega toka CO2 v karbonatni cement so bile do zdaj narejene samo za morske 

karbonate na osnovi snovnih tokov raztopljenega ogljika skozi mejo voda - sediment, v kopenskih sistemih 

so bile narejene le preliminarne ocene precipitacije avtigenih karbonatov v povodjih velikih rek s pomočjo 

Sr izotopov (δ88/86Sr). Obe oceni pa kažeta, da so bili avtigeni karbonati kot ponor CO2 očitno občutno 

podcenjeni. V predlaganem projektu nameravamo razviti napredna izotopska orodja za identifikacijo in 

kvantifikacijo avtigenega karbonata v kopenskih sedimentih in vodonosnikih na karbonatnih področjih. 

Testna okolja bodo (i) kraški apnenčasto-dolomitni vodonosnik, (ii) lehnjakove bariere na kraški reki in (iii) 

jezerski karbonatni sedimenti. 

J2-9196 Masivni betoni - optimiziranje tehnologije ob uporabi naprednih preskusnih metod (ZAG je 

sodelujoči) 

Projekt naslavlja problematiko razpok, ki kot posledica velike količine hidratacijske toplote nastajajo v 

masivnih betonskih konstrukcijah. Z upoštevanjem parametrov, pridobljenih v okviru eksperimentalnega 

dela z naprednimi merilnimi tehnikami, je bil izdelan numerični model za izračun temperaturnega polja v 

betonih. Model ob znani sestavi betona omogoča izračun adiabatne krivulje, transporta vode in toplote ter 

s tem napoved krčenja in izračun optimalne gradnje. To je ključen doprinos v primerjavi z obstoječimi 

numeričnimi modeli. 

J2-9211 Izboljšanje lastnosti kovinskih materialov s postopkom podhlajevanja (ZAG je sodelujoči) 

Proces podhlajevanja je toplotna obdelava kovinskega materiala pri zelo nizkih temperaturah z namenom 

izboljšanja lastnosti materialov. Glavni cilj projekta je pridobiti osnovno znanje o tehnologijah 

podhlajevanja in njihovega vpliva na lastnosti materiala, vključno z mikrostrukturnimi mehanizmi in 

transformacijami ter z njimi povezanimi spremembami fizikalnih, korozijskih in tribokorozijskih lastnosti. V 

projektu je bil fokus na jeklih in tudi barvnih kovinah. 

J2-9224 Večparametrično dinamično modeliranje plastovitih močno nehomogenih elastičnih struktur 

(ZAG je sodelujoči) 

Raziskovalni projekt obravnava večslojne konstrukcije, ki se uporabljajo v sodobnih industrijskih aplikacijah. 

Dejavnosti projekta se osredotočajo na razvoj prodornih specializiranih teorij in robustnih računalniških 

metod, ki temeljijo na sodobni večparametrični analizi in vključujejo natančne izračune ter kvalitativne 

interpretacije spektrov nihanj. Raziskave so usmerjene k boljšemu poznavanju dinamičnega vedenja 

večplastnih elastičnih plošč z izrazito nehomogenimi lastnostmi. Osnovni cilj raziskovalnega projekta je 

izpeljava konsistentnih 2D modelov za večplastne, strogo nehomogene strukture oziroma konstrukcije. 
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J7-9404 Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju (ZAG je sodelujoči)Baker in bron spontano 

oksidirata v vlažnem zraku, nadaljnjo korozijo in degradacijo zunanjih bronastih spomenikov pa povzročajo 

agresivni okoljski dejavniki (npr. kisel dež,…). V skladu z etičnimi zahtevami konserviranja-restavriranja 

kulturno dediščinskih predmetov je na tovrstnih umetninah mogoče uporabiti le določene metode 

korozijske zaščite. V projektu smo razvijali zaščitne sisteme jih prilagajali okoljskim pogojem, katerim je 

umetnina izpostavljena. 

J1-2477 Erozijski procesi na obalnih flišnih klifih z oceno tveganja (ZAG je sodelujoči) 

Obalni pas slovenske obale je iz fliša, ki hitro prepereva, zato je obala na strmih območjih izpostavljena 

padanju kamenja, plazenju, lezenju in oblikovanju podorov. Konec decembra 2019 je prišlo do večjega 

podora velikosti okoli 2000 m3 v zalivu Sv. Križa v Strunjanu, ki je bil tudi medijsko izpostavljen (npr. na 

osrednjem državnem mediju RTV Slovenija http://tiny.cc/pf0yiz). Ta podor je predmet trenutnih raziskav. Z 

modernimi pristopi geološkega kartiranja in sodobnih geodetskih metod daljinskega zaznavanja to območje 

natančno preučujemo. Velike vzorce kamnine testiramo v geomehanskem laboratoriju in rezultate 

primerjamo z metodami daljinskega zaznavanja. 

J1-2482 Vpliv okoljsko relevantne nano- in mikro-plastike na kopenske nevretenčarje (ZAG je sodelujoči) 

Glavni cilj raziskave je proučiti vpliv okoljsko-relevantne nano- in mikroplastike (NMP) na izbrane kopenske 

nevretenčarje, ki se tradicionalno uporabljajo v oceni tveganja za okolje. Proučujemo vpliv NMP, ki jih 

najpogosteje najdemo na kmetijskih površinah. Fizikalno-kemijske lastnosti delcev so drugačne v primeru 

staranih NMP, kar vpliva na njihov toksični potencial. Primerjamo nano- in mikrodelce plastike in 

proučujemo vpliv velikosti plastičnih delcev na njihovo sposobnost indukcije kvarnih učinkov. Nanodelci 

imajo večje razmerje med površino in volumnom, kar vpliva na njihovo sposobnost adsorpcije in izluževanja 

kemikalij. 

J2-2490 Podatkovno podprto modeliranje obnašanja gradbenih konstrukcij (ZAG je sodelujoči) 

V projektu se osredotočamo na postopke nadgrajevanja numeričnih modelov konstrukcij na podlagi načel 

Bayesove verjetnostne teorije. Naslavljamo tudi vprašanje ocene negotovosti pri modeliranju, pri čemer 

uporabljamo metode umetne inteligence. Slednje uporabljamo tudi pri oceni stanja konstrukcij na podlagi 

meritev, kot so in-situ meritve vibracij, in oceno modalnih načinov nihanja. Med glavnimi cilji projekta je 

uporaba metod umetne inteligence za analizo in obdelavo podatkov, ki so bili pridobljeni v okviru 

monitoringa viadukta Ravbarkomanda. Na podlagi pridobljenih rezultatov bomo določili primerne 

indikatorje poškodovanosti. 

J1-3026 Sintranje glinenih materialov s stiskanjem pri hidrotemalnih pogojih (ZAG je sodelujoči) 

V okviru projekta bomo raziskovali procese nizkotemperaturnega sintranja (t.i. cold sintering) izbranih 

glinenih mineralov (kaolinit, ilit) in komercialne gline. Proces sintranja bomo izvajali pri visokih tlakih in 

temperaturah do približno 300 °C. Lastnosti tako pripravljenih vzorcev bomo primerjali z lastnostmi vzorcev 

pripravljenih iz istih surovin po klasičnem keramičnem postopku, s sintranjem pri visokih temperaturah nad 

900 °C. Aktivnosti v okviru projekta smo razporedili v pet delovnih sklopov, od analize osnovnih materialov 

do karakterizacije proizvodov ter študij mehanizmov pri različnih postopkih sintranja. 
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Aplikativni raziskovalni projekti: 

L1-9190 Vpliv geotehničnih zasipov iz recikliranih materialov na podzemno vodo (ZAG je nosilec) 

Principi krožnega gospodarstva in trajnostnega gradbeništva narekujejo zamenjavo primarnih surovin s 

sekundarnimi, t.j. surovinami, ki nastanejo z recikliranjem odpadkov. Pri tem je nujno potrebno preprečiti 

vnos potencialno nevarnih surovin v gradbene proizvode in materiale. V projektu smo proučili v laboratoriju 

(z izlužki) in na terenu (v lizimetrih) usodo potencialnih onesnaževal iz geotehničnih kompozitov, ki smo jih 

proizvedli iz mešanice veziv iz odpadkov in nekaterih industrijskih težje reciklabilnih odpadkov. Na osnovi 

terenskih in laboratorijskih analiz smo izdelali pristop za vključevanje podatkov o izlužkih v analizo 

življenjskega ciklusa (angl. Life Cycle Assesment – LCA). 

L2-1831 Implementacija aditivnih tehnologij v stomatološki protetiki (ZAG je nosilec) 

Pri oskrbi endodontsko zdravljenih zob z odsotnostjo zadostnega kronskega dela zoba se manjkajoča zobna 

tkiva nadomešča z zatički z nazidki, ki omogočajo podporo in retencijo protetični restavraciji. Glavni cilj 

projekta je preučevanje lastnosti kovinskih objektov, izdelanih po klasični metodi, primerjalno z objekti, 

izdelanimi po sodobnih metodah (3D tiskani materiali) za uporabo v zobozdravstvu, s podrobno študijo o 

fizikalnih, mehanskih in mikrostrukturnih lastnostih, ki vplivajo na klinično uspešnost.  

L7-2629 Vrednotenje in remediacija sedimentov za nadaljnjo uporabo v gradbenem sektorju (ZAG je 

nosilec) 

V Sloveniji in EU ostajajo velike količine rečnih in morskih sedimentov, mnogi od njih so onesnaženi. 

Uspešna metoda sanacije onesnaženih sedimentov je utrjevanje/stabilizacija, pri kateri prihaja do fizikalne 

vezave težkih kovin v trdno matrico. Takšna vezava vključuje mešanje onesnaženih zemljin ali usedlin z 

drugimi materiali in izdelavo gradbenih proizvodov, kot so geopolimeri (alkalijsko aktivirani materiali - 

AAM), cementni klinker, opeka, lahki agregati, beton itd. Na ta način ne predstavljajo nevarnosti za okolje. 

Poleg stabilizacije je cilj projekta tudi razvoj novih gradbenih materialov (opeke in AAM) z uporabo 

sedimentov reke Drave kot surovine. Pri izdelavi opek in AAM je treba preučiti številne parametre in 

opredeliti najvplivnejše. Predvidena je tudi izvedba pilotne proizvodnje opek.  

L7-3185 Raziskava medsebojno povezanih procesov za trajnostno ravnanje s komunalnim blatom z 

namenom njegove snovne predelave in recikliranja (ZAG je nosilec) 

Recikliranje komunalnega blata mora omogočati predelavo velikih količin na trajnosten način, pridobljeni 

proizvodi morajo biti okoljsko sprejemljivi in ustrezati morajo tehničnim zahtevam določene rabe. Glavne 

raziskave potekajo v smeri predelava blata v gradbene kompozite za uporabo v zemeljskih delih. Sočasno 

razvijamo medsebojno povezane procese (biomineralizacija, bioizluževanje, piroliza), z namenom snovne 

predelave in recikliranja v materiale za uporabo v gradbeništvu. Delo poteka v 9 delovnih sklopih, kjer 

preučujemo karakteristike blata, nato bomo optimizirali procese recikliranja, ki bodo ovrednoteni z 

modeliranjem LCA in analizo stroškov življenjskega cikla (angl. Life Cycle Cost Analysis – LCCA). 

L2-3172 Razvoj tehničnih smernic za štirislojne zasteklitve (ZAG je sodelujoči) 

V projektu razvijamo 4-slojne zasteklitve, ki odpirajo nove koncepte na področju energetske učinkovitosti 

stavb, saj v primerjavi s 3-slojno izkazujejo boljšo toplotno zaščito, pripomorejo k višjemu toplotnemu 

ugodju in omogočajo več arhitekturne svobode. Cilj projekta je izdelati in objaviti inženirska orodja - 

smernice za dimenzioniranje, preizkušanje in določanje gradbeno fizikalnih vrednosti 4-slojnih zasteklitev. V 

projektu se bomo preverili učinke vgradnje 4-slojne zasteklitve na stavbo in nadgradili dva obstoječa 

standarda za dimenzioniranje in kvalifikacijo zasteklitev. 
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Podoktorski raziskovalni projekti: 

Z1-1858 Recikliranje odpadne titanove sadre v cementnih kompozitih (temeljni, samostojno izvajanje) 

Vpliv posledic prisotnosti povečane količine sadre v cementnih kompozitih je v grobem opisan z dvema 

teorijama. Za njuno potrditev pa primanjkuje eksperimentalnih dokazov. Projekt naslavlja raziskave dvo in 

trokomponentnih cementnih sistemov ´prenasičenih´ s sulfatom. Rezultati projekta bodo omogočili 

identifikacijo vplivov povečane količine odpadne titanove sadre v preiskovanih sistemih na potencialne 

destruktivne mehanizme. Implementacija rezultatov mineraloških in kemijskih preiskav bo omogočila 

karakterizacijo mobilizacijskih procesov. Vzporedni rezultati mehansko- fizikalnih analiz bodo omogočili 

razlago o medsebojnih vplivih na trajnost tovrstnih kompozitov. 

Z1-1889 Optimizacija postopka elektrokoagulacije za namene remediacije močno onesnažene 

industrijske in komunalne odpadne vode (aplikativni, samostojno izvajanje) 

Projekt naslavlja problematiko čiščenja močno onesnaženih odpadnih voda s postopkom elektrokoagulacije 

(EK). Postopek je v grobem osnovan na elektrokemijski celici, kjer se med korozijo anode sproščajo Al3+ ali 

Fe2+ ioni, kar vodi do tvorbe flokul z vezanimi onesnažili. Raziskave so usmerjene v kombinacije uporabe 

nanotehnologije in z naprednimi oksidacijskimi procesi. Glavni cilj je optimizacija postopka EK na dveh 

realnih primerih močno onesnažene vode (primer odpadne vode iz industrije in izcedne vode iz odlagališča 

komunalnih odpadkov). Delo poteka na nivoju laboratorijskih simulacij, katerih rezultati bodo ovrednoteni z 

izdelavo modelov soodvisnih spremenljivk. 

Z2-1861 Razvoj prahu za namene 3D-tiskanih mezostrukturnih izolacijskih materialov (temeljni, 

samostojno izvajanje) 

3D-tisk (slojevita oz. dodajalna tehnologija) je hitro razvijajoč tehnološki proces na področju znanosti 

materialov in predstavlja nove priložnosti na različnih področjih sodobnih materialov, od strojništva (ki 

vključuje protetiko, avtomobilsko in letalsko industrijo, itd.) do gradbeništva (skeleti hiš, fasadni paneli, 

itd.). Glavni namen predstavljenega projekta je razvoj prahu za namene 3D-tiska. V tej raziskavi je 

uporabljena dodajalna tehnologija (mehanizem kapljičnega nanašanja ali vbrizgavanja veziva) za pripravo 

poroznih izolativnih materialov. 

Z2-2641 Mehanizmi špranjske korozije na stiku med jeklom in betonom (temeljni, samostojno izvajanje) 

Stičišče med jeklom in betonom je sestavljeno iz različnih nehomogenih značilnosti, kot so razpoke, špranje, 

zračne praznine in rja, ki lahko prispevajo k formaciji špranjske korozije. Ker jeklena armatura med 

izpostavitvijo ni fizično dostopna, so za spremljanje korozije potrebne posebne tehnike. V okviru projekta 

uporabljamo več tehnik, med katerimi najbolj izstopa sklopljena mreža elektrod, ki se sicer uporablja za 

spremljanje korozije po prostoru in času, a smo jo uspešno prilagodili za učinkovito spremljanje špranjske 

korozije jekla v betonu. 

Z2-3199 Imobilizacija in izluževanje škodljivih elementov v sledovih iz alkalijsko aktiviranih materialov 

pripravljenih iz lokalno pridobljenih odpadkov in stranskih produktov (temeljni, samostojno izvajanje) 

Cilj projekta je študija imobilizacije oz. izluževanja strupenih kovin iz izlužkov različno pripravljenih alkalijsko 

aktiviranih materialov (AAM), pri čemer bomo ovrednotili vpliv različnih velikosti delcev vhodnih 

materialov, nege AAM itd. Dobljene vrednosti bomo primerjali z vrednostmi za strupene kovine, ki so 

podane v Uredbi za odpadke in Uredbi za odlagališče odpadkov. Za pripravo AAM bomo uporabili gradbene 

in industrijske odpadke kot so mineralna odpadna volna, elektrofilterski pepel in jeklarska žlindra. 



Stran 10 

Bilateralni raziskovalni projekti: 

NC-0002 Izkoriščanje sončne energije s fotokatalitskim razklopom vode in/ali redukcijo CO2 in uporabo 

ko-katalizatorjev, CEA (ZAG je nosilec) 

Sončno svetlobo lahko pretvorimo v kemijsko energijo s fotokatalitsko redukcijo CO2 v visoko-energijske 

ogljikovodike in razklopom vode na vodik in kisik. Sintetiziramo nove materiale za izkoriščanje sončne 

energije in njeno zajemanje v visoko-energijske molekule, kot so vodik in ogljikovodiki, ter obenem za 

odstranjevanje škodljivih hlapnih organskih snovi iz okolja. Pripravljamo hibridne materiale na osnovi TiO2, 

na katerega smo nanesli različne ko-katalizatorje (Pt, Ir, Ru, Ce, La, Gd in druge) za izboljšavo njegovih 

lastnosti. Osredotočeni smo se na povišanje aktivnosti novega materiala v smeri sinteze želenih produktov 

in razgradnje hlapnih organskih snovi iz okolja. 

NC-0017 Fotokatalitski heterostrukturirani nanomateriali za izkoriščanje sončne energije, CEA (ZAG je 

sodelujoči) 

Za ublažitev negativnega vpliva toplogrednih plinov je potrebno zmanjšati emisije CO2 in po možnosti tudi 

koncentracijo CO2 v atmosferi. Eden od načinov za pretvorbo sončne svetlobe v energijo je redukcija CO2 v 

energijsko bogate ogljikovodike z uporabo fotokatalizatorjev. Ključna naloga projekta je razvoj 

heterostrukturiranih materialov, ki se je izkazal za obetaven način, kako hkrati izkoristiti prednosti različnih 

materialov. Lastnosti heterostrukturiranih materialov skrbno nadzorujemo in ocenjujemo vpliv lastnosti 

materialov na elektronsko strukturo in na aktivnost pri redukciji CO2. 

N2-0188 Katalitsko in fotokatalitsko aktivni materiali za pretvorbo CO2 v koristne produkte, CEUS (ZAG je 

sodelujoči) 

Namen tega projekta je razširitev znanja o pretvorbi CO2 v uporabne kemikalije s katalitskimi in 

fotokatalitskimi metodami, pri čemer uporabljamo zelo aktivne hierarhično porozne strukture (Ni in Cu 

nanešena na ZrO2 in CeO2) ali trdne raztopine sklopljenih materialov na osnovi CeO2 in TiO2. V projektu se 

osredotočamo na razumevanje povezave med aktivnostjo, selektivnostjo in stabilnostjo hierarhično 

poroznih nosilnih struktur za katalizatorje ter fotokatalitsko aktivnih strukturnih materialov in njihovih 

fizikalno-kemijskih lastnosti. Cilj projekta je določitev in opis povezave med sinteznimi parametri in 

lastnostmi materialov, tako temeljnih kot funkcionalnih. 

Ciljni raziskovalni projekti: 

V2-1740 Razvoj inovativnega železniškega pragu (ZAG je sodelujoči) 

Projekt raziskuje možnosti izdelave inovativnega železniškega pragu z daljšo življenjsko dobo, ekonomskim 

prihrankom na račun manjšega vzdrževanja ter omogočeno izboljšano varnostjo v primerjavi z obstoječimi 

pragovi v železniški infrastrukturi. Takšen prag naj bi bil dovolj fleksibilen, da tudi na bolj togih podlagah 

omogoča dušenje dinamičnih obremenitev in sočasno zagotavlja udobnost vožnje, s takšno izvedbo spodnje 

naležne površine, ki preprečuje oziroma omejuje drobljenje tolčenca na stiku s pragom. 

1.3.2 Izvajanja raziskovalnih programov 

ZAG je v letu 2021 na področju javne službe, ki jo financira resorno ministrstvo v okviru ARRS programov, 

sodeloval s svojimi raziskovalnimi skupinami v enem raziskovalnem in enem infrastrukturnem programu. 

Izvajanje in financiranje raziskovalnega programa P2-0273 se je z vidika financiranja FTE v letu 2021 zaradi 

omejitev, vezanih na preprečevanje okužb s COVID povečalo. Raziskovalci so morali spremeniti način in 
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potek dela in posledično opravili več dela (6,33 FTE). V primeru infrastrukturnega programa I0-0032 se je 

izvajanje nadaljevalo v letu 2021 in je, prav tako zaradi omejitev, vezanih na preprečevanje okužb s COVID-

19, obsegalo več dela (9,49 FTE). Večje odstopanje od predvidenega obsega FTE je bilo odobreno s strani 

ARRS. 

Raziskovalni program P2-0273 Gradbeni objekti in materiali (samostojno izvajanje) 

Med ključnimi področji naših raziskav so bili in bodo tudi v prihodnje: stabilnost in varnost objektov 

(vključno s požarnim inženirstvom in varovanjem pred naravnimi nesrečami); razvoj in uporaba naprednih 

nanomaterialov/nanotehnologij 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); vseživljenjske analize; 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. Seveda je zelo pomembno, da je med omenjenimi področji vzpostavljeno tesno sodelovanje, saj 

se posamezne aktivnosti in rezultati med seboj vsebinsko in časovno povezujejo. Z združevanjem različnih 

skupin raziskovalcev dosegamo tudi sinergijski učinek raziskav na posameznih ožjih področjih. 

Pomembnost in aktualnost raziskovalnih področij sta potrjeni s številnimi znanstvenimi objavami in patenti, 

ter zelo uspešnim delovanjem v mednarodnih (EU H2020 in Horizon Europe, EIT Raw Materials, CEDR) in 

nacionalnih projektih. Na mnogih znanstvenih področjih smo v stiku z najnovejšimi svetovnimi raziskavami, 

na številnih področjih smo v svetovnem tehnološkem vrhu. Tehnološki pogoji in potrebe družbe ter okolja 

se hitro spreminjajo in zato je potrebno temu prilagajati tudi raziskave, pri čemer nam multidisciplinarna 

skupina raziskovalcev omogoča potrebno fleksibilnost in celovit pristop. 

V okviru raziskovalnega programa P2-0273 smo v letu 2021 usposabljali 5 mladih raziskovalcev (MR): 

38191 Glavni cilj doktorske disertacije je razvoj napredne metodologije za vrednotenje okoljskih 

vplivov prenove stavb, ki odpravlja dosedanje pomanjkljivosti vseživljenjskih analiz (prenova se 

običajno obravnava kot začetek novega življenjskega cikla). Prvi del metodologije omogoča 

prilagajanje trenutno dostopnih podatkov tako, da ustrezajo dejanskemu času proizvodnje. 

Drugi del metodologije zagotavlja  ustrezno razporejanje (alokacijo) vplivov na okolje in 

preostale vrednosti materialov ter gradbenih elementov v življenjski cikel pred prenovo in po 

njej. Dodatno smo razvili tudi metodologijo za primerjavo posameznih ukrepov prenove, ki 

dopušča nekatere računske poenostavitve. 

51944 MR v doktorski disertaciji proučuje različne metode zaščite izbranih lesnih vrst ter ugotavlja 

njihovo sinergijsko delovanje. Cilj doktorskega dela je določiti mehanizme delovanja zaščite in 

ugotoviti odvisnost učinkovitosti zaščite od različnih dejavnikov. MR bo pridobil znanje in 

izkušnje s področja zaščite izbranih lesnih vrst, določil mehanizme delovanja različnih 

metod/tehnik zaščite, spremljal kinetiko delovanja v odvisnosti od relevantnih dejavnikov, 

ugotovil odvisnost teh dejavnikov na zaščito lesa in določil trajnost zaščite pri različnih 

vremenskih pogojih z upoštevanjem podnebnih sprememb. 

51945 Glavni cilj projekta je proučevanje procesov hidratacije belitno-sulfoaluminatih cementov pri 

različnih temperaturah. Osnovni namen je ugotoviti, kako temperatura vpliva na kinetiko in 

potek hidratacije, nastanek hidratacijskih produktov in spremembe v njihovi sestavi in 

morfologiji ter na pretvorbo in stabilnost določenih faz. Fizikalno-mehanske lastnosti cementa, 

ki se odražajo na makronivoju, so v neposredni povezavi z njegovo mikrostrukturo in 

nanostrukturo. Rezultati raziskave bodo pripomogli k poznavanju vpliva hidratacije na končne 

fizikalno-mehanske in obstojnostne lastnosti cementih materialov, kar bo pripomoglo k hitrejši 
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uporabi tovrstnih materialov v praksi. 

52082 Onesnaženje tal kot posledica industrijskih aktivnosti je globalni problem, ker trajno 

onesnažujejo vodo, zrak ter posredno rastline, živali in ljudi. Glavni cilj raziskave je pridobiti 

znanja o načinih imobilizacije strupenih kovin (Pb, Zn, Cd,) in njihovi stabilnosti v gradbenih 

kompozitih pripravljenih iz onesnažene zemljine s področja stare Cinkarne Celje in 

imobilizacijskih aditivov iz industrijskih odpadkov. Projekt kot svoj cilj naslavlja tudi raziskavo 

načinov migracije izbranih kovin v mineralnih fazah zemljine, pri simulaciji različnih pogojev 

okolja (izluževalni testi pri različnih pH). S pridobljenim znanjem bo možno optimizirali procese 

remediacije onesnaženih zemljin za preprečevanje sproščanja strupenih kovin v okolje. 

54810 Projekt je osredotočen na BIM in digitalizacijo v gradbeništvu. Raziskovalka preučuje različne 

BIM koncepte, seznanja se z modeliranjem, procesom scen-to-BIM in semantično obogatitvijo 

modelov. Cilj projekta je določiti mehanizme pomembne za kakovostno obogatene modele BIM, 

kjer se kot prekurzor uporablja oblake točk. Rezultati raziskave bodo preučili pristope k izdelavi 

modelov v odvisnosti od dejavnikov, kot je vnaprej zastavljen nivo natančnosti geometrije in 

integracija semantičnih podatkov. Rezultati bodo doprinesli k poenotenim zahtevam za modele 

BIM v različnih fazah in s tem pomembno prispevali k dvigu prenosa digitalizacije v gradbeništvu 

z vidika vpeljevanja BIM. 

Infrastrukturni program I0-0032 Preizkušanje materialov in konstrukcij (samostojno izvajanje) 

Infrastrukturni program deluje predvsem kot podpora raziskovalni dejavnosti Zavoda za gradbeništvo 

Slovenije (ZAG), delno pa tudi širše: zunanjim uporabnikom iz drugih raziskovalnih in državnih ustanov ter 

industrije. Osnovno poslanstvo infrastrukturnega programa je vezano na uporabo napredne raziskovalne 

opreme, vključno z vzdrževanjem, servisiranjem, nadgradnjo in usposabljanjem kadra za njeno uporabo. 

Oprema se nanaša na širše področje gradbeništva, raziskave materialov, energetiko, promet in varovanje 

okolja. Sodobna oprema, ki vključuje tako merilno in preskusno opremo, potrebuje za svoje učinkovito 

delovanje usposobljene operaterje, redno umerjanje in vzdrževanje. 

1.3.3 Najpomembnejši nakupi opreme 

Predstavljamo šest kosov, ki predstavljajo največje nabave raziskovalne opreme v letu 2021. 

ZAP. 
ŠT. 

NAZIV RAZISKOVALNE OPREME VREDNOST (EUR) 
VIR FINANCIRANJA 

1 
Kombinirana, fleksibilna peč za preskušanje požarne 
odpornosti gradbenih konstrukcij 

1.259.277 
ARRS (31,11%), 
ZAG (68,89%) 

2 Peč vertikalna za preskušanje požarne odpornosti 744.589 ESRR - InnoRenew 

3 Room Corner in veliki odprti kalorimeter 638.719 ESRR - InnoRenew 

4 Čistilna naprava za čiščenje dimnih plinov 129.084 
ESRR - InnoRenew 
(50%), ZAG (50%) 

5 Dvigalo mostno  dvonosilčno z nosilnostjo 20T 102.413 ZAG 

6 
Merilni sistem za digitalizacijo grajenega okolja, 
modeliranje in analizo njegove geometrije LEICA RTC 360 

74.374 
ARRS (60%), ZAG 
(40%) 
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1.3.4 Pomembnejši dosežki na raziskovalnem področju 

Novi materiali in njihova trajnost 

Znano je, da mineralni cementni dodatki izboljšajo strukturo por betona, vendar pospešijo napredovanje 

karbonatizacije. Kombinacija obeh parametrov ima lahko tako pozitivne ali negativne učinke na korozijo 

vgrajenega jekla, še posebej ob prisotnosti kloridov. V naši raziskavi smo ovrednotili korozijske lastnosti 

izbranih mešanih cementov v karbonatiziranih in nekarbonatiziranih stanjih, pri čemer so bili kloridi dodani 

s cikličnim močenjem. Raziskava je vključevala spremljanje faze širjenja korozije, določanje 

mikrostrukturnih lastnosti cementov in oceno končnih korozijskih poškodb. Rezultati so pokazali, da je 

začetna korozijska hitrost jekla v mešanih cementih sprva relativno visoko, vendar se kasneje v primerjavi s 

čistim portlandskim cementom (CEM I) zmanjšala. Omenjena stabilizacija korozijske hitrosti je bila verjetno 

posledica ugodnih sprememb v strukturi por. Pomemben vpliv na vrsto korozije je imela tudi 

karbonatizacija, saj so karbonatizirane malte na večji površini pokazale plitke poškodbe. Ta učinek je bil bolj 

izrazit pri mešanih cementih, ki so pokazali večjo dovzetnost za karbonatizacijo. Zaključili smo, da čas do 

začetka korozije ni najpomembnejši parameter pri ocenjevanju trajnosti cementov / betonov, saj je za samo 

trajnost objektov izjemno pomemben nadaljnji razvoj korozijskih procesov, oziroma oblika korozijskih 

poškodb. 

HREN, Miha, BOKAN-BOSILJKOV, Violeta, LEGAT, Andraž: Effects of blended cements and carbonation on 

chloride-induced corrosion propagation, Cement and concrete research, 2021, 145, 106458, 1-15, ISSN 

0008-8846. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2021.106458, DOI: 10.1016/j.cemconres.2021.106458. 

[COBISS.SI-ID 60814851] 

Okoljske tehnologije in trajnostni reciklirani materiali 

Da bi ohranili naravne vire in preprečili nastajanje odpadkov, postaja učinkovita izraba industrijskih 

odpadkov in/ali stranskih proizvodov za koristne inženirske aplikacije neizogibna. Zato v svetu in pri nas 

potekajo obsežne raziskave, ki vključujejo proučevanje lastnosti in nove uporabe odpadnih materialov na 

trajnosten in okolju prijazen način. Rdeče blato (angl. Red Mud) je eden od odpadkov, ki nastane v industriji 

aluminija, njegovo odstranjevanje in izkoriščanje pa sta tradicionalno ovirana zaradi izjemne alkalnosti (pH 

10.5–13.5). Do danes še ni bil opravljen noben celovit pregled lastnosti rdečega blata različnih izvorov in s 

tem povezanih izzivov pri njegovi uporabi kot koristnega inženirskega materiala. Cilj omenjene študije je bil 

oceniti sedanje razumevanje lastnosti blata z podrobnimi laboratorijskimi raziskavami. Skupaj z indijskimi 

znanstveniki smo ocenili in identificirali potencialne inženirske aplikacije, ter ocenili z njimi povezane izzive 

v posameznih vrstah uporabe. Za del omenjenih raziskav je naša sodelavka dr. Vesni Zalar Serjun s strani 

Indijskega strokovnega združenja za razvoj tehnologije (Professional association for the technology 

Development) prejela nagrado v kategoriji raziskovalk (Women Researcher Award).  

REDDY, Peddireddy Sreekanth, REDDY, Narala Gangadhara, ZALAR SERJUN, Vesna, MOHANTY, Bijayananda, 

DAS, Sarat Kumar, REDDY, Krishna, RAO, Bendadi Hanumantha. Properties and assessment of applications 

of red mud (bauxite residue): current status and research needs, Waste and biomass valorization, 2021, vol. 

12, iss. 3, 1185-1217, ISSN 1877-265X. https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-020-01089-z, DOI: 

10.1007/s12649-020-01089-z. [COBISS.SI-ID 15673603] 

Zaščita lesa 

Raziskovali smo različne nove metode mineralizacije lesa, ki temelji na vakuumsko-tlačni impregnaciji z 

vodno raztopino kalcijevega acetata. Omenjena raztopina se globoko v strukturi lesa pretvori v kalcijev 

karbonat in na ta način uspešno zaščiti les pred gorenjem. Nov postopek impregnacije lesa predstavlja 

enostaven in okoljsko prijazen način mineralizacije lesa. 

https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2021.106458
https://dx.doi.org/10.1016/j.cemconres.2021.106458
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/60814851?lang=sl
https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-020-01089-z
https://dx.doi.org/10.1007/s12649-020-01089-z
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15673603?lang=sl
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Naša sodelavka dr. Andreja Pondelak je omenjene rezultate raziskav dne 9. 12. 2021 tudi predstavila na 

dogodku Dan ARRS 2021: Podpiramo odličnost med najvidnejšimi raziskovalnimi dosežki preteklega leta. 

PONDELAK, Andreja, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, KNEZ, Nataša, KNEZ, Friderik, PAZLAR, Tomaž: Improving the 

flame retardancy of wood using an eco-friendly mineralisation process, Green chemistry, 2021, vol. 23, iss. 

3, 1130-1135, ISSN 1463-9270. https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2021/gc/d0gc03852k, DOI: 

10.1039/d0gc03852k. [COBISS.SI-ID 48775683] 

Potresno obnašanje lesenih stavb 

Raziskovali smo vpliv zvočne izolacije na potresno odpornost stenskih elementov iz križno lepljenega lesa 

(CLT). Cilj študije je bil analizirati obnašanje sistema (CLT stene, CLT plošče, izbrani spoji in izolacijske 

podlage) pri vodoravni obtežbi in oceniti vpliv zvočno-izolacijske podlage pod stena. Elastomerna zvočna 

podlaga se na nekaterih področjih že uporablja, vendar je potresno obnašanje tako izoliranih sten slabo 

raziskano. Rezultati so pokazali, da elastomerna podlaga ne vpliva na strižno nosilnost CLT stene, a bistveno 

zmanjša togost sistema in s tem poveča deformacijsko kapaciteto. Predlagali smo tudi analitične relacije 

med posameznimi deli sistema, ki so upoštevali zmanjšanje strižne togosti in ustrezno napovedale nosilnost 

stene. 

AZINOVIĆ, Boris, PAZLAR, Tomaž, KRŽAN, Meta, The influence of flexible sound insulation layers on the 

seismic performance of cross laminated timber walls, Journal of building engineering, 2021, 43, 1-14, ISSN 

2352-7102. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235271022101041X?via%3Dihub, DOI: 

10.1016/j.jobe.2021.103183. [COBISS.SI-ID 75194115], [JCR, SNIP] 

Trajnost prometne infrastrukture 

V sklopu raziskav železniške infrastrukture smo ocenili vpliv različnih tirnih dilatacijskih elementov na 

železniških premostitvenih objektih. Skupaj s španskimi raziskovalci smo analizirali obnašanje hitrih železnih 

povezav na relacijah Madrid-Barcelona, Cordoba-Malaga in Madrid-Valladolid, ki vključujejo 44 mostov in 

viaduktov. Na oceni naše analize smo predlagali optimalen način njihove uporabe za zmanjšanje napetosti v 

tirih. 

GARCÍA-SÀNCHEZ, David, SAÑUDO, Roberto, MIRANDA, Marina, TÁRRAGO, Nerea, LENART, Stanislav: Rail 

expansion devices and maximum dilation length in railway bridges: an experimental study, Engineering 

structures, 2021, 229, 1-13, ISSN 1873-7323. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141029620342061#!. [COBISS.SI-ID 49153027] 

1.3.5 Pomembnejši dogodki 

Konferenca CoMS 2020/2021 

ZAG je 20. in 21. aprila 2021 organiziral 2. mednarodno konferenco CoMS 2020/2021: Gradbeni materiali za 

trajnostno  prihodnost. Konference, ki je zaradi pandemije potekala preko spleta, se je udeležilo 115 

strokovnjakov iz 19 držav. Uvodni govorniki na konferenci so bili doc. dr. Aleš Žnidarič, direktor ZAG, dr. 

Tomaž Boh, direktor Direktorata za znanost, MIZŠ  in dr. Patrik Kolar, European Climate, Infrastructure and 

Environment Executive Agency (CINEA), Head of Department C (Green Research and Innovation). Na 

konferenci CoMS 2020/21 je bilo predstavljenih 6 plenarnih in 8 osrednjih predavanj, 58 prezentacij in 16 

posterjev.  V Proceedings volume 1 je bilo objavljenih 40 člankov,  v Proceedings volume 2 pa 20 člankov. 

Na CoMS 20202/2021 je bilo prisotnih 7 sponzorjev in izvedenih 18 predstavitev projektov. 

Konferenca je bila prvenstveno namenjena trajnostnemu razvoju gradbenega sektorja, ki je eden 

pomembnih dejavnikov pri doseganju ciljev EU za obvladovanje podnebnih sprememb. Na okrogli mizi, ki jo 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2021/gc/d0gc03852k
https://dx.doi.org/10.1039/d0gc03852k
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48775683?lang=sl
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235271022101041X?via%3Dihub
https://dx.doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103183
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/75194115?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/jcr?c=sc=2352-7102+and+PY=2020&r1=true&lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=2352-7102+and+PY=2020&r1=true&lang=sl
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141029620342061#!
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49153027?lang=sl
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je vodil dr. Aleš Ugovšek, je potekala razprava o ključnih smereh trajnostnega razvoja na področju 

gradbeništva. Gostje okrogle mize so bili: prof. Kristina Mjörnell, Research Institutes of Sweden, prof. dr. 

Andreja Kutnar, InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem, prof. dr. Erik Schlangen, Delft University of 

Technology, the Netherlands ter Friderik Knez, ZAG. Udeleženci so poudarili, da bo najhitrejši razvoj potekal 

na področju zbiranja in obdelave velikih količin podatkov, ki bodo služili za napovedovanje ali upravljanje 

stavb z uporabo strojnega učenja in umetne inteligence. Veliko inovacij se pričakuje tudi na področju novih 

materialov z nižjim ogljičnim odtisom, možnostjo ponovne uporabe, ter naprednih tehnologij kot je 3D 

tiskanje različnih elementov. Vsi gostje so poudarili, da bo prihodnost gradnje zelena in izjemno 

digitalizirana s povezano, zdravo in srečno družbo. 

Izbrani članki so bili objavljeni v posebni izdaji revije mednarodne znanstvene revije Materials. Uredniki 

omenjene revije so bili prof. dr. Andraž Legat, doc. dr. Sabina Jordan in dr. Aljoša Šajna. 

Uvodni dogodek projekta FRISSBE 

Dne 10.6.2021 smo na predstavili EU ERA-Chair projekt FRISSBE – Fire Safe Sustainable Built Environment. Z 

njim na ZAG nameravamo povečati našo znanstveno odličnost, primarno predvsem na področju požara in 

požarne varnosti. Pričakujemo tudi večji mednarodni vpliv na področju raziskav, izobraževanja in 

inženiringa, ter intenzivnejše sodelovanje z industrijo in večjo uspešnost pri pridobivanju novih projektov. 

Vsebina projekta je zelo interdisciplinarna in se povezuje s projektom InnoRenew CoE, ki je tudi financiran iz 

sredstev Evropske komisije v programu Obzorje 2020, mehanizem Widespread Teaming.  

Na dogodku so imeli uvodne nagovore prof. dr. Andraž Legat, koordinator projekta, dr. Tomaž Boh, 

generalni direktor Direktorata za znanost, MIZŠ in doc. dr. Aleš Žnidarič, direktor ZAG. 

Prof. dr. Jose L. Torero, profesor in vodja Oddelka za gradbeništvo in okoljsko inženirstvo, University College 

London, je opisal pomen raziskav na področju požara. Dr. Urška Kropf je predstavila formalne značilnosti in 

pričakovanja projekta FRISSBE. Friderik Knez je opisal možne vsebine projekta in raziskovalno opreme v 

novem požarnem laboratoriju. Marko Brezigar, pomočnik direktorja ZAG je predstavil značilnosti stavbe in 

izvajanja gradnje v Logatcu. 

Gosta dogodka sta bila tudi prof. dr. Nataša Žnidaršič Plazl, FKKT, UL, koordinatorka projekta ERA-Chair 

COMPETE (Chair Of Micro Process Engineering and TEchnology) in prof. dr. Samo Ribarič, MF, UL, 

koordinator projekta ERA-Chair CONI (Chair of Neuroinformatics). 

Otvoritev nove Poslovne enote Maribor 

Dne 19.10.2021  smo v Dobrovcih slovesno odprli novo Poslovno enoto Maribor.  Slavnostni govorci so 

bili: doc. dr. Aleš Žnidarič, direktor ZAG, gospod Egon Repnik, župan občine Miklavž na Dravskem polju, red. 

prof. dr. Stojan Kravanja, prodekan za raziskovalno dejavnost na Fakulteti za gradbeništvo, prometno 

inženirstvo in arhitekturo, UM, mag. Gregor Ficko, direktor Zbornice za gradbeništvo in industrijo 

gradbenega materiala, ter dr. Samo Peter Medved, podžupan MO Maribor. 

Slavnostni govorci so izpostavili, da je gradbeni panogi potrebno dvigniti veljavo v družbi in naša nova 

poslovna enota je pomembna naložba v prihodnost in razvoj znanosti na področju gradbeništva v tem delu 

Slovenije. Doc. dr. Aleš Žnidarič je poudaril tudi, da se na področju gradbeništva odpirajo ali intenzivirajo 

nova področja, kot so digitalizacija, krožno gospodarstvo, učinkovita raba energije. Sodelovanje s partnerji 

na omenjenih področjih je že danes zelo dobro, se pa lahko še dodatno nadgradi. 

Objekt nove Poslovne enote Maribor  ima 480 kvadratnih metrov neto uporabnih površin. V sodobno 

opremljenih pisarnah je trenutno prostora za 10 zaposlenih, celotna spodnja etaža pa je v celoti namenjena 

laboratorijskim dejavnostim. Bistvene izboljšave na novi lokaciji so poleg izpolnjenih pogojev za nadaljnji 

dvig ravni raziskovalne dejavnosti in povečanje prepoznavnosti ZAG v vzhodni kohezijski regiji še združitev 
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laboratorijev in pisarniških prostorov v PE Maribor, boljši pogoji za zaposlene, ustrezna IT infrastruktura in  

možnost nadaljnjega razvoja. 

1.3.6 Projekti Obzorja 2020 in Obzorja Evropa 

Prihodki iz naslova projektov Obzorja 2020 so v letu 2021 znašali 433 tisoč EUR. 

Projekti Obzorje 2020 

FRISSBE – Fire-safe Sustainable Built Environment (Požarno-varno trajnostno grajeno okolje, samostojno 

izvajanje) GA. 952395 

Tekom projekta bomo na ZAG vpeljali nove pristope k izvajanju raziskovalnega dela v novem Oddelku za 

raziskave požarno varnega in trajnostnega grajenega okolja. Pod vodstvom ERA Chair holderja, prof. dr. 

Grundeja Jomaasa bo delovalo več kakovostnih mednarodnih raziskovalcev na širšem področju požara. 

Projekt vodi k trajnim in trajnostnim strukturnim spremembam, katerih glavni cilj je povečati znanstveno 

odličnost ZAG in regije. Novi pristopi k raziskovanju bodo spremenili ZAG raziskovalno in inovacijsko kulture, 

intenzivirali sodelovanje z industrijo in povečali uspešnost pridobivanja mednarodnih projektov. 

CINDERELA - New Circular Economy Business Model for More Sustainable Urban Construction (Novi 

krožni poslovni model za trajnostno urbano gradbeništvo, kooridnator) GA. 776751 

Glavni cilj projekta je polno razviti potencial sekundarnih surovin, recikliranih odpadkov, v snovno 

učinkovitem urbanem gradbeništvu. Projektna skupina razvija in demonstrira uporabo recikliranih 

odpadkov pri gradnji cest, revitalizaciji degradiranih urbanih prostorov in pri gradnji objektov. V projektu 

nastajajo novi poslovni sistemi z uporabo sekundarnih surovin v gradbeništvu, kot tudi nove tehnologije 

(npr. 3D tisk) in metodologije v podporo krožnega urbanega gradbeništva (npr. Digitalna platforma 

CinderOSS z vsemi informacijami o uporabi sekundarnih surovin v gradbeništvu na enem mestu, uporaba 

digitalnega informacijskega sistema za načrtovanje, gradnjo, upravljanje in rušenje/razstavljanje gradbenih 

objektov). Projekt združuje 13 partnerjev iz Evrope, 12 praktičnih prikazov in razvoj več kot 20 novih 

gradbenih proizvodov iz sekundarnih surovin. 

PAPERCHAIN - New market niches for the Pulp and Paper Industry waste based on circular economy 

approaches (ZAG je sodelujoči) GA. 730305 

Splošni cilj projekta PAPERCHAIN je uvajanje novih modelov krožnega gospodarstva, osredotočenih na 

ponovno uporabo odpadkov, ki jih proizvaja papirna industrija. Kot sekundarne surovine so uporabni za 

številne sektorje, kot so: gradbeni sektor, rudarski sektor in kemična industrija. V Sloveniji je bil kot 

demonstracijski objekt zgrajen podporni zid za stabilizacijo plazu v bližini železniške proge med Ljubljano in 

Novim mestom. Slovenski krožni model uporablja reciklirani kompozit MUDIPEL, kot zasipni material za 

podporno konstrukcijo. Mudipel je kompozit, narejen iz 70 % papirniškega pepela in 30 % papirniškega 

mulja. Reciklirani material je pridobil tudi Slovensko tehnično soglasje, kar mu omogoča uporabo v 

gradbeništvu na področju Slovenije. 

InnoRenew CoE - Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of 

excellence (ZAG je sodelujoči) GA. 739574 

Projekt InnoRenew CoE vsebuje več elementov, pri katerih ZAG sodeluje. Še posebej je pomembno 

izvajanje t.i. boost projektov, to je projektov, ki so namenjeni pospešitvi raziskav na področju lesa in lesnih 

tehnologij in vključevanja raziskovalcev zavoda InnoRenew v raziskovalni proces. V okviru projeKta smo 
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vodili tri in sodelovali pri skupno petih boost projektih. Pomemben rezultat projekta je tudi vzpostavljeno 

sodelovanje zavoda InnoRenew CoE ter projektnih partnerjev in ZAG na drugih skupnih projektih. 

MEACTOS – Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through Optimisation of Surface Condition 

(ZAG je sodelujoči) GA. 755151 

Namen tega projekta je izboljšanje varnosti in zanesljivosti jedrskih elektrarn II. in III. generacije s 

povečanjem odpornosti kovinskih materialov na pokanje zaradi delovanja okolja (sem spada predvsem 

napetostno korozijsko pokanje). V okviru projekta smo eksperimentalno določili vpliv različnih naprednih in 

standardnih obdelovalnih tehnik površin na pričetek pokanja. Na podlagi pridobljenih spoznanj smo 

pripravili praktične smernice in standarde za obdelavo površine strukturnih komponent hladilnega kroga 

jedrskih elektrarn. 

EnDurCrete - New Environmental friendly and Durable conCrete,integrating industrial by-products and 

hybrid systems, for civil, industrial and offshore applications (ZAG je sodelujoči) GA. 760639 

Glavni cilj projekta EnDurCrete je razvoj novega stroškovno učinkovitega trajnostnega armiranobetonskega 

sistema. Koncept temelji na integraciji novega cementa z nizko vsebnostjo klinkerja, vključitvijo industrijskih 

stranskih produktov, novih nano- in mikro-tehnologij ter hibridnih sistemov, za večjo trajnost betonskih 

konstrukcij, z visokimi mehanskimi lastnostmi, samo-obnovitvenimi in samo-nadzornimi sposobnostmi.  

WOOL2LOOP – Mineral wool waste back to loop with advanced sorting, pre-treatment, and alkali 

activation (ZAG je sodelujoči) GA. 821000 

Namen projekta je razvoj dekorativnih fasadnih plošč iz odpadne mineralne volne. Zaradi narave materiala 

se v recepturi uporablja tudi metakaolin in jeklarsko žlindro. V letu 2021 se je v Termitu d.d., kjer poteka 

pilotna proizvodnja, proizvedlo preko 100 fasadnih plošč z recepturo, ki je bila razvita na ZAG v letu 2020. 

Pri izdelavi fasadnih plošč je ključnega pomena velikost delcev mineralne volne, zato je največji problem 

neustrezna kvaliteta volne, poleg tega se plošče ukrivljajo. To smo poskusili rešiti na dva načina in sicer 1) z 

dodatnim mletjem kamene volne in 2) z modifikacijo obstoječe recepture. 

Assets4Rail - Measuring, monitoring and data handling for railway assets; bridges, tunnels, tracks and 

safety systems (ZAG je sodelujoči) GA. 826250 

Raziskovalni projekt se ukvarja z obstoječo železniško infrastrukturo, posebej z mostovi in predori. Projekt 

je sestavljen iz dveh delov, ki se posvečata infrastrukturi (WS1) in ter interakciji vozil z infrastrukturo (WS2). 

Osrednji del tega dela predstavlja  informacijski model, ki je razvit na osnovi BIM (Building information 

model) platforme. Ta model ima integriran podatkovni tok iz meritev različnih vrst monitoringa, ki se izvaja 

na železniški infrastrukturi. Poudarek je na monitoringu za odkrivanje podpovršinskih poškodb v tunelih in 

meritvah hrupa in vibracij na železniških mostovih. 

EURAD - European Joint program on Radioactive Waste Management (ZAG je sodelujoči) GA. 847593  

EURAD je evropski raziskovalni program, ki je posvečen ravnanju z radioaktivnimi odpadki, kjer še vedno 

ostaja odprto odlaganje visoko radioaktivnih odpadkov in tudi izrabljenega goriva. ZAG sodeluje v delovnem 

sklopu WP ACED (Assessment of Chemical Evolution of ILW and HLW Disposal Cells), kjer potekajo raziskave 

procesov in degradacije materialov pri pogojih globinskega odlaganja visokoradioaktivnih jedrskih 

odpadkov, predvsem pa raziskave korozije jekla iz katerega bo zunanja stran francoskega in belgijskega 

koncepta zabojnika.  
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POCITYF – A POsitive Energy CITY Transformation Framework (ZAG je sodelujoči) GA. 864400 

Projekt razvija inteligentne, uporabniško usmerjene infrastrukturne koncepte in storitve za evropska mesta. 

Glavni cilj projekta je z novimi tehnološkimi rešitvami obnoviti infrastrukturo in ustvariti pozitivne 

energetske bloke (PEB), oblikovati celovite ekosisteme in izboljšati kakovost življenja meščanov. Na ta način 

bodo mesta postala učinkovitejša, varnejša, čistejša, bolj zelena in bolj odzivna za potrebe meščanov, 

podjetij in drugih organizacij. Prispevala bodo k trajnostnemu, nizkoogljičnemu in okolju prijaznemu 

gospodarstvu. 

ACES – Towards Iimproved assesment of safety performance for long term operation of nuclear civil 

engineering structures (ZAG je sodelujoči) GA. 900012 

Betonske konstrukcije v jedrskih elektrarnah zagotavljajo temelje, strukturno podporo, biološko zaščito, 

zadrževanje in zaščito pred notranjimi in zunanjimi nevarnostmi. Projekt ACES se osredotoča na izboljšavo 

ocene varnosti betonskih konstrukcij pri dolgotrajnem obratovanju jedrskih elektrarn. Za preučevanje 

mehanizmov slabšanja in staranja teh objektov uporabljamo eksperimentalne tehnike in računalniško 

modeliranje. V projekt raziskujemo fizično razumevanje procesov razgradnje, kot so učinki sevanja, reakcije 

notranjega nabrekanja in korozije jeklenih oblog. 

MEZeroE – Measuring Envelope products and systems contributing to next generation of healthy nearly 

Zero Energy Buildings (ZAG je sodelujoči) GA. 953157 

Projekt MEZeroE se ukvarja z vzpostavitvijo storitvenega centra za spodbujanje inovacijskega procesa v 

okviru odprtega inoviranja za področje fasadnih tehnologij za skoraj nič energijske stavbe. V projektu med 

drugim razvijamo preskusne kapacitete za preskušanje inovativnih gradbenih proizvodov, servisne storitve 

za spodbujanje vstopa teh proizvodov na trg ter koncept živega laboratorija tako z vidika organizacije za 

spodbujanje procesa odprtega inoviranja, kot z vidika razvoja postopkov vzpostavitve živega laboratorija z 

inovativnimi tehnologijami na že obstoječih stavbah, kar predstavlja znaten napredek od doslej ustaljenih 

pristopov – gradnje novih, namenskih stavb.  

GEOLAB - Science for enhancing Europe's Critical Infrastructure (ZAG je linked third party) GA. 101006512 

Projekt se ukvarja z obstoječo kritično infrastrukturo in vplivi, katerim je ta izpostavljena (klimatske 

spremembe, staranje, povečane obremenitve, ekstremni vremenski pojavi, nesreče itd.). V ta namen se v 

sklopu projekta izvaja množica manjših specializiranih raziskav, za katere projekt spodbuja čezmejno 

sodelovanje prvenstveno geotehniških strokovnjakov in omogoča uporabo raziskovalne opreme vodilnih 

evropskih geotehniških laboratorijev. Tekom projekta bomo raziskovalci ZAG izvedli vsaj štiri manjše 

geotehniške raziskovalne projekte. 

conFiRMa - Strengthening of existing masonry buildings with Fiber-Reinforced Mortar: calibration of a 

reliable numerical model to assess the structural performances (MSCA IF, ZAG gosti raziskovalko na 

izmenjavi) GA 101003410 

Dr. Ingrid Boem z Univerze v Trstu, Fakultete za inženirstvo in arhitekturo bo v okviru štipendije za 

podoktorsko raziskovanje sklada Marie Sklodowska-Curie in projekta conFiRMa (Strengthening of existing 

masonry buildings with Fiber-Reinforced Mortar: calibration of a reliable numerical model to assess the 

structural performances) predvidoma za dva meseca obiskala tudi ZAG. Dr. Boemova razvija računski model 

za oceno obnašanja obstoječih in utrjenih zidanih konstrukcij, za kalibracijo modela pa bo uporabila tudi 

rezultate odmevnih eksperimentalnih raziskav ZAG. 
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1.3.7 Projekti Evropskih strukturnih in investicijskih skladov 

V letu 2021 smo izvajali 3 projekte Evropskih strukturnih in investicijskih skladov financirane s strani MIZŠ:2 

projekta Raziskovalci na začetku kariere 2.1 in SPS projekt WOOLF. Za vse 3 projekte skupaj smo imeli 

prihodke v višini 237.922 EUR. 

Raziskovalci na začetku kariere 2.1: 

Leseni kompozitni nosilci iz odpadnih materialov proizvodnje montažnih objektov (samostojno izvajanje, 

vključen gospodarski subjekt JELOVICA HIŠE, trženje in proizvodnja hiš, d.o.o.) 

V okviru projekta bomo dokončali detajlno analizo rezultatov eksperimentalnih upogibnih in strižnih 

preiskav zasnovanih lesenih kompozitnih nosilcev. Obnašanje nosilcev z izbranimi različnimi zasnovami in 

geometrijo bomo primerjali med seboj ter z rezultati numeričnih analiz in izračuni po standardu za 

projektiranje lesenih konstrukcij Evrokod 5. Za izbrane rešitve bomo za nosilce različnih dimenzij naredili 

primerjavo stroškov z glede na določene mehanske karakteristike ekvivalentnimi lepljenimi lameliranimi 

nosilci. Pripravili bomo usmeritve razvoja in uporabe razvitih nosilcev za obdobje po koncu projekta. 

Znanstveno umetniški potenciali razvoja novih turističnih produktov rudnika Sitarjevec (samostojno 

izvajanje, vključen gospodarski subjekt PREDILNICA LITIJA d.o.o.) 

Projekt Znanstveno umetniški potenciali razvoja novih turističnih produktov rudnika Sitarjevec je osredinjen 

na raziskavo lastnosti in uporabnih vrednosti pigmenta, pridobljenega iz naravnega materiala, ki se nahaja v 

rudniku Sitarjevec v Litiji. Rumeno obarvano rudniško blato je bilo prepoznano kot vir pigmenta, 

primernega za slikarstvo in tekstilni tisk. Zaradi prepoznavnosti rudnika po rumeni barvi, je razvoj turističnih 

produktov osredotočen na oblikovanje tekstilnih izdelkov, tiskanih v barvi rudnika z vzorci, razvitimi na 

podlagi značilnosti rudnika in okolice. Izdelani so bili zaščitni kombinezoni za vodnike in obiskovalce, tiskani 

s pigmentom iz rudnika. 

SPS projekt WOOLF - Les in lesni izdelki v življenjski dobi (ZAG je sodelujoči) 

Projekt se ukvarja z različnimi vidiki lesa kot gradbenega materiala. Ukvarja se s procesi degradacije lesa kot 

posledico higrotermalnih obremenitev, z gorenjem in oglenenjem lesa ter lesenih gradbenih konstrukcij, 

integracijo IK tehnologij v izdelke iz lesa ter z obravnavo življenjskega cikla lesnih izdelkov z okoljskega in 

sociološkega vidika. V okviru projekta WOOLF smo izpopolnili postopek mineralizacije lesa ter ga patentirali, 

izsledke pa smo objavili v priznani znanstveni reviji. Poleg tega smo razvili postopek za numerično 

modeliranje obnašanja lesenih konstrukcijskih elementov v požaru in ga integrirali v programski paket 

Comsol. 

1.3.8 Projekti, financirani iz drugih virov 

Poleg prej omenjenih projektov so ZAG raziskovalci v letu 2021 izvajali dodatnih 27 projektov: 

- 12 projektov v okviru sheme EIT Raw Materials, 

- 3 projekte v okviru Interreg programov, 

- 3 projekte v okviru sheme Life, 

- 2 projekta v okviru ERA Net iniciativ (ERA Min.2 in ForestValue), 

- 2 projekta v okviru sheme EMPIR, 

- 1 projekt v okviru sheme UIA, 

- 1 projekt v okviru sheme CEDR, 
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- 1 projekt v okviru sheme UCPM, 

- 1 projekt v okviru sheme EIT Urban Mobility, in  

- 1 projekt aktivnosti lastne dejavnosti v okviru mednarodne mreže NANOCEM. 

Skupno smo iz projektov iz drugih virov realizirali 1.505.117 EUR. 

EIT Raw Materials projekti: 

RIS-CURE - Zero waste recovery of copper tailings in the ESEE region (ZAG je nosilec) 

Projekt RIS-CuRE (2019-2021) naslavlja bakrove deponije v JV Evropi. V okviru projekta bo oblikovana 

platforma ključnih deležnikov (rudniki, ponudniki tehnologij za ekstrakcijo kovin, gradbeniki, lokalne 

skupnosti), ki bo ustvarila primerno okolje za dolgoročne aktivnosti za predelavo rudarskih odpadkov. 

Izvedena bo demonstracija izločanja kovin s sodobnimi tehnologijami, preostanek materiala bo imobiliziran 

in uporabljen v gradbeništvu. Tovrstne aktivnosti bodo pripomogle k dvigu konkurenčnosti in inovativnosti 

v regiji ter predelavi odpadkov v strateško pomembne surovine. 

RIS-ALICE - Al-rich industrial residues for mineral binders in ESEE region (ZAG je nosilec) 

V okviru projekta RIS-ALiCE se ukvarjamo z zbiranjem in vrednotenjem sekundarnih surovin v ciljnih t.i. RIS 

(Regional Innovation Scheme) državah, kjer razpolagajo z velikimi količinami različnih industrijskih in 

rudarskih odpadkov, ki so trenutno neizkoriščena, sama odlagališča pa so premalo raziskana. Glavni namen 

projekta je vzpostavitev mreže med imetniki oz. proizvajalci trenutno neizkoriščenih sekundarnih surovin, ki 

vsebujejo aluminij, in končnimi uporabniki le-teh v državah vzhodne-jugovzhodne Evrope (ESEE) za uporabo 

v nizkoogljičnih in nizkoenergijskih mineralnih vezivih. V okviru projekta bomo ustvarili uporabniku prijazen 

in enostavno nadgradljiv register sekundarnih surovin.  

SPL-CYCLE - Closing the loop of the Spent Pot-line (SPL) in Al smelting process (ZAG je nosilec) 

SPL-CYCLE je »upscaling« projekt v konzorciju šestih partnerjev, ki se je začel v letu 2018 in zaključil v 2021. 

V projektu so partnerji razvijali in preizkušali tehnologijo, ki omogoča predelavo katodnih odpadkov iz 

industrije aluminija v uporabne surovine, in sicer v grafit, alumosilikate, fluoridne soli (CaF2, NaF). 

Tehnologija je sestavljena iz štirih faz: priprave materiala, ekstrakcije topnih soli, flotacije in prečiščevanja. 

Tehnologija je preizkušena na pilotni napravi, na podlagi katere je narejen načrt nadgradnje za industrijske 

kapacitete in prilagoditve prvim kupcem. 

RIS-RESTORE - Evaluation of Red Mud Tailings in the ESEE region (ZAG je nosilec) 

RIS-RESTORE (2020-2021) projekt vzpostavlja mrežo deležnikov, zainteresiranih za predelavo deponij 

rdečega blata v jugovzhodni Evropi z namenom pridobivanja težkih mineralov, ki vsebujejo ekonomsko 

pomembne kovine (REE, Sc, Y, Hf, Zr in Ti ). Glavni cilj projekta je vzpostavitev samooskrbne mreže 

deležnikov v Al vrednostni verigi, ki vključuje tako potencialne uporabnike pridobljenih težkih kovin kot tudi 

uporabnike recikliranih ostankov znotraj gradbenega sektorja, kjer bi bila ustvarjena in optimizirana 

tehnologija ekstrakcije kovin iz rdečega blata brez odpadka. 

CORTOOLS - Co-creation of corrosion monitoring and prediction tools (ZAG je sodelujoči) 

Korozija je najpomembnejši mehanizem obrabe materialov v hidrometalurški industriji, ki lahko povzroči 

visoke stroške vzdrževanja in izgube dobička zaradi nepredvidenih ustavitev proizvodnje. Cilj tega projekta 

je zagotoviti orodja, ki omogočajo zmanjšanje korozijskih izgub v sektorju predelave surovin z 
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zagotavljanjem informacij o korozijskih lastnostih materialov v realnem času. Za ta namen sta se v okviru 

projekta razvili dve orodji: senzor za spremljanje korozije v ekstremnih pogojih in program za 

napovedovanje korozijske odpornosti poljubnih zlitin na podlagi računalniškega modeliranja korozijskih 

procesov. 

RIS Education & enterpreneurship - RIS Education & Entrepreneurship (former ESEE Education initiatives 

and RIS BC&S combined) (ZAG je sodelujoči) 

RIS Education & entrepreneurship – RIS izobraževanje in podjetništvo je centralno voden projekt EIT 

RawMaterials, pri katerem ZAG sodeluje kot partner. V okviru projekta se izvajajo dejavnosti, ki krepijo 

kompetence strokovnjakov surovinskega sektorja v regijah RIS (regijah z nižjim inovacijskim potencialom 

kot povprečje EU), da bi lahko uspešno aktivno sodelovali v lokalnem ekosistemu in prodrli na trg s svojimi 

inovacijskimi dejavnostmi oziroma produkti.  

WhISPER - Waterless Iron Silicate Production with Energy Recovery (ZAG je sodelujoči) 

Projekt WhISPER (2019-2021) je »upscaling« projekt, ki se izvaja v konzorciju šestih partnerjev pod 

vodstvom podjetja Atlantic Copper. Glavni cilj projekta je menjava obstoječe tehnologije vodnega hlajenja 

žlindre s sistemom zračnega hlajenja, ki bi močno zmanjšal procesne stroške in obremenitve okolja. 

Tehnologija zračnega hlajenja žlindre drastično zmanjša porabo vode in omogoča izrabo toplote v procesu 

granulacije bakrovih žlinder. V okviru projekta je bila zgrajena pilotna naprava in testiranje lastnosti novih 

žlinder ter raziskave trga o novih možnostih njihove uporabe v gradbeništvu. 

EIT Raw Materials Hub RCA - Regional Center Adria (EIT RIS activity related to action line II) (ZAG je 

sodelujoči) 

EIT RawMaterials Hub Regionalni Center Adria (RC Adria HUB ) predstavlja vozlišče, kjer deležniki s področja 

surovin iz Slovenije, Hrvaške in držav Jugovzhodne Evrope (Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, 

Severne Makedonije in Srbije) na enem mestu dobijo informacije o obstoječih aktivnostih, ki jih financira 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologije (EIT) v okviru skupnosti  EIT RawMaterials. RC Adria HUB poleg 

tega organizira tudi aktivnosti za povezovanje deležnikov in izobraževalne aktivnosti za podporo pri razvoju 

podjetniških idej na področju surovin v Jugovzhodni Evropi.  

3D Briefcase - Learning the use of minerals through non conventional and digital tools (ZAG je sodelujoči) 

Glavni cilj projekta je približati mineralne surovine in rudarstvo družbi kot celoti. Njegov končni cilj je, da 

državljani in učenci že od malih nog spoznajo in razumejo, od kod izvirajo mineralni proizvodi, ki jih 

uporabljamo v vsakdanjem življenju, katere minerale lahko najdemo v svojem okolju, za kaj jih izkoriščamo 

ter kako naš vsakodnevne odločitve vplivajo na ljudi, ki živijo v državah z visokim izkoriščanjem mineralnih 

surovin. Projekt sledi uspešnemu razvoju orodij za učenje otrok starosti 6 do 14 let, pri čemer izboljšuje 

virtualna orodja in uporabo razširjene resničnosti, da bi pritegnili študente, stare do 18 let, med drugim 3D-

očala za stalno uporabo v znanstvenih muzejih in izobraževalnih centrih ter za zasebno uporabo širše 

javnosti.  

DIM ESEE 2.0 - Dubrovnik International ESEE Mining School - Implementing innovations (ZAG je 

sodelujoči) 

DIM ESEE 2.0 (2021- 2024) je nadaljevalni projekt DIM ESEE, ki naslavlja problematiko nizke stopnje 

inovativnosti v surovinskem sektorju. Cilj projekta je izvedba štirih inovacijskih delavnic na področju 

raziskovanja, karakterizacije rudnih teles, pridobivanja in predelave rude za strokovnjake iz surovinskega 

sektorja v Jugovzhodni Evropi  ter štiri prilagojene  programe za študente na sodelujočih univerzah v 
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regiji. Namen projekta je dvig kompetenc strokovnjakov iz surovinskega sektorja in izboljšanje inovacijskega 

potenciala v regiji.  

2sDR - Upscaling of the two step dust recycling process for EAF dust (ZAG je sodelujoči) 

V okviru »2sDR« projekta (2020-2021) se je opravila validacija tehnologije brez odpadka za recikliranje cinka 

iz prahu električnih obločnih peči (EAF), ki omogoča fleksibilno, okolju prijazno in učinkovito rešitev za 

jeklarne. Proces je sestavljen iz žganja znotraj kratke vrtljive peči za potrebe odstranitve škodljivih 

elementov in redukcije v električni obločni peči. Cink se izloča v obliki oksida pri odstranjevanju plinov, 

železo pa se koncentrira v zlitini in se ponovno uporabi v industriji jekla. Preostanek je žlindra, ki se je 

testirala za uporabo v gradbeništvu. 

Projekti v okviru Interreg programov 

MINETOUR - Active conservation and evaluation of the natural and cultural heritage of mines and mining 

for the development of sustainable tourism (Interreg SI-HR, ZAG je sodelujoči) 

Projekt MINETOUR obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala rudarske dediščine na 

programskem območju Slovenija-Hrvaška in sicer naravnega spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji ter 

kulturnega spomenika Šoht v Labinu, ki sta bila v slabem stanju na način, da je povezal spomenika, javne in 

zasebne deležnike turizma, lokalni gospodarstvi in lokalni skupnosti v edinstven turistični proizvod. ZAG se 

je s svojim znanjem in izkušnjami vključil kot tisti projektni partner, ki je prispeval k znanstveno-umetniški 

interpretaciji naravne in kulturne dediščine in jih s popularizacijo približal različnim ciljnim skupinam.  

FireExpert - Establishment of a new cross-border LivingLab Center for research and simulation of fire 

response of composite materials during and after fire (Interreg SI-AT, ZAG je sodelujoči) 

Namen projekta je vzpostaviti čezmejno sodelovanje na področju požara ter preizkusiti model sodelovanja 

na primeru raziskav eksplozijskega luščenja betona. V okviru projekta smo izvedli več dogodkov in delavnic 

ter vzpostavili odnos med partnerji, še posebej FHK Beljak in ZAG. Sodelovanje med inštitucijam poteka še 

naprej, vendar je v zadnjem obdobju zaradi pandemije okrnjeno. Načrtujemo pa sodelovanje med razvojem 

FRISSBE in FHK. 

ADRISEISMIC - New approaches for seismic improvement and renovation of Adriatic and Ionian historic 

urban centers (Interreg ADRION, ZAG je sodelujoči) 

Glavni cilj projekta je izmenjava in sistematizacija znanj in praks pri zmanjševanju potresne ranljivosti 

grajenega okolja v državah partnericah ter usklajevanje načrtovanja in upravljanja izrednih razmer po 

potresnih dogodkih med ADRION (Jadransko-Jonskimi) regijami. Glavna območja obravnave so zgodovinska 

urbana središča in zgodovinski trgi ter okoliške stavbe, ki so zasnovani kot simbol lokalne identitete in 

socialno-ekonomskih jeder. V sklopu projekta bodo razviti novi integrirani pristopi za prenovo in uskladitev 

normativnega, tehničnega in izobraževalnega okvira. 

Projekti v okviru sheme LIFE+ 

HIDAQUA - Sustainable water management in high water demanding industries (ZAG je nosilec) 

Glavni cilj projekta je razvoj in integracija trajnostnega koncepta ravnanja z vodnimi viri v industriji na 

primeru podjetja Hidria. Za ta namen bo razvit napreden sistem čiščenja vode, ki bo hkrati omogočal 

recikliranje industrijske odpadne vode in izkoriščanje alternativnih virov vode. Uporabljeno bo napredno 
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odločevalsko orodje za trajnostno upravljanje s sistemom čiščenja. Vpeljane bodo "Zero-Liquid-Discharge" 

in "Zero-Waste" tehnologije. Eden glavnih ciljev projekta je promocija in prenos trajnostnega koncepta 

ravnanja z vodo. Za vzpostavitev aktivne mreže različnih zainteresiranih deležnikov bo organizirana 

informacijska platforma "Water Innovation Hub". 

CARE4CLIMATE - Spodbujanje zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 s pogledom na 2030 – promocija 

trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih 

sprememb usmerjene rabe tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo (integralni projekt, ZAG je 

sodelujoči) 

Nacionalni, integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE program in RS MOP, 2019 – 2026) se osredotoča 

na aktivnosti, ki predstavljajo največjo oviro pri uspešnem doseganju zastavljenih ciljev zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov in imajo zato na tem področju največjo možnost za potencialni učinek. ZAG je aktivno 

vključen v razvoj nacionalnega sistema kazalnikov trajnostne gradnje stavb, v katerem se upošteva okoljske, 

gospodarske in družbene vplive načrtovanja, gradnje in obnove stavb in s katerim bo stavbe mogoče 

celovito ovrednotiti. 

LIFEproETV - Promotion and implementation of ETV as an EU voluntary scheme for verifying performance 

of environmental technologies (ZAG je sodelujoči) 

LIFEproETV projekt promovira, ozavešča, krepi zmogljivosti ter na splošno oblikuje nacionalna okolja za 

vzpostavitev programa za preverjanje okoljskih tehnologij (angl. Environmental Technology Verification – 

ETV). ETV je prostovoljni sistem za podporo tržnemu uvajanju inovativnih okoljskih tehnologij, ki: (i) ponuja 

zanesljive in tržno pomembne preverjene informacije o okoljskih inovacijah; (ii) jasno opredeljuje prednosti 

uproabe okoljskih tehnologij; (iii) omogoča zanesljive informacije za odločevanje in izboljšuje trajnostni 

vidik podjetij; ter (iv) podpira oblikovanje politik pri obravnavanju ciljev EU zelenega dogovora. Zavod za 

gradbeništvo Slovenije je eden izmed 8 partnerjev iz 6 držav, ki sodelujejo pri oblikovanju novega vala 

vključevanja ETV oznak v različnih panogah v Evropi. 

Projekta ERA Net 

FLOW - Lightweight alkali activated composite foams based on secondary raw materials, ERA Min2 (ZAG 

je nosilec) 

V sklopu projekta raziskujemo nove možnosti recikliranja anorganskih industrijskih odpadkov za pridobitev 

novih proizvodov. Fokus raziskav je predvsem na odpadnih materialih (kot so žlindre in elektrofitrski pepel), 

ki vsebujejo alumo- silikate v reaktivni (steklasti) obliki, kjer lahko apliciramo tehnologijo alkalijske 

aktivacije. Glavni cilj projekta je razviti nove lahke alkalijsko aktivirane pene na osnovi sekundarnih surovin. 

V projekt je vključenih tudi več industrijskih podjetij, ki imajo tudi interes za nadaljnje komercialno 

izkoriščanje novo razvitih proizvodov, ki lahko najdejo uporabnost v različnih segmentih gradbeništva in 

druge industrije. 

InnoCrossLam - Innovative Solutions for Cross Laminated Timber Structures, Forest Value (ZAG je nosilec) 

Cilj projekta InnoCrossLam je povečati konkurenčnost križno lepljenega lesa (CLT-ja) kot vsestransko 

uporabnega gradbenega materiala. V projektu se obravnava CLT v zahtevnih aplikacijah, ki jih aktualni 

predpisi/smernice še ne predvidevajo. S tem nameravamo izboljšati predvidljivost odziva CLT-ja v zahtevnih 

primerih gradbenih konstrukcij, kot so npr. CLT nosilci, zarezani CLT elementi, nesimetrične konstrukcije (po 

tlorisu in višini), CLT elementi z odprtinami , CLT ob vnosu velike točkovne sile itd. Končni rezultat projekta 

je izdelava predlogov za izboljšavo in nadgradnjo bodočih standardov. 
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EMPIR projekta 

ComTraForce - Comprehensive traceability for force metrology services (ZAG je sodelujoči) 

V sklopu projekta bodo razviti postopki in merilna oprema, ki bodo omogočili razširitev obstoječe 

meroslovne sledljivosti sile s statičnega področja na zvezne in dinamične sile v območju od 1 N do 1 MN, 

kjer trenutno še ni ustreznih postopkov za kalibriranje preskusnih sistemov. Raziskave bodo obsegale 

vrednotenje in razvoj novih kalibracijskih naprav, etalonov in kalibracijskih postopkov na vseh meroslovnih 

nivojih, vključno s teoretičnimi modeli kot digitalnimi dvojčki za potrebe industrije 4.0 ter prenosom znanja 

in tehnologije za potrebe akreditacijskih in standardizacijskih teles.  

MetrlAQ - Metrology for the determination of emissions of dangerous substances from building 

materials into indoor air (ZAG je sodelujoči) 

Projekt MetrIAQ obravnava področje kakovosti zraka v stavbah. Osredotoča se na hlapne organske spojine 

(angl. volatile organic compounds – VOC), ki jih v prostor oddajajo nekateri materiali (barve, laki, talne 

obloge…) in ki v večjih koncentracijah občutno poslabšajo kakovost bivalnega okolja. Glavni cilj projekta je 

razvoj referenčnih materialov, ki bodo oddajali izbrane VOC s konstantno, točno določeno intenziteto. To 

bo omogočalo kalibracijo merilnih komor ter izboljšalo natančnost, zanesljivost in sledljivost meritev emisij 

VOC. S tem bo laže zagotoviti ustrezno kakovost bivalnega okolja. 

UIA (Urban Innovative Actions) projekt 

URBAN SOIL 4 FOOD - Establishment of Innovative Urban Soil Based Economy Circles to Increase Local 

Food Self-sufficiency and Minimize Environmental Footprint (ZAG je sodelujoči) 

Projekt Urbane zemljine za hrano (program UIA, 2018-2021) promovira samozadostnost urbanih središč pri 

proizvodnji hrane skozi razvoj nove tehnologije predelave odpadkov v zemljine za hrano, urbane 

pozelenitve in gradbeništvo. Poleg tehnoloških inovacij, projekt spodbuja tudi k organizacijski inovaciji ter 

prenosu znanja, ki spodbuja uporabo lokalnih surovin za lokalne ponore.  

CEDR projekt 

CoDEC - Connected Data for Road Infrastructure Asset Management (ZAG je sodelujoči) 

V projektu smo razvili podatkovni slovar za povezovanje statičnih in dinamičnih podatkov ključne prometne 

infrastrukture - cest, mostov in predorov. Slovar je osnova za izmenjavo podatkov med BIM in sistemi za 

upravljanje prometne infrastrukture, ki omogoča optimizacijo in integriranje podatkov v različnih fazah 

njenega življenjskega cikla. Potencialne koristi so bile prikazane v treh pilotnih študijah, ki so pokazale, kako 

je mogoče: (1) s podatki monitoringa obogatiti BIM modele predorov, (2) povezati in vizualizirati podatke 

senzorjev na mostovih, in (3) podatke v BIM modelu, pridobljene med gradnjo avtocest, povezati z GIS 

sistemom za njihovo upravljanje v operativni fazi. 

UCPM (EU Civil Protection Mechanism) projekt 

oVERFLOw - Vulnerability assessment of embankments and bridges exposed to flooding hazards (ZAG je 

sodelujoči) 

Projekt oVERFLOw je namenjen izboljšanju obstoječih metod za oceno popravne ranljivosti nasipov in 

mostov z uporabo sodobnih metod za pregled in spremljanje stanja objektov. Financiran je s strani 
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mehanizma Evropske Unije za civilno zaščito. Projektne aktivnosti se izvajajo v mednarodnem konzorciju s 

predstavniki iz treh držav (Slovenija, Hrvaška in Nizozemska). Testni lokaciji sta izbrani na Hrvaškem in 

Nizozemskem. Cilj projekta je razvoj informacijske platforme za spremljanje poplavne ogroženosti mostov 

in nasipov ob upoštevanju različnih scenarijev razvoja podnebnih sprememb, kar bo predstavnikom civilne 

zaščite omogočilo boljšo pripravo na ukrepanje v primeru bodočih poplav. 

Projekt EIT Urbana Mobilnost 

EIT Urban Mobility RIS Hub Slovenia (samostojno izvajanje) 

EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenia je slovensko središče znanja in inovacij, ki med seboj povezuje 

glavne igralce na področju mobilnosti - podjetja, univerzitetna središča, raziskovalne institucije, mesta, 

odločevalce, oblikovalce politik, nevladne organizacije in druge. Povezuje jih tudi z evropsko skupnostjo EIT 

Urban Mobility ter prispeva k pospeševanju podjetništva in inovacij v Sloveniji in širši regiji. V ta namen 

pripravljamo različne dogodke in izobraževanja: delavnice za komercializacijo inovacij, konference, 

hekatone, izmenjave idej ter informiramo o razpisih in aktivnostih mednarodne skupnosti EIT Urbana 

mobilnost. 

1.3.9 Patentne prijave in število inovacij 

Patenti in inovacije Stanje 31.12.2021 

Število slovenskih patentov 13 

Število patentnih prijav pri Evropski patentni organizaciji (EPO) 6 

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

5 

Število odobrenih mednarodnih patentov 5 

Število prodanih patentov 0 

Tabela zgoraj podaja kumulativne vrednosti patentnih prijav in števila inovacij na ZAG. V 2021 smo vložili 3 

patentne prijave na patentni urad v Sloveniji. Dve patentni prijavi, vloženi na patentni urad v tujini, sta v 

2021 opravili popolni preizkus patentne prijave. 

Na ZAG smo že 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 2021 obravnavala 4 vloge za inovacije in 

ta podatek navajamo v prilogi. 

1.3.10 Osnovni finančni podatki 

Celotni prihodki ZAG so v letu 2021 znašali 1.758 tisoč EUR (to je 6,5 % več kot leta 2020), celotni odhodki 

pa 12.476 tisoč EUR, to je 5,5% več kot v letu 2020. Nekoliko višja rast prihodkov v letu 2021 pomeni seveda 

rast presežka prihodkov nad odhodki. Ta je (po odbitku davka na dohodek) znašal 265 tisoč EUR, to je 2x 

toliko kot v letu 2020.  

Delež tržne dejavnosti v prihodkih iz poslovanja je znašal 55,9% (v letu 2020 51,9%). Pri tem pretežni del 

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

delež podjetij iz tujine.  

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

Prihodki iz mednarodnih raziskovalnih projektov so presegli 1,79 mio EUR, to je 32% R&R prihodkov, 

podobno kot leta 2020. Pri večini omenjenih mednarodnih raziskovalnih projektov smo vključili domačo 
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industrijo in delno tudi državne inštitucije. Pri tem smo izvedli večje število inovacij in tehničnih izboljšav, ki 

se že uporabljajo v praksi.  

1.3.11 Osnovni kadrovski podatki 

Na dan 31.12.2021 je bilo na ZAG zaposlenih 224 oseb. 

V letu 2021 je bila struktura zaposlenih izvajalcev projektov naslednja: 

 

ZAPOSLENI (stanje na dan 31.12.2021) MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

Št. raziskovalcev 42 45 87 

Št. mladih raziskovalcev 1 3 4 

Št. strokovnih sodelavcev  70 55 125 

Št. administrativnih in tehničnih delavcev  6 0 6 

Št. ostalih zaposlenih 2 0 2 

Število vseh zaposlenih 121 103 224 

Število raziskovalcev, vključenih v pedagoški proces 

Pedagoški proces leta 2021 Visokošolski učitelji Visokošolski sodelavci 

Redno zaposleni 8 0 

Dopolnilno zaposleni 0 1 

Število gostujočih tujih uveljavljenih raziskovalcev 

V letu 2021 so ZAG obiskali trije tuji raziskovalci: 

- En raziskovalec iz Srbije za čas 3 dni; 

- En raziskovalec iz Italije preko spleta za čas 107 dni; in 

- En raziskovalec iz Italije preko spleta za čas 110 dni. 

1.3.12 Realizacija programa dela 

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

ZAG je za leto 2021 v celoti izpolnil svoje pogodbene obveznosti in tako 100% izpolnil svoj program dela. 

1.4 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

1.4.1 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_20

30/  

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

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

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

ni/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/ER

A_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/Na

cionalna_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;  

 Akcijski načrt za enakost spolov Zavoda za gradbeništvo Slovenije  

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, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg, 9/19 in 186/21 – ZZrID) 

 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, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 

– odl. US) 

 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 in 202/21 – odl. 

US) 

 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 in 204/21) 

 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 in 121/21) 

 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) 

 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)  

 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) 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0844
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5553
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0325
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0290
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3695
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 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, 46/17,80/18, 160/20 in 88/21) 

 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, 80/19, 97/20, 160/20 in 88/21) 

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

31/18) 

 Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev 

na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti (Uradni list RS, št. 204/21) 

 zakoni o interventnih ukrepih v zvezi z epidemijo COVID-19 

 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 in 199/21 – GZ-1)  

 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, 33/14 in 200/20) 

 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,84/18 – ZIURKOE in 158/20) 

 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, 

 M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4157
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 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. 

1.4.2 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 s sorodnimi inštituti v razvitih državah EU.  

Osnovne usmeritve ZAG ostajajo: 

 ohranili bomo celovitost ZAG 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 višanju izobrazbene strukture zaposlenih bomo njihovo število prilagajali rasti poslovne 

realizacije;  

 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 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; 

 vedno večji poudarek bomo namenili prenosu tehnologij; 

 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 in novega Zakona o razvojno-

raziskovalni in inovacijski dejavnosti, kot za strokovne kadre zaradi 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 
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obnavljanje in moderniziranje 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 Kompas Kapital 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«. Poslovno enoto v Mariboru smo preselili v nove prostore, ki bodo poleg širitve 

dejavnosti v vzhodni kohezijski regiji omogočili eksperimentalne dejavnost, ki na stari lokaciji niso bile 

mogoče. V okviru Teaming InnoRenew CoE, Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju 

obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, končujemo z izgradnjo novega Požarnega laboratorija 

v Logatcu. V skladu s cilji projekta bomo namestitev opreme ter preselitev laboratorija iz Gameljn zaključili v 

letu 2022. V prihodnje bo treba več sredstev nameniti obnovi osnovne infrastrukture, kot so prostori za 

nove laboratorije, obnova dotrajane električne in druge napeljave, zamenjavi svetil ipd. 

1.4.3 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 2022 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 kvalitete (ZKK) kot tretja neodvisna 

stranka, je druga temeljna dejavnost, za opravljanje katere 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  

Za Direkcijo Republike Slovenije (DRSI), za DARS, d.d. in za 2TDK, d.o.o, tako sistematično izvajamo ZKK 

materialov in gradbenih del na vseh aktivnih infrastrukturnih projektih v R Sloveniji v letu 2022:  

 železniška proga Maribor – Šentilj, vključno z viaduktom Pesnica in predorom Pekel, postaja 

Pragersko, Gorenjska proga, postaja Grosuplje in odseki primorske proge, vključno z izgradnjo 

drugega tira med Divačo in Koprom; 

 avtoceste (AC) in hitre ceste (HC): 3. razvojna os ter izgradnja 2. cevi predora Karavanke;  

 pri gradnji predora Karavanke in pri gradnji 2. tira med Divačo in Koprom sodelujemo pri geološko 

geotehnični in hidrogeološki spremljavi gradnje predorov;  

 pri obnovi avtocest in hitrih cest na omrežju R Slovenije. 

Poleg tega na AC in HC sistematično pregledujemo in ugotavljamo stanje predorov, premostitvenih in 

geotehničnih objektov, ter preverjamo stanje drsnosti vozišč na vseh državnih cestah. 

Za DRSI izvajamo preiskave trajnosti betonskih pragov, vgrajenih v štajersko ter v gorenjsko progo, in 

raziskujemo vzroke nastanka njihovih poškodb. 
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Za Savske, Dravske in Soške elektrarne redno spremljamo pregradne objekte, za Savske elektrarne 

načrtujemo v letu 2022 izdelati tudi 3D statično in dinamično analizo izbranih pregradnih objektov. 

Želimo si več pozornosti in usklajenosti posameznih resorjev pri obnovi javnega stavbnega segmenta. 

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). Omenjene dejavnosti, ki so v nacionalnem interesu, financiramo izključno s prihodkom 

iz svojih dejavnosti in s pridobljenim znanjem in informacijami seznanja predstavnike naših ministrstev in 

industrijske partnerje.  

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

mnenja in tehnične analize, študije, preiskave, meritve, nadzori, opazovanja in analize stanja konstrukcij 

visoke in nizke gradnje, transportnih naprav, prometne infrastrukture, naravnega in izgrajenega okolja. 

Rezultati strokovnih aktivnosti so pogosto pogojeni z rezultati znanstveno-raziskovalnih dejavnosti in se z 

njimi dopolnjujejo. Pri tem povezujemo ožja strokovna področja, ki jih pokrivajo posamezni laboratoriji, in 

se s svojo interdisciplinarnostjo in celovitostjo prilagajamo potrebam trga. Svoja znanja in dejavnosti 

poskušamo v čim večji meri razširiti tudi izven ožjega področja gradbeništva. 

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 2021 so se poslovni prihodki ZAG v primerjavi s preteklim letom 

povečali za dober milijon EUR, znašali so 7.093 tisoč EUR.   

Poslovni prihodki po posameznih dejavnostih (primerjava realizacije za leti 2020 in 2021 so podani v 

naslednji preglednici: 

  Doseženo Doseženo Indeks 

v tisoč EUR l. 2020 l. 2021 dos.21/dos.20 

RR sredstva 5.728 5.649 98,6 

Področje kontrole kakovosti 3.253 4.023 123,7 

Druge dejavnosti za trg 2.614 3.007 115,0 

Prihodki skupaj 11.595 12.679 109,3 

1.4.5 Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela 

Na poslovanje v letu 2021 je vplivala epidemija SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Epidemija SARS-CoV-2 (COVID-19) 

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 

opravljenega števila ur na ARRS programih in projektih, kar nam je ARRS odobril. Večje število ur v letu 

2021 tako poročamo na programski skupini P2-0273, na infrastrukturnem programu I0-0032 in na projektih 

J1-9179, J2-9197, J2-9196, L7-2629, J1-2482, N2-0188 in NC-0017. 
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1.4.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila  

preteklega leta ali več preteklih let 

V letu 2021 so bili poslovni prihodki za slab % večji od prihodkov preteklega leta. Prihodki iz pridobitne 

dejavnosti so se povečali na raven izpred koronakrize. Zaradi spremenjene sestave prodaje (v korist tržne 

službe) se je povečal presežek prihodkov nad odhodki. Znesek v višini 265 tisoč EUR, po odbitku davka od 

dohodka pravnih oseb ocenjujemo kot zelo dober rezultat. 

Potrebno je omeniti, da je bil na področju Strategije pametne specializacije (SPS), Obzorje 2020, Obzorje 

Europa in EIT Raw Materials in drugih raziskovalnih projektov 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 264 tisoč EUR 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 2021 prilagodil spremenjenim 

Covid okoliščinam.  

Produktivnost, izražena v prihodkih na zaposlenega, se je v letu 2021 povečala za 8,9 %.  

Donosnost sredstev v upravljanju je znašala 1,54 % in se je v primerjavi z letom 2020 precej povečala. Pri 

tem je treba poudariti, da v javni službi ni presežka prihodkov nad odhodki. Podatki za leta od 2018 do 2021 

so podani v spodnji preglednici: 
DOSEŽENO l. 2018 l. 2019 l. 2020 l. 2021 

Produktivnost v EUR 54.331 55.973 53.679 58.430 

Donosnost (v %) 2,41 1,82 1,19 1,54 

1.4.8 Ocena notranjega nadzora javnih financ poslovanja 

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 je zaključena do izdelave poslovnega poročila za leto 2021. Do 

zamude je prišlo zaradi daljše nepredvidene odsotnosti notranjega revizorja. Področja notranje revizije za 

leto 2020 so bila: 

 strategija varnostnih politik, monitoring delovanja IT, 

 izplačila delovne uspešnosti in nadur, 

 spremljanje uresničevanja priporočil notranje revizije iz preteklih let. 
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Prvotno je bila za notranjo revizijo v letu 2020 predvidena revizija gradnje požarnega laboratorija, vendar 

smo to premaknili za eno leto, saj je bila le-ta gradnja podaljšana zaradi višje sile (epidemija COVID-19). 

soglasje k spremenjenemu načrtu notranje revizije za leti 2020 in 2021 je podal upravni odbor Zavoda za 

gradbeništvo Slovenije s Sklepom št. 752 na 91. seji. 

Revizor je za vsa tri revidirana področja ugotovil, da v notranjem kontrolnem okolju navedenega področja 

poslovanja glede na opravljene postopke dela ni zaznal nedelujočih kontrolnih mehanizmov in iz njih 

izhajajočih pomembnih tveganj v poslovanju. Za prvi dve področji je dodal še, da obstajajo priložnosti za 

izboljšanje učinkovitosti obstoječih kontrolnih mehanizmov.  

Na podlagi poročila o izvedeni notranji reviziji za leto 2020 smo že oblikovali odziv ZAG, ki vsebuje 

priporočila, določili osebe, ki so zadolžene za izvedbo, določili skrajne roke izvedbe in pričeli z izvajanjem. 

Notranja revizija poslovanja za leto 2021 še ni zaključena do izdelave poslovnega poročila za leto 2021. 

Področja notranje revizije za leto 2021 so: 

 gradnja požarnega laboratorija, 

 pomoč pri pripravi registra/ocene tveganj, 

 posodobitev dolgoročnega načrta dela notranje revizije. 

1.4.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2021 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, zato se še tesneje povezujemo v mednarodno okolje, kjer pa se konkurenca pri 

pridobivanju projektov zaostruje. Pomembni področji sta strokovna podpora državnim inštitucijam ter 

sodelovanje z industrijskimi partnerji. Na segmentu kontrole kakovosti svoje delovanje usmerjamo 

predvsem na področje državnih cest, železnic, pregrad 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 in naloge 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 in reševanje 

problemov gospodarstvu pri izvajanju njihovih aktivnosti. Za pretežno državne investitorje velikih 

infrastrukturnih projektov zagotavljamo neodvisno kontrolo kakovosti vgrajenih materialov in izvedenih 

del. Preko strategije pametne specializacije in strateških razvojno inovacijskih partnerstev, uspešno 

povezujemo znanost in industrijo, tudi na ključnih področjih, kot so les, krožno gospodarstvo, digitalizacija. 

Z raziskavami se vključujemo v mednarodne projekte, predvsem v EU programe, in v Slovenijo prenašamo 

najsodobnejša znanja in usmeritve na področju gradbeništva in z njim povezanih industrij. 
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1.4.11 Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih 

Izgradnja novega požarnega laboratorija v Logatcu 

ZAG v Obrtno industrijski coni 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. 

Investicijski projekt »Izgradnja Požarnega laboratorija« delno financira Evropska unija 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 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 EUR. Obdobje upravičenih stroškov se zaključi 30.9.2022. 

Na osnovi javnega naročila za izvedbo gradbeno-obrtniško-inštalaterskih (GOI) del JN008112/2019-B01 

(datum objave 20.11.2019) sta bila izbrana dva izvajalca. GOI dela, razen AB montažne konstrukcije, je 

izvedel Kolektor Koling Inženiring, instalacije, proizvodnja d.o.o, Arikova ulica 043, 5280 Idrija, AB montažno 

konstrukcijo pa ZIDGRAD Splošno gradbeno podjetje Idrija d.d., Vojkova ulica 008, 5280 Idrija.  

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 ter uskladitev GOI del z tehnološkimi 

zahtevami sta prestavila zaključek GOI del na 20.12.2021. Kolektor Koling je do 31. 12. 2021 izstavil začasne 

situacije v skupnem znesku 3.799.103 EUR brez DDV, Zidgrad pa končno situacijo v znesku 255.015 EUR 

brez DDV. Za uspešno izvedbo del je bilo sklenjenih 12 aneksov, ki so se nanašali na podaljšanje roka 

izvedbe del ali na potrjene zahtevke zaradi nepredvidenih del, ki so bili večinoma posledica napak v 

projektni dokumentaciji ali usklajevanja tehnoloških zahtev z gradbenim projektom. Projekt je namreč 

tehnološko izredno zahteven, predvsem iz razloga, da tehnološko opremo ponuja zelo majhno število 

podjetij na svetu in so potrebni tehnološki podatki na razpolago šele, ko se sklene z dobaviteljem opreme 

pogodba o dobavi. ZAG je 17. 11. 2021 pridobil uporabno dovoljenje za objekt in zunanjo ureditev. 

Sredstva za GOI dela so zagotovljena iz presežkov ZAG preteklih let 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 in aneksom z dne 7. 10. 2021, v višini 2.021.203 EUR. ZAG je izstavil zahtevke po pogodbi za 

leto 2020 v višini 750.000 EUR in leto 2021 v višini 1.271.203 EUR.  

Za nabavo tehnološke opreme so bila izvedena štiri večja javna naročila.  

20.10.2020 je bila podpisana pogodba v višini 1.867.250 EUR brez DDV za nakup in dobavo kombinirane in 

vertikalne peči. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec del System Teknik Sanayi Finnlari A.S. iz Turčije. V 

letu 2021 je bilo realiziranih 1.773.888 EUR brez DDV oziroma 2.003.865 EUR z neodbitnim deležem DDV.    

10.3.2021 je bila sklenjena pogodba v višini 1.174.200 EUR brez DDV za nakup in dobavo čistilne naprave. 

Na javnem razpisu je bil izbran ponudnik del Trema GmbH iz Nemčije. Predvideni rok dobave in zaključka 

vseh del je bil z podaljšan z aneksom do 16. 05. 2022, ker dobavitelj ni mogel pravočasno pridobiti 

mikročipov za krmiljenje čistilne naprave. V letu 2021 je bilo realiziranih 117.420 EUR brez DDV oziroma 

129.084 EUR z neodbitnim deležem DDV.    
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V letu 2021 je bil izveden javni razpis in podpisana pogodba za dobavo mostnega dvigala v višini 88.266,00 

EUR brez DDV. Dela na dobavi in montaži mostnega dvigala so bila uspešno zaključena. V letu 2021 je bilo 

realiziranih 88.266 EUR brez DDV oziroma 102.413 EUR z neodbitnim deležem DDV. 

17. 5. 2021 je bila podpisana pogodba z dobaviteljem Klima Celje d.d. v višini 703.000 EUR brez DDV za 

dobavo opreme za Kalorimeter in Room Corner Test. V letu 2021 je bilo realiziranih 562.400 EUR brez DDV 

oziroma 638.719 EUR z neodbitnim deležem DDV. 

Ker je potrebno končne teste peči in kalorimetra ter Room Corner testa izvesti skupaj s čistilno napravo, bo 

z dobaviteljema sklenjen aneks za podaljšanje roka, ki bo skladen z izvedbo del čistilne naprave. 

Poleg navedenega so bili v letu 2021 izvedeni tudi postopki javnih naročil in sklenjene pogodbe ali izdane 

naročilnice za opremo, ki jo je bilo potrebno dobaviti v sklopu izgradnje požarnega laboratorija ali za 

storitve, kot je podest za strojne naprave, pokrovi kinet za odvod dimnih plinov, kompresorska naprava, 

kontejner za postavitev opreme za vodenje procesov v pečeh, steklene predelne stene, ograja parcele, 

priklop na elektro distribucijo, aneks k pogodbi za nadzor, nadzor nad tehnološko opremo itd. V letu 2022 

se bo v okviru investicije v požarni laboratorij nabavila še pohištvena in IKT oprema, izvedla razna manjša 

zaključna dela, ter plačala končna gradbena situacija. 

V prostorih novega požarnega laboratorija v Logatcu bo delovalo tudi na novo zaposleno osebje projekta 

FRISSBE (Oddelek za požarno varno in trajnostno grajeno okolje), ki bo imel sedež v poslovni enoti ZAG 

Logatec. 

Nakup in prenova prostorov za PE Maribor 

Prostori ZAG poslovne enote (PE) Maribor so bili 48 let locirani v stanovanjskem bloku na naslovu Gorkega 

ulica 1, Maribor. Prostori so obsegali dve združeni stanovanji s skupno površino 113 m2.  

Razmere v stanovanju ZAG niso omogočale 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«, je ZAG v letu 2020 je izvedel nakup nepremičnine na naslovu Kidričeva cesta 47, 

Dobrovce, Miklavž na Dravskem polju.  

Po vseh zahtevanih uradnih soglasjih je bila prodajna pogodba podpisana 1. 6. 2020 in overjena 4. 6. 2020. 

Lastnina je vpisana na Republiko Slovenijo, ZAG je prejel odločbo RS, da je upravljavec nepremičnine.  

ZAG je pričel z obnovo objekta v jeseni 2020, selitev zaposlenih na novo lokacijo je potekala v maju 2021, 

dokončna ureditev laboratorijev pa je bil zaključena junija 2021. Vrednost izvedene prenove je v letu 2021 

znašala 48.665 EUR z neodbitnim deležem DDV. Večina teh sredstev bo povrnjena iz prodaje obstoječih 

prostorov stanovanja na Gorkega ulici 1 v Mariboru, ki je bilo 5. 1. 2022 prodano za 132.701 EUR.  

Ostale investicije 

Poleg največjih dveh investicij, ki sta opisani zgoraj smo na ZAG-u izvedli tudi obnovo vhodne avle in 

pripravili tudi Študijo za prostorsko umestitev novega programa, saj smo bili seznanjeni, da bomo dobili 

poziv KOsRISa za predstavitev projektov načrtovanih investicij v naslednjem srednjeročnem obdobju, ki bi 

lahko kandidirali za evropska sredstva. 

Pregled investicij po načelu denarnega toka je podan v prilogi »LP_invest_2021(ZAG).xlsx«. 
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Pregled finančnih aktivnosti na nepremičninah po načelu nastanka poslovnega dogodka je v naslednji tabeli 

primerjan z načrtom. 

Zap. št. Opis in vrsta del investicijskega vzdrževanja 
Načrt 2021 

(EUR) 
Realizacija 2021 

(EUR) 

1 Preureditev prostorov za potrebe arhiviranja 18.833 18.833 

2 Obnova vhodne avle, recepcije in glavnega vhoda 8.707 5.143 

3 Prenova pisarn 40.000 13.364 

4 Izdelava površin za zabojnike 10.000 7.313 

5 Ureditev elektroinštalacij 30.000 7.251 

6 Razna popravila, intervencije, letni pregledi, zamenjave, itd. 42.537 18.628 

7 Vzdrževanje Dobrovci 79.832 91.372 

8 Montažni objekt Jelovica 17.470 17.470 

9 Obnova stanovanja 21.247 21.247 

 SKUPAJ 268.626 200.620 

Pregled investicij vzdrževanja po načelu denarnega toka je podan v prilogi »LP_invest_2021(ZAG).xlsx«. 

V letu 2021 se je pričel urejati prostor za potrebe arhiviranja, kjer se je izvedlo talno konstrukcijo. Obstoječi 

arhiv se bo preselil v novi arhiv. Obstoječi arhiv se bo preuredil v laboratorij za metrologijo. Vrednost 

izvedene prenove je v letu 2021 znašala 18.833 EUR. Izvajala se je tudi obnova vhodne avle, recepcije in 

glavnega vhoda, ki je bila v letu 2021 zaključena, končni obračun pa bo izveden v letu 2022. Vrednost 

izvedene prenove je v letu 2021 znašala 19.936 EUR (skupaj investicija in investicijsko vzdrževanje). V letu 

2021 se je prenovilo 5 pisarn in za to namenilo 13.364 EUR. Izdelala se je površina za zabojnike za odpadke 

in se tako uredila površina, ki je omogočila, da so odpadki sistematično urejeni na enem mestu. Vrednost 

ureditve te površine je znašala 7.313 EUR. Izvedla se je zamenjava dotrajanih svetil po skupnih prostorih in 

ureditev najnujnejših elektro inštalacij v višini 7.251 EUR. V montažnem objektu Jelovica se je uredil nov 

laboratorijski prostor za Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito. Višina obnove je znašala 

17.470 EUR. Poleg tega se je v celoti obnovilo ZAG-ovo stanovanje na Šarhovi ulici 12, za kar se je namenilo 

21.247 EUR. 

1.4.12 Poročilo o poslovanju počitniških kapacitet in oddaje stanovanja 

ZAG stanovanje smo v letu 2021 oddali za daljši čas. Stanovanje je zasedeno od 22. 9. 2021 dalje. Prihodki v 

letu 2021 znašajo: 850 EUR. 

ZAG počitniške kapacitete so bile v letu 2021 precej več zasedene kot v letu 2020, vendar še vedno manj kot 

v letih pred tem. Vzrok za to je epidemija COVID-19 in omejitve potovanj v tujino ter omejitve delovanj 

turističnih kompleksov.  

KRAJ KAPACITETE PRIHODKI (EUR) STROŠKI (EUR) 
ZASEDENOST 

(v dnevih) 

Barbariga 5.048  5.079  116 

Čatež 3.411  9.587  74 

1.4.13 Nabave raziskovalne opreme 

V preglednici je podan pregled nakupov raziskovalne opreme v letu 2021 z vrednostjo nad 10.000 EUR, 

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

sredstva ZAG iz naslova zbrane amortizacije, »SREDSTVA ARRS« iz naslova sofinanciranja nakupov opreme v 

okviru paketa Agencije za raziskovalno dejavnost RS in »SREDSTVA ESRR« iz naslova sofinanciranja 

raziskovalne opreme v okviru operacije InnoRenew CoE. 
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Naziv opreme 

Skupaj 
realizacija 2021 

z neodbitnim 
DDV (EUR) 

Vir financiranja 
Sredstva ZAG 

(EUR) 

Sredstva  
ARRS 
(EUR) 

Sredstva 
ESRR 
(EUR) 

Kombinirana, fleksibilna peč za 
preskušanje požarne odpornosti 

gradbenih konstrukcij 
1.259.277 

ARRS (31,11 % 
oziroma do 
pogodbene 

vrednosti), ZAG 
(68,89 %) 

894.429 364.848 

 

Peč vertikalna za preskušanje 
požarne odpornosti 

744.589 ESRR - InnoRenew 
  

744.589 

Room Corner in veliki odprti 
kalorimeter 

638.719 ESRR - InnoRenew 
  

638.719 

Čistilna naprava za čiščenje dimnih 
plinov 

129.084 
ESRR - InnoRenew 
(50 %), ZAG (50 %) 

129.083,78 
(zahtevek za 

sofinaniranje bo 
vložen šele v 2022) 

  

Dvigalo mostno dvonosilčno z 
nosilnostjo 20T 

102.413 ZAG 102.413 
  

Merilni sistem za digitalizacijo 
grajenega okolja, modeliranje in 
analizo njegove geometrije LEICA 

RTC 360 

74.374 
ARRS (60 %), ZAG 

(40 %) 
44.624 29.750 

 

40x objektiv za RTG računalnški 
mikrotomograf 

55.898 
ARRS (50 %), ZAG 

(50 %) oz. 
maksimum po pog. 

30.800 25,098 
 

Kombinirani naprševalni sistem s 
kovinami ter ogljikom 

52.377 
ARRS (70 %), ZAG 

(30 %) 
36.664 15.713 

 

Kromatograf ionski dionex integrion 
pfic system 

49.776 ZAG 49.776  
 

Komora za preiskavo notranje 
odpornosti betona na ZT po EN 

SIST-TP CEN/TR 15177:2006 
44.353 ZAG 44.353  

 

Sistem mikrovalovni Milestone 
49010 ETHOS UP 

36.038 ZAG 36.038  
 

Peč cevna rotacijska PROTHEM 
RTR15/120/1000-3Z 

34.324 
ARRS (50 %), ZAG 

(50 %) 
19.232 15.092 

 

Porozimeter autopore 9510 - 
NADGRADNJA do modela 

9520:MIC942/33003/00 KIT 9400 
TO '05 OR 9410 TO'20 

14.079 ZAG 14.079 

  

Titrimeter fotometerični 916Ti-
Touch 

13.464 ZAG 13.464 
  

Tehtnica tlačna P3125XT-BAR doseg 
1200 BAROV 

11.045 ZAG 11.045 
  

Tiskalnik 3D DELTA WASP 40100 
CLAY 220V LDM 

10.963 ZAG 10.963 
  

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

kosov: 

Inv. št. Naziv 
Nabavna vrednost 

(EUR) 

2507800 ZWICK 2500kN UNIVERZALNI PRESKUŠEVALNI TRGALNI STROJ 691.521 

2673600 APARAT DINAMIČNI TORZIJSKI TRIOSNI WB7025/200T/HD 175.534 

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

166.750 
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Inv. št. Naziv 
Nabavna vrednost 

(EUR) 

2739000 MIKROSKOP METALOGRAFSKI IN KONFOKALNI ZEISS 152.045 

2829000 AVTOCLAVE SSRT Z ELEKTROKEMIJSKO OPREMO 198.824 

2829300 
KOMORA KALORIMETRIČNA ZA LABORATORIJSKO MERJENJE TOPLOTNIH 
LASTNOSTI 

287.826 

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

2849300 ZWICK 600kN Z600E UNIVERZALNI PRESKUSNI STROJ 174.366 

Pregled nabave opreme po načelu denarnega toka je podan v prilogi »LP_invest_2021(ZAG).xlsx«. 

1.4.14 Poročilo o sprejemu in izvajanju ukrepov s področja zagotavljanja enakih možnosti spolov 

Akcijski načrt za enakost spolov (GEP) smo ga sprejeli v začetku oktobra 2021. V pripravo je bilo vključenih 

več oseb s področja pravne in kadrovske službe ter službe za projektno podporo, oseba odgovorna za 

kakovost ter vodja glavne pisarne. Ta akcijski načrt bomo dopolnili v letu 2022. Predvidene ukrepe smo 

pričeli izvajati že v 2021 in s tem bomo nadaljevali letos ter v prihodnjih letih. Naš GEP obsega vsa 

predpisana področja (Ravnovesje med profesionalnim in zasebnim življenjem, Uravnotežena zastopanost 

spolov na vodilnih in odločevalskih položajih, Enakost med spoloma v zaposlovanju in kariernem 

napredovanju, Vključevanje dimenzije spola v komuniciranje in raziskovanje, Ozaveščanje o enakosti spolov 

in ukrepi proti spolnemu nasilju in nadlegovanju) in dodatno tudi poglavje enakost različnih (tujcev, 

invalidov …). GEP je objavljen tako na ZAG internetni strani kot tudi na ZAG internem portalu in tako 

dostopen vsem zaposlenim.  

Izvajanje ukrepov v letu 2021 je obsegalo: 

- omogočanje prilagodljivega delovnega časa, 

- omogočanje dela na domu, 

- izdelavo letne statistike zastopanosti spolov na vodilnih in odločevalskih položajih, 

- izdelavo letne statistike o vodenju raziskovalnih projektov glede na spol, 

- zaposlovanje tujcev itd. 

1.4.15 Analiza kadrovske politike 

Kadrovski podatki ZAG za leto 2021 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. 2021 

Št. zaposlenih 

na dan 31. 12. 2020 

REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 

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

H018001) 

85 82 

nedoločen čas 72 65 

določen čas 13 17 

DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) 

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

H018001) 

2 2 

nedoločen čas 0 1 
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ZAPOSLENI 
Št. zaposlenih 

na dan 31. 12. 2021 

Št. zaposlenih 

na dan 31. 12. 2020 

določen čas 2 1 

MLADI RAZISKOVALCI 

(DM H017002, H017003 IN H018001) 
4 5 

nedoločen čas 0 1 

določen čas 4 4 

STROKOVNO OSEBJE 

(DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1) 
127 128 

nedoločen čas 111 112 

določen čas 16 16 

ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO TEHNIČNO 

OSEBJE 

(DM plačne podskupine J2 in J3) 

6 7 

nedoločen čas 6 7 

določen čas 0 0 

SKUPAJ 224 224 

Število zaposlenih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlitev (FTE) 

ZAPOSLENI  
Št. zaposlenih v FTE 
na dan 31. 12. 2021 

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

REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 

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

H018001) 

84,5 81,4 

nedoločen čas 71,5 65 

določen čas 13 16,4 

DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) 

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

H018001) 

0,4 0,4 

nedoločen čas 0 0,2 

določen čas 0,4 0,2 

MLADI RAZISKOVALCI 

(DM H017002, H017003 IN H018001) 
4,0 5 

nedoločen čas 0 1 

določen čas 4,0 4 

STROKOVNO OSEBJE 

(DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1) 
126,0 127,5 

nedoločen čas 110,0 111,5 

določen čas 16,0 16 

ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO TEHNIČNO 

OSEBJE 

(DM plačne podskupine J2 in J3) 

6,0 7 

nedoločen čas 6,0 7 

določen čas 0 0 

SKUPAJ 220,90 221,30 
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V zadnjem letu je bilo zaposlovanje v skladu z načrtom. Tudi struktura zaposlenih po plačnih skupinah 

oziroma podskupinah se ni bistveno spremenila. 

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. 2022 v 

primerjavi s 1. 1. 2021. 

VIRI 
REALIZACIJA  

1. 1. 2021 
REALIZACIJA  

1. 1. 2022 

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 111,025 120,54 

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 30,74 

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 66,12 

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 219,425 217,40 

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

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 219,425 217,40 

Zaposleni po plačnih (pod)skupinah, trajanju zaposlitve in spolu 

 

 PLAČNA SKUPINA 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 
2021 

(v osebah) 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 
2021 

(v FTE) 

  Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj 

POSLOVODNI ORGANI  
(DM plačne skupine B) 

2 0 2 2,0 0,0 2,0 

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

40 45 85 39,8 44,8 84,5 

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

2 0 2 0,4 0,0 0,4 
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 PLAČNA SKUPINA 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 
2021 

(v osebah) 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 
2021 

(v FTE) 

  Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj 

MLADI RAZISKOVALCI 
(DM H017002, H017003 IN H018001) 

1 3 4 1,0 3,0 4,0 

STROKOVNI SODELAVCI  
(DM plačne podskupine H2) 

20 16 36 20,0 16,0 36,0 

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

50 39 89 50,0 38,0 88,0 

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

6 0 6 6,0 0,0 6,0 

SKUPAJ 121 103 224 119,2 101,8 220,9 

 

Število raziskovalcev glede na skupine raziskovalnih nazivov in kategorije raziskovalcev po spolu, 

državljanstvu in starosti na dan 31. 12. 2021 

Raziskovalci po spolu in po nazivih na dan 31. 12. 2021, v osebah: 
Raziskovalni naziv Kategorija raziskovalcev Moški Ženske Skupaj Delež žensk (v %) 

Znanstveni nazivi 

Mlajši raziskovalci 9 12 21 57,1 

Starejši raziskovalci 10 15 25 60,0 

Skupaj 19 27 46 58,7 

Strokovno-raziskovalni nazivi 

Mlajši raziskovalci 7 8 15 53,3 

Starejši raziskovalci 11 8 19 42,1 

Skupaj 18 16 34 47,1 

Razvojni nazivi 

Mlajši raziskovalci 16 5 21 23,8 

Starejši raziskovalci 12 12 24 50,0 

Skupaj 28 17 45 37,8 

Skupaj 

Mlajši raziskovalci 32 25 57 43,9 

Starejši raziskovalci 33 35 68 51,5 

Skupaj 65 60 125 48,0 

 

Raziskovalci po državljanstvu in po nazivih na dan 31. 12. 2021, v osebah: 

Raziskovalni naziv 
Kategorija 

raziskovalcev 

državljanstvo 
Republike 
Slovenije 

državljanstvo 
držav, članic 

EU 
državljanstvo 
drugih držav Skupaj 

Znanstveni nazivi 

Mlajši raziskovalci 20   1 21 

Starejši raziskovalci 25     25 
Skupaj 45 0 1 46 

Strokovno-raziskovalni nazivi 

Mlajši raziskovalci 15     15 

Starejši raziskovalci 18 1   19 

Skupaj 33 1 0 34 

Razvojni nazivi 

Mlajši raziskovalci 21     21 

Starejši raziskovalci 24     24 

Skupaj 45 0 0 45 

Skupaj 

Mlajši raziskovalci 56 0 1 57 

Starejši raziskovalci 67 1 0 68 

Skupaj 123 1 1 125 
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Raziskovalci po starosti in po nazivih na dan 31. 12. 2021, v osebah: 

Raziskovalni naziv Kategorija 
raziskovalcev 

do 24 
let 

25 - 34 
let 

35 - 44 
let 

45 - 54 
let 

55 - 64 
let 

od 65 
let 

Skup
aj 

Znanstveni nazivi Mlajši raziskovalci 0 13 8 0 0 0 21 

Starejši raziskovalci 0 4 13 4 4 0 25 

Skupaj 0 17 21 4 4 0 46 

Strokovno-raziskovalni 
nazivi 

Mlajši raziskovalci 0 9 4 1 1 0 15 

Starejši raziskovalci 0 2 3 7 6 1 19 

Skupaj 0 11 7 8 7 1 34 

Razvojni nazivi Mlajši raziskovalci 0 9 4 7 1   21 

Starejši raziskovalci 0 0 6 6 9 3 24 

Skupaj 0 9 10 13 10 3 45 

Skupaj Mlajši raziskovalci 0 31 16 8 2 0 57 

Starejši raziskovalci 0 6 22 17 19 4 68 

Skupaj 0 37 38 25 21 4 125 

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 2021 

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     

H0190010 Asistent z doktoratom  2,4   1,0 

H0190030 Strokovno raziskovalni sodelavec     1,0 

H0190050 Višji strokovno raziskovalni 
sodelavec 

1,0     

H0190080 Znanstveni svetnik     1,0 

H0270020 Strokovni sodelavec  1,0  1,0 2,0 

H0270050 Strokovni svetnik     1,0 

J0150270 Projektni sodelavec V     2,0 

J0160300 Samostojni strokovni sodelavec VI     1,0 

J0160440 Vodilni inženir VI 3,0     

J0170130 Diplomirani inženir VII/1     1,0 

J0170480 Koordinator projektov     1,0 

J0170810 Programer aplikacij VII/2 (II)  1,0    

J0171020 Samostojni strokovni delavec 
VII/2 (I) 

1,0   1,0 1,0 

J0179070 Sekretar inštituta    1,0  

J0340320 Laborant IV 1,0     

SKUPAJ 7,0 4,4 0,0 3,0 12,0 
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1.4.16 Število tujih raziskovalcev, gostujočih pri nas, in domačih raziskovalcev, gostujočih v tujini glede 

na trajanje gostovanja in državo gostovanja 

  do 1 mesec 
od 1 do 6 
mesecev 

od 6 mes. in 1 
dan do 12 
mesecev 

dlje kot 12 
mesecev 

Tuji raziskovalci, gostujoči pri nas (število) 1 2     

Domači raziskovalci, gostujoči v tujini (število)   1     

          

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

Države gostovanja domačih raziskovalcev   Portugalska     

1.4.17 Kratka pojasnila izvajanja kadrovskega načrta in morebitnih odstopanj. 

V letu 2021 se število zaposlenih ni bistveno spreminjalo. Nove zaposlitve v tem letu so v večini primerov 

posledica zamenjave delavcev ob upokojitvi ali prekinitvi delovnega razmerja. 
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2 RAČUNOVODSKO POROČILO 

Računovodske izkaze, ki sestavljajo zaključni račun za leto 2021, 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 2021, 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 2021. 

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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2.3.2 Bilanca stanja 

Podatki o dolgoročnih sredstvih 

DOLGOROČNA SREDSTVA (v EUR) 31. 12. 2020 31. 12. 2021 INDEKS 2021/20 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 96.944 82.678 85,3 

NEPREMIČNINE 8.034.578 10.984.096 136,7 

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 2.604.492 5.255.329 201,8 

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 15.000 15.000 100,0 

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 200.009 211.203 105,6 

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 2.865 4.436 154,8 

SKUPAJ 10.953.888 16.552.742 151,1 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da se je vrednost dolgoročnih sredstev v letu 2021 povečala za 51 %.  

Povečanje vrednosti nepremičnin za 36,7 % lahko pripišemo investiciji v nov Požarni laboratorij v Logatcu, 

kjer so bila v letu 2021 zaključena gradbena dela in je bil narejen tehnični prevzem objekta. 

Nabavna vrednost opreme (obračunsko načelo) je v letu 2021 znašala skoraj 3,5 mio EUR, zato se je 

neodpisana vrednost opreme kljub obračunani amortizaciji v višini 944 tisoč EUR povečala na 5.255 tisoč 

EUR. Pri tem je potrebno poudariti, da oprema, namenjena za požarni laboratorij v Logatcu, še ni bila 

aktivirana in se še ne amortizira – in torej (še) ne vpliva na stopnjo odpisanosti raziskovalne opreme.  

Na dan 31. 12. 2021 je imel ZAG izkazano dolgoročno finančno naložbo v višini 15.000 EUR. 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 

2021 nekoliko povečala (na 211 tisoč EUR), v skladu s pridobljenimi posli in pogodbami.  

Podatki o kratkoročnih sredstvih 

KRATKOROČNA SREDSTVA (v EUR) 31. 12. 2020 31. 12. 2021 INDEKS 2021/20 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 
UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 209 209 100,0 

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 
FINANČNIH USTANOVAH 190.686 635.097 333,1 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 1.761.065 1.682.855 95,6 

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 75.639 92.542 122,3 

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 385.545 260.291 67,5 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 7.746.143 4.829.996 62,4 

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 136 140 102,9 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 36.721 43.067 117,3 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 75.677 64.743 85,6 

SKUPAJ 10.271.821 7.608.940 74,1 

Kratkoročne finančne naložbe v znesku 4.830 tisoč EUR predstavljajo 63 % delež med kratkoročnimi 

sredstvi. To so kratkoročni depoziti (zapadlost do enega leta) pri zakladništvu Ministrstva za finance (4.800 
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tisoč EUR). V primerjavi s preteklim letom so se zmanjšali za 37 % oziroma za skoraj 3 mio EUR, razlog pa so 

investicijska vlaganja (predvsem seveda v novi požarni laboratorij v Logatcu). Manjši del teh depozitov, 

30 tisoč EUR, 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 2021 znašale 1.683 tisoč EUR, kar je dobre 

4 % manj kot konec leta 2020. Terjatve do domačih kupcev so se v letu 2020 zaradi protikoronskih ukrepov 

(zakonsko podaljšani plačilni roki iz običajnih 30 na 60 dni) precej povečale (na 1.288 tisoč EUR). Konec leta 

2021 se znesek ni bistveno spremenil, terjatve so znašale 1.314 tisoč EUR. Terjatve do tujih kupcev v višini 

293 tisoč EUR so bile konec leta 2021 manjše od tistih konec leta 2020 za 100 tisoč EUR.  

V skladu z internimi akti smo v letu 2021 izvedli popravek (oslabitev) vrednosti dvomljivih in spornih 

terjatev v znesku 54 tisoč EUR. Popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev ne pomeni tudi njihovega 

odpisa. Zato izkazuje ZAG v letu 2021 tudi za 37 tisoč EUR 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).  

Med danimi predujmi in varščinami, ki so se v letu 2021 povečali za 22 % in znašajo konec leta 92 tisoč EUR, 

so izkazana (pogodbeno) zadržana sredstva pri različnih projektih izvajanja ZKK (javna naročila) za državne 

naročnike (predvsem DARS in 2TDK). Manjši del (36 tisoč EUR) predstavljajo predujmi za osnovna sredstva 

dobaviteljem v tujini.  

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

stroški, ki se nanašajo na poslovno leto 2022). 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. 2020 31. 12. 2021 INDEKS 2021/20 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME 
IN VARŠČINE 2.491.385 345.822 13,9 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 608.972 753.594 123,7 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 805.456 572.586 71,1 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 310.648 354.693 114,2 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 33.531 19.458 58,0 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 7 6 85,7 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 34.011 2.032.997 5.977,5 

SKUPAJ 4.284.010 4.079.156 95,2 

V preteklih letih je imel ZAG vse obveznosti za prejete predujme (za RR projekte) iz EU sredstev izkazane na 

kontih prejetih predujmov (konec leta 2020 za 2.365 tisoč EUR). V letu 2021 je zaradi boljše preglednosti 

prikaz spremenjen. Med obveznostmi za prejete predujme, financirane iz EU sredstev, so zgolj sredstva 

projektov, kjer je ZAG koordinator (236 tisoč EUR). Prejeta sredstva iz ostalih projektov (2.018 tisoč EUR) so 

izkazana med pasivnimi časovnimi razmejitvami - kratkoročno odloženi prihodki.  

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih konec leta 2021 so znašale 754 tisoč EUR in so bile v primerjavi s 

preteklim letom (609 tisoč EUR) večje za izplačano delovno uspešnost na osnovi doseženega poslovnega 

izida. 
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Znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev konec leta 2021 (573 tisoč EUR) je bil za 19 % nižji od 

tistega konec leta 2020 (805 tisoč EUR).  

V okviru drugih obveznosti, ki so konec leta 2021 znašale 355 tisoč EUR in so se v primerjavi s preteklim 

letom povečale za 14 %, so izkazane obveznosti za DDV v višini 205 tisoč EUR in za prispevke na plače (drugi 

bruto). 

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 2021 so se povečale za vrednost prejetega 

sofinanciranja gradnje Požarnega laboratorija v Logatcu ter raziskovalne opreme (ARRS) ter za 132.946 EUR 

presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2020, ki je bil s sklepom Vlade RS razporejen za namen investicije v 

požarni laboratorij. Konec leta 2021 so obveznosti do ustanovitelja znašale 18.791 tisoč EUR. 

Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021 znaša 246.518 EUR, 264.333 EUR iz tržne dejavnosti in 185 

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

nameni za investicijo v požarni laboratorij (za ureditev, izgradnjo prostorov in nakup opreme). 

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

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

odhodki iz leta 2021 v višini 264.518 EUR. 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 1.603 tisoč EUR. V letu 2021 so se zaradi 

izdanih ponudb in predvsem zaradi pridobljenih javnih naročil povečale za 37 tisoč EUR. Na drugi strani so 

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

Logatcu v znesku 929 tisoč EUR. V letu 2021 so se povečale za 200 tisoč EUR. 

 

KAZALCI BILANCE STANJA 31. 12. 2020 31. 12. 2021 

- Stopnja odpisanosti opreme 86,7% 77,2% 

- Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme 85,8% 87,0% 

- Delež nepremičnin v celotnih sredstvih 37,9% 45,5% 

- Delež opreme v celotnih sredstvih 12,3% 21,8% 

- Delež PČR v kratkoročnih obveznostih* 0,8% 49,8% 

*opomba zgoraj 

2.3.3 Izkazi prihodkov in odhodkov 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

Poslovni prihodki ZAG so v letu 2021 znašali 12.679 tisoč EUR, kar je za 9,4 % več kot v letu 2020. Celotni 

prihodki so dosegli 12.758 tisoč EUR, to je bilo za 6,5 % več v primerjavi s preteklim letom. Celotni odhodki 

so znašali 12.476 tisoč EUR, to je 5,5 % več, kot v letu 2020. Presežek prihodkov nad odhodki je leta 2021 

(po odbitku davka na dohodek pravnih oseb) znašal 265 tisoč EUR, kar je 2x več od doseženega v letu 2020. 
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Struktura stroškov v letih 2021 in 2020 ter primerjava med letoma: 

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

Leto 2020 7.794.507 754.853 1.900.340 860.350 514.916 11.824.966 

Leto 2021 8.355.117 756.566 2.114.970 909.087 340.625 12.476.365 

Indeks 2021/20 (%) 107,2 100,2 111,3 105,7 66,2 105,5 

 

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

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

Leto 2021 67,0 6,1 17,0 7,3 2,7 100,0 

Iz zgoraj navedenih tabel  je razvidno, da se struktura stroškov ni bistveno spremenila. Stroški dela 

ostajajo strukturno najpomembnejši (67 %), povečali pa so se predvsem zaradi doseženih napredovanj in 

izboljšane kadrovske strukture.  

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

Skupina stroškov – material 
Doseženo v letu 

2020 v EUR 
Doseženo v letu 

2021 v EUR 
Indeks 2021/20 (%) 

Splošni material in surovine 238.364 250.243 105,0 

Stroški električne energije 128.940 147.514 114,4 

Stroški ogrevanja 93.160 114.272 122,7 

Stroški nadomestnih delov 84.481 104.676 123,9 

Goriva za prevozna sredstva 46.804 61.322 131,0 

Drugi stroški materiala 108.039 21.773 20,2 

 

Skupina stroškov – storitve 
Doseženo v letu 

2020 v EUR 
Doseženo v letu 

2021 v EUR 
Indeks 2021/20 (%) 

Stroški storitev opr. dejavnosti 482.771 334.233 69,2 

Stroški sl. potovanj in izobraževanj 184.778 224.703 121,6 

Stroški vzdrževanja 252.630 334.702 132,5 

Stroški članarin 170.465 158.740 93,1 

Stroški zavarovanj 67.272 86.035 127,9 

Stroški čiščenja 82.721 88.693 107,2 

Nekaj manj kot 85 tisoč EUR amortizacije se nanaša na neopredmetena osnovna sredstva (programska 

oprema, licence), ostalo je amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev. 

Povprečni prihodek na zaposlenega je leta 2021 znašal 58.430 EUR, kar je 8,9 % več kot v letu 2020. 

Povprečni strošek dela na zaposlenega pa se je v letu 2021 povečal na 38.502 EUR, kar je za 6,7 % več kot 

leta 2020 (36.085 EUR).  

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 

2021 (v izkazu uspeha po obračunskem načelu) znašal 258.467 EUR. To so akontativno izplačana sredstva 

na osnovi izračuna za leto 2021. Izračun na predpisanem obrazcu je v prilogi. Razlika med dovoljenim 

obsegom sredstev iz leta 2021 in dejanskimi izplačili znaša 2.933 EUR. Razlika med dovoljenim obsegom 

sredstev za leto 2021 in dejanskimi izplačili bo izplačana v letu 2022. 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 2021.  
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Druga pojasnila v zvezi s stroški poslovanja 

 bruto stroški nadurnega dela so znašali 139 tisoč EUR, stroški povečanega obsega dela pa 140 tisoč 
EUR, 

 stroški dela so zaradi doseženih napredovanj višji za 3 % bruto plač; pri tem je treba opozoriti, da gre 
za primerjavo stroškov plač med letoma 2021 in 2020, napredovanja pa so izvedena med letom in ne 
na začetku leta, 

 bruto znesek sredstev za redno delovno uspešnost za leto 2021 je znašal 109 tisoč EUR, 

 dodatek za delovno dobo je bil izplačan v skupnem znesku 301 tisoč EUR, premije PDPZ v letu 2021 pa 
94 tisoč EUR; znesek jubilejnih nagrad je znašal 9 tisoč EUR, 

 stroški odpravnin so znašali 70 tisoč EUR, 

 stroški regresa za letni dopust so znašali 232 tisoč EUR, stroški prehrane med delom 182 tisoč EUR in 
stroški prevoza na delo 212 tisoč EUR, 

 sejnine članom organov upravljanja so znašale 3 tisoč EUR, 

 ZAG je imel v letu 2021 izplačila na podlagi sodnih ali drugih odločb ter izvensodnih poravnav v višini 
39.339,69 EUR. 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

Sestava prihodkov Javna služba Prodaja na trgu Skupaj 

Leto 2020 5.582.660 6.012.065 11.594.725 

Delež v % 48,2 51,8 100,0 

Leto 2021 5.585.874 7.093.487 12.679.361 

Delež v % 44,1 55,9 100,0 

Prihodki za izvajanje javne službe so v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom ostali enaki, prihodki iz 

dejavnosti na trgu pa so se povečali za več kot 1 mio EUR, na 7.093 tisoč EUR, kar je 18 % več kot leta 2020. 

Nizka osnova leta 2020 je bila posledica koronakrize.  

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 2020 celotni odhodki 

za izvajanje tržne službe povečali bolj, kot odhodki na področju javne službe. Posredni stroški so razdeljeni v 

razmerju med doseženimi prihodki. Obračunana amortizacija za javno službo je znašala 396 tisoč EUR, na 

področju tržne dejavnosti pa 513 tisoč EUR.  

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

264.333 EUR, presežek prihodkov v javni službi je znašal 185 EUR. 

Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku 

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

Leto 2020 7.674.139 1.030.486 5.855.650 13.529.789 

Delež v % 56,7 7,6 43,3 100,0 

Leto 2021 9.096.156 3.120.957 7.058.661 16.154.817 

Delež v % 56,3 19,3 43,7 100,0 

Iz table je razvidno, da se znesek in delež sredstev iz javne službe po denarnem toku v letu 2021 ni 

spremenil tako, kot v izkazu uspeha po obračunskem načelu. Na to vpliva investicijski del, saj je ZAG lani 

prejel tako sredstva ARRS iz Paketa 19, kot tudi sredstva sofinanciranja MIZŠ za gradnjo požarnega 

laboratorija v Logatcu v skupni višini 3.121 tisoč EUR. 
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Tudi skupni odhodki in še posebej odhodki iz javne službe so se na račun investicijskega dela (preko 7,2 mio 

EUR plačil) v primerjavi s preteklim letom povečali za 32,3 %. 

 

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

Leto 2020 7.946.166 3.054.991 6.063.213 14.009.379 

Delež v % 56,7 21,8 43,3 100,0 

Leto 2021 12.644.640 7.262.465 5.894.935 18.539.575 

Delež v % 68,2 39,2 31,8 100,0 

V preglednici »Realizacija prihodkov iz proračuna RS za leto 2021 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 2021 prejel 1.416.503,49 € Ustanoviteljskih obveznosti in povračil stroškov v 

zvezi z delom in drugimi osebni prejemki. Izplačila za Infrastrukturni program so znašala 798.839,53 €, 

financiranje raziskovalnega programa Gradbeni objekti in materiali pa je leta 2021 znašalo 490.242,71 €. Za 

financiranje ostalih raziskovalnih projektov, mladih raziskovalcev ter sofinanciranje 

znanstvenoraziskovalnega sodelovanja je ZAG v letu 2021 prejel 734.739,79 €, za pripravo projektnih prijav 

na program Obzorje 2020 pa 1.000,00 €. Za sofinanciranje objav v zlatem odprtem dostopu smo prejeli 

2.680,00 €. V letu 2021 smo za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v okviru Paketa 19 prejeli 

487.741,09 €.  

S strani matičnega ministrstva (MIZŠ) je ZAG v letu 2021 prejel 114.456,00 € za spodbujane raziskovalcev na 

začetku kariere 2.1 in 115.521,26 € za projekta WOOLF in NMP CEL.Krog v okviru »verige in mreže 

vrednosti«. Za sofinanciranje gradnje Požarnega laboratorija v Logatcu je ZAG v letu 2021 prejel 

1.271.203,06 € in 1.362.012,99 € za sofinanciranje aktivnosti v okviru projekta InnoRenew CoE. Za 

sodelovanje v projektih ERA Net je ZAG v letu 2021 od MIZŠ prejel 139.466,67 €. Zaradi izrednih razmer je 

ZAG leta 2021 prejel 21.941,39 € za zakup zaščitne opreme in sredstva skladno z 101. člen ZZUOOP - COVID-

19 ter dodatke po 18. členu ZNUPZ-Covid-19. 

Ostali javni viri so: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 33.445,47 € za sofinanciranje izvedbe projekta 

CARE4CLIMATE in 31.220,00 € za sofinanciranje izvedbe projekta HIDAQUA; Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo (MGRT) 10.290,00 € za sofinanciranje članarine in Urad za meroslovje (MIRS) 

22.980,09 € za etalon; Ministrstvo za infrastrukturo 17.185,50 € za sofinanciranje CRP projekta V2-1740; 

310,00 € od Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 

za soizvajanje projekta v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja. Od Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje smo prejeli 11.282,38 € za sofinanciranje odsotnosti zaradi COVID-19. 

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). 
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Zap.št. Podatki iz IPO – denarni tok Leto 2020 Leto 2021 

1 R7 - prihodki 13.529.789 16.154.817 

2 R4 - odhodki 14.009.379 18.539.575 

3 Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku (3=1-2) -479.590 -2.384.758 

  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)   

 

 
Ljubljana, 22.02.2021 

 

 
 

doc. dr. Aleš Žnidarič 
direktor 
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3 PRILOGE 

3.1 Excelove tabele »LP21_porocilo_(ZAG).xlsx« 

3.2 Excelove tabele »LP21_progr_projekt_(ZAG).xlsx« 

3.3 Excelove tabele »LP21_invest_(ZAG).xlsx« 
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