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1. VIZIJA IN POSLANSTVO INŠTITUTA 

1.1. VIZIJA  

Kovinski materiali bodo tudi nadalje najpomembnejši materiali za obstoj moderne civilizacije 

in kljub hitremu razvoju nekovinskih materialov, predstavljajo zelo pomembno področje, ki ga 

ostali materiali v bližji prihodnosti ne bodo mogli prevzeti. Brez kovin bi moderna civilizacija 

dobesedno razpadla. 

Vizija IMT je ostati najuspešnejši na področju razvoja, raziskav in inovacij kovinskih materialov 

v Sloveniji ter kompetenten, ugleden in odgovoren partner v trajnostnem razvoju družbenega 

okolja. IMT bo ohranjal in razvijal vlogo vodilnega inštituta na področju kovinskih materialov, 

ki bo s svojimi raziskavami, razvojem, inovacijami in prenosom znanja v industrijo ter 

izobraževanjem strokovnjakov prispeval h gospodarski rasti, zaposlovanju in blagostanju naše 

države kot članice EU. Z najboljšimi sistemi vodenja in ključnimi strateškimi znanji bo IMT 

zagotavljal nenehno preseganje pričakovanja zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja ter 

ustvarjal privlačne priložnosti za zaposlitev najboljših kadrov. 

1.2. POSLANSTVO 

Poslanstvo IMT je ustvarjanje novega znanja na področju metalurgije, jeklarstva, aluminija, 
kovinskih materialov, orodjarstva, kompozitov, nanoznanosti in nanotehnologije, 
ekotehnologije, vakuumske optoelektronike, metrologije, inženirskih materialov, varstva 
okolja in večje kakovosti življenja ter trajnostnega razvoja. Poslanstvo izvajamo z naslednjimi 
vrstami dejavnosti: 

 ustvarjanje novega znanja s temeljnimi raziskavami in z eksperimentalnim razvojem  

na področju kovinskih materialov oziroma na področju naravoslovja in tehnologij ter 

posledično z objavo rezultatov v znanstvenih publikacijah 

 prenos ustvarjenega novega znanja v prakso za potrebe proizvodnih gospodarskih 

družb, termo in nuklearne energetike, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja in 

trajnostnega razvoja 

 poslanstvo IMT je tudi izobraževanje na dodiplomskem in podiplomskem študiju 

predvsem v okviru Naravoslovnotehniške fakultete smer Materiali in metalurgija in v 

okviru Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana ter ostalih izobraževalnih 

ustanov UL in UM, kakor tudi z drugimi univerzami v tujini, ter izobraževanje in 

usposabljanje v obliki seminarjev in učnih delavnic. 
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2. KRATKA PREDSTAVITEV INŠTITUTA IN POUDARKI POSLOVANJA V 

LETU 2016 
 

2.1. KRATEK OPIS INŠTITUTA 

 

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT) je javni raziskovalni zavod, ki prvenstveno 

raziskovalno in tudi pedagoško deluje na področju kovinskih materialov in tehnologij. 

Primarna naloga inštituta je ustvarjanje novega znanja predvsem na področju metalurgije, 

jeklarstva, aluminija, kovinskih materialov, orodjarstva, kompozitov, nanoznanosti in 

nanotehnologije, ekotehnologije, vakuumske optoelektronike, metrologije, inženirskih 

materialov, biokompatibilnih materialov in varstva okolja. Njegova sekundarna naloga pa je 

prenos ustvarjenega novega znanja v prakso za potrebe proizvodnih gospodarskih družb, 

termo in nuklearne energetike, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja in trajnostnega razvoja.   

 

Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami 

v okviru programa dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo 

zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen 

še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, 

da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno 

raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Raziskovalne in inovacijske 

strategije Slovenije. Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno 

dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu. 

 

Inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, 

prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in 

obveščanje javnosti. Inštitut v okviru svoje dejavnosti daje poseben poudarek znanstvenim 

osnovam za varstvo okolja in spremljanje procesov v njem ter razvoju novih in čistih tehnologij. 

 

Inštitut je sestavljen iz organizacijskih enot in sicer: znanstveno-raziskovalnih, infrastrukturnih 

in upravnih. Organi inštituta so: Upravni odbor, Znanstveni svet in direktor. Upravni odbor ima 

pet članov, od katerih: dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog 

ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog ministrstva, 

pristojnega za gospodarstvo; dva člana imenuje Znanstveni svet iz vrst uporabnikov Inštituta, 

ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta oziroma 

zainteresirane javnosti in enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed sebe. 
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2.2. OSNOVNI PODATKI O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI INŠTITUTA 

 

2.2.1. Število raziskovalnih projektov ARRS 

 

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (v nadaljevanju: IMT) je v letu 2016  izvajal 5 

projektov ARRS v skupnem obsegu  6745 ur/3,97 FTE, od tega 2 temeljna projekta, 2 

aplikativna projekta in 1  podoktorski projekt. 

 

2.2.1.1. Število raziskovalnih projektov ARRS, katerih nosilec je IMT 

 

Kot nosilna organizacija je IMT v letu 2016  izvajal 5 projektov ARRS v obsegu 8.874 letnih 

raziskovalnih ur oziroma  5,22 FTE. Od tega sta bila 2 aplikativna projekt,1 podoktorski 

raziskovalni projekt ter 2 temeljna projekta.  

 

 L2-6775 (E) Simulacija industrijskih procesov strjevanja pod vplivom elekromagnetnih 

polj (aplikativni); 1717 ur/1,01 FTE, (2014-2017) 

 Z2-6773 Vpliv obličenja in topografije na dinamične lastnosti oplaščenih orodnih jekel 

(podoktorski raziskovalni); 1275 ur/0,75 FTE, (2014-2016) 

 L2-7599  Nova generacija jekel za energetiko z nano-delci modificirano mikrostrukturo 

in povečano odpornostjo na lezenje (aplikativni); 1812 ur/1,07 FTE, (2016-2019) 

 J2-7196  Antibakterijske nanostrukturirane zaščitne plasti za biološke aplikacije 

(temeljni) 2124 ur/1,25 FTE, (2016-2018) 

 J2-7384  NAPREDNO MODELIRANJE IN SIMULACIJA KAPLJEVITO-TRDNIH PROCESOV S 

PROSTIMI ROBOVI (temeljni) 1941 ur/1,14 FTE, (2016-2018) 

 

2.2.1.2. Število raziskovalnih projektov ARRS, pri katerih je IMT sodelujoča organizacija 

 

IMT je v letu 2016 izvajal 8 projektov v obsegu 1,51 FTE oziroma 2.565 raziskovalnih ur kot 

sodelujoča organizacija, od tega 4 temeljni in 4 aplikativni projekti. Nosilec teh projektov je 

bila Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Institut »Jozef Štefan«,  Kemijski inštitut,  Zavod 

za gradbeništvo Slovenije in Univerza v Novi Gorici. 

 

 J7-5498, Modeliranje anatomskih struktur za analizo obremenitev in poškodb 

udeležencev v prometnih nezgodah (temeljni), 163 ur/0,10 FTE (Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za strojništvo), (2013-2016) 

 L2-5486, Biomedicinske zlitine s spominskim efektom (aplikativni); 150 ur/0,09 FTE 

(Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo), (2013-2016) 

 L2-5470, Samomazivne in obrabno obstojne trde PVD-prevleke na osnovi (V,Cr,Al,Ti)N 

za zaščito orodij za delo v vročem (aplikativni); 251 ur/ 0,15 FTE (Institut Jožef Stefan), 

(2013-2016) 
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 L2-5571, Novi materiali za tiskane senzorje in indikatorje ter njihova integracija v 

pametne tiskovine (aplikativni); 99 ur/0,06 FTE (Kemijski inštitut), (2013-2016) 

 L1-6738 (C) Tribokorozijski procesi-od teorije k praksi (aplikativni); 277 ur/0,16 FTE, 

(ZAG Ljubljana), (2014-2017) 

 J2-7157 Topološko oblikovani magnezijeve zlitine za biomedicinsko uporabo (temeljni) 

495 ur/0,29 FTE, (UNG), (2016-2018) 

 J2-7413 Razvoj multifunkcionalnih elektropredenih nanovlaken in študij dinamičnih 

interakcij s patogenimi bakterijami (temeljni); 170 ur/0,1 FTE, (Univerza v Mariboru, 

Fakulteta za strojništvo), (2016-2018) 

 J7-7197 Razvoj metod za podporo odločanju na osnovi pametnih senzorjev za proces 

reciklaže jekla v električni obločni peči, (temeljni); 960ur/0,56 FTE, (Univerza v 

Ljubljani, Fakulteta za strojništvo) (2016-2018) 

 
V letu 2016 smo prijavili enajst novih ARRS projektov, med katerimi so bili vsi temeljni projekti. 

Eden je bil manjši od upokojenke, članice programske skupine in dva od doktorjev do deset let 

po zagovoru doktorata. Od vseh je samo eden šel v drugi krog. Rezultati še niso znani.   

 

2.2.3. Pet najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme 

 

IMT je v letu 2016 kupil naslednjo raziskovalno opremo: 

 

 Oprema za izdelavo in načrtovanje razvoja mikrostrukture in lastnosti pri sintezi jekla 

z ulivanjem in ogrevanjem za vročo predelavo (Thermocalc, indukcijska peč za 

izdelavo zlitin na zraku in ogrevalna peč), vrednost 126.091,93 € (upoštevan DDV). 

Raziskave in razvoj sodobnih visoko-trdnostnih jekel, nanostrukturiranih jekel in 

nikljevih superzlitin temelji na študiju teoretičnih osnov metalurgije. To zajema tudi 

vpliv posameznega elementa na  zgradbo matrice in razvoj mikrostrukture, od katere 

so odvisne lastnosti in obnašanje kovinskega materiala. Takšne raziskave so mogoče z 

uporabo programske opreme Thermocalc s pripadajočimi podatkovnimi bazami z 

osnovnimi lastnostmi posameznih elementov, ki vstopajo v model. Kovinski material 

se nato izdela v indukcijski talilni peči, v kateri se pripravi osnovna talina, ki se jo nato 

na podlagi predhodno opredeljenih teoretičnih izhodišč ustrezno obdela, da dobimo 

jeklo ali drug kovinski material z izboljšanimi lastnostmi. Indukcijska talilna peč 

omogoča manipulacijo s talino in je primerna za eksperimentalno izdelavo povsem 

novih kvalitet jekel, Al-zlitin in drugih  zlitin s posebnimi lastnostmi količine nekaj litrov. 

Za nadaljnji študij lastnosti se staljen material ulije v kokile in vroče izvalja v lamelo. Pri 

vročem valjanju se vedno bolj uveljavlja termo-mehanska predelava, to je kontrolirano 

vodenje deformacijskih procesov med valjanjem, pri čemer jeklo oziroma drugi 

material dobi posebno mikrostrukturo, ki omogoča vrhunske trdnostne in druge 

lastnosti. Valjanje je mogoče izvajati z vmesnimi postanki, ko se s strogo kontroliranim 

temperaturnim režimom izvrši popolna ali delna rekristalizacija materiala. Za izvajanje 
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takih aktivnosti je potrebna primerna žarilna peč, z možnostjo priključitve retorte, ki 

nato omogoča žarjenje izvaljanih lamel. V primeru, da želimo preprečiti oksidacijo in 

razogljičenje površine pa se uporabi ogrevanje v zaščitni atmosferi v retorti, ki je 

sestavni del žarilne peči. Retorta omogoča študij reakcij na površini kovinskih 

materialov, ki potekajo v različnih atmosferah, s čemer se nadalje vpliva na lastnosti 

površine, kot sta korozijska in obrabna odpornost. 

 Nakup dveh digestorijev in sicer za Laboratorij za metalografijo in Laboratorij za 

analizno kemijo. 17.852,68 EUR  

 

2.2.4. Pet najpomembnejši dosežkov na področju znanosti  

Dosežek 1 

GREGORČIČ, Peter,  SEDLAČEK, Marko,  PODGORNIK, Bojan, REIF, Jürgen. Formation of laser-
induced periodic surface structures (LIPSS) on tool steel by multiple picosecond laser pulses 
of different polarizations. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], Nov. 2016, 
vol. 387, str. 698-706, ilustr.  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433216314039, doi: 
10.1016/j.apsusc.2016.06.174. [COBISS.SI-ID 14711835],  
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN  
točke: 85, št. avtorjev: 2/4  
Na orodnem jeklu za delo v hladnem so bile, z majhnim številom piko-sekundnih laserskih 
bliskov, izdelane lasersko inducirane periodične površinske strukture (LIPSS). Kot je bilo 
pričakovati, so valovi, s periodo okoli 90% laserske valovne dolžine, usmerjeni pravokotno na 
lasersko polarizacijo. Naknadno obstreljevanje s polarizacijo zamaknjeno za 45° ali 90°, se je 
odrazilo v ustreznem zamiku valov. To je vidno že pri prvem blisku in postane skoraj končno – 
izbriše se predhodna usmerjenost - po že samo treh bliskih. Pojav ni opazen le pri eno-
točkovnem obsevanju, ampak tudi pri pisanju dolgih skladnih sledi. Eksperimentalni rezultati 
potrjujejo model samo-organiziranega oblikovanja struktur z laserjem povzročene toplotne 
nestabilnosti (dinamično taljenje).  
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Dosežek 2 

GODEC, Matjaž, SKOBIR BALANTIČ, Danijela Anica. Coarsening behaviour of M[sub]23C[sub]6 

carbides in creep-resistant steel exposed to high temperatures. Scientific reports, ISSN 2045-

2322, Jul. 2016, vol. 6, str. 1-7, ilustr.  http://www.nature.com/articles/srep29734, doi: 

10.1038/srep29734. [COBISS.SI-ID 1224106], [JCR, SNIP, WoS do 6. 8. 2016: št. citatov (TC): 

0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 6. 8. 2016: št. citatov 

(TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICT  

točke: 89.76, št. avtorjev: 2 

Raziskava objavljena v vodilni reviji na tem področju Nature Publishing Group; Scientific 

reports. Izpostavljenost visokim obratovalnim temperaturam lahko ima zelo škodljive vplive 

na življenjsko dobo jekel z visoko vsebnostjo Cr, ki so odporna na lezenje in se uporabljajo za 

konstrukcijske komponente v termoenergetiki. Eno od pogosto uporabljanih jekel, odpornih 

proti lezenju je tudi jeklo X20CrMoV12.1, pri katerem smo analizirali procese rasti karbidov z 

uporabo različnih analitičnih tehnik, kot so: transmisijska elektronska mikroskopija (TEM) in 

uklon (TED), vrstična elektronska mikroskopija (SEM) ter uklon povratno sipanih elektronov 

(EBSD). Z analizo razvoja mikrostrukture po različnih časih žarjenja smo poskušali opisati 

procese migracije mej zrn in rasti karbidov. Podali smo razlago, zakaj so nekatera mesta bolj 

ugodna za rast karbidov, uporaba EBSD tehnike pa nam je omogočila definiranje natančnega 

orientacijskega razmerja med karbidi in matriksom. 

 
Elektronski posnetki razvoja mikrostrukture pri različnih časih in temperaturah žarjenja in 

pripadajoči rezultati testov lezenja 

 

 

Dosežek 3 

 

FEIZPOUR, Mahdi, EBADZADEH, Touradj,  JENKO, Darja. Synthesis and characterization of 
lead-free piezoelectric (K[sub]0.50Na[sub]0.50)NbO[sub]3 powder produced at lower 
calcination temperatures: A comparative study with a calcination temperature of 850 °C. 
Journal of the European ceramic society, ISSN 0955-2219. [Print ed.], 2016, iss. 7, vol. 36, str. 
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1595-1603, ilustr.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955221916300140, 
doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2016.01.014.  
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN  
točke: 56.67, št. avtorjev: 1/3  
 

Da bi preprečili izhlapevanje alkalijskih elementov med žganjem piezoelektričnega 
K0.50Na0.50NbO3 (KNN) brez svinca, smo z različnimi praškovnimi tehnikami karakterizacije 
raziskovali nižje temperature za sintezo KNN v trdnem stanju iz zmesi Na2CO3, K2CO3 in Nb2O5. 
Pridobljeni podatki kažejo 550 oC kot možno temperaturo nizko-temperaturnega žganja, ki je 
hkrati tudi dovolj visoka za popolno sintezo KNN. Analizi XRD in TEM dvakrat žganega prahu 
KNN pri 550 oC sta pokazali nanokristalinične delce oglatih oblik s perovskitno strukturo, 
vendar brez zaznanih vsebnosti nezreagiranih prekurzorjev ali sekundarnih faz. Raziskave so 
pokazale dramatične spremembe v morfologiji žganih prahov, in sicer od majhnih, različno 
oblikovanih delcev pri 600 oC/6 h, do popolnoma okroglih, velikih, sferičnih aglomeratov 
žganih pri 1000 oC/6 h. Da bi pojasnili takšno morfologijo, smo predlagali mehanizem, ki 
vključuje nastanek tekoče faze med reakcijo alkalijskih elementov z vlago in CO2 iz ozračja. 
 

 
Posnetki TEM v svetlem polju (BF) dvakrat žganega in mletega prahu KNN pri 550 oC (LT) in 
850 oC (HT). Posnetka TEM pri nizki povečavi prikazujeta morfologijo in velikost kristalitov 
prahov (a) LT in (b) HT z vključenima slikama uklonskih posnetkov (SAED) iz izbranih 
obkroženih področij. (c) in (d) prikazujeta posnetka TEM BF prahov LT in HT pri višji povečavi. 
Visokoločljivostni sliki (HR-TEM) z 2D hitro Fourierjevo transformacijo (FFT) izbranih področij 
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(vključeni sliki) sta prikazani na slikah (e) in (f) za prahova LT in HT. Simulirana slika kristalita 
HT v conski osi [1 1 1] je vključena v spodnjem delu slike (f). 
 
Dosežek 4 

 

JENUŠ, Petra,  TOPOLE, Martin,  MCGUINESS, Paul J., GRANADOS-MIRALLES, Cecilia, STINGACIU, 
Marian, CHRISTENSEN, Mogens, KOBE, Spomenka, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina. Ferrite-based exchange-
coupled hard-soft magnets fabricated by spark plasma sintering. Journal of the American Ceramic 
Society, ISSN 0002-7820, 2016, vol. 99, iss. 6, str. 1927-1934, doi: 10.1111/jace.14193. [COBISS.SI-ID 
29371943],  
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN  
točke: 40.75, št. avtorjev: 2/8  

Feritni trdo-mehko magnetni kompoziti s kemijsko sestavo (100 % - x)SrFe12O19-xCoFe2O4, kjer 
je x = 5, 10 in 15 ut. %, so bili pripravljeni z mešanjem sestavnih prahov, kateremu je sledilo 
zgoščevanje z metodo sintranja v pulzirajočem toku (SPS – Spark Plasma Sintering). Zaradi 
boljšega nadzora nad velikostjo delcev sestavnih prahov so bili prahovi SrFe12O19 in CoFe2O4 
sintetizirani z uporabo hidrotermalne metode. Uporabljeni pogoji med procesom sintranja v 
pulzirajočem toku (temperatura in čas sintranja, uporabljen tlak) so bili spreminjani tako, da 
so imeli izdelani kompoziti visoko gostoto ter povezani trdo- in mehko-magnetno fazo z 
izmenjalno interakcijo, česar posledica je bil povečan maksimalni energijski produkt 
magnetnega materiala. Mikrostrukturna analiza je pokazala, da je relativna gostota sintranih 
kompozitov presegla 90 % teoretične gostote. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je faza CoFe2O4 
uniformno razporejena v matrici SrFe12O19. Magnetne meritve sintranih kompozitov so 
pokazale magnetni odziv pripadajoč enofaznem magnetnem materialu. V primerjavi z 
enofaznim SrFe12O19, uporabljenim v tej raziskavi, so kompozitni vzorci, sintrani v pulzirajočem 
toku, izkazovali 22 % povečanje maksimalnega energijskega produkta (26,1 kJ/m3). 
 

Dosežek 5 

 

LEJČEK, Pavel, ŠANDERA, Pavel, HORNÍKOVÁ, J., POKLUDA, Jaroslav,  GODEC, Matjaž. On the 
segregation behavior of tin and antimony at grain boundaries of polycrystalline bcc iron. 
Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], Feb. 2016, vol. 363, str. 140-144, ilustr.  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433215030135,  
doi: 10.1016/j.apsusc.2015.12.020. [COBISS.SI-ID 1180330],  
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN  
točke: 34, št. avtorjev: 1/5  
 

Preučevanje temperaturne odvisnosti segregacije kositra in antimona na mejah zrn binarnih 

Fe-Sb in Fe-Sn polikristalnih zlitin z uporabo spektroskopija Augerjevih elektronov kažejo, da 

so intergranularen prelom pojavlja v splošnih mejah v vzorcih žarjenih pri nižjih temperatura. 

Nasprotno so posebne meje tiste, kjer prihaja do segregacije pri vzorcih žarjenih pri višjih 

temperaturah, ker - kot posledica kompenzacijskega učinka entalpije, entropije - so bolj 

podvržene segregaciji. Mejna temperatura med tema dvema stanjema je tako imenovana 

kompenzacijska temperature. Zato je treba temperaturno odvisnost segregacije v 

polikristalnih vzorcih opisati z dvema nizoma termodinamičnih parametrov (tj segregacijska 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433215030135
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entropija in entalpija): eden od njih korelira s segregacijo pod kompenzacijsko temperaturo, 

drugi pa z segregacijo na višji temperaturah. 

 

2.2.5. Trije najpomembnejši dogodki na IMT v letu 2016 

 

Mednarodne konference o materialih in tehnologijah 

 

IMT je v so organizaciji IJS in KI organiziral 24. Mednarodno konferenco o materialih in 

tehnologijah (24. ICM&T), ki je potekala od 28. do 30. septembra 2016 v Portorožu. Pomen 

konference je v tem, da združuje raziskovalno sfero z industrijo, temeljne raziskave s 

prenosom znanja v industrijo tako, da povezuje akademsko sfero z realnim sektorjem s 

pomočjo predavanj in ostalih neformalnih druženj v okviru konference. Konference se je v letu 

2016 udeležilo 217 raziskovalcev, profesorjev in predstavnikov z industrije tako iz Slovenije kot 

tudi iz tujine. V sekciji mladih raziskovalcev se je za najboljše raziskovalno delo potegovalo 96 

mladih raziskovalcev.  V okviru konference je bilo 5 plenarnih in 4 vabljena predavanja, 46 

predavanj mladih raziskovalcev in 43 navadnih predavanj, Konferenca je bila res mednarodna, 

saj so bili udeleženci iz 17 držav sveta. Na konferenci je bilo veliko število vrhunskih plenarnih 

in vabljenih predavateljev. Na konferenco smo uspeli pritegniti vse pomembne direktorje in 

razvojne inženirje podjetij, ki so za IMT najpomembnejši partnerji. Konferenca predstavlja 

odlično priložnost za povezovanje JRZ z gospodarstvom.  

 

Institut za kovinske materiale in tehnologije (IMT) v sodelovanju z Oddelkom za materiale in 

metalurgijo (OMM), Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani sta v okviru 

konference tudi organizirala Posvet, ki nadaljuje s tradicionalno osrednjo mednarodno 

razpravo na raziskovalnem področju materialov in tehnologij v Sloveniji. Naslov letošnjega 

posveta je bil: Napredni materiali in tehnologije za krožno proizvodnjo s podnaslovom 

Doseganje konkurenčnosti, prilagodljivosti in fleksibilnosti na globalnem trgu. Na posvetu so 

aktivno sodelovali tako predstavniki ARRS, MIZŠ, kot tudi minister za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, Zdravko Počivalšek. Že peto leto zapored v okviru konference namenjamo 

posebno pozornost novostim v slovenski industriji. Strateški svet za metalurgijo, ki je bil 

ustanovljen leta 2014, je za letošnjo osrednjo temo posveta izbral področje »Napredni 

materiali in tehnologije za krožno proizvodnjo«. Krožna proizvodnja (Industrija 4.0) je gonilna 

sila inovacij, ki zahteva nov znanstveno-tehnološki ekosistem, z višjo stopnjo konkurenčnosti, 

prilagodljivosti, fleksibilnosti in hitrosti nastopanja na trgu. Za izvajanje temeljnih in 

industrijskih raziskav ter za uvajanje naslednje generacije naprednih tehnoloških procesov in 

materialov, bo potrebno izšolati in usposobiti delovno silo, za kar bo potrebno dodatno 

spodbuditi tako akademske institucije kot industrijska podjetja. Pričakujemo podporo politike 

pri izoblikovanju usmeritev in pozitivno, spodbudno naravnano družbeno-gospodarsko okolje, 

ki bo osnova za rast in dolgoročno uspešnost kovinsko predelovalne panoge kot celote. 
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Ustanovitev SRIPA-a MATPRO 

 

IMT je tudi glavni pobudnik in organizator SRIPA na področju materialov. Kljub temu, da je 

prijavitelj Gospodarska zbornica Slovenija, je vodja SRIPA delno zaposlena na GZ in delno na 

IMT. Strateški svet za Metalurgijo je na predlog članov SSM (Strateškega sveta za metalurgijio 

z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenje kovinske industrije, Združenje kovinskih 

materialov in nekovin, Združenje kemijske industrije ter posamezna podjetja in druge 

organizacije pripravil prijavo na razpis Strateškega razvojnega partnerstva na MGRT z dnem 

15.11.2016. 

Strateško razvojno - inovacijsko partnerstvo – Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) (v 

nadaljevanju: SRIP) je bilo ustanovljeno kot partnerstvo v okviru GZS s ciljem povezovanja 

članov GZS, ki so zainteresirani za povezovanje v okviru SRIP-a tako, da bo dosežena kritična 

masa kompetenc in kapacitet deležnikov za zagotovitev reprezentativnosti in pokrivanja 

celotnega področja usmerjenosti v nove prebojne tehnologije in produktne smeri na podlagi 

skupnega nastopa več deležnikov.   

 

V skladu z S4 pokriva SRIP celotno območje republike Slovenije, tako Vzhodno kot zahodno 

kohezijsko regijo.  SRIP želi izboljševati konkurenčnost Slovenije v obdobju do leta 2023 z 

naslednjimi merljivimi cilji:  

 dvig dodane vrednosti na zaposlenega po posameznih področjih uporabe, povečanim 

obsegom znanja in tehnologij, povečanim izvozom od 22,3 na povprečno raven EU 15, ki 

znaša 26,5%,  

 povečani delež izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu od 21,4% na 33% 

(kar pomeni prepolovitev zaostanka do povprečja EU) 

 dvig  podjetniške aktivnosti s sedanjih 11% na raven povprečja EU,  to je 12,8%. Vse to bo 

doseženo s prioritizacijo, sodelovanjem in celovito razvojno politiko, ki jo bo spodbujalo to 

partnerstvo. 

 

Temeljne programske prioritete SRIP-a  bodo naslednje koordinacijske aktivnosti:   

• strategija razvoja posameznega področja (umestitev v globalne trende, verige in trge z 

opredelitvijo prihajajočih tehnologij in področij RR);  

• opredelitev primerjalnih prednosti deležnikov v Sloveniji glede na konkurenco s popisom 

subjektov, ki delujejo na posameznem področju;  

• izdelava akcijskega načrta z opredeljenimi vlogami vsakega partnerja in ključnimi indikatorji 

za celotno obdobje; 

• spremljanje učinkovitosti izvajanja akcijskega načrta; 

• spodbujanje skupnega razvoja (koncept osredotočenja fokusnih področij in tehnologij,  

kamor se bodo osredotočala razvojna vlaganja, povezovanje in razvoj skupnih RRI iniciativ 

za trženje zahtevnejših, celovitih in integriranih izdelkov in storitev…) 

• načrtovanje internacionalizacije (krepitev mednarodnega sodelovanja , skupnih naložb in 

spodbujanje neposrednih tujih naložb, razvoj in vključevanje v mednarodne konzorcije, 
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partnerstev, poslovnih modelov z namenom vključevanja v mednarodne verige vrednosti 

in krepitev sodelovanja v različnih programih…) 

• razvoj skupnih storitev – poseben poudarek na razvoju človeških virov -Kompetenčnem 

centru za kadre (prepoznavnost potrebnih kompetenc, priprava programov usposabljanj, 

vključno s krepitvijo inženirskega kadra za pridobivanje potrebnih novih kompetenc, 

mreženje podjetij na področju upravljanja s človeškimi viri…) 

• spodbujanje podjetništva (spodbujanje  nastajanja novih podjetij v povezavi s podpornim 

okoljem..) 

• zastopanje interesov do države (inovativnih zelenih naročil, gospodarske diplomacije in 

promocije, izdaje dovoljenj in odprave regulacijskih ovir, vključno s prednostno obravnavo 

pri izdaji soglasij za izvedbo naložb…..). 

 

Veliko aktivnosti v zadnjem času je namenjenih tudi povezovanju med SRIP-i, še posebej z 

Mobilnostjo, Krožnim gospodarstvom ter Pametnimi tovarnami. 

 

V letu 2017 je bil SRIP MATPRO odobren in ekipa IMT skupaj s podjetji in GZ intenzivno 

pripravlja Akcijski načrt, ki bo končan v začetku aprila 2017. 

 

 

Projekt MARTINA 

 

V letu 2016 smo uspeli pridobiti večji projekt MARTINA. IMT je poslovodeči konzorcijski 

partner in vodja konzorcija, ki izvaja program »MAteRiali in Tehnologije za Nove Aplikacije«: 

MARTINA.  

Projekt se vodi pod  operacijo št. C3330-16-529008 in poteka z Ministrstvom za izobraževanje, 

znanost in šport. Vrednost projekta je 9.632.333,33 €, od katerega bodo lastna sredstva 

znašala 3.641.160,41 in sofinanciranje bo v višini 5.991.172,92 €. Projekt se je začel 01.08.2016 

in bo trajal do 31.7.2019 torej skupaj tri leta.  Projekt je bil uspešno pridobljen na javnem 

razpisu za »RRI v verigah in mrežah vrednosti« Sklop 1: »Spodbujanje izvajanja Raziskovalno-

razvojnih programov (TRL 3-6) objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/16,  z dne 29.1.2016, s 

programom MARTINA – MAteRiali in Tehnologije za Nove Aplikacije. V konzorciju je 16 

partnerjev: 
1. INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, 
2. IMPOL - INDUSTRIJA METALNIH POLIZDELKOV D.O.O.,  
3. KEMIJSKI INŠTITUT,  
4. KOLEKTOR GROUP D.O.O.,  
5. METAL RAVNE D.O.O.,  
6. RCJ D.O.O.,  
7. ŠTORE STEEL D.O.O.,  
8. TALUM, TOVARNA ALUMINIJA D.D., 
9. TECOS,  
10. TPV D.D.,  
11. UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO,  
12. UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA,  
13. UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETO ZA STROJNIŠTVO MARIBOR,  
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14. VESOLJE-SI, CENTER ODLIČNOSTI VESOLJE, ZNANOST IN TEHNOLGIJE, SLOVENIJE,  
15. ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE 
16. ZLATARNA CELJE D.D.,  

 

Razvoj materialov je ključnega pomena za tehnološki in ekonomsko-socialni napredek družbe. 

Jeklo in aluminij sta in ostajata med najpogosteje uporabljanimi materiali v inženirskih 

aplikacijah z odličnimi lastnostmi, dostopnostjo in reciklabilnostjo. Vedno večji pomen 

dobivajo multikomponentni materiali, ki omogočajo združevanje lastnosti različnih 

materialov. Osrednji cilj programa je skozi celovit multidisciplinarni pristop raziskati možnosti 

razvoja novih naprednih več funkcionalnih materialov in tehnologij za nove zahtevne 

aplikacije. Program neposredno podpira prednostno področje (S)INDUSTRIJA 4.0 in domeno 

Razvoj materialov kot končnih produktov.  

Razvili bomo visokotrdnostna jekla in aluminijeve zlitine s ciljem doseganja lastnosti 

materialov, ki so ključne za nove aplikacije v avtomobilski industriji za zmanjševanje teže vozil 

in s tem povezanega CO2 odtisa in rabe energije tako pri proizvodnji kot tudi uporabi vozil. Pri 

multikomponentnih materialih bomo izkoristili prednost enostavnosti uporabe polimernih 

materialov in specifične lastnosti kovinskih materialov. Z uvajanjem novih materialov bomo 

razvili napredne tehnologije izdelave in preoblikovanja, s čimer bomo postavili nove zahteve 

za orodja in orodna jekla. Poleg samih lastnosti orodnih jekel nam bosta izziv tudi pravilna 

razporeditev teh lastnosti v orodju ter senzorika, ki omogoča nadzor nad obratovalnimi 

razmerami orodja. Zaradi vse bolj zahtevnih oblik orodij, bomo v okviru programa raziskovali 

inovativne postopke 3D tiskanja orodij. 

Rezultat programa bodo prototipi orodnih jekel. Njihove lastnosti in tudi primernost 3D 

tiskanja orodij bomo preizkusili na prototipih orodij. Rezultat programa bodo tudi prototipi 

visokotrnostnih jekel, gnetnih in livnih aluminijevih zlitin ter prototipi novih 

multikomponentnih materialov s specifičnimi lastnostmi. Njihove lastnosti bomo preizkusili in 

optimizirani na vzorčnih primerih komponent iz avtomobilske in elektro industrije, s katero se 

horizontalno povezuje. 

 

2.2.6. Število projektov iz OP EU in Obzorja 2020, in višina sredstev v EUR 

 

V letu 2016 smo sodelovali pri sledečih EU projektih: 

 Projekt 14IND06 – pres2vac – "Industrial standards in the intermediate pressure-

to-vacuum 

 Projekt 14SIP01 – Vacuum ISO – "Technical Specifications for quadrupole mass 

spectrometers and outgassing rates for assessing the quality of vacuum 

environment" 

 

Višina sredstev v letu 2016 je bila: 

 Projekt 14IND06 – pres2vac   24.375,75 € 

 Projekt 14SIP01 – Vacuum ISO     8.478,57 € 
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2.2.7. Število projektov financiranih iz drugih mednarodnih virov, in višina 

sredstev v EUR 

 

V letu 2016 je bila s strani MIZŠ potrjen projekt MARTINA. IMT je poslovodeči konzorcijski 

partner in vodja konzorcija, ki izvaja program »MAteRiali in Tehnologije za Nove Aplikacije«: 

MARTINA. V konzorciju je 16 partnerjev. Projekt se vodi pod  operacijo št. C3330-16-529008 

in poteka z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Vrednost projekta je 9.632.333,33 

€, od katerega bodo lastna sredstva znašala 3.641.160,41 in sofinanciranje bo v višini 

5.991.172,92 €. Projekt se je začel 01.08.2016 in bo trajal do 31.7.2019 torej skupaj tri leta.  

Projekt je bil uspešno pridobljen na javnem razpisu za »RRI v verigah in mrežah vrednosti« 

Sklop 1: »Spodbujanje izvajanja Raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6) objavljen v 

Uradnem listu RS, št. 6/16,  z dne 29.1.2016, s programom MARTINA – MAteRiali in 

Tehnologije za Nove Aplikacije. 

    

V letu 2016 je bilo za projekt MARTINA realiziranih 256.482,50 € upravičenih stroškov  € od 

katerih je 69.895,00 € lastnih sredstev in 186.587,50 €, ki jih sofinacira MIZŠ v letu 2017. 

 

V letu 2016 je IMT izvajal projekt Jačanje mjeriteljske infrastrukture u hemiji u oblasti goriva i 

okoliša (Institut za mjeriteljstvo BIH) v višini 24.000,00 EUR. 

 

 

2.2.8. Število patentov in inovacij 

 

2.2.8.1. Patenti 

 

Pridobljeni: 

1. Podjetje Bosch je prevzelo patent: METALLIC MATERIALS COMPARATION METHOD 

AND THE DEVICE FOR ITS APPLICATION, in v pripravi je evropski patent, na IMT 

sestavljamo napravo, ki bo bila namenjena industriji. 

2. MCGUINESS, Paul J., GERŠAK, Gregor, KOBE, Spomenka. Tool for measuring magnetic 
properties at high temperatures : patent US7368906 B2. Washington: United States 
Patent and Trademark Office, 06. maj 2008. [COBISS.SI-ID 20941863] kategorija: 2E 
(Z, A'', A', A1/2); tipologijo je verificiral OSICT, točke: 66.67, št. avtorjev: 1/3  
 

 

Vloženi: 

3. BELIČ, Igor, KLOPČIČ, Beno, SENČIČ, Bojan, GODEC, Matjaž. Impedančna spektralna 
analiza za določanje mikrostrukturnih lastnosti kovinskih materialov. Ljubljana: Urad 
RS za intelektualno lastnino, 2015. 1 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1144746], postopek za 
pridobitev patenta se nadaljuje 

4. B. Podgornik: Metoda preiskave stika trda prevleka-podlaga iz jekla, patentna prijava 
št. P-201500117. 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1144746
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5. JOUSTEN, Karl, ŠETINA, Janez. Referenzausgasungsprobe und Verfahren zum 
Kalibrieren einer Ausgasungsmessvorrichtung : DE 102014200907 (A1), 2015-07-23. 
Braunschweig: Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig; Ljubljana: 
Institute Of Metals And Technology (IMT), 2015. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1194410]  

 

2.2.8.2. Inovacije 

 

Inovacija – Primerjalna naprava in metoda za kovinske materiale.  

Inovacija je bila narejena v sodelovanju s podjetjema Bosch Rexroth d.o.o. in Štore Steel d.o.o.. 

Namenjena je spremljanju materialov, ki so v proizvodnem procesu in zagotavljanju, da se na 

tekočem traku ne znajde material napačne kvalitete. Naprava deluje na elektromagnetnem 

principu in vsebuje senzorski del, del za zajem in analizo izmerjenih podatkov, aktuatorje za 

premik senzorjev do merjencev ter komunikacijo z nadzornim sistemom. Naprava predstavlja 

novost v svetovnem merilu in bo takoj uporabljena v produkcijskem procesu. 

 

Inovacija – razvoj inovativne metode merjenja lomne žilavosti 

Odmeven dosežek doma in v tujini je razvoj inovativne metodologije merjenja lomne žilavosti 

KIc krhkih orodnih in hitroreznih jekel z  določevanjem lomne žilavosti s cilindričnimi nateznim 

preizkušancem z zarezo po obodu in utrujenostno razpoko (KIc-preizkušanec). Tudi pri 

raziskovalnem delu so stroški eksperimentov pomembni, zato po meritvi lomne žilavosti, dele 

KIc-preiskušancev uporabljamo še za meritve trdote, upogibne trdnosti, tlačne trdnosti, 

določitev eksponenta deformacijskega utrjevanja, analizo prelomnih površin, mikrostrukturno 

analizo ter za izdelavo preizkušancev za ostale tribološke in tehnološke preizkuse, ki so 

pomembni za razumevanje obnašanja orodnih in hitroreznih jekel v praksi.   

 

Inovacija – Izdelava jekla z magnetno informacijo 

Kombinacija uporabe kriogenega ohlajanja, plastičnosti, nizkotemperaturne pulznega 

izotermalnega plazemskega nitriranja, v tem vrstnem redu, poveča delež magnetne faze s 

čimer se izboljša magnetni kontrast pri uporabi nemagnetnega markiranja na substrat z 

laserskim površinskim kaljenjem. 

 

Inovacija – modeliranje mikrostrukture 

Pripravili smo povsem nov način modeliranja mikrostrukture polikristaliničnih materialov. 

Zasledujemo cilj, da bi lahko z bolj realističnim načinom modeliranja natančneje spoznali 

povezave med mikrostrukturo in makro-lastnostmi materiala. Pri svojem delu smo na povsem 

nov način povezali nevronske sisteme, ki jih uporabljamo za generiranje in shranjevanje 

osnovnih gradnikov materiala - zrn, genetske algoritme s katerimi približamo obliko zrn 

realnemu materialu ter metode virtualne realnosti za 3D predstavitev in posledično boljše 

razumevanje razmer v materialu. 

  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1194410
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2.3. OSNOVNI FINANČNI PODATKI 

2.3.1. Celotni prihodki in odhodki za leto 2016 ter poslovni rezultat leta 2016 

 

V letu 2016 so bili realizirani celotni prihodki v višini 2.895.956,00 EUR in celotni odhodki v 

višini 2.888.559,25 EUR. V letu 2016 smo realizirali 7.396,75 EUR presežka prihodkov nad 

odhodki. 

 

2.3.2. Delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti 

 

Delež prihodkov, pridobljenih na podlagi sodelovanja z gospodarstvom v celotnih prihodkih 

IMT je v letu 2016 znašal 21,87%% oz 22 %. 

2.4. OSNOVNI KADROVSKI PODATKI 

2.4.1. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 

 

Na dan 31. 12. 2016 je bilo na inštitutu 61 zaposlenih. 

 

2.4.2. Število raziskovalcev, razdeljeno glede na spol raziskovalcev na dan 31. 
12.2016 
 

Od 29 raziskovalcev na IMT je na dan 31. 12. 2016 bilo 7 žensk in 22 moških. Poleg teh pa še 9 

mladih raziskovalcev, od teh pa 1 ženska in 8 moških. 

 

2.4.3. Število raziskovalcev IMT vključenih v pedagoški proces 

 

V letu 2016 je bilo  6 raziskovalcev  vključenih v pedagoški proces na MPŠ, 1 raziskovalka na 

Univerzi v Mariboru, FS , 1 raziskovalec  na Univerzi v Ljubljani, FS, 1 raziskovalec na Univerzi 

v Novi Gorici, 1 raziskovalec na Univerzi v Ljubljani NTF, 1 raziskovalec na Univerzi v Ljubljani 

MF; skupno 11 raziskovalcev. 

 

2.4.4. Število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na IMT 

 

V letu 2016 je na IMT gostovalo 10 uveljavljenih tujih znanstvenikov.  

 Prof. dr. Stefan Zaefferer, Max Planck Institute fur Iron Research Duesseldorf, 

Germany 

 Prof. dr. Andras Ludwig, Montanuniversitaet, Leoben, Austria 

 Dr. Zheng Hui, Coventry University, Great Britain 
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 Prof. Yikun Luan, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, 

Shenyang 

 Prof. Dianzhong Li, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, 

Shenyang 

 Dr. Liyun Xia, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 

 Prof. dr. Serguei Savilov, Moscoe State University Lomonosov, Moscow, Rusia 

Dr. Yanfe Cao, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 

 Mag. Li Yan, City University of Hong Kong, Hong Kong 

2.4.5. Število mladih raziskovalcev 

 

V letu 2016 se je na IMT usposabljalo 10 mladih raziskovalcev financiranih s strani ARRS in 

sicer: Boštjan Mavrič, Aleš Stambolić, Nuša Pukšič, Klemen Zelič, Vanja Hatić, Ana Kračun, 

Simon Malej, Tim Verbovšek, Martin Topole in Božo Skela.  

 

2.5. REALIZACIJA PROGRAMA DELA V ODSTOTKU 

 

Program dela je v letu 2016 bil v celoti realiziran. 

 

2.6. DRUGI POUDARKI 

 

IMT je v letu 2016 bil zelo uspešen pri pridobivanju projektov na ARRS. Za naslednje obdobje 

2016 do 2019 nam je uspelo pridobiti 28400 raziskovalne ure, kar znaša 16,7 FTE.  

 

IMT je v letu 2016 bil zelo uspešen pri pridobivanju raziskovalnih projektov s Slovensko 

industrijo.  V letu 2016 je IMT izvajal 12 projektov. Poleg tega je IMT izvajal tudi en projekt z 

Republiko Kitajsko. 

 

Poleg tega smo v letu 2016 uspeli pridobiti večji projekt MARTINA. IMT je poslovodeči 

konzorcijski partner in vodja konzorcija 16 partnerjev, ki izvaja program »MAteRiali in 

Tehnologije za Nove Aplikacije«: MARTINA.  

 
IMT je tudi glavni pobudnik in organizator SRIPA na področju materialov. Strateško razvojno - 

inovacijsko partnerstvo – Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) (v nadaljevanju: SRIP) 

je bilo ustanovljeno kot partnerstvo v okviru GZS s ciljem povezovanja članov GZS, ki so 

zainteresirani za povezovanje v okviru SRIP-a tako, da bo dosežena kritična masa kompetenc 

in kapacitet deležnikov za zagotovitev reprezentativnosti in pokrivanja celotnega področja 

usmerjenosti v nove prebojne tehnologije in produktne smeri na podlagi skupnega nastopa 

več deležnikov.   
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3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH (POSLOVNO 

POROČILO) 
 

3.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO 

PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA IMT 

 

IMT je bil ustanovljen leta 1950 kot sestavni del Tehniške visoke šole pri Fakulteti za rudarstvo 

in metalurgijo v Ljubljani. Z odločbo Izvršnega sveta LRS št. 755/2-1954 in z odločbo št. 04-

585/1-58 je bil IMT preoblikovan v finančno samostojni zavod. S sklepom  št. 022-20/97-1, z 

dne 23.09.1997, ki sta ga podpisala Vlada RS in Slovenske železarne, d.d. Ljubljana, se je IMT 

preoblikoval v javni raziskovalni zavod. Sklep je bil spremenjen 29. julija 1999 (štev. 691-03/98-

3) zaradi spremembe naslova soustanovitelja Slovenske železarne, ki se je preimenoval v 

Slovensko industrijo jekla. Po sklepu iz leta 1997 ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje 

Vlada RS, soustanovitelj je Slovenska industrija jekla (prej Slovenske železarne), ki sta 

medsebojne pravice iz ustanoviteljstva in soustanoviteljstva uredila s pogodbo sklenjeno dne 

04.11.1997. IMT je dne 20.06.2011 prejel sklep Vlade Republike Slovenije, da na 140. redni seji 

dne 16.06.2011 sprejela ugotovitveni sklep z naslednjim besedilom: »S sprejetjem Sklepa o 

ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije št. 

01403-30/2011 z dne 16.06.2011 preneha soustanoviteljstvo v javnem raziskovalnem zavodu 

zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, dosedanjemu 

soustanovitelju SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (prej 

Slovenske železarne, d.d. Ljubljana), in sicer na podlagi Sklepa o izstopu iz soustanoviteljstva 

javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, ki ga je sprejela 

Uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, dne 

18.03.2011.«. 

 

Zakoni: 

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

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

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

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

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

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

• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15); 

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

PZ-F in 52/16); 

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

besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – 

ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15); 

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

Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
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=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1995
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3386
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Pravilniki:  

• Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost 

(Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 – popr., 40/13, 20/14 in 41/15); 

• Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16); 

• Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12 in 4/13 – 

popr.). 

 

Drugo:  

• Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in 

tehnologije (Uradni list RS, št. 47/11); 

• Statut Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (sprejet na  Upravnem odboru IMT dne 

26.11.2011, soglasje Vlade RS dne 22.11.2011); 

• Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 

dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15); 

• Cena raziskovalne ure za leto 2016 (ARRS); 

• Sklep o začasni višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2016 (ARRS);  

• Metodologija ocenjevanja prijav za razpise (ARRS); 

• 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 in 106/15); 

• Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11) 

ter 

• Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 

43/11) 

 

ter ostali predpisi sprejeti na podlagi navedenih aktov. 

 

3.2. NAVEDBA DOLGOROČNIH CILJEV DELOVANJA IMT 

 

Dolgoročni cilji delovanja IMT so opredeljeni v petletnem programu dela inštituta (2014-2018), 

pripravljenim v skladu s ARRS predpisi in drugimi predpisi ter z Raziskovalno in inovacijsko 

strategijo Slovenije 2011–2020. Petletni program je  bil sprejet  na 59. seji UO-IMT dne 

29.05.2013 in poslan v potrditev Vladi RS.  

 

Metalurgija oziroma moderni kovinski materiali v novi perspektivi Evrope igrajo pomembno 

vlogo, prav tako pa je to področje eno od ključnih področjih pametne specializacije v Sloveniji. 

Slovenska metalurgija ima dolgoletno tradicijo, večino svojih proizvodov izvozi, pomemben 

delež pa prispeva tudi k BDP Slovenije. V javnosti prevladuje mnenje, da je metalurgija že 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-21-1969
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4117
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-0727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-2800
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-2322
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-21-0091
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2896
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1708
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preživeta dejavnost, jeklo pa naj bi nadomestili drugi materiali. Vendar pa taka razmišljanja 

nimajo nobene realne osnove. Najbolj aktualno področje raziskav in razvoja so danes t.i. 

tehnologije izdelave super čistega jekla, izdelava jekla brez odpadkov in tehnologija z nično 

emisijo CO2. To dokazuje tudi letna svetovna proizvodnja jekla, ki presega že 1,5 milijarde ton. 

V to pa je s svojim proporcionalnim deležem globoko vpeta slovenska industrija jekla.   

 

Metalurgija je eno od ključnih strateških področji  v EU in v Sloveniji. 

EU je v težnji po re-industrializaciji prepoznala metalurgijo kot eno izmed ključnih strateških 

področij, ki v Evropi danes predstavlja enega izmed najmočnejših tehnoloških sektorjev (46 % 

vse proizvedene vrednosti in 11 % celotnega BDP) ter tako velik razvojni potencial. 

Ravno tako je metalurgija eden od močnejših tehnoloških sektorjev v Sloveniji. O tem pričajo 

osnovni podatki vezani na proizvodnjo kovin, livarsko industrijo in kovinsko predelovalno 

industrijo v Sloveniji:  

V gospodarski dejavnosti proizvodnje kovin ima RS 83 družb s 7.415 zaposlenimi, čisti  

prihodek od prodaje znaša 1,49 milijard EUR, dodana vrednost na zaposlenega znaša 38.710  

EUR, delež prodaje na tujih trgih pa 71 %. 

V gospodarski dejavnosti livarstva deluje 65 družb s 4.078 zaposlenimi, čisti prihodek od  

prodaje znaša 448 milijona EUR, dodana vrednost na zaposlenega je 34.500 EUR, delež  

prodaje na tujih trgih pa 91 %. 

V kovinsko predelovalni industriji kot uporabniku in predelovalcu materialov je skupno 2.865 

družb s 52.603 zaposlenimi, čisti prihodek od prodaje je 6,923 milijarde EUR, dodana vrednost 

na zaposlenega znaša 34.427 EUR, delež prodaje na tujih trgih pa 66 %.  

Skupaj so te družbe v letu 2013 ustvarile 8,861 milijarde EUR čistih prihodkov,  kar znaša 22,7 

% BDP v R Sloveniji v tem letu. 

 

Strategija razvoja metalurgije v  Sloveniji 2015-2025 

V Sloveniji smo se s pomočjo IMT in UL NTF OMM povezali vsi deležniki v tej panogi v strateški 

metalurški svet in na osnovi priporočil EU in strategije Metallurgy Europe pripravili Strategijo 

razvoja metalurgije v Sloveniji za obdobje 2015 - 2025. V to področje sodijo po vrednostni 

verigi vsi - od proizvajalcev kovin do proizvajalcev sklopov s čemer dajemo tej verigi vrednosti 

v Sloveniji dodatni pomen v smislu povezovanja, dopolnjevanja znanj in nadgradnje obstoječih 

tehnoloških rešitev ter omogočamo prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo, saj lahko na 

takšen način zadržimo metal v reciklih v Sloveniji in mu skozi proces dodamo vrednost. 

Ta področja in gospodarske družbe predstavljajo najpomembnejše nišne proizvajalce v  

proizvodnji kovin, izdelkov, strojev in naprav. Kovinska industrija predstavlja 39 % vse 

predelovalne industrije, 30 % vseh ustvarjenih prihodkov, 31 % celotno ustvarjenega izvoza, 

33 % vseh zaposlenih ter 30 % celotne ustvarjene dodane vrednosti. Znotraj teh deležev 

predstavlja glavnino proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov med 43 % in 46 % po posameznih 

navedenih kazalnikih. 
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Dolgoročni cilji inštituta so predstavljeni v nadaljevanju teksta. Pomembno je, da se inštitut 

vedno bolj usmerja na področje metalurgije in kovinsko predelovalne industrije in predstavlja 

vez med univerzo in industrijo. Naša usmeritev je krepitev znanja tako na področju izdelave 

jekla, aluminija in ostalih kovinskih materialov, kot na njihovi predelavi in karakterizaciji, z 

namenom razumevanja procesov in tehnologij kot tudi inovacij na področju kovin.  

 

Prioritete na področju metalurgije v Evropi in Sloveniji: 

 Online« analiza velikega števila podatkov dobljenega z različnih virov (Big Data 

Technologies), uvajanje koncepta INDUSTRIJA 4.0 

 Izboljšanje potenciala delavcev z uporabo modernih orodij (management of 

knowledge) vse z namenom izboljšanja delovnih pogojev, varnosti, … 

 Napredne industrijsko ekološke (IE) rešitve na področju jeklarstva in drugih področji z 

uporabo tehnologij, ki omogočijo uporabo stranskih produktov kot je npr. plin za 

produkt, uporaba žlinder kot surovine. Recikliranje, sposobnost recikliranja in obnove, 

skladno z ISO vodilom dolgega življenjskega ciklusa 

 Nove tehnologije; dodajalna izdelava (Additive Manufacturing - AM) kovinskih 

komponent, povezava dodajalne izdelave in hitrega odvzema (Additive Manufacturing 

–AM and Rapid Subtractive Manufacturing in Metalcasting)¸ napredne tehnologije litja 

 

Prioritete na področju proizvodnje in predelave jekla v Evropi in Sloveniji: 

 Jekla s povečano funkcionalnostjo in pametnimi lastnostmi, koncept čistega jekla, 

kontrola nekovinskih vključkov za doseganje lastnosti. Jekla s posebnimi lastnostmi 

(orodna jekla s povišano toplotno prevodnostjo). Izboljšanje procesov sekundarne 

metalurgije za potrebe koncepta čistega jekla ob izdelavi širokega nabora različnih 

kvalitet (jekla za energetiko) 

 Cenovno učinkovite rešitve lahkih jekel na področju novih avtomobilskih konceptov 

 Jekla in nikljeve superzlitine s specialnimi lastnostmi za energetiko  

 Modeliranje in simulacija materialov in procesov ter napredna karakterizacija;  

 Energetsko učinkoviti visokotemperaturni jeklarski procesi 

 

Prioritete na področju proizvodnje aluminijevih zlitin v Evropi in Sloveniji: 

 Izboljšane lastnosti aluminijevih zlitin (mehanske, korozijske, strukturne, itd..) za 

letalsko in avtomobilsko industrijo 

 Visokotlačno litje in nove tehnologije litja (vakuumsko litje, rheo casting, thixo casting, 

squeeze casting, investment casting, centifugal casting,... in novih ali izboljšanih zlitin) 

 Prihodnost imajo tudi postopki spajanja ulitkov z gnetnimi aluminijevimi zlitinami in 

drugimi materiali. 

 Nove aluminijeve zlitine na osnovi hitrega strjevanja 

 Nove aluminijeve zlitine na osnovi hitrega strjevanja 

 Spajanje aluminija z drugimi materiali (jeklo, polimeri, tekstil,...) 

 Nove rešitve na področju medicine in farmacije. 



INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE 

 

Izdaja 1                                                                                                                                          Letno poročilo za leto 2016 
                                                                                                                                                                             Stran 27 od 92 

 

CILJI 

 

Glavni cilji IMT so: 

 ostati vodilni na področju kovinskih materialov v Sloveniji in še okrepiti mednarodno 

prepoznavnost in veljavo, 

 tesno sodelovanje z gospodarstvom, 

 vzgoja vrhunskih kadrov, 

 z dobro organiziranostjo in vrhunsko raziskovalno opremo doseči inovativnost in 

zadovoljstvo zaposlenih, 

 ustvarjati vrhunsko znanje na področju kovinskih materialov in tehnologij kot 

mednarodno uveljavljena institucija. 

 

Strateški cilji 

Zgodovinsko poslanstvo IMT je bila podpora slovenski jeklarski industriji. Glavni strateški cilj 

bodo raziskave na področju kovinskih materialov in na področjih, ki so in bodo zanimiva za 

slovensko industrijo jekla in aluminija, industrijo drugih kovinskih materialov in avtomobilsko 

ter kovinsko predelovalno industrijo, kakor tudi raziskave na področju termoenergetskih 

objektov in jedrske industrije. IMT mora biti nosilec razvoja na področju kovinskih materialov, 

zato bomo usmerili raziskave v napredne kovinske materiale oziroma na tista področja, ki so 

doma in v svetu prioritetna na področju kovinskih materialov. Naše ključno primarno 

poslanstvo so temeljne raziskave na področju jekla in aluminija, ki so tudi osnova za 

pridobivanje industrijskih aplikativnih projektov. Raziskovalna vsebina temeljnih raziskav na 

inštitutu bo v naslednjem obdobju sledeča: 

 

 Raziskave vpliva defektov v polikristalnih kovinskih materialih na lastnosti jekel in 

ostalih zlitin (defekti kot so kristalne meje in dislokacije vplivajo na precipitacijo faz, 

cilj je sistematsko raziskati izločanje faz in tako izdelati sisteme s stabilnimi fazami – 

izboljšanje lastnosti lezenja; na drugi strani pa izdelati metastabilne sisteme, kjer pride 

do samopoprave na osnovi precipitacije, predvsem tistih faz z nizko energijo zloga) 

 Raziskave maraging jekel (Študij mehanizma prepicitacije drobnih koherentnih delcev 

pri relativno nizkih temperaturah za pogoje  difuzije substitucijskih elementov v železu, 

ki ne slonijo na sistemih kovinskih karbidov. Izločevanje intermetalnih spojin je odvisno 

od aktivnosti posameznih elementov ter njihovimi interakcijskimi koeficienti v 

martezitnih latah. Zaradi te metastabilne narave martenzita imajo legirni elementi 

tendenco k izločevanju iz matrice. V maraging jeklih z visoko vsebnostjo niklja sta 

običajno utrjevalno izločeni dve fazi Ni3Mo in Ni3Ti.) 

 Raziskave nikljevih superzlitin (Izdelava nikljevih superzlitin zajema zahtevne visoko 

tehnološke metalurške procese, kar vključuje vakuumsko obdelavo taline in visoke sile 

med vročo predelavo v omejenem temperaturnem območju. »Know how«, ki je 

potreben za proizvodnjo visoko kvalitetnih nikljevih zlitin, zahteva poglobljeno 

razumevanje metalurških procesov.) 
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 Višanje dodane vrednosti jekel in zlitin s specialnimi metalurškimi postopki (Specialni 

metalurški postopki temeljijo na kontroli visokotemperaturnih termodinamskih 

pogojev, ki vladajo na fazni meji kovinska talina-žlindra-plinska faza. Za obvladovanje 

specialnih postopkov je potrebno poznavanje metalurških reakcij v talini (oksidacija, 

redukcija, izločanje, raztapljanje, modifikacija nekovinskih vključkov), reakcij taline z 

žlindro (oksidacija, redukcija, absorpcija, reakcije z nekovinskimi vključki v talini) in 

reakcije žlindre in taline z plinsko fazo (oksidacija, redukcija, ravnotežne topnosti 

plinov, nadušičenje, razvodičenje). Ti postopki so ponovnčna metalurgija, 

elektropretaljevanje pod žlindro (EPŽ), vakuumsko pretaljevanje z oblokom (VAR), 

vakuumsko razplinjevanje (VD), vakuumska oksidacija (VAD in VOD), vakuumsko 

indukcijsko pretaljevanje  (VIM). Zahteve kupcev vedno bolj obširne in se nanašajo na: 

čistost, segregacije, mikrostrukturo, materialne lastnosti. Vse te zahteve narekujejo 

vedno ostrejše pogoje za sprejemljivost dobavljenega materiala. Kljub temu, da 

proizvajalci jekla proizvajajo isto kvaliteto njihovi izdelki dosegajo različne cene glede 

na zgornje štiri pogoje. Tak primer je termoenergetika, kjer se zahteva visoka čistost 

nizka stopnja segregacij ter homogena mikrostruktura. Razlika v ceni med povprečnim 

materialom ter tistim z višjo čistostjo, manjšimi segregacijami, bolj homogeno 

mikrostrukturo in višjimi mehanskimi lastnostmi, je lahko tudi za 100 %.) 

 Raziskave na področju čistih jekel (obvladovanje procesa nastajanja nekovinskih 

vključkov, termodinamika v večkomponentnih sistemih) 

 Hitro strjujoče aluminijeve zlitin z izboljšanimi mehanskimi lastnostmi (Ustrezno 

mikrostrukturo, ki bo zlitini dala superiorne lastnosti, je mogoče doseči s postopki 

hitrega strjevanja. Na ta način se izoblikuje tipična amorfna mikrostruktura oziroma 

nanokristalinična mikrostruktura, ki se ob procesu popolnega vročega zgoščevanja 

(npr.: ekstruzije) konsolidira in transformira v mikrostrukturo z nanoizločki, kar ima za 

posledico boljše mehanske lastnosti tudi pri povišanih temperaturah.) 

 Načrtovanje novih zlitin za področje energetike (načrtovanje s pomočjo programskih 

orodji Termocalc in Dictra, porazdelitev karbidnih izločkov in intermetalnih faz 

materialov za energetska postrojenja odpornih proti deformaciji z lezenjem, študij 

termične krhkosti Cr-Mo feritnih avstenitnih jekel, spinodalni razpad delta ferita) 

 Raziskave na področju metalurgije prahov – plinska atomizacija (SIJ gre v izdelavo 

jekel s postopki metalurgije prahov, zato je za IMT pomembno, da osvoji tehnologijo 

plinske atomizacije. Tako bomo lahko nudili raziskovalno podporo na področju 

metalurgije prahov jeklenih izdelkov.) 

 Modeliranje metalurških procesov (izdelava jekla in aluminijevih zlitin, različni tipi 

ulivanj, toplo in hladno valjanje, toplotna obdelava, ogrevanje , modeliranje celotne 

procesne verige na podlagi fizikalnih modelov in umetne inteligence)  

 Raziskave na področju nerjavnih in superzlitin (raziskave termodinamičnih in 

metalurških parametrov pri pripravi taline in reakcijah z žlindro, vpliva modifikatorjev 

in nečistoč, vpliva dušika v visoko legiranih nerjavnih jeklih ter vpliva dvofazne 

mikrostrukture na fenomenologijo in kinetiko sproščanja deformacijske energije, 



INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE 

 

Izdaja 1                                                                                                                                          Letno poročilo za leto 2016 
                                                                                                                                                                             Stran 29 od 92 

 

raziskave korozije avstenitnega in dupleksnega nerjavnega jekla pod simuliranimi 

fiziološkimi pogoji) 

 Raziskave magnetnih materialov (razvoj nove generacije visoko permeabilnih 

elektropločevin z nizkimi močnostnimi izgubami - mehkomagnetni materiali, razvoj 

trajnih sintranih magnetov) 

 Raziskave lastnosti površinsko modificiranih materialov (razvoj metod za določevanje 

dinamičnih lastnosti površinsko modificiranih kovinskih materialov, določanje povezav 

med različnimi lastnostmi kovinskih materialov in njihove mikrostrukture ter vpliva 

lastnosti kovinskih materialov na nosilne lastnosti in možnost aplikacije trdih zaščitnih 

prevlek v preoblikovalnih procesih, tehnika površin in aplikacija v slovensko 

orodjarstvo) 

 Raziskave in-situ tvorbe aluminidov (material za uporabo v agresivnih medijih in 

povišanih temperaturah) 

 Inženirstvo mejnih površin in nanostrukture (reakcije rekonstrukcije površine in 

degradacije z namenom boljšega razumevanja njihovega osnovnega mehanizma 

fizikalno-kemijskih reakcij. Razvoj nanostrukturiranih zaščitnih plasti za preprečevanje 

biološkega nalaganja mikroorganizmov, izdelava plasti z izboljšanimi mehanskimi, 

adhezijskimi in korozijskimi lastnostmi z namenom preprečevanja adhezije 

mikroorganizmov v morski vodi.) 

 Raziskave materialov in specialnih kovinskih zlitin za različne tehnologije v 

ultravisokem in ekstremno visokem vakuumu (vakuumska optoelektronika, 

nanostrukturiranje površin z ionskim curkom za doseganje posebnih lastnosti) 

 Raziskave na področju naprednih jekel z visoko trdnostjo (razvoj tretje generacije 

naprednih visoko trdnostnih jekel) 

 Raziskave na področju recikliranja aluminija (načrtovanje reciklaže aluminijevega 

scraba glede na okarakteriziran vstopni material - določitev postopkov in parametrov 

posameznih delov reciklaže glede na potrebo čiščenja taline v odvisnosti od vnesenih 

nečistoč) 

 Raziskave na področju aluminijevih pen (sinteza in karakterizacija različnim 

aluminijevih pen, pripravljenih z različnimi postopki - metalurgija prahov, vroče 

valjanje, direktne metode penjenja itd., z odprto in zaprto poroznostjo) 

 Načrtovanje novih aluminijev zlitin za ekstremne mehanske lastnosti (sinteza, 

predelava, karakterizacija in mehansko preizkušanje aluminijevih zlitin z različnimi 

dodatki legirnih elementov, ki doprinesejo k izboljšanju mehanskih lastnosti) 

 Uporaba aluminijevih prahov (karakterizacija aluminijevih prahov in preizkušanje 

načinov njihove uporabe (npr: stiskanje in sintranje ter mehanske lastnosti 

produktov) 

 Raziskave difuzijskih in brezdifuzijskih transformacijskih procesov (Razvoj 

zasledovanja transformacijskih procesov na površini kovinskih materialov z različnimi 

analitskimi tehnikami in izdelava 3D modele mikrostrukture) 
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 Razvoj visokotrdnostnih jekel tretje generacije (razvojem nanobainitnih jekel in 

podobnih nanojekel ter z ustrezno porazdelitvijo ogljika med nanofazami, metode 

dodajanja nanodelcev v kovinske materiale za doseganje boljših mehanskih, obrabnih 

in drugih fizikalno-kemijskih lastnosti) 

 Razvoj materialov v termoenergetiki (razvijali bomo model za napoved odpornosti 

proti deformaciji z lezenjem in preostale dobe trajanja komponent na osnovi 

mikromehanskega modeliranja in modeliranja razvoja mikrostrukture s časom 

obratovanja) 

 Raziskave mehanizma oksidno disperzijskega utrjevanja (ODS utrjevanje lahkih 

aluminijskih zlitin na osnovi oksidov aluminija in redkih zemelj (Y, Sm) za izboljšanje 

njihovih trdnostnih lastnosti; in-situ utrjevanje jekel namenjenih visokim 

temperaturam na osnovi TiO2 faze)) 

 Modificiranje površin jekel z nitriranjem v pulzirajoči plazmi (raziskave bodo 

usmerjene v modificiranje površin z nitriranjem v pulzirajoči plazmi za doseganje 

povečane odpornosti proti obrabi, trajne dinamične trdnosti ter odpornosti proti 

popuščanju in koroziji) 

 Raziskave in razvoje večplastne prevleke po PACVD postopku (primeren za 

prekrivanje orodij večjih dimenzij s kompleksno geometrijo pri čemer dosegamo večjo 

vzdržljivost in manjšo porabo maziv ter kakovostno površino izdelka, in manjšo 

obremenitev okolja s škodljivimi substancami, ki so posledica razgradnje maziv) 

 Inženiringa površin titana in titanovih zlitin (osredotočali na razvoj modificiranja 

površin z nitriranjem v pulzirajoči plazmi za aplikacije v avtomobilski  in letalski 

industriji) 

 Raziskave pretaljevanja orodnih in hitroreznih jekel večjih dimenzij pod žlindro (EPŽ) 

(Raziskali bomo vpliv na proces nastanka začetne mikrostrukture orodnih jekel, kjer 

bomo zmanjšali velikost primarnih dendritnih celic s povečanjem števila kali na 

osnovi  dodatka redkih zemelj, drugih legirnih elementov in nanodelcev) 

 Raziskave strukturiranja in fukcionaliazcije površin (raziskave biološkega nalaganja, 

raziskave biokompatibilne površine odporne na obrabo Samočistilne površine in 

površine s spremenljivo omočljivostjo, raziskave biorazgradljive površine s primernimi 

mehanskimi lastnostmi in časovno omejeno funkcijo uporabe v biomedicinskih 

aplikacijah, raziskave samoorganizirane (ultra) tanke plasti za uporabo v sončnih 

panelih) 

 

Organizacijski cilji 

Na IMT je vzpostavljeno ustrezno vodenje inštituta, programskih skupin, laboratorijev in 

mladih raziskovalcev. Osnovni organizacijski cilj je vodenje z natančno opredeljenimi 

odgovornostmi. Skupaj z vodji programov je izdelan natančen časovni načrt izvajanja 

posameznih faz raziskovalnega programa, projektov vezanih na potrebe slovenske kovinske 

industrije, njihove mejnike in definirane zastavljene cilje. 
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Kadrovski cilji 

Na kadrovskem področju je ključni cilj ustvariti ekipo raziskovalcev, ki bodo pokrivali področja 

od metalurgije in kovinskih materialov, do nanoznanosti in nanotehnolgije pa vse do kemije, 

strojništva, fizike, vakuumske optoelektronike, modeliranja in drugih interdisciplinarnih znanj. 

Glede na industrijo zaradi katere smo bili ustanovljeni in glede na potrebe slovenske industrije 

menimo, da je nujno okrepiti področje modeliranja metalurških procesov, jeklarstva, 

poznavanje procesov pretaljevanja pod žlindro, sinteze in karakterizacije kovinskih materialov, 

različnih procesov in tehnologij povezanih s kovinskimi materiali, znanja s področja jekel in 

aluminija ter ostalih barvnih kovin in zlitin. Pomembno je, da se zaposluje kader, ki ustreza 

strateški usmeritvi inštituta. Pomembno je tudi, da raziskovalci, ki odhajajo v pokoj pred 

svojim odhodom svoja znanja in izkušnje prenesejo na mlajše raziskovalce, torej je potrebno 

nov kader zaposliti dovolj zgodaj, da se zagotovi možnost navedenega prenosa. 

 

Cilji nabave raziskovalne opreme: 

Vse od ustanovitve inštituta pa do danes vidimo  prednost inštituta v možnosti izdelave 

manjših šarž jekla, aluminija in drugih specialnih zlitin ter možnosti njihove nadaljnje predelave 

ob zmožnosti raznih toplotnih procesov in na koncu predvsem v celoviti karakterizaciji 

kovinskih materialov. Raziskovalna oprema inštituta mora tako biti prvenstveno usmerjena v 

izdelavo testnih zlitin z uporabo najmodernejših tehnik in namenjena karakterizaciji kovinskih 

materialov na makro (svetlobna mikroskopija), mikro, nano nivoju (vrstična elektronska 

mikroskopija), pa tudi karakterizaciji na atomski skali (presevna elektronska mikroskopija). 

Ciljna raziskovalna oprema inštituta je namenjena raziskavam površin kovinskih materialov, 

vse z namenom razvoja novih kovinskih materialov in modifikacije prostih površin.  

 

Cilji razmerja javna služba/tržna dejavnost 

Menimo, da je optimalno razmerje med izvajanjem raziskav v okviru projektov in programov, 

ki jih financira ARRS in tržno dejavnostjo, predvsem za slovensko industrijo, 70 proti 30 

odstotkov. Tako je lahko dosežena znanstvena odličnost in hkrati relevanca za industrijo. 

 

Cilji izobraževanja strokovnjakov  

Inštitut mora biti vključen v izobraževalni proces predvsem podiplomskih strokovnjakov s 

področja metalurgije, naprednih kovinskih materialov in tehnologij s področja kovin. Cilj 

inštituta je sodelovanje v izobraževalnem procesu v okviru Naravoslovnotehniške fakultete 

Oddelek za materiale in metalurgijo, Univerze v Ljubljani, kakor tudi sodelovanje v 

Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan in tudi drugje (inštitut ima podpisan sporazum z 

Universidade de  Sao Paulu v Braziliji in Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca v Argentini 

o izobraževanju študentov).  

 

V slovenskem prostoru je industrija na področju proizvodnje jekel in aluminija zelo uspešna in 

skupaj s kovinsko predelovalno industrijo prispeva velik delež v skupni BDP in hkrati omogoča 

veliko delovnih mest. Prav zaradi tega smo mnenja, da mora država podpirati obstoj 
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samostojnega javnega raziskovalnega zavoda, ki deluje na področju metalurgije, jeklarstva, 

aluminijske industrije in na področjih, ki jo potrebuje ostala kovinsko predelovalna industrija, 

energetika in druga sorodna področja.  

 

Srednjeročni cilji IMT so naslednji: 

 ohranjati in razvijati vlogo vodilnega inštituta na področju kovinskih materialov, 

 tesno sodelovanje z gospodarstvom, 

 zagotavljanje financiranja, ki omogoča stabilno rast in razvoj, 

 okrepitev znanstvene odličnosti,  

 ohraniti financiranja iz javnih sredstev preko programov in infrastrukture ter projektov 

pridobljenih na ARRS razpisih in povečevanje prihodkov pridobljenih z delom na trgu, 

 poslovanje v skladu z zahtevami ARRS in z zahtevami, ki jih predpisuje Zakon o zavodih 

ter računovodski standardi, 

 povezava z Naravoslovnotehniško fakulteto ter ostalimi inštituti in fakultetami, 

 vzdrževanje akreditacij kalibracijskih in preskuševalnih laboratorijev ter pridobitev 

novih, 

 skrb za nove investicije v moderno raziskovalno opremo, 

 širjenje delovanja IMT na področje zahodne, vzhodne in južne Evrope. 

Kvantitativni srednjeročni in dolgoročni kazalci, ki opredeljujejo cilje so bili postavljeni v letu 

2016 in bodo lahko ocenjeni v letih od 2017 do 2019. 

 

 

3.3. LETNI CILJI IMT, ZASTAVLJENI V PROGRAMU DELA IN FINANČNEM NAČRTU 

ZA LETO 2016 

 

Letni cilji so operativni cilji za doseganje srednjeročnih in dolgoročnih ciljev, vizije ter 

poslanstva. Operativni cilji za leto 2016 so bili postavljeni na vseh pomembnih področjih oz. 

vidikih poslovanja IMT. IMT želi ohranjati in razvijati vlogo vodilnega inštituta na področju 

kovinskih materialov. Cilj IMT je postati in ostati najboljši na področju kovinskih materialov v 

Sloveniji in tudi širše. S zboljšanjem znanstvene odličnosti bo lahko konkuriral na področju 

pridobivanja novih projektov v Sloveniji in Evropi. Z inovativnostjo, hitrim odzivom na trgu, bo 

postal zanimiv za industrijske partnerje. S transparentnim vodenjem programov in projektov 

kot tudi industrijskih pogodb bo opravljal svoje poslanstvo skladno z zakoni, predpisi in drugimi 

akti.  

 

3.3.1. Finančni cilji 

 V letu 2016 je načrtovano pozitivno poslovanje s presežkom prihodkov nad odhodki v 

višini 27.212 EUR. 

 V strukturi načrtovanih odhodkov v letu 2016 načrtujemo povečanje stroškov blaga in 

storitev. 
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 V letu 2016 je načrtovano razmerje med prihodki za izvajanje javne službe in prihodki 

od prodaje blaga in storitev na trgu 75/25.  

Merljivi kazalci: letna bilanca, računovodski izkazi 

 

3.3.2. Cilji na področju temeljnega in aplikativnega raziskovanja  

 Najmanj 20% vseh raziskovalcev mora dosegati zahtevano število točk za nosilca 

temeljnega projekta, to je (A1+A2+A3)>5točk. Najmanj 30% raziskovalcev z znanstveno  

raziskovalnimi nazivi od znanstvenega sodelavca dalje mora dosegati zahtevano število 

točk za nosilca temeljnega projekta, to je (A1+A2+A3)>5točk. 

 1/3 vseh raziskovalcev v vsaki programski skupini mora dosegati zahtevo po A' > 25 

 Na 1 FTE dobljen v okviru programa mora biti objavljen 1 članek v 1 ali 2 kakovostni 

četrtini. 

 Poleg tega je potrebno v letu 2016 ohraniti število patentov. Cilj je en do dva patenta 

letno na IMT. 

 Izvajanje raziskovalnih programov v okviru javne službe v višini 11,45 FTE 

 Izvajanje infrastrukturnega  programa v okviru javne službe v višini 3,00 FTE 

 Izvajanje raziskovalnih projektov v okviru javne službe v višini 6,74 FTE 

 Ohranjanje deleža sredstev iz Evropskih projektov. 

 Prijava na EU projekte  

 Merljivi kazalci: podatki dostopni v bazi SICRIS. 

 

3.3.3. Cilji na področju usposabljanja mladih raziskovalcev 

 Uspešno usposabljanje mladih raziskovalcev 

 V letošnjem letu načrtujemo dokončanje šolanja dveh mladih raziskovalcev 

 Pridobivanje uspešnih študentov za nove MR in pridobivanje mentorskih pozicij. 

Merljivi kazalci: novi mladi raziskovalci in ustrezno izvajanje programa usposabljanja MR  

 

3.3.4. Cilji na področju pedagoške dejavnosti 

 Načrtovano je vzdrževanje števila habilitacij raziskovalcev IMT v letu 2016 v primerjavi 

s prejšnjim letom;  

Merljivi kazalci: ohranitev habilitacij 

 

3.3.5. Cilji na področju sodelovanja z industrijo 

 Uspešno sodelovanje s slovensko industrijo jekla in aluminija tako v smislu 

pridobivanja projektov kot v smislu uspešne izvedbe zastavljenih ciljev. V letu 2016 

načrtujemo prijavo Programa (Verige vrednosti) v okviru Pametne specializacije na 

domeni Materiali kot končni produkti. V okviru Pametne specializacije kot z direktnimi 

pogodbami bomo nadaljevali sodelovanje s strateškimi partnerji Metal Ravne in Štore 

Steel, Acroni Jesenice, kot tudi Impol Slovenska Bistrica,Talum Kidričevo, Unior, TPV in 

ostalimi.  
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 Nadaljnje sodelovanje s podjetji na področju energetike (TEŠ, Te-Tol, TEB, Nek in 

ostali).  

 Ohranjanje prihodkov iz naslova tržne dejavnosti glede na leto 2015 

Merljivi kazalci: pogodbe z industrijo 

 

3.3.6. Cilji na področju vzdrževanje akreditacij kalibracijskih in preskuševalnih laboratorijev  

 Ohranitev akreditacije kalibracijskega in dveh preskuševalnih laboratorijev, po potrebi 

vpeljava novih akreditiranih postopkov. 

Merljivi kazalci: vzdrževanje akreditacijskih listin 

 

3.3.7. Cilji v investicije v moderno raziskovalno opremo 

 V letu 2016 nabava planirane raziskovalne opreme  

  Merljivi kazalci: nova oprema, uravnotežen razvoj vseh odsekov in laboratorijev. 

 

3.3.8. Cilj širjenja delovanja IMT na južne trge 

 V letu 2016 planiramo nadaljevanje pomoči IM (Inštitut za Mjeriteljstvo) BIH prav tako 

skupaj z CMRS in IPA EU pri vzpostavitvi Laboratorija za kontrolo energentov (planiran 

delež, ki bi ga naj prejel IMT v letu 2016 načrtujemo višino financiranja 36.000,00 €.  

Merljivi kazalci: projekti 

 

Poleg splošnih zgoraj navedenih ciljev planiranih v letu 2016 imajo vsi projekti svoje izvedbene 

cilje, katerih doseganje bomo tekoče spremljali. 

 

 

3.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV Z UPOŠTEVANJEM 

FIZIČNIH, FINANČNIH IN OPISNIH KAZALCEV  

 

Zastavljeni letni cilji za leto 2016 na vseh področjih poslovanja so bili zapisani v Programu dela 

IMT, kadrovskem in finančnem načrtu za leto 2016, ki ga je potrdil Upravni odbor IMT dne 

29.02.2016 na 69. redni seji (Sklep 69.5.1.) in Rebalansu programa dela, kadrovskega načrta in 

finančnega načrta za leto 2016 na 39. pisni seji dne 23. 12. 2015 (Sklep 39.1.). 

 

3.4.1. Doseganje finančnih ciljev 

3.4.1.1. Poslovni izid 

 

 V letu 2016 smo načrtovali pozitiven poslovni izid s presežkom prihodkov nad odhodki. 

Cilj je dosežen. Inštitut je zaključil poslovanje s presežkom prihodkov nad odhodki v 

višini 7.396,75EUR. Ustvarili smo presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne 

službe v višini 5.367,56 EUR in presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje tržne 

dejavnosti v višini 2.029,17 EUR. Načrtovan presežek iz javne službe se razlikuje od 
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načrtovanega zaradi dejstva, da je ARRS podaljšal rok za dokončanje izobraževanja 

mladi raziskovalki Nuši Pukšič do 15.4.2017. 

 V strukturi načrtovanih prihodkov v letu 2016 smo načrtovali razmerje javna služba trg 

70±5/30±5. Cilj je dosežen. Doseženo je razmerje javna služba/trg 78/22, kar je sicer 

odstopanje za 3 % od načrtovanega razmerja. Glede na to, da smo bili uspešni pri 

pridobitvi projekta MARTINA, se nam je to razmerje javna služa/trg nekoliko 

spremenilo, ker je MARTINA financirana iz evropskih strukturnih sredstev. Večji del 

industrijskih projektov je tako bil speljan preko projekta MARTINA, v primeru pa da 

tega projekta ne bi dobili, bi bile podpisane direktne pogodbe z industrijo, vendar v 

manjšem obsegu.  

 V strukturi načrtovanih odhodkov v letu 2016 smo načrtovali znižanje stroškov blaga in 

storitev. Cilj je dosežen. Stroške blaga in storitev smo glede na plan znižali, vendar so 

se nam povečali stroški na strani plačila šolnin mladim raziskovalcem in na strani 

organizacije dveh konferenc v letu 2016, ki sta se pokrili iz tržnih sredstev. Menim, da 

smo delovali racionalno, vendar smo zaradi večjega obsega (šolanje mladih 

raziskovalcev, organizacije konferenc) imeli tudi več stroškov. Kljub temu menimo da 

je cilj dosežen 

Merljivi kazalci: letna bilanca, računovodski izkazi 

 

3.4.2. Realizacija ciljev na področju javne službe MIZŠ oz. ARRS 

3.4.2.1. Realizacija ciljev na področju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter 

raziskovalnih projektov 

 

 V letu 2016 je bilo načrtovano da mora najmanj 20% vseh raziskovalcev dosegati 

zahtevano število točk za nosilca temeljnega projekta, to je (A1+A2+A3)>5točk. 

Najmanj 30% raziskovalcev z znanstveno  raziskovalnimi nazivi od znanstvenega 

sodelavca dalje mora dosegati zahtevano število točk za nosilca temeljnega projekta, 

to je (A1+A2+A3)>5točk. ARRS je med tem nekoliko spremenil točkovanje, tako da je 

skoraj nemogoče ocenti vrednost A1+A2+A3. Vendar več kot 30 % raziskovalcev z 

znanstveno  raziskovalnimi nazivi od znanstvenega sodelavca dalje dosega pogoje za 

nosilca temeljnega projekta. Cilj je dosežen. Od 31 raziskovalcev jih 10 dosega pogoj  

(A1+A2+A3)>5točk. 23 raziskovalcev ima enak ali višji naziv kot znanstveni sodelavec, 

torej jih 43 % dosega pogoj (A1+A2+A3)>5točk.  

 V letu 2016 je bilo načrtovano, da 1/3 vseh raziskovalcev v vsaki programski skupini 

mora dosegati zahtevo po A' > 25. Cilj je dosežen. V programski skupini P2-0050 od 6 

raziskovalcev dva nimata izpolnjenega pogoja A' > 25. V programski skupini P2-0132 

od 13 raziskovalcev eden nima  izpolnjenega pogoja A' > 25. V programski skupini P2-

0056 od 3 raziskovalcev eden nima izpolnjenega pogoja A' > 25.  

 V programski skupini P2-0132 od 13 raziskovalcev eden nima izpolnjenega pogoja A' 
> 25. V programski skupini P2-0056 od 3 raziskovalcev eden nima izpolnjenega pogoja 
A' > 25. V programski supini 

 Na IMT je samo eden raziskovalec, ki nima izpolnjenega pogoja A' > 25. 



INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE 

 

Izdaja 1                                                                                                                                          Letno poročilo za leto 2016 
                                                                                                                                                                             Stran 36 od 92 

 

 V letu 2016 mora na 1 FTE dobljen v okviru programa biti objavljen 1 članek v 1 ali 2 

kakovostni četrtini. Cilj je dosežen. Celotno število FTE v okviru treh programskih 

skupin znaša 11,25 FTE, objavljenih pa je bilo 16 člankov v prvi četrtini in 9 člankov v 

drugi četrtini. V letu 2016 je bilo le 21 člankov v prvi in drugi četrtini torej je za 19 % 

povečanje števila objav glede na predhodno leto. 

 Poleg tega je potrebno v letu 2016 ohraniti število patentov. Cilj je en do dva patenta 

letno na IMT. Cilj je dosežen. V letu 2016 imamo dva mednarodna patenta in prijavo 

treh patentov 

 Izvajanje raziskovalnih programov v okviru javne službe v višini 11,45 FTE. Cilj je 

dosežen. IMT ima tri programske skupine, ki skupaj štejejo 11,45 FTE.  

 Izvajanje infrastrukturnega  programa v okviru javne službe v višini 3,00 FTE. Cilj je 

dosežen. Izvajamo infrastrukturni program v višini 3,00 FTE. V letošnjem letu smo 

dobili podaljšanje infrastrukture v enaki višini. 

 Izvajanje raziskovalnih projektov v okviru javne službe v višini 6,73 FTE. Cilj je dosežen. 

V letu 2016 smo izvajali ARRS projekte v višini 6,74 FTE.  

 Ohranjanje deleža sredstev iz Evropskih projektov. Cilj je dosežen. Število FTE v okviru 

Evropskih projektov ostaja na ravni iz 2016. V kolikor pa projekt MARTINA, ki je 

financiran iz Evropskih strukturnih skladov štejemo med Evropske projekte pa je ta 

delež veliko večji. 

 Prijava na EU projekte. Cilj je dosežen. IMT se je prijavil na en EU projekta v okviru 

RFCS. 

 

3.4.2.2. Realizacija ciljev na področju usposabljanja mladih raziskovalcev 

 

 Načrtovano je bilo uspešno usposabljanje mladih raziskovalcev. Cilj je dosežen. V letu 

2016 je potekalo uspešno usposabljanje  desetih mladih raziskovalcev,  

 V letu 2016 bi morala dokončati šolanje mlada raziskovalka Nuša Pukšič, ki pa zaradi 

osebnostnih težav ni uspela pravočasno pripraviti doktorske naloge. Zaradi zaustavitve 

financiranja ARRS, smo bili prisiljeni prekiniti zaposlitev Nuše Pukšič. Med tem je 

kandidatka uspešno objavila dva članka in pripravila doktorsko nalogo, ki jo bo 

zagovarjala v naslednjih dneh.  Cilj ni dosežen. 

 Pridobivanje uspešnih študentov za nove MR. Cilj je dosežen. V letu 2016 smo uspeli 

pridobiti dva nova mlada raziskovalca, ki jima doktorsko usposabljanje financira ARRS, 

in sicer Božo Skela in Martin Topole. Financiranje se je začelo oktobra 2016.  

 

3.4.2.3. Realizacija ciljev na področju pedagoške dejavnosti 

 

 Načrtovano je vzdrževanje števila habilitacij raziskovalcev IMT v letu 2016 v primerjavi 

s prejšnjim letom. Cilj je dosežen. Ohranitev števila habilitacij. 
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3.4.2.4. Realizacija ciljev na področju sodelovanja z industrijo 

 

 Cilj je bil uspešno sodelovanje s slovensko industrijo jekla in aluminija tako v smislu 

pridobivanja projektov kot v smislu uspešne izvedbe zastavljenih ciljev. V letu 2016 

smo načrtovali prijavo Programa (Verige vrednosti) v okviru Pametne specializacije na 

domeni Materiali kot končni produkti. V okviru Pametne specializacije kot z direktnimi 

pogodbami smo načrtovali sodelovanje s strateškimi partnerji Metal Ravne in Štore 

Steel, Acroni Jesenice, kot tudi Impol Slovenska Bistrica,Talum Kidričevo, Unior, TPV in 

ostalimi.  Cilj je dosežen. V letu 2016 smo sodelovali s strateškimi partnerji SIJ in Štore 

Steel kot tudi Impol Slovenska Bistrica v okviru direktnih pogodb. Poleg tega smo bili 

uspešni na področju Pametne specializacije, kjer smo pridobili projekt MARTINA.  

 Nadaljnje sodelovanje s podjetji na področju energetike (TEŠ, Te-Tol, TEB, Nek in 

ostali).  Cilj je dosežen. Realiziran prihodek na tem področju je bil 30.316,00EUR.  

 Ohranjanje deleža prihodkov iz tržne dejavnosti glede na leto 2015. Cilj je dosežen. 

Delež tržne dejavnosti v deležu prihodkov je bil načrtovan 30 ±5 % (22% v letu 2016). 

Glede na to, da smo bili uspešni pri pridobitvi projekta MARTINA, se nam je to razmerje 

javna služa/trg nekoliko spremenilo, ker je MARTINA financirana iz evropskih 

strukturnih sredstev. Večji del industrijskih projektov je tako bil speljan preko projekta 

MARTINA, v primeru pa da tega projekta ne bi dobili, bi bile podpisane direktne 

pogodbe z industrijo, vendar v manjšem obsegu.  

 

3.4.2.5. Realizacija ciljev na področju vzdrževanje akreditacij kalibracijskih in preskuševalnih 

laboratorijev  

 

 Ohranitev akreditacije kalibracijskega in dveh preskuševalnih laboratorijev, po potrebi 

vpeljava novih akreditiranih postopkov. Cilj je dosežen. Cilj ohranitve statusa nosilca 

nacionalnih etalonov za področje tlaka Laboratorij za metrologijo tlaka ISO 17025 in cilj 

ohranitve akreditacije ISO 17025 Mehanskega laboratorija in cilj ohranitve akreditacije  

ISO 17025 Laboratorija za metalografijo je bil dosežen. 

 

3.4.2.6. Realizacija ciljev investicije v moderno raziskovalno opremo 

 

 V letu 2016 je bila planirana nabava raziskovalne opreme. Planirali smo nabavo 

opreme za izdelavo in načrtovanje razvoja mikrostrukture in lastnosti pri sintezi jekla z 

ulivanjem in ogrevanjem za vročo predelavo (Thermocalc, indukcijska peč za izdelavo 

zlitin na zraku in ogrevalna peč), analitičnega kvadropolnega masnega spektrometra za 

določanje sestave plinov z visoko občutljivostjo, natančne žage na diamantno nitko in 

nadgradnje SEMa. Prva postavka je bila v celoti realizirana. Nabave analitičnega 

kvadropolnega masnega spektrometra v letu 2016 nismo uspeli speljati, ker se je 

postopek javnega naročila zavlekel. Naprava bo dobavljena v naslednjih dneh. Nabavo 

ostalih dveh oprem pa smo prestavili v leto 2017. Cilj je delno dosežen. Prvi dve opremi 

smo nabavili, oziroma smo v fazi nabave zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega 
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naročanja.  Nabavo ostalih dveh oprem pa smo prestavili v leto 2017. Poleg tega smo 

se odločili da nekaterih nabav manjših oprem ne speljemo, ker v letu 2017 načrtujemo 

nabavo novega mikroskopa (SEM z ustrezno analitsko opremo), nujno potrebnega za 

izvedbo večjih projektov za javno službo in trg.  

 

2.4.2.7. realizacija cilja širjenja delovanja IMT na južne trge 

 

 V letu 2016 smo planirali nadaljevanje pomoči IM (Inštitut za Mjeriteljstvo) BIH prav 

tako skupaj z CMRS in IPA EU pri vzpostavitvi Laboratorija za kontrolo energentov 

(planiran delež, ki bi ga naj prejel IMT v letu 2016 prejel je 36.000,00 €. Cilj je dosežen. 

Na projektu vzpostavitve laboratorijev za kontrolo energentov smo dobili 36.000 € od 

katerih je za dokončanje projekta 12.000 € prenešeno v leto 2017.  

 

3.4.2.8.  Ocena realizacije kadrovskega plana 

 

Kadrovski plan je bil potrjen s programom dela, kadrovskim planom in finančnim načrtom 

2016 in rebalansom. Po tem planu je bilo planiranih 62 zaposlenih koncem leta 2016. Plan je 

dosežen. Koncem leta 2016 je bilo na IMT 61 zaposlenih. V mesecu decembru je ena od 

zaposlenih prekinila delovno razmerje, zaradi osebnih razlogov. 

 

3.4.2.9.  Realizacija drugih pomembnejših ciljev v 2016 

 

IMT je v letu 2016 uresničil druge načrtovane cilje, opredeljene v programu dela. 

 

Konferenca ICM&T in Metalurški posvet 

IMT je uspešno organiziral 24. Mednarodno konferenco o materialih in tehnologijah (24. 

ICM&T), ki je potekala od 28. do 30. septembra 2016 v Portorožu. Konference se je v letu 2016 

udeležilo 217 ljudi iz 17 držav. IMT je  v okviru konference tudi organiziral Posvet, ki nadaljuje 

s tradicionalno osrednjo mednarodno razpravo na raziskovalnem področju materialov in 

tehnologij v Sloveniji. Naslov letošnjega posveta je bil: Napredni materiali in tehnologije za 

krožno proizvodnjo s podnaslovom Doseganje konkurenčnosti, prilagodljivosti in fleksibilnosti 

na globalnem trgu.  

 

SRIP MATPRO 

IMT je glavni pobudnik in organizator SRIPA na področju materialov. Kljub temu, da je 

prijavitelj Gospodarska zbornica Slovenija, je vodja SRIPA delno zaposlena na GZ in delno na 

IMT. Strateški svet za Metalurgijo je na predlog članov SSM (Strateškega sveta za metalurgijio 

z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenje kovinske industrije, Združenje kovinskih 

materialov in nekovin, Združenje kemijske industrije ter posamezna podjetja in druge 

organizacije pripravil prijavo na razpis Stateškega razvojnega partnerstva na MGRT z dnem 

15.11.2016. 
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Strateško razvojno - inovacijsko partnerstvo – Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) (v 

nadaljevanju: SRIP) je bilo ustanovljeno kot partnerstvo v okviru GZS s ciljem povezovanja 

članov GZS, ki so zainteresirani za povezovanje v okviru SRIP-a tako, da bo dosežena kritična 

masa kompetenc in kapacitet deležnikov za zagotovitev reprezentativnosti in pokrivanja 

celotnega področja usmerjenosti v nove prebojne tehnologije in produktne smeri na podlagi 

skupnega nastopa več deležnikov.   

 

Projekt MARTINA 

V letu 2016 smo uspeli pridobiti večji projekt MARTINA. IMT je poslovodeči konzorcijski 

partner in vodja konzorcija, ki izvaja program »MAteRiali in Tehnologije za Nove Aplikacije«: 

MARTINA. Vrednost projekta je 9.632.333,33 €, od katerega bodo lastna sredstva znašala 

3.641.160,41 in sofinanciranje bo v višini 5.991.172,92 €. 

 

Revija Materiali in tehnologije / Materilas and Technology 

V letu 2016 smo zamenjali glavnega urednika revije z namenom strožje selekcije objav in 

uvedbe plačljivih člankov. Revija MIT, ki jo izdaja IMT je zaradi solidnega IF dovolj popularna, 

da si lahko tovrstne spremembe privoščimo in gradimo na večji kvaliteti in prepoznavnosti.  

 

3.5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju 

Programa dela  

 

Pri realizaciji izvajanja programa ni bilo večjih težav.   

 

3.6 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi 
cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let 
 

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi v podobnem obsegu kot so bili v prejšnjih letih. Na 

inštitutu smo usmerjeni v povečanje znanstvene odličnosti. Te cilje uresničujemo prvenstveno 

z ustrezno kadrovsko politiko. Na drugi strani je glavnina raziskovanja v zadnjih letih usmerjena 

v področje kovinskih materialov in metalurgijo, ki je v slovenskem prostoru ena od 

pomembnejših gospodarskih panog. Glede na to, da se je del raziskovanj preusmerilo v to 

področje je na začetku težko pričakovati večje število objav, na kar pa računamo da se bo v 

letu ali dveh precej spremenilo. V primerjavi z letom 2015 je bilo 2016 na IMT objavljenih za 

20 % več zelo dobrih člankov (Q1 in Q2). A'' se je glede na leto 2015 povečal za 37 %, A' pa za 

28 %. Poleg tega smo imeli v letu 2016 štiri izredne dosežke (A'') in tudi dve objavo v Scientific 

Reports od Nature z IF 5,4.  
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3.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene 

standarde in merila, kot jih je zapisalo pristojno ministrstvo in ukrepi za 

izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja IMT 

 

Za IMT je najpomembnejši kazalnik gospodarnosti poslovni izid. Dokler je ta pozitiven, je 

poslovanje gospodarno. V letu 2016 je bil le-ta dosežen. IMT je leto 2016 zaključil s presežkom 

prihodkov nad odhodki v višini 7.396,75 EUR .   

 

Učinkovitost 

V letu 2016 smo pridobili projekt MARTINA na domeni materiali kot končni produkti. Na ta 

način smo se še precej tesneje povezali z gospodarstvom. Ne gre samo za to da smo uspeli pri 

pridobiti projekt, ampak smo na osnovi taktičnih potez in uspešnega povezovanja, uspeli 

izvesti enotno prijavo in tako združiti celotno področje metalurgije.  

 

3.8. Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora javnih financ 

  

V letu 2016 je bila izvedena notranja revizija s pomočjo zunanje revizijske hiše Adacta d.o.o..  

 

V skladu s pogodbo o izvedbi notranje revizijskih storitev smo opravili notranjo revizijo 

računovodskih izkazov za leto 2016. 
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Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

 

 

 
 



INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE 

 

Izdaja 1                                                                                                                                          Letno poročilo za leto 2016 
                                                                                                                                                                             Stran 42 od 92 

 

 
 

 

 



INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE 

 

Izdaja 1                                                                                                                                          Letno poročilo za leto 2016 
                                                                                                                                                                             Stran 43 od 92 

 

 
 

 

 



INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE 

 

Izdaja 1                                                                                                                                          Letno poročilo za leto 2016 
                                                                                                                                                                             Stran 44 od 92 

 

3.8.1. Povzetek poročila notranjega revizorja 

 

Notranji revizor je v januarju in februarju 2017 je izvedel notranjo revizijo računovodskih 
izkazov za leto 2016. 
 
Povzetek poročila notranjega revizorja 

 

Notranji revizor je v januarju in februarju 2017 na osnovi sklenjene pogodbe o izvedbi 

notranjerevizijskih storitev v Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije (v nadaljevanju tudi 

Inštitut) izvedel notranjerevizijski pregled skladnosti računovodskih izkazov Inštituta z določili 

Zakona o računovodstvu in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi ter 

Slovenskimi računovodskimi standardi, za poslovno leto 2016. 

 

Revizijski pregled je obsegal preveritev pravilnosti naslednjih izkazanih postavk v 

računovodskih izkazih Inštituta za leto 2016: neopredmetena sredstva, nepremičnine, oprema 

in druga opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne terjatve iz 

poslovanja, dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah, kratkoročne terjatve do 

kupcev, dani predujmi in varščine, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta, druge kratkoročne terjatve, aktivne časovne razmejitve, zaloge, kratkoročne 

obveznosti za prejete predujme in varščine, kratkoročne obveznosti do zaposlenih, 

kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, 

kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, pasivne časovne 

razmejitve, druge dolgoročne obveznosti, obveznosti za neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva ter presežek prihodkov nad odhodki. Postavke v izkazu 

prihodkov in odhodkov so bile preverjene v povezavi s pregledanimi postavkami bilance 

stanja. Revizor je podal zagotovilo, da je Inštitut pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2016 

spoštoval veljavne predpise. 

 

Revizor je med izvajanjem notranjerevizijskih postopkov podal tudi priporočilo za izboljšanje 

delovanja notranjih kontrol na področju gospodarjenja z neopredmetenimi in opredmetenimi 

osnovnimi sredstvi ter na področju spremljave zapadlosti terjatev.     
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3.9. Pojasnila na področjih kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso 

bili doseženi 

 

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. 

 

3.10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na gospodarstvo, 
socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 
 
Inštitut deluje na področju kovinskih materialov in je tesno povezan in vpet v raziskave in 

razvoj podjetji, ki delujejo na tem področju. Pretežni del metalurških in kovinsko predelovalnih 

podjetji deluje v regijah, ki so manj razvite oziroma na področjih, kjer je  doma tradicionalna 

industrija. Sodelovanje inštituta z tovrstnimi gospodarskimi panogami ima vpliv na 

gospodarstvo in konkurenčno prednost podjetji. Ker so te panoge doma večinoma v manj 

razvitih regijah in ker so to podjetja, ki dajejo stabilne službe je zelo pomembno, da se na ta 

način tudi ohranjajo delovna mesta in na ta način skrbi za razvoj teh področji. 

 

Inštitut tesno sodeluje z večino podjetji na področju metalurgije, kovinsko predelovalnem 

področju, orodjarstvu, energetiki, na področju ekologije in varstva okolja. Projekti, ki jih izvaja 

posegajo tako na konkurenčni dvig proizvodnje, kot na področje ekologije z recikliranjem in 

krožnim gospodarstvom, tudi na področje modeliranja metalurških procesov kot na področje 

varnosti v energetskih objektih.  

 

3.11. Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih 

3.11.1 Realizirane investicije in investicijsko vlaganje 

 

IMT je v letu 2016 nabavil osnovna sredstva v skupni vrednosti 197.115,52 EUR. Od teh 

sredstev je IMT zagotovil celoten znesek oz. je 31.706,70 EUR zagotovila ARRS za nakup 

Opreme za izdelavo in načrtovanje razvoja mikrostrukture in lastnosti pri sintezi jekla z 

ulivanjem in ogrevanjem za vročo predelavo. Navedena oprema je sklop treh posameznih 

kosov opreme in sicer Odprte indukcijske peči, peči EUP in podporne programske opreme 

Thermocalc v skupni nabavni vrednosti 126.091,93 EUR. IMT je v letu 2016 nabavil tudi dva 

digestorija  za namene laboratorijskega  izvajanja analiz v skupni nabavni vrednosti  17.852,68 

EUR. Poleg navedene opreme je IMT  v sodelovanju s tujim partnerjem na področju vakuumske 

tehnike pridobil deset merilnih membranskih instrumentov namenjenih za izvajanje kalibracij 

v skupni nabavni vrednosti 7.596,21 EUR. Ostalo nabavljeno opremo tvorijo pohištvo, 

računalniška oprema, drobni inventar in podaljšanje licenc za poštni strežnik. 

 

V letu 2016 je bil s strani ARRS nakazan tudi znesek v višini 28.544,88 EUR za nakup 

Konfokalnega svetlobnega mikroskopa nabavljenega v letu 2015.   
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Obračunsko 

Naziv opreme Nabavna vrednost 

VIRI SREDSTEV V % 

MIZŠ ARRS Lastna sredstva Drugo 

LICENCE ZA RAČUNALNIŠKE PROGRAME 40.500,62     40.500,62   

POHIŠTVO 1.018,03     1.018,03   

OPREMA LABORATORIJEV 111.670,69   31.706,70 79.963,99   

RAČUNALNIKI IN TISKALNIKI 38.921,64     38.921,64   

DRUGA OPREMA 5.004,54     5.004,54   

SKUPAJ 197.115,52 0,00 31.706,70 165.408,82 0,00 

 
Denarni tok 

Naziv opreme Nabavna vrednost 

VIRI SREDSTEV V % 

MIZŠ ARRS Lastna sredstva Drugo 

LICENCE ZA RAČUNALNIŠKE PROGRAME 41.168,41     41.168,41   

POHIŠTVO 1.284,45     1.284,45   

OPREMA LABORATORIJEV 107.285,73   60.251,58 47.034,15   

RAČUNALNIKI IN TISKALNIKI 40.787,68     40.787,68   

DRUGA OPREMA 4.763,00     4.763,00   

SKUPAJ 195.289,27 0,00 60.251,58 135.037,69 0,00 

 
3.11.2. Investicijsko vzdrževanje 

 

V letu 2016 IMT ni izvajal investicijsko vzdrževalnih del.  

 
3.12 Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 
 

3.12.1. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s nepremičnim premoženjem 

 
Planirano: 
Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. 
V letu 2016 nismo planirali pridobitve nepremičnega premoženja in ga prav tako nismo 

pridobili. 

 
Planirano: 
Obrazec št. 2: Načrt razpolaganja z zemljišči. 
V letu 2016 nismo planirali razpolaganja z zemljišči in prav tako nismo razpolagali z njimi. 

 
Planirano: 
Obrazec  št.  2a:  Načrt  razpolaganja  s  stavbami  in  deli  stavb. 
V letu 2016 nismo planirali razpolaganja  s  stavbami  in  deli  stavb in prav tako nismo 

razpolagali z njimi. 
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Planirano: 
Obrazec  št.  3:  Načrt  najema  nepremičnega  premoženja  za  potrebe  drugih  državnih  
organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov  
V letu 2016 nismo planirali najema  nepremičnega  premoženja  za  potrebe  drugih  državnih  
organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov. 

 
Planirano: 
Obrazec  št.  4:  Načrt oddaje v najem za zemljišča   
V letu 2016 nismo planirali oddaje v najem za zemljišča. 
 
Planirano: 
Obrazec  št.  4a:  Načrt oddaje v najem za stavbe in dele stavb   
V letu 2016 smo planirali oddaje v najem za stavbe in dele stavb   
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KATASTRSKA  
OBČINA IN  
ŠIFRA  
KATASTRSKE  
OBČINE  

ID  
OZNAKA  
STAVBE  
 

ID  
OZNAKA  
DELA  
STAVBE  
 

PREDVIDENA  
MESEČNA  
NAJEMNINA 
 

METODA  
ODDAJE V  
NAJEM  
 

EKONOMSKA  
UTEMELJENOST  
 

1 1723  
VIČ 

4778 (dve 
garsonjeri 
združeni v eno 
stanovanje) 

12 12 x 260,00 € Neposredna 
pogodba 

zaposleni na 
IMT  

1 1723  
VIČ 

4778 
(Garsonjera 1) 

12 5 x 100 € Neposredna 
pogodba 

Gostujoči 
raziskovalec 

2 1723  
VIČ 

4778 
(Garsonjera 2) 

12 5 x 100 € Neposredna 
pogodba 

Gostujoči 
raziskovalec 

       

    
SKUPAJ: 4.120,00 € 

  

 
V letu 2016 smo realizirali oddaje v najem za stavbe in dele stavb   
 
   

ZAP.  
ŠTEVILKA  
 

KATASTRSKA  
OBČINA IN  
ŠIFRA  
KATASTRSKE  
OBČINE  

ID  
OZNAKA  
STAVBE  
 

ID  
OZNAKA  
DELA  
STAVBE  
 

PREDVIDENA  
MESEČNA  
NAJEMNINA 
 

METODA  
ODDAJE V  
NAJEM  
 

EKONOMSKA  
UTEMELJENOST  
 

1 GRADIŠČE II 
LEPI POT 11 

969  12 x 213 € Neposredna 
pogodba 

Itis 

1 2679 
GRADIŠČE II 
LEPI POT 11 

969  2 x 100 €,  
1 x 143 € 

1 x 67 €  

Neposredna 
pogodba 

Gostujoči 
raziskovalec 

2 1723  
VIČ 

4778 12 1 x 77 €  
1 x 193 € 

1 x 48 €  

Neposredna 
pogodba 

Gostujoči 
raziskovalec 

3 1723  
VIČ 

4778 12 12 x 263€ Neposredna 
pogodba 

zaposleni IMT 
Ferdo Hatić 

       

    
SKUPAJ: 6.440 € 
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3.12.2.  Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s premičnim premoženjem 

 

Planirano: 
Obrazec  št.  5  Načrt pridobivanja premičnega premoženja  
V letu 2016 smo planirali pridobivanja premičnega premoženja (raziskovalna oprema) 
 

 ZAP.  
ŠTEVILKA  
 

VRSTA  
PREMIČNEGA  
PREMOŽENJA 

OKVIRNI   
OBSEG  
PREMIČNIN  

PREDVIDENA  
SREDSTVA   
(v EUR)  

EKONOMSKA  
UTEMELJENOST  
 

1 

Oprema za izdelavo in načrtovanje 
razvoja mikrostrukture in lastnosti 
pri sintezi jekla z ulivanjem in 
ogrevanjem za vročo predelavo 

 105.689,00 € 
Nujna oprema za 
izvedbo določenih 
projektov 

2 
Analitični kvadrupolni masni 
spektrometer za določanje sestave 
plinov z visoko občutljivostjo 

 77.474,88 € 
Nujna oprema za 
izvedbo določenih 
projektov 

3 
Natančna žaga na diamantno nitko 
za razrez vzorcev za TEM 

 32.000,00 € 
Nujna oprema za 
izvedbo določenih 
projektov 

4 
Nadgradnja SEM na Windows 10 
in nadgradnja JEOL in INCA 

 20.000,00 € 
Nujna oprema za 
izvedbo določenih 
projektov 

5 

Vrstični elektronski mikroskop z 
možnostjo rezanja vzorcev na 
osnovi Ga ionov in izvajanja 3D 
EDS in EBSD analiz 

 250.000,00 € 
Nujna oprema za 
izvedbo določenih 
projektov 

 
 
SKUPAJ: 495.163,00 € 

  

 
V letu 2016 smo realizirali pridobivanja premičnega premoženja (raziskovalna oprema) 
 

ZAP.  
ŠTEVILKA  
 

VRSTA  
PREMIČNEGA  
PREMOŽENJA 

OKVIRNI   
OBSEG  
PREMIČNIN  

PREDVIDENA  
SREDSTVA   
(v EUR)  

EKONOMSKA  
UTEMELJENOST  
 

1 

Oprema za izdelavo in načrtovanje 
razvoja mikrostrukture in lastnosti 
pri sintezi jekla z ulivanjem in 
ogrevanjem za vročo predelavo 

 
126.091,93 € 

(upoštevan DDV) 

Nujna oprema za 
izvedbo določenih 
projektov 

2 Dva digestorija  
17.852,68 € 

(upoštevan DDV) 

Nujna oprema za 
izvedbo določenih 
projektov 

 
 
SKUPAJ 143.944,61 € 

  

 

 

 

 

 

 

 



INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE 

 

Izdaja 1                                                                                                                                          Letno poročilo za leto 2016 
                                                                                                                                                                             Stran 49 od 92 

 

UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA 

KOLIČINA 
PREDVIDENA 
SREDSTVA 

REALIZACIJA 
VRSTA 

PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST 

OPOMBA 

DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE               

IMT Ljubljana 4 
raziskovalna 
oprema 

1 200.000 € Ne 
Javno 
naročilo 

126.091,93 € 

Nakup bo 
izveden v letu 
2017 * 

IMT Ljubljana 5 
raziskovalna 
oprema 

1 200.000 € ne    

IMT Ljubljana 6 
raziskovalna 
oprema 

1 100.000 € Da 
Nakup 
(zbiranje 
ponudb) 

17.852,68 € 
dosežena nižja 
cena 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport 

  Skupaj: 500.000 €     143.944,61 €   

 

 

UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA 

KOLIČINA 
PREDVIDENA 
SREDSTVA 

REALIZACIJA 
VRSTA 

PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST 

OPOMBA 

MOTORNA VOZILA               

IMT Ljubljana 1 Osebno vozilo 1 30.000 € NE  

 

 

INFORMACIJSKA OPREMA               

IMT Ljubljana 1 
Informacijska 
oprema 

1 20.000 € DA 
Zbiranje 
ponudb 19.500,00 € 

 

IMT Ljubljana 2 
raziskovalna 
oprema 

1 20.000 € DA 
Zbiranje 
ponudb 

19.422,00 €  

IMT Ljubljana 3 
raziskovalna 
oprema 

1 20.000 € NE 
Nakup 
(zbiranje 
ponudb) 

  

DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE               

IMT Ljubljana 1 
raziskovalna 
oprema 

1 200.000 € Da 
Javno 
naročilo 126.091,93 € 

dosežena nižja 
cena 

IMT Ljubljana 2 
raziskovalna 
oprema 

1 200.000 € ne   *glej opombo 

IMT Ljubljana 3 
raziskovalna 
oprema 

1 100.000 € Da 
Nakup 
(zbiranje 
ponudb) 

17.852,68 € *glej opombo 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport 

  Skupaj: 500.000 €     143.944,61 €   

 

*Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2016 vsebuje podatke o realiziranih 

nabavah raziskovalne opreme v letu 2016. Analitični kvadrupolni masni spektrometer za 

določanje sestave plinov z visoko občutljivostjo je v fazi nabave (nakup se je zavlekel v 2017 

zaradi javnega razpisa). Žago na diamantno nitko, nadgradnjo SEMa in nov SEM pa nismo 

kupila, zaradi testiranja nove analitske tehnike. V primeru, da se izkaže da analitska tehnika 

SXES res omogoča kar obljublja proizvajalec, bo to predstavljalo revolucijo na področju 

analitike v metalurgiji. Zato smo se odločili analitsko tehniko SXES natančno preskusiti in v 

primeru uspešnih analiz kupiti v letu 2017. Manjše raziskovalne opreme v skupni vrednosti ne 

navajamo posebej v preglednici. Navedena je v tabeli pod točko 3.12.2. 

  

3.13. Investicijsko poročilo 

 

V letu 2016 nismo imeli investicijskih projektov. 
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3.14. Analiza kadrovanja 

 

Na dan 31. 12. 2016 je bilo na inštitutu 61 zaposlenih, kar je enako 57,1 FTE. Leto prej, na dan 

31. 12. 2015 je bilo na inštitutu 58 zaposlenih, kar je enako 53,325 FTE. V letu 2016 se je 

upokojil znanstveni svetnik skladno z ZUJF-om in 1 letnim podaljšanjem. Njegovo mesto še 

nismo nadomestili. Poleg tega imamo še odprto mesto za 25 % delovnega časa upokojene 

znanstvene svetnice. V letu 2016 smo pridobili dva nova mlada raziskovalca financiranega s 

strani ARRS.  

 

V letu 2016 sta se upokojila dva raziskovalca znanstvena svetnika (1.7.2016 in 1.1.2017). Enega 

znanstvenega sodelavca še nismo nadomestili.   

 

V letu 2016 je horizontalno napredovalo 9 zaposlenih od tega 6 raziskovalcev. Skladno z 

zakonodajo so se jim dohodki povečali.  

 

Na področju varstva in zdravja pri delu smo v letu 2016 napotili 9 zaposlenih na preverjanja 

znanja s področja varstva pri delu, varstva pred požarom in varnega dela z nevarnimi 

kemikalijami. Pred prvo zaposlitvijo pa smo še dodatno napotili 7 novih sodelavcev na 

preventivne zdravniške preglede in enega javnega uslužbenca na kontrolni pregled. 

 

3.14.1. Zaposleni na dan 31. 12. 2016 v dejanskem številu in FTE 

 

Preglednica: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih 

  

Načrtovano št. 
zaposlenih na dan 31. 

12. 2016 

Št. zaposlenih na dan 
31. 12. 2016 

REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 
(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, 
H017003, H018001) 30 29 

nedoločen čas 23 24 

določen čas 7 5 

DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen 
ZDR-1) 
(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, 
H017003, H018001) 2 2 

nedoločen čas 0 0 

določen čas 2 2 

MLADI RAZISKOVALCI 
(DM H017002, H017003 IN H018001) 8 9 

nedoločen čas 0 0 

določen čas 8 9 

STROKOVNO OSEBJE 
(DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1) 15 16 

nedoločen čas 15 15 

določen čas 0 1 

ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO 
TEHNIČNO OSEBJE 
(DM plačne podskupine J2 in J3) 5 5 
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Načrtovano št. 
zaposlenih na dan 31. 

12. 2016 

Št. zaposlenih na dan 
31. 12. 2016 

nedoločen čas 5 5 

določen čas 0 0 

Skupaj 60 61 

 

Preglednica: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih - 

FTE. 
 

  

Načrtovano št. 
zaposlenih v FTE na dan 

31. 12. 2016 

Št. zaposlenih v FTE na 
dan 31. 12. 2016 

REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 
(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, 
H017003, H018001) 28,05 26,7 

nedoločen čas 28,05 21,7 

določen čas 6,6 5 

DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen 
ZDR-1) 
(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, 
H017003, H018001) 0,4 0,4 

nedoločen čas 0 0 

določen čas 0,4 0,4 

MLADI RAZISKOVALCI 
(DM H017002, H017003 IN H018001) 8 9 

nedoločen čas 0 0 

določen čas 8 9 

STROKOVNO OSEBJE 
(DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1) 15 16 

nedoločen čas 15 15 

določen čas  0  1 

ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO 
TEHNIČNO OSEBJE 
(DM plačne podskupine J2 in J3) 5 5 

nedoločen čas 5 5 

določen čas 0 0 

Skupaj 56,45 57,1 

 
 

Preglednica: Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 

Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016 Nedoločen čas Določen čas SKUPAJ 

Redno zaposleni raziskovalci 24 5 29 

Dopolnilno zaposleni raziskovalci / 2 2 

Mladi raziskovalci / 9 9 

Strokovno osebje 2 1 3 

Tehnično osebje 8 0 8 

Administrativno osebje 10 0 10 

SKUPAJ 43 18 61 

 
Preglednica: Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 
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Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016 Nedoločen čas Določen čas SKUPAJ 

Redno zaposleni raziskovalci 23 6 29 

Dopolnilno zaposleni raziskovalci / 2 2 

Mladi raziskovalci / 8 8 

Strokovno osebje 2 / 2 

Tehnično osebje 7 / 7 

Administrativno osebje 9 1 10 

SKUPAJ 41 17 58 

 
 
Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2016 je bila naslednja: 
 
Doktorat znanosti 27 
Magisterij     1 
VII. stopnja   22 
VI.  stopnja     2 
V.   stopnja     6 
IV.  stopnja     4 
 
 
 
 
   
 

 

                                                                 Izobrazbena struktura na dan 31. 12. 2016 

 

Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2016 je bila naslednja: 

 

do 25 let                  2 
26 – 29 let               11 
30 – 34 let              6 
35 – 39 let             10 
40 – 44 let               5 
45 – 49 let             11 
50 – 54 let               5 
55 – 59 let               9 
60 let in več            2 
 

 

  

                                                                   Starostna struktura vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2016 

 
 
 
 
 

Doktorat 
znanosti; 27

Magisterij; 
1

VII. stopnja; 
22

VI.  stopnja; 
2

V.   stopnja; 
6

IV.  stopnja; 
4

IZOBRAZBENA STRUKTURA

do 25 
let

26 – 29 
let

30 – 34 
let

35 – 39 
let

40 – 44 
let

45 – 49 
let

50 – 54 
let

55 – 59 
let

60 let in 
več

STAROSTNA STRUKTURA



INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE 

 

Izdaja 1                                                                                                                                          Letno poročilo za leto 2016 
                                                                                                                                                                             Stran 53 od 92 

 

3.14.2. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 in na dan 31. 12. 2015 – skupaj in ločeno za 
določen in nedoločen čas 
 

 Nedoločen 

čas 

Določen čas SKUPAJ 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 41 17 58 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 43 18 61 

 
 
3.14.3. Število zaposlenih glede na vir financiranja upoštevaje določila Uredbe o načinu 
priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja 
njihovega izvajanja za leti 2015 in 2016 (zaposleni s krajšim delovnim časom se preračunajo 
na število zaposlenih za polni delovni čas) z obrazložitvijo na dan 1. 1. 2016 v primerjavi 1. 
1. 2015 
 

Viri 
Realizacija 1. 1. 

2016 
Načrt 1. 1. 2017 

Realizacija 1. 1. 
2017 

1. Državni proračun    

2. Proračun občin    

3. ZZZS in ZPIZ    

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

  

 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 16,625 18,73 10,26 

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

   

7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih 
virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega 
proračuna 

0,3 0,3 8,2 

8. Sredstva za financiranje javnih del    

9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in 
specializante, zdravstvene delavce pripravnike, 
zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva 
raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za 
projekte in programe namenjena za 
internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in 
znanosti (namenska sredstva) 

36,40 37,42 38,64 

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o 
ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem 
in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14), ne 
glede na vir iz katerega se financiranju njihove plače 

   

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 53,325 56,45 62,20 

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

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 
in 10 

53,325 56,45 62,60 

    
Obrazložitev: V letu 2017 načrtujemo povečanja števila zaposlenih za 3,77 FTE  glede na leto 2016. Povečanje gre 
na račun pridobljenega projekta MARTINA. Če želimo enako število zaposlenih obdržati v letu 2018, bomo morali 
na trgu pridobiti nekoliko več sredstev, kar pa najverjetneje ne bo težava, ker se bo projekt MARTINA nekoliko 
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Viri 
Realizacija 1. 1. 

2016 
Načrt 1. 1. 2017 

Realizacija 1. 1. 
2017 

zmanjšal v letu 2018 in bomo tako lahko z industrijo podpisali nove pogodbe. Povečanje števila zaposlenih se 
nanaša na presečni datum 1.1.2017 v primerjavi s 1.1.2018. 

 
3.14.4. Gostujoči raziskovalci (število tujih raziskovalcev gostujočih pri nas in naših 

raziskovalcev gostujočih v tujini in sicer za gostovanja daljša od pol leta) 

 
Preglednica: Tuji gostujoči raziskovalci in IMT raziskovalci v tujini dlje od pol leta v letu 2016 

 M Ž SKUPAJ 

IMT raziskovalci v tujini dlje od pol leta / / 0 

Tuji raziskovalci na IMT dlje od pol leta / / 0 

 

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

drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list 

RS, št. 90/15); 

Na podlagi potrdila ZPIZ in skladno z  ZUJF so je v letu 2016 upokojili en javni uslužbenec 

znanstveni svetnik.  

 

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

upokojitev skladno z določili ZUJF 
 

Ni bilo podaljšanih pogodb. 

 

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

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

učinkom za december 2015; 

 

V letu 2016 so je na podlagi ZUJF-a upokojil en sodelavec (znanstveni svetnik). 

 

V letu 2015 je v višje plačilne razrede (prvo izplačilo v januarju 2016 za mesec december 2015) 

napredovalo 22 zaposlenih. Zaradi napredovanja je dvig bruto plač s prispevki na mesečni 

ravni znašal 3.202,00 EUR. 

 
3.14.8. Izplačane odpravnine v EUR 
 
V letu 2016 sta bili izplačani dve odpravnini ob upokojitvi v skupnem znesku 26.390,47 EUR in 
dve odpravnini na podlagi 79. člena ZDR-1 v skupni višini 2.326,45. 
 
3.14.9. Pojasnilo o avtorskih pogodbah skladno s 13. členom Zakona o ukrepih na področju 
plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju. 
 
Avtorske pogodbe so bile sklenjene skladno s 184. členom ZUJF. Skupni znesek sklenjenih 

avtorskih pogodb v letu 2016 je bil 29.040,66 €. 
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4. RAČUNOVODSKO POROČILO LETO 2016 
 

Računovodsko poročilo sestavljajo: 

 

4.1. Bilanca stanja  s prilogama 

4.1.1. Bilanca stanja 

4.1.2. Priloga o stanju in gibanju neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih  

sredstev 

4.1.3. Priloga o stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil 

4.2. Izkazi poslovanja 

4.2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

4.2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

4.2.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

4.2.4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

4.2.5. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov ter 

4.3. Pojasnila k računovodskim izkazom 

4.3.1. Splošna pojasnila        

4.3.2. Pojasnila k bilanci stanja 

4.3.3. Pojasnila k prilogi o stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
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4.1. Bilanca stanja s prilogama 
4.1.1.  BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2016 

Členitev 
skupine 
kontov Naziv skupine kontov 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

1 2 3 4 5 

  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 3.734.329 3.855.897 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 237.911 205.679 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 167.679 156.845 

02 NEPREMIČNINE 004 4.662.606 4.652.360 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 1.620.585 1.510.361 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 4.384.286 4.202.589 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 3.763.606 3.538.890 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 1.396 1.365 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 1.514.187 1.429.453 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 819.099 657.558 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 301.495 584.118 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 7.569 1.402 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 187.802 178.042 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 8.345 7.059 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 189.877 1.274 

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

023 37.596 37.596 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 37.596 37.596 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 5.286.112 5.322.946 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 161.643 

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 513.627 559.477 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 1.764 1.743 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 140.633 122.650 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 78.483 205.897 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 78.517 90.184 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 7.099 357 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 207.131 138.646 
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  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 

044 4.772.485 4.763.469 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 2.024 1.912 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

056 4.411.574 4.410.067 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 358.887 351.490 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 5.286.112 5.322.946 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 161.643 
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4.1.2. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2016                       

Naziv 
Oznaka 
za AOP 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti Amortizacija 

 Neodpisana 
vrednost 
(31.12.) 

 Prevrednotenje 
zaradi okrepitve  

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10  
(3-4+5-6-7+8-

9) 11 12 

I. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

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

700 9.067.380 5.206.096 243.327 23.979 32.639 3.314 318.374 3.732.933 0 0 

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

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 205.679 156.845 41.836 2.927 9.603 0 7.907 70.233 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 704 1.344.640 0 0 0 0 0 0 1.344.640 0 0 

E. Zgradbe 705 3.307.719 1.510.361 10.247 10.247 0 1.495 101.473 1.697.380 0 0 

F. Oprema 706 4.106.613 3.460.961 189.187 8.939 21.793 1.819 208.994 596.932 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 102.729 77.929 2.057 1.866 1.243 0 0 23.748 0 0 

II. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v lasti 

(709+710+711+712+713+714+715) 

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+723) 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.1.3. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2016                          

Naziv 
Oznaka 
za AOP 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 

naložb in danih 
posojil 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil 

(31.12.) 

Znesek 
odpisanih 
naložb in 

danih posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 

I. Dolgoročne finančne naložbe 
(801+806+813+814) 

800 0 0 1.774 1.774 0 0 1.774 1.774 0 0 

A. Naložbe v delnice 
(802+803+804+805) 

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Naložbe v deleže 
(807+808+809+810+811+812) 

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 
obliko d.d. 

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 
obliko d.o.o. 

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniška dela in podobno 

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
(815+816+817+818) 

814 0 0 1.774 1.774 0 0 1.774 1.774 0 0 

1. Namensko premoženje, preneseno javnim 
skladom 

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v last drugim 
pravnim osebam javnega prava, ki imajo 

premoženje v svoji lasti 

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 1.773 1.773 0 0 1.773 1.773 0 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 
tujini 

818 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 
(820+829+832+835) 

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827+828) 

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila finančnim 
institucijam 

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila privatnim 
podjetjem 

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem 
države 

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila državnemu 
proračunu 

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 
vrednostnih papirjev 

(830+831) 

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Dolgoročno dani depoziti 
(833+834) 

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim 
bankam 

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Skupaj 
(800+819) 

836 0 0 1.774 1.774 0 0 1.774 1.774 0 0 
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4.2. IZKAZI POSLOVANJA 

4.2.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2016 

Členitev podskupin 
kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 

860 2.874.458 2.595.259 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 2.874.458 2.595.259 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

862 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 50 57 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 21.448 405 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 2.895.956 2.595.721 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 831.537 718.736 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 284.723 290.977 

461 STROŠKI STORITEV 874 546.814 427.759 

  F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 1.751.749 1.668.900 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.371.302 1.325.324 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 224.286 209.432 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 156.161 134.144 

462 G) AMORTIZACIJA 879 288.175 165.592 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 17.011 24.920 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 87 218 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 2.888.559 2.578.366 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 7.397 17.355 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 
(888-890) 

891 7.397 17.355 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

893 0 0 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 
obdobju (celo število) 

894 56 53 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 
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4.2.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI  
OD 1.1.2016 DO 31.12.2016                           
 

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki za izvajanje 

javne službe  

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki od prodaje 
blaga in storitev na 

trgu 

1 2 3 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(661+662-663+664) 
660 2.241.014 633.444 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 2.241.014 633.444 
  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
662 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

663 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0 
762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 50 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0 21.448 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 

667 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 

670 2.241.014 654.942 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 

671 605.224 226.313 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 

672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 248.456 36.267 
461 STROŠKI STORITEV 674 356.768 190.046 

  F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 1.403.693 348.056 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 1.115.255 256.047 
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 170.055 54.231 
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 118.383 37.778 

462 G) AMORTIZACIJA 679 214.804 73.371 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 
465 J) DRUGI STROŠKI 681 11.908 5.103 
467 K) FINANČNI ODHODKI 682 16 71 
468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 

684 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 

687 2.235.645 652.914 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 

688 5.369 2.028 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670) 

689 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 
del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 
(688-690) 

691 5.369 2.028 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 

692 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

693 0 0 
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4.2.3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA 
TOKA OD 1.1.2016 DO 31.12.2016                 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

401 3.488.706 3.049.864 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 2.142.302 1.934.058 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 2.126.012 1.857.012 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 2.126.012 1.857.012 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 2.065.760 1.857.012 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 60.252 0 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

410 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

413 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 

419 0 0 

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430) 

420 16.290 77.046 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 0 0 

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

423 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 15.333 15.118 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 2.500 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 957 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 59.428 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 

431 1.346.404 1.115.806 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 774.666 764.142 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 6.698 7.272 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

435 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 565.040 344.392 

  II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

437 3.278.556 3.250.226 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 2.070.260 2.125.686 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 1.167.863 897.765 

del 4000 Plače in dodatki 440 1.057.580 829.394 

del 4001 Regres za letni dopust 441 23.288 8.760 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 62.721 47.116 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 3.810 0 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 
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del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 20.464 12.495 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 174.043 133.096 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 94.196 70.299 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 75.495 59.170 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.074 786 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 1.065 834 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

452 2.213 2.007 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 533.065 604.827 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 127.516 186.269 

del 4021 Posebni material in storitve 455 48.296 38.092 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 109.248 91.564 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 13.112 12.894 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 51.345 47.639 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 84.709 104.792 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 11.237 18.951 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 87.602 104.626 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

470 195.289 489.998 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 3.856 

4202 Nakup opreme 473 152.091 432.297 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 2.030 78 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 48.328 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 41.168 5.439 

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

479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(482 + 483+ 484) 

481 1.208.296 1.124.540 

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

482 337.772 546.532 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

483 50.494 78.958 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 820.030 499.050 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 210.150 0 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

486 0 200.362 
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4.2.4 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1.1.2016 DO 
31.12.2016                           

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

1 2 3 4 5 

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 

500 0 0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali 
občin 

503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 

512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 

524 0 0 

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 

525 0 0 
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4.2.5. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1.1.2016 DO 31.12.2016                          

Členitev kontov Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

50 VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 

550 0 0 

500 Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 

551 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 

560 0 0 

550 Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 

561 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 

570 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 0 0 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 

572 210.150 0 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 

573 0 200.362 
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4.3. Pojasnila k računovodskim izkazom 

 

4.3.1. Splošna pojasnila 

 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 

21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 popr., 104/10, 104/11 in 86/2016), 

drugim odstavkom 62. člena ter prvi in drugi odstavek 99. člena Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13ZIPRS1314-A, 

101/13, 101/13-ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 14/15 ZIPRS-D, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 

ZIPRS1617), devetim odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 

Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718)  in dopisom 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport številka 0140-68/2016/69 z dne 28.12.2016.  Pri 

vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo 

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

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 

in 100/15), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 

58/10, 108/2013, 100/2015), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 

97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/2016), ter Slovenski računovodski standardi (Uradni list 

RS, št. 118/05, 9/06, 10/06 - popr., 20/06, 70/06, 75/06, 112/06 - popr., 114/06 - ZUE, 3/07, 

22/07, 22/07, 12/08, 119/08, 126/08, 1/10, 33/10, 58/10, 85/10 - popr., 90/10 - popr., 80/11, 

2/12, 64/12, , 20/2014, 94/2014, 2/2015 - popr., 95/2015, 98/2015).  
 

IMT, zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb, pridobiva prihodke iz proračuna 

za opravljanje javne službe (raziskovalni programi in raziskovalni projekti) cca. 70%  in 

preostanek cca. 30 % s prodajo storitev (raziskovalno-razvojni projekti za industrijo in druge 

uporabnike).  

 

V skladu z veljavno zakonodajo prihodke in odhodke spremlja ločeno za vsako dejavnost 

posebej. Namenska poraba prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe se glede na 

strukturo cene raziskovalne ure predpisane s  strani Javne agencije RS za raziskovalno 

dejavnost oz. pogodbena določila izkazuje po stroškovnih mestih ločeno po programih in 

projektih. Prihodki za izvajanje javne službe vključujejo namenska sredstva Javne agencije RS 

za raziskovalno dejavnost (ARRS), sredstva ministrstev in ostalih proračunskih uporabnikov za 

izvajanje javne službe  ter sredstva EU projektov. 

 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013122000|RS-108|12623|3958|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015122300|RS-100|12734|3963|O|
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V okviru opredeljevanja in razvrščanja prihodkov inštitut na podlagi poslovnega dogodka 

opredeljuje in razvršča kateri vrsti dejavnosti so prihodki namenjeni. Enak način 

opredeljevanja in razvrščanja se uporablja za večino odhodkov za opravljanje dejavnosti. Del 

odhodkov - splošni stroški, ki se ne razvršča neposredno na posamezno dejavnost se razdeli 

na podlagi določenih sodil za razdelitev stroškov in omejitev različnih financerjev. Kot sodilo 

za razporeditev splošnih stroškov inštitut uporablja razmerje (70/30) in razmerje med število 

obračunanih raziskovalnih ur posameznih projektov v okviru javne službe. 

 

Mesečno se amortizacija med letom obračunava v skladu s predpisanimi stopnjami iz Priloge 

1 - Stopnje rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev k 

Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev na podlagi plana amortizacije za tekoče leto. Obračunana amortizacija po planu se 

mesečno evidentira v breme posameznega stroškovnega mesta. Ob zaključku leta se na 

podlagi končnega obračuna amortizacije po posameznih osnovnih sredstvih in na podlagi 

evidenc zbira iz obračunov ur laboratorijev  evidentira obračunana letna amortizacija na 

posamezna stroškovna mesta. 

 

Obračunana amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev bremeni 

stroške obračunskega obdobja glede na namenska sredstva za pokrivanje stroškov 

amortizacije za izvajanje programov in projektov. Del stroškov obračunane amortizacije 

bremeni tržno dejavnost. Obračunana amortizacija tekočega leta za katero niso prejeta 

namenska sredstva za obračun amortizacije se pokriva v breme vira – sredstva prejeta v 

upravljanje. 

 

4.3.2.Pojasnila k bilanci stanja 

 

Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepi za njihovo poravnavo oz razlog neplačila  

Na dan 31. 12. 2016 postavka Kratkoročnih terjatev do kupcev izkazuje stanje kratkoročnih 

terjatev do kupcev v državi v višini 250.422,22  EUR in kratkoročnih terjatev do kupcev v tujini 

51.073,08 EUR.  Glede na leto 2016 so se kratkoročne terjatve do kupcev zmanjšale predvsem 

zaradi dokončanja mednarodnega projekta razvojne pomoči Bosni in Hercegovini v 

sodelovanju s Centrom za mednarodno sodelovanje in razvoj – CMSR in Institutom za 

mjeriteljstvo Bosne in Hercegovine (na dan 31.12.2015 je znašala terjatev za ta namen  

161.643 EUR) in manjšega obsega terjatev za projekte tržne dejavnosti, pri katerih je 

praviloma rok za dokončanje  konec leta. 

 

Ker inštitut izvaja praviloma letne ali daljše projekte za gospodarske družbe je s tem povezana 

tudi dinamika izstavljanja faktur za opravljeno delo. Večina projektov za kupce se konča s 

koncem leta zato so terjatve pravilom poravnane v prihajajočem letu. 

 

Inštitut izvaja storitve na podlagi sklenjenih pogodb oz. naročilnic s kupci. Dodatno 

zavarovanih kratkoročnih terjatev do kupcev inštitut nima. Kratkoročne terjatve do kupcev 
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doma in v tujini se nanašajo na terjatve iz tržne dejavnosti in imajo zapadlost med 30  in 120 

dni. Odprte postavke enkrat letno usklajujemo z IOP obrazci. Za terjatve, ki so zapadle in niso 

plačane se pošiljajo opomini. 

 

Postavka Kratkoročnih terjatev do neposrednih proračunskih uporabnikov izkazuje stanje v 

višini 169.712,16 EUR. Od tega so izkazane terjatve do Javne agencije RS za raziskovalno 

dejavnost za plačilo  rednih mesečnih obveznosti za december 2016 v višini 168.149,34 EUR in 

terjatev do Urada za meroslovje v višini 1.562,82 EUR. Terjatve so usklajene z IOP obrazci. 

 

Postavka Kratkoročnih terjatev do posrednih proračunskih uporabnikov izkazuje stanje v 

višini 18.089,44 EUR in vključuje terjatve do NTF, IJS in ostalih posrednih proračunskih 

uporabnikov. 

  

Druge kratkoročne terjatve v višini EUR 8.344,85 EUR so iz naslova obračunanih in izplačanih 

bolniških odsotnosti v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje EUR in ostale kratkoročne 

terjatve.  

 

Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih 

neplačila  

Kratkoročne obveznosti predstavljajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne 

obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja in kratkoročne 

obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Obveznosti zapadle v plačilo inštitut 

poravnava v predpisanih oziroma dogovorjenih rokih. 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 140.632,78 EUR. Terjatve so nastale iz 

naslova obračunanih bruto plač, prispevkov in drugih stroškov dela za mesec december 2016 

izplačanih v januarju 2017.   

 

Kratkoročne obveznosti do obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 78.482,80 EUR 

predstavljajo obveznosti po prejetih računih za december 2016, ki bodo poravnane v letu 

2017.  

 

Druge kratkoročne obveznosti v skupni višini 78.517,25 EUR predstavljajo stanja obračunanih 

dajatev delodajalca za plače, sejnine upravnega odbora, avtorske honorarje, obveznost za 

plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 33.311,58 EUR in obveznost 

za plačilo DDV za mesec december v višini 43,269,84 EUR ter obveznosti na podlagi odtegljajev 

od prejemkov zaposlenih delavcev v višini 1.935,83 EUR.  
 

Postavka kratkoročne obveznosti od proračunskih uporabnikov v skupni višini 7.098,73 

izkazuje stanje obveznosti do Uprave RS za javna plačila v skupnem znesku 104,84 EUR in 

ostalih proračunskih uporabnikov v višini 6.993,89 EUR. Obveznosti so usklajene z IOP obrazci. 
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Naložbe prostih denarnih sredstev 

Na dan 31. 12. 2016 postavka Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah izkazuje 

stanje obratnih sredstev na podračunu odprtem pri Upravi RS za javna plačila v višini 

819.099,13 EUR. Inštitut ne koristi blagajniškega poslovanja. Vse transakcije se izvajajo preko 

podračuna odprtega pri Upravi RS za javna plačila. Stanje je usklajeno z IOP obrazcem z Upravo 

RS za javna plačila. Inštitut ne nalaga prostih denarnih sredstev.  

 

 

Podatki o znesku izkazanem na kontih izven bilančne evidence  

Na dan 31.12.2016 na kontih izven bilančne evidence inštitut ne izkazuje stanja. 

 

Podatki o pasivnih časovnih razmejitvah  

Na postavki pasivnih časovnih razmejitev v višini 207.130,57 EUR so evidentirana neporabljena 

sredstva za izvajanje večletnih projektov. Na podlagi 6. odstavka 33. člena Uredbe o 

normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane 

iz Proračuna Republike Slovenije so neporabljena sredstva za programe, projekte in 

usposabljanje mladih raziskovalcev evidentirana kot kratkoročno odloženi prihodki, ki se bodo 

koristila v letu 2017 za nemoteno dokončanje teh aktivnosti. Specifikacija kratkoročno 

odloženih prihodkov ARRS: aplikativni projekti 31.160,14 EUR, temeljni projekti 27.343,55 EUR 

usposabljanje mladih raziskovalcev 120.511,40 EUR in infrastrukturni program 15.526,08 EUR. 

Poleg ARRS sredstev postavka vključuje tudi sredstva EU in mednarodnih projektov v skupni 

višini 12.589,40 EUR. V primerjavi z letom 2015 se je postavka pasivnih časovnih razmejitev 

povečala predvsem zaradi prenosa neporabljenih sredstev ARRS, ki so v primerjavi z letom 

2015 realizirana v bistveno večjem obsegu zaradi pridobitve novih temeljnih raziskovalnih 

projektov in sredstev za mlade raziskovalce. 

 

Podatki o aktivnih časovnih razmejitvah 

Na postavki kratkoročnih odhodkov je evidentirano delno plačilo stroškov šolnine za  mlada 

raziskovalca Martina Topoleta in Boža Skelo, ki se nanaša na šolsko leto 2016/2017 in bo v letu 

2017 bremenilo prejeta sredstva za usposabljanje mladega raziskovalca (ARRS) v skupni višini 

3.289,43. Postavka vključuje tudi vnaprej obračunane prihodke oz. sredstva za izvajanje 

programa MARTINA v letu 2016  v višini 186.587,50 EUR, ki bodo poravnana v letu 2017 od 

MIZŠ.   

 

Kazalci bilance stanja 

Delež opreme v vseh sredstvih     

((AOP 006-AOP 007)/AOP 032) 11,53%,  

Delež opreme v dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju   

((AOP 006-AOP 007)/AOP 001)  16,33% 

Delež nepremičnin v vseh sredstvih  

((AOP 004-AOP 005)/AOP 032) 57,52% 

Delež nepremičnin v dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju   
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((AOP 004-AOP 005)/AOP 001) 81,42% 

Stopnja odpisanosti opreme 79,51% 
Delež PČR v kratkoročnih obveznostih ((AOP 043/AOP 034) 40,33 % 

 

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov 

teh storitev  

Na postavki dolgoročnih finančnih naložb v državi so evidentirane naložbe v VAKUUM-TC v 

višini 834,59 EUR, naložba v TC SEMTO v višini 938,81 EUR. Za postavko dolgoročne finančne 

naložbe so bili formirani popravki vrednosti za celoten znesek finančnih naložb zato je sedanja 

vrednost - saldo postavke 0,00 EUR in tako tudi izkazano v bilanci stanja.  

 

Podatki o zalogah 

Zaloge v višini 37.596,12 EUR izkazujejo nabavno vrednost žlahtnih kovin (zlato in platina), ki 

jih inštitut uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti.  

 

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 

Vsa opredmetena osnovna sredstva se vodijo kot sredstva prejeta v upravljanje.  

 

Obveznosti do virov sredstev  

 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti v skupnem znesku 5.286.112 EUR zajemajo stanja, 

obveznosti za druge dolgoročne obveznosti in obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.  

 

Na kontih druge dolgoročne obveznosti so izkazane obveznosti do podjetja Kolektor Sicom 

d.o.o., Idrija za avans za koriščenje uporabe opreme IMT v višini 566,46 EUR in sredstva 

rezervnega sklada upravitelja Metalka stanovanjske storitve d.o.o. za stanovanje IMT na 

Merčnikovi ulici v Ljubljani v višini  1.458,16 EUR.  

 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 

4.411.574,19 EUR izkazujejo obveznost za sredstva prejeta v upravljanje od Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport. Stanje teh sredstev se po stanju na dan 31. 12. 2016 usklajuje 

z RS-Ministrstvom za finance, Direktoratom za javno računovodstvo na obrazcu usklajevanje 

medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31. 12. 2016. V 

letu 2016 so obveznosti za sredstva v upravljanju povečane za 31.706,70 EUR (usklajeno s 

poročilom o investicijah - točka 3.11.1)  iz naslova pogodbenih obveznosti ARRS za nakup 

opreme in zmanjšane za 30.199,75  EUR iz naslova pokrivanja stroškov amortizacije leta 2016 

v breme vira (907,27 EUR) ter pokrivanjem amortizacije za osnovna sredstva, ki so nabavljena 

s sredstvi ARRS v letu 2015 in 2016 (29.292,48 EUR).  

 

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 znaša 7.397 EUR. Inštitut po stanju na dan           

31. 12. 2016 izkazuje 358.887 EUR presežka prihodkov nad odhodki.       
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4.3.3. Pojasnila k prilogi o stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih  sredstev 

Iz priloge stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je 

razvidno stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev glede na 

lastništvo – sredstva v upravljanju, sredstva v lasti in sredstva v finančnem najemu in ločeno 

po vrstah – dolgoročno odloženi stroški, dolgoročne premoženjske pravice, druga 

neopredmetena sredstva, zemljišča, zgradbe, oprema in druga opredmetena osnovna 

sredstva. Podatki so izkazani s stanji na dan 1. 1. 2016, povečanja oziroma zmanjšanja nabavne 

vrednosti in popravkov vrednosti med letom in stanjem neodpisane vrednosti na  31. 12. 2016.  

  

Skupna nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v 

upravljanju na dan 01. 01. 2016 je 9.067.380 EUR, popravek vrednosti 5.206.096 EUR, 

povečanje nabavne vrednosti 243.327 EUR (nakup opreme), zmanjšanje nabavne vrednosti v 

višini 32.639 EUR, povečanje popravka vrednosti 23.979, zmanjšanje popravka vrednosti 3.314 

EUR  in obračunana amortizacija v višini 318.374 EUR.  Skupna neodpisana vrednost 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2016 znaša 

3.732.933 EUR.  

 

4.3.4. Pojasnila k prilogi o stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil 

 

Na postavki dolgoročnih finančnih naložb v državi so evidentirane naložbe v VAKUUM-TC v 

višini 834,59 EUR in naložba v TC SEMTO v višini 938,81 EUR. Za postavko dolgoročne finančne 

naložbe so bili oblikovani popravki vrednosti za celoten znesek finančnih naložb zato je sedanja 

vrednost - saldo postavke 0,00 EUR in tako tudi izkazana v bilanci stanja. 

 

4.3.5. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

 

Inštitut v letu 2010 ni dajal posojil zato ne izkazuje danih posojil oziroma prejetih vračil danih 

posojil.  

 

4.3.6. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

 

Izkaz računa financiranja je namenjen pregledu zadolževanja in odplačila dolga v tekočem in 

predhodnem obračunskem obdobju. Iz posameznih postavk izkaza je razvidno, da IMT v letu 

2016 ni bil oz. se ni zadolževal zato ni odplačeval dolgov zadolževanja. Edini podatek izkazuje 

povečanje sredstev na računu in sicer v višini 210.151EUR. 
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4.3.7. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

 

  Načrt 2016 Realizacija  2016 Realizacija 2015 
Realizacija 2016/ 
realizacija 2015 

Realizacija 2016/ 
načrt 2016 

PRIHODKI IZ POSLOVANJA  2.893.330 2.874.458 2.595.259 110,76 99,35 

PRIHODKI USTVARJENI IZ NASLOVA 
JAVNIH SREDSTEV 

2.183.330 2.241.014 1.790.906 125,13 102,64 

1. PRIHODKI PRIDOBLJENI OD ARRS 2.008.330 1.994.576 1.717.636 116,12 99,32 

1.1 Ustanoviteljske obveznosti 404.270 448.599 410.725 109,22 110,97 

1.1.1. Vzdrževanje, upravljanje in vodenje, 
fiksni stroški 

350.000 374.526 354.270 105,72 107,01 

1.1.2. Kolektivna pogodba (regres, 
prehrana, prevoz, KAD) 

54.270 74.073 56.455 131,21 136,49 

1.2 Infrastrukturni programi 214.056 199.244 214.056 93,08 93,08 

1.2.1 Infrastrukturne dejavnosti 64.056 64.770 64.056 101,11 101,11 

1.2.2 Instrumentalna infrastruktura 150.000 134.474 150.000 89,65 89,65 

1.3 Tuja periodika in baze podatkov  2.306 2.306 2.306 100,00 100,00 

1.3.1 Tuja literatura in baze podatkov 2.306 2.306 2.306 100,00 100,00 

1.3.2. Znanstveni sestanki           

1.2 Programsko financiranje 746.093 758.356 747.110 101,51 101,64 

1.2.1 Programska sredstva 746.093 758.356 747.110 101,51 101,64 

1.2.2 Pedagoško sodelovanje           

1.2.3 Vpetost EU           

1.4 Projekti 399.930 366.149 171.440 213,57 91,55 

1.4.1 Temeljni projekti 206.000 184.412 10.094 1.826,94 89,52 

1.4.2 Aplikativni projekti 173.000 153.311 119.879 127,89 88,62 

1.4.3 Bilateralni projekti 930 1.877 1.611 116,50 201,82 

1.4.4 Podoktorski študij 20.000 26.549 39.857 66,61 132,75 

1.5 Mladi raziskovalci 226.675 204.922 155.998 131,36 90,40 

1.6 Drugo ARRS 15.000 15.000 16.000 93,75 100,00 

2. PRIHODKI PRIDOBLJENI OD 
MINISTRSTEV, JAVNIH AGENCIJ, … 

142.000 212.682 53.149 400,16 149,78 

MIRS - MGRT 10.000 9.882 13.171 75,03 98,82 

CTK,  13.000 13.336 10.445 127,68 102,59 

MIZŠ - Program Martina 119.000 186.588     156,80 

MIZŠ - podoktorsko izobraževanje     24.384 0,00   

TIA MR     1.860 0,00   

Drugo   2.877 3.289 87,47   

3. EU PRORAČUN  33.000 33.756 20.121 167,76 102,29 

14IND06 – pres2vac  25.000 24.320 10.722 226,82 97,28 

14SIP01 – Vacuum ISO  8.000 8.479 3.103 273,27 105,98 

Drugo   957 6.296 15,19   

FINANČNI PRIHODKI JS           

4. PRIHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV NA TRGU 

710.000 633.444 804.815 78,71 89,22 
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4.1 Prih. iz naslova mednarodnih projektov 
in storitev za tuji trg 

15.000 68.591 91.414 75,03 457,27 

4.2 Prihodki od prodaje storitev na 
domačem trgu 

579.500 426.235 591.661 72,04 73,55 

4.3 Drugi prihodki od prodaje storitev 115.500 138.617 121.278 114,30 120,01 

5. FINANČNI PRIHODKI   50 57 88,28   

6. DRUGI PRIHODKI   21.448 405 5.300,43   

7. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

          

PRIHODKI SKUPAJ 2.893.330 2.895.956 2.596.182 111,55 100,09 

            

ODHODKI SKUPAJ 2.866.118 2.888.559 2.578.367 112,03 100,78 

7. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 770.000 831.538 718.736 115,69 107,99 

7.1 Stroški materiala 310.000 284.723 290.977 97,85 91,85 

7.2  Stroški storitev 460.000 546.814 427.759 127,83 118,87 

8. AMORTIZACIJA  250.000 288.175 165.592 174,03 115,27 

9. STROŠKI DELA 1.821.118 1.751.749 1.668.900 104,96 96,19 

Plače 1.417.423 1.371.302 1.325.324 103,47 96,75 

Prispevki 228.206 224.286 209.432 107,09 98,28 

Drugi stroški dela 175.489 156.161 134.144 116,41 88,99 

10. DRUGI STROŠKI 25.000 17.011 24.920 68,26 68,04 

11. FINANČNI ODHODKI  0 87 218 40,05   

  2.866.118 2.888.559 2.578.367 112,03 100,78 

PRESEŽEK ODHODKOV/PRIHODKOV 27.212 7.397 17.816 41,52 27,18 

 

Kazalci: 

 celotni prihodki na zaposlenega (AOP 870/AOP 894)  = 51.713,50 EUR 

 celotni odhodki na zaposlenega (AOP 887/AOP 894) = 51.581,41 EUR 

 povprečni stroške dela na zaposlenega (AOP 875/AOP 894) =  31.281,23 EUR 

 delež stroškov dela v celotnih odhodkih = 60,64 % 

 

PRIHODKI 

Iz slike je razvidno, da je v letu 2016 od ustvarjenih prihodkov IMT v skupni višini  2.895.956,00 

EUR pretežni del prihodkov (68,87 %) zagotovil ARRS (raziskovalni in  infrastrukturni programi, 

raziskovalni projekti, ustanoviteljske obveznosti in usposabljanje MR), 21,87 % predstavljajo 

tržni prihodki, 1,17 % prihodkov predstavljajo prihodki EU PRORAČUNA (EMPIR 14IND06 – 

pres2vac in EMPIR -14SIP01-Vacuum ISO), 7,34 % za izvajanje druge javne službe (MIRS, CTK, 

MIZŠ- program MARTINA).  Poslovni prihodki pridobljeni od ARRS izkazujejo stanje realiziranih 

sredstev, ki so bila porabljena v letu 2016. Neporabljena sredstva so v obliki kratkoročno 

odloženih prihodkov evidentirana na kontih pasivnih časovnih razmejitev. Podrobna 

opredelitev je podana pod pojasnili izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.  
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Grafični prikaz strukture prihodkov IMT v letu 2016 

 

 
 
 
 
Primerjava prihodkov IMT med letoma 2016 in 2015 

 

Poslovni prihodki oziroma prihodki od poslovanja so nastali s prodajo storitev na domačem in 

tujem trgu na podlagi pogodb in naročilnic (Impol, Štore Steel, Metal, Domel, Termoelektrarna 

Šoštanj, Te-To, Unior,…), z namenskimi sredstvi prejetimi od Javne agencije RS za raziskovalno 

dejavnost RS za izvajanje raziskovalne dejavnosti (ustanoviteljske in infrastrukturne 

obveznosti, programi in projekti, usposabljanje mladih raziskovalcev, drugo) ter pridobljenimi 

sredstvi od MIZŠ in drugih javnih agencij, uradov, … (Urad za Meroslovje, Centralna tehniška 
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knjižnica) in evropskih projektov. Inštitut je v letu 2015 realiziral prihodke EU projektov (EMPIR 

14IND06 – pres2vac, EMPIR -14SIP01-Vacuum ISO, Euramet) 

 

V letu 2016 je inštitut realiziral 2.895.956,00 EUR skupnih prihodkov, kar pomeni povečanje za 

11,55 % točk v primerjavi z letom 2015 in povečanje za 0,09 % točk v primerjavi z programom 

dela in finančnim načrtom za leto 2016.  

 

Finančni prihodki so izkazani v višini 50,18 EUR.  

 

Drugi prihodki Inštitut v letu 2016 izkazuje druge prihodkov v višini 21.448,20 EUR za prejete 

donacije za izvedbo inštitutske konference za leto 2016  in prejema sredstev za sodne stroške 

v dobljenem sodnem postopku. 

 

 

ODHODKI 

 

Poslovni odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov izkazujejo stroške materiala in storitev, 

stroške dela, stroške amortizacije, druge stroške, finančne odhodke in druge odhodke.  

 

 

Grafični prikaz strukture odhodkov IMT v letu 2016 
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Grafični prikaz primerjave odhodkov za leto 2016 in leto 2015 

 

Stroški materiala in storitev 

V letu 2016 je inštitut realiziral za 15,69 % točk več stroškov materiala in storitev v primerjavi 

z letom 2015 in za 7,99  % točk več v primerjavi s programom dela in finančnim načrtom za 

leto 2016.  

 

Med stroške materiala so zajeti stroški čistil, materialov za opravljanje raziskovalne 

dejavnosti, električna energija, ogrevanje, material za tekoče vzdrževanje, odpisi drobnega 

inventarja, stroški časopisov, revij, strokovne literature, tuje periodike, pisarniški material, 

zaščitna obleka in obutev ipd..  

 

Na dan 31. 12. 2016 so stroški materiala izkazani v višini 284.723,49 EUR. Stroški za material 

so se v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 zmanjšali za 2,15 % točk. V primerjavi s programom 

dela in finančnim načrtom za leto 2016 je bilo realiziranih za 8,15 % točk manj stroškov 

materiala kot je bilo načrtovano.  

 

Bistveno odstopanje (konto kartice iz glavne knjige) 

MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SREDSTEV 2016 16.796,08 

MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SREDSTEV 2015 23.022,38 

Razlika -6.226,30 

 

Med stroške storitev so razvrščeni stroški telefonskih in poštnih storitev, oglaševalske in 

reklamne storitve, varovanje in varstvo pri delu, analize in raziskave, stroški servisnih storitev 

raziskovalne opreme, stroški storitev uvoza in izvoza, tekoče vzdrževanje objekta in opreme, 

najemnine, zavarovalne premije, stroški bančnih storitev in plačilnega prometa, strokovno 
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izobraževanje, komunalne storitve, čiščenje, povračila stroškov službenih poti zaposlencev 

doma in v tujini, stroški reprezentance in članarin, fotokopiranje in tiskarske storitve, stroški 

študentskega dela, dela po avtorskih pogodbah in drugih pogodbah, ipd.  

 

Na dan 31. 12. 2016 so stroški storitev izkazani v višini 546.814,38 EUR. Stroški storitev so se 

v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečali za 27,83 % točk, predvsem zaradi višjih  izdatkov 

za plačila šolnin za mlade raziskovalce in stroške storitev, ki so povezani z organizacijo 

inštitutskih konferenc. Stroški storitev so  v primerjavi s programom dela in finančnim načrtom 

za leto 2016 višji za 18,87  % točk iz navedenega razloga. 

 

Največje odstopanje (konto kartice iz glavne knjige) 

STROŠKI ORGANIZACIJE KONFERENC,SIMPOZIJEV 
2016 80.323,05 

STROŠKI ORGANIZACIJE KONFERENC,SIMPOZIJEV 
2015 25.475,77 

Razlika 54.847,28 

 

STROŠKI ŠOLNIN 2016 35.593,84 

STROŠKI ŠOLNIN 2015 10.719,00 

Razlika 24.874,84 

 

Stroški dela zajemajo stroške bruto plač zaposlenih, povračila stroškov prehrane med delom 

in prevoza na delo in iz dela, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev, 

regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ter prispevke delodajalca 

za plače zaposlencev. Omenjeni stroški so nastali v višinah, ki so predpisani s kolektivno 

pogodbo za negospodarstvo, kolektivno pogodbo raziskovalne dejavnosti, zakonom o 

kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, ter uredbo o višini 

povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.  

 

Na dan 31. 12. 2016 so stroški dela izkazani v višini 1.751.748,86 EUR. Stroški dela so se v letu 

2016 v primerjavi z letom 2015 povečali za 4,96  % točk. Stroški dela so se v letu 2016 v 

primerjavi z letom 2015 povečali predvsem zaradi stroškov dela novih mladih raziskovalcev, 

sproščenega napredovanja v plačilne razrede s 1.4.2016 – prvo izplačilo december 2016 in 

izplačil odpravnin ob upokojitvi dveh znanstvenih svetnikov. V primerjavi z letnim programom 

dela in finančnim načrtom za leto 2016 pa so  stroški dela nižji  za 3,81  % točk. 

 

Stroški amortizacije Mesečno se amortizacija med letom obračunava v skladu s predpisanimi 

stopnjami iz Priloge 1 - Stopnje rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev k Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev na podlagi plana amortizacije za tekoče leto. Obračunana 

amortizacija po planu se mesečno evidentira v breme posameznega stroškovnega mesta. Ob 

zaključku leta se na podlagi končnega obračuna amortizacije po posameznih osnovnih 

sredstvih in na podlagi evidenc zbira iz obračunov ur laboratorijev  evidentira obračunana 

letna amortizacija na posamezna stroškovna mesta. 
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Obračunana amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev bremeni 

stroške obračunskega obdobja glede na namenska sredstva za pokrivanje stroškov 

amortizacije za izvajanje programov in projektov. Del stroškov obračunane amortizacije 

bremeni tržno dejavnost. Obračunana amortizacija tekočega leta za katero niso prejeta 

namenska sredstva za obračun amortizacije se pokriva v breme vira – sredstva prejeta v 

upravljanje. V letu 2016 je inštitut obračunal amortizacijo v skupni višini 318.374 EUR. V letu 

2016 je inštitut obračunal amortizacijo v breme tekočih prihodkov v  skupni višini 288.174,51 

EUR.  

 

Ostali drugi stroški predstavljajo nastale stroške iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča, stroške taks, pristojbin, ter razne druge ostale stroške (prispevek za spodbujanje 

invalidov, stanovanjski in odškodninski sklad). Na dan 31. 12. 2016 so drugi stroški izkazani v 

skupni višini 17.010,55 EUR. Drugi stroški so se v primerjavi z letom 2015 znižali za 31,74  % 

točk predvsem zaradi manjšega stroška nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga je 

inštitut uspel realizirati z ureditvijo stavbnega zemljišča v registru.  

 

Finančni odhodki izkazujejo nastale stroške zaradi plačila zamudnih obresti za nepravočasno 

plačane obveznosti do dobaviteljev in stroške, ki so nastali zaradi odpovedi letalske vozovnice 

in  službene poti raziskovalca iz objektivnih razlogov. Na dan 31. 12. 2016 so finančni odhodki 

izkazani v višini 87,46 EUR. 

 

Drugi odhodki so neobičajni odhodki, ki nastanejo nepričakovano in so posledica dogodkov, 

ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. Inštitut ne izkazuje drugih odhodkov. 

 
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb   

Po Zakona o davku od dohodka pravnih oseb - ZDDPO-2  so davčne zavezanke - rezidenti vse 

pravne osebe domačega prava (razen Republike Slovenije, lokalnih skupnosti in Banke 

Slovenije). Zavodi ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, so davčni zavezanci, 

vendar davka ne plačujejo od opravljanja nepridobitne dejavnosti ob izpolnjevanju določil, da 

imajo akte in delovanje usklajeno s pravili, ki jih predpisuje zakon, na podlagi katerega je zavod 

ustanovljen.  

Na podlagi sprejetega Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur.l. RS 

št. 109/07 in 68/09) se za leto 2016 za davčne namene del dohodkov iz javnih virov izvzema iz 

obdavčenih dohodkov. 

Inštitut je javni raziskovalni zavod in v skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb 

davka ne plačuje, razen za pridobitno dejavnost, oziroma v skladu s Pravilnikom o opredelitvi 

pridobitne in nepridobitne dejavnosti za dohodke iz naslova najemnin in plačil uporabnikov 

blago in storitve.   

Za leto 2016 inštitut ne izkazuje obveznosti za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb, saj se 

ugotovljena davčna osnova v celoti zmanjša s koriščenjem olajšav predvsem za vlaganja v 

opremo. 

Presežek prihodkov nad odhodki je realiziran v višini 7.396,75 EUR. 
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4.3.8. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 

  Načrt 2016 Realizacija  2016 Realizacija 2015 
Realizacija 2016/ 
realizacija 2015 

Realizacija 
2016/ načrt 

2016 

PRIHODKI IZ POSLOVANJA  2.893.330 2.874.458 2.595.259 110,76 99,35 

PRIHODKI USTVARJENI IZ NASLOVA JAVNIH 
SREDSTEV 

2.183.330 2.241.014 1.790.906 125,13 102,64 

1. PRIHODKI PRIDOBLJENI OD ARRS 2.008.330 1.994.576 1.717.636 116,12 99,32 

1.1 Ustanoviteljske obveznosti 404.270 448.599 410.725 109,22 110,97 

1.1.1. Vzdrževanje, upravljanje in vodenje, 
fiksni stroški 

350.000 374.526 354.270 105,72 107,01 

1.1.2. Kolektivna pogodba (regres, prehrana, 
prevoz, KAD) 

54.270 74.073 56.455 131,21 136,49 

1.2 Infrastrukturni programi 214.056 199.244 214.056 93,08 93,08 

1.2.1 Infrastrukturne dejavnosti 64.056 64.770 64.056 101,11 101,11 

1.2.2 Instrumentalna infrastruktura 150.000 134.474 150.000 89,65 89,65 

1.3 Tuja periodika in baze podatkov  2.306 2.306 2.306 100,00 100,00 

1.3.1 Tuja literatura in baze podatkov 2.306 2.306 2.306 100,00 100,00 

1.3.2. Znanstveni sestanki           

1.2 Programsko financiranje 746.093 758.356 747.110 101,51 101,64 

1.2.1 Programska sredstva 746.093 758.356 747.110 101,51 101,64 

1.2.2 Pedagoško sodelovanje           

1.2.3 Vpetost EU           

1.4 Projekti 399.930 366.149 171.440 213,57 91,55 

1.4.1 Temeljni projekti 206.000 184.412 10.094 1.826,94 89,52 

1.4.2 Aplikativni projekti 173.000 153.311 119.879 127,89 88,62 

1.4.3 Bilateralni projekti 930 1.877 1.611 116,50 201,82 

1.4.4 Podoktorski študij 20.000 26.549 39.857 66,61 132,75 

1.5 Mladi raziskovalci 226.675 204.922 155.998 131,36 90,40 

1.6 Drugo ARRS 15.000 15.000 16.000 93,75 100,00 

2. PRIHODKI PRIDOBLJENI OD MINISTRSTEV, 
JAVNIH AGENCIJ, … 

142.000 212.682 53.149 400,16 149,78 

MIRS - MGRT 10.000 9.882 13.171 75,03 98,82 

CTK,  13.000 13.336 10.445 127,68 102,59 

MIZŠ - Program Martina 119.000 186.588     156,80 

MIZŠ - podoktorsko izobraževanje     24.384 0,00   

TIA MR     1.860 0,00   

Drugo   2.877 3.289 87,47   

3. EU PRORAČUN  33.000 33.756 20.121 167,76 102,29 

14IND06 – pres2vac  25.000 24.320 10.722 226,82 97,28 

14SIP01 – Vacuum ISO  8.000 8.479 3.103 273,27 105,98 

Drugo   957 6.296 15,19   

FINANČNI PRIHODKI JS           

4. PRIHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

710.000 633.444 804.815 78,71 89,22 

4.1 Prih. iz naslova mednarodnih projektov in 
storitev za tuji trg 

15.000 68.591 91.414 75,03 457,27 
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4.2 Prihodki od prodaje storitev na domačem 
trgu 

579.500 426.235 591.661 72,04 73,55 

4.3 Drugi prihodki od prodaje storitev 115.500 138.617 121.278 114,30 120,01 

5. FINANČNI PRIHODKI   50 57 88,28   

6. DRUGI PRIHODKI   21.448 405 5.300,43   

7. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI           

PRIHODKI SKUPAJ 2.893.330 2.895.956 2.596.182 111,55 100,09 

            

ODHODKI SKUPAJ 2.866.118 2.888.559 2.578.367 112,03 100,78 

ODHODKI JAVNA SLUŽBA 2.160.447 2.235.647 1.774.187 126,01 103,48 

7. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 508.000 605.226 567.863 106,58 119,14 

7.1 Stroški materiala 210.000 248.457 238.523 104,17 118,31 

7.2  Stroški storitev 298.000 356.768 329.341 108,33 119,72 

8. AMORTIZACIJA  200.000 214.803 150.779 142,46 107,40 

9. STROŠKI DELA 1.435.447 1.403.694 1.037.947 135,24 97,79 

Plače 1.114.966 1.115.256 832.141 134,02 100,03 

Prispevki 183.087 170.055 131.450 129,37 92,88 

Drugi stroški dela 137.394 118.383 74.356 159,21 86,16 

10. DRUGI STROŠKI 17.000 11.907 17.597 67,67 70,04 

11. FINANČNI ODHODKI    16       

12. DRUGI ODHODKI           

13 .PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

          

PRESEŽEK ODHODKOV/PRIHODKOV 22.883 5.368 16.720 32,10 23,46 

            

ODHODKI TRG 705.671 652.913 804.180 81,19 92,52 

7. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 262.000 226.312 150.873 150,00 86,38 

7.1 Stroški materiala 100.000 36.266 52.455 69,14 36,27 

7.2  Stroški storitev 162.000 190.046 98.418 193,10 117,31 

8. AMORTIZACIJA  50.000 73.371 14.813 495,33 146,74 

9. STROŠKI DELA 385.671 348.055 630.953 55,16 90,25 

Plače 302.457 256.047 493.183 51,92 84,66 

Prispevki 45.119 54.231 77.982 69,54 120,19 

Drugi stroški dela 38.095 37.778 59.788 63,19 99,17 

10. DRUGI STROŠKI 8.000 5.103 7.323 69,69 63,79 

11. FINANČNI ODHODKI    71 218 32,53   

12. DRUGI ODHODKI           

13. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

          

PRESEŽEK ODHODKOV/PRIHODKOV 4.329 2.029 635 319,70 46,87 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti prikazuje prihodke in odhodke tekočega 

obračunskega obdobja, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in dejavnosti prodaje storitev 

na trgu (tržne dejavnosti). Vsebina izkaza je enaka izkazu prihodkov in odhodkov, pri katerem 

so posamezne vrste prihodkov in odhodkov tudi podrobno obrazložene. Sodilo za 
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razmejevanje prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost je predstavljeno v 

uvodu pojasnila k računovodskim izkazom. 

 

PRIHODKI 

Poslovni prihodki oziroma prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe so nastali z 

namenskimi sredstvi prejetimi od Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost RS za izvajanje 

raziskovalne dejavnosti (ustanoviteljske in infrastrukturne obveznosti, programi in projekti, 

usposabljanje mladih raziskovalcev, drugo) ter obračunanimi prihodki za leto 2016 ki bodo 

poravnani v letu 2017 od ministrstev (program MARTINA-  MIZŠ) in drugih javnih agencij  ter 

ostalih proračunskih uporabnikov (Centralna tehniška knjižnica in Urad za meroslovje). Inštitut 

je v letu 2016 realiziral tudi prihodke EU projektov (EMPIR 14IND06 – pres2vac in  EMPIR -

14SIP01-Vacuum ISO).  

 

Sredstva ARRS izkazujejo realizirana pogodbena sredstva, ki so bila porabljena v letu 2016. 

Pogodbena vrednost se od realizirane razlikuje zaradi prenosov neporabljenih sredstev na 

pasivne časovne razmejitve na leto 2017 in prenosov neporabljenih sredstev leta 2015 v 

tekoče leto.  

 

Pogodba Realizacija Razlika 

2.120.620,28 1.983.713,72 137.691,97 

PČR 2016   105.199,86 

nakup opreme   31.706,70 

prenos v prihodke 
iz leta 2015 skupaj 10.862,22   

Z2-6773  6.280,07   

L2-5486  3.321,05   

L2-5571  1.261,10   

skupaj realizacija 1.994.575,94   

   

   

Presežek JS    

L2-5486 prenos iz 
leta 2015 3.321,05  

L2-5571 prenos iz 
leta 2015 1.261,10  

L2-5771 
neporabljena 
sredstva leta 2016 785,41  
  5.367,56  

 

 

Leta 2016 je bilo od ARRS za usposabljanje mladih raziskovalcev namenjenih 242.267,28 EUR 

sredstev; realizacija leta 2016 je znašala 204.921,97 EUR in neporabljena sredstva v višini 

37.345,31 EUR so bila prenesena na uporabo v leto 2017. 
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Leta 2016 je bilo od ARRS za podoktorsko usposabljanje namenjenih 20.269,34 EUR sredstev; 

realizacija leta je znašala 26.549,41 EUR zaradi koriščenja sredstev iz leta 2015 v višini 6.280,07 

EUR. 

 

Leta 2016 je bilo od ARRS za temeljne projekte namenjenih 211.755,12 EUR sredstev; 

realizacija pa je znašala 184.411,57EUR, neporabljena sredstva v višini 27.343,55 EUR so bila 

prenesena na uporabo v leto 2017. 

 

Leta 2016 je bilo od ARRS za infrastrukturne programe namenjenih 150.000,00 EUR (stroški  in 

amortizacija) sredstev; realizacija pa je znašala 134.473,92 EUR, neporabljena sredstva v višini 

15.526,08 EUR so bila prenesena na uporabo v leto 2017. 

 

Leta 2016 je bilo od ARRS za aplikativne projekte namenjenih 173.713,91 EUR sredstev; 

realizacija pa je znašala 153.311,14 EUR, neporabljena sredstva v višini 25.770,33 EUR so bila 

prenesena na uporabo v leto 2017. V realizacijo 2016 so vključena tudi neporabljena sredstva 

projektov iz leta 2015, ki predstavljajo presežek prihodkov nad odhodki iz javne službe v skupni 

višini 5.367,56 EUR (L2-5571 in L2-5486). 

 

Sredstva za nakup opreme niso vključena v izkaz prihodkov in odhodkov saj smo sredstva za 

nabavo opreme evidentirali na Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva - skupina kontov 98.  

 

Pri realizaciji prihodkov za izvajanja javne službe je izkazano povečanje prihodkov za  25,13 % 

točk v primerjavi z letom 2015 predvsem zaradi večjega obsega raziskovalnih projektov ARRS, 

mladih raziskovalcev, ustanoviteljskih obveznosti ter prihodkov od programa MARTINA – 

MIZŠ, ki bodo poravnani v letu 2017.  

 

Neporabljena sredstva so izkazana v postavki bilance stanja - pasivne časovne razmejitve.  

Prenesena sredstva so namenjena za nadaljevanje izvajanja raziskovalnih programov, 

projektov in za usposabljanje mladih raziskovalcev v letu 2017. V letu 2016 je inštitut realiziral 

za 2,64 % točk več prihodkov iz naslova izvajanja javne službe kot je bilo načrtovano.  

 

Prihodki od izvajanja dejavnosti na trgu so nastali tudi s prodajo storitev na domačem in tujem 

trgu na podlagi pogodb in naročilnic. V letu 2016 izkazujemo nižje prihodke za izvajanje 

dejavnosti na trgu za 10.78 % točk v primerjavi z načrtovano vrednostjo, kar je predvsem 

posledica ne dokončanja štirih raziskovalnih projektov v letu 2016 zaradi objektivnih razlogov 

(- Izdelava diagramov popuščanja za jeklo RAVNEX DF ; načrtovana vrednost 10.000 EUR,  - 

Razvoj novega visoko-trdnostnega jekla za ojnice s samopopuščeno bainitno mikrostrukturo 

in določitev vpliva parametrov ohlajanja; načrtovana vrednost 22.134 EUR, - Modeliranje in 

simulacija konti liva jekla načrtovana vrednost 15.000 EUR, - Razvoj simulacijskega sistema za 
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vroče valjanje za ogrodji 800 in 650; načrtovana vrednost 10.000 EUR) in nižje realizacije na 

področju energetike za 10.000 EUR. 

Finančni prihodki so izkazani viv višini 50,18  EUR. 

 

Grafični prikaz strukture prihodkov IMT v letu 2016 

 

ODHODKI 

V letu 2016 je bilo skupno realiziranih 2.235.646,50 EUR odhodkov za  izvajanje javne službe 

in 652.912,76 EUR odhodkov za izvajanje dejavnosti na trgu.  

 

V primerjavi z letom 2015 so se skupni odhodki za izvajanje javne službe povečali za 26,01  %. 

V primerjavi s programom dela in finančnim načrtom za leto 2016 so skupni odhodki za 

izvajanje javne službe višji za 3,48 % točk.  

 

Odhodki realizirani v okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu  so se v primerjavi z 

letom 2015 znižali za 18,81  % točk. V primerjavi z letnim programom dela in finančnim 

načrtom za leto 2016 so odhodki za izvajanje dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu nižji 

za 7,48 % točk. 

 

Stroški  materiala v letu 2016 za izvajanje javne službe  so se primerjavi z letom 2015 povečali 

za 4,17 % točk. V primerjavi s programom dela in finančnim načrtom za leto 2016 so se stroški 

za material povečali za 18,31  % točk. Stroški storitev za izvajanje javne službe so se v 

primerjavi z letom 2016 povečali za 8,33 % točk in v primerjavi z finančnim načrtom za 19,72%.  

 

Stroški materiala  za izvajanje tržne dejavnosti so se v primerjavi z letom 2015 znižali za 30,86 

% točk in v primerjavi z finančnim načrtom za leto 2016 za 63,73 % točk. Stroški storitev za 

izvajanje tržne dejavnosti so se v primerjavi z letom 2015 povečali za 93,10% predvsem zaradi 

večjega obsega storitev za organizacijo konference. V primerjavi s finančnim načrtom za leto 
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2016 so se stroški storitev povečali za 17,31 % točk. Stroški materiala in storitev so 

podrobneje obrazloženo v pojasnilih za izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

(obračunsko).  

 

Strošek amortizacije, ki bremeni tekoče prihodke se je v primerjavi z letom 2015 povečal za 

74,03 %.  Strošek obračunane amortizacije v višini 214.803,41 EUR je v letu 2016 bremenil 

namenska javna sredstva od Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost za investicijsko 

vzdrževanje (amortizacijo) v okviru dovoljenih odstopanj. Izkazan strošek amortizacije iz 

naslova izvajanja javne službe je delni strošek uporabe raziskovalne opreme, ki se jo uporablja 

za izvajanje raziskovalnih programov in projektov iz javnih virov sredstev. Stroški amortizacije, 

ki bremenijo javno službo so se v primerjavi z letom 2015 povečali zaradi večjega števila 

projektov ARRS in mladih raziskovalcev, ki opravljajo delo v raziskovalnih laboratorijih. 

Preostanek stroškov amortizacije, ki so nastali z izvajanjem javne službe za katere inštitut ni 

prejel sredstva bremeni sredstva prejeta v upravljanje v skupni višini 907,26 EUR in sredstva 

tržne dejavnosti v višini 73.371,09 EUR  

 

Na dan 31. 12. 2016 so stroški dela izkazani v višini 1.751.748,86 EUR. Stroški dela so se v 

primerjavi z letom 2015 povečali za  4,96 % točke. V primerjavi z letnim programom dela za 

leto 2016 so stroški dela nižji za 3,81%. Stroški dela za izvajanje javne službe vključujejo stroške 

dela na raziskovalnih projektih, infrastrukturnem programu, mladih raziskovalcev, stroške dela 

na programu MARTINA, del stroškov dela administrativnega osebja, stroškov dela na EU 

projektih ter del stroškov dela v okviru izvajanja javne službe nosilca nacionalnega etalona za 

tlak. Stroški dela za izvajanje dejavnosti na trgu so se v primerjavi z letom 2015 znižali za 44,84 

% točk in v primerjavi z letnim programom dela za leto 2016 so nižji za  9,75 % točk.  

 

  ARRS DRUGA JS SKUPAJ JS TRG SKUPAJ  

PLAČE 925.610,88 189.644,75 1.115.255,63 256.046,85 1.371.302,48 

PRISPEVKI 151.263,05 18.791,95 170.055,00 54.230,62 224.285,61 

DRUGI 
STROŠKI 103.626,44 14.756,47 118.382,91 37.777,86 156.160,77 

 SKUPAJ 1.180.500,37 223.193,17 1.403.693,54 348.055,33 1.751.748,86 

 

Ostali drugi stroški predstavljajo nastale stroške iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča, stroške taks, pristojbin, ter razne druge ostale stroške (prispevek za spodbujanje 

invalidov, stanovanjski in odškodninski sklad). Na dan 31. 12. 2016 so drugi stroški izkazani v 

skupni višini 17.010,55 EUR. Drugi stroški so se v primerjavi z letom 2015 zmanjšali   za 31,74  

% točk.  Obrazložitev pri točki Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov. 

 

Na dan 31.12.2016 so finančni odhodki izkazani v višini 87,47 EUR. Obrazložitev pri točki 

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. 

 



INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE 

 

Izdaja 1                                                                                                                                          Letno poročilo za leto 2016 
                                                                                                                                                                             Stran 86 od 92 

 

Presežek prihodkov nad odhodki je realiziran v višini 7.396,75 EUR in sicer presežek prihodkov 

nad odhodki od dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu v višini 2.029,19 EUR in presežek 

prihodkov nad odhodki od javne službe v višini 5.367,56  (neporabljena sredstva za aplikativna 

projekta L2-5771 in L2 5486). V letu 2016 je bil dosežen delež prihodkov od dejavnosti na trgu 

v višini 21,87 %. 

 

4.3.9. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka 

 

ČLENITEV 
KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
Realizacija 
2016/ realizacija 
2015 

Realizacija 
2016/načrt 
2016 NAZIV KONTA 

  
Načrt 
2016 

2016 2015 
    

1 2 3   4 5 
    

  
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

401 
3.065.212 3.488.706 3.049.864 114,39 113,82 

  
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 
2.155.544 2.142.302 1.934.059 110,77 99,39 

  
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 
2.100.490 2.126.012 1.857.012 114,49 101,22 

  
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 
2.100.490 2.126.012 1.857.012 114,49 101,22 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  405 
2.100.490 2.065.760 1.857.012 111,24 98,35 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  406 
  60.252   - - 

  
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  
(408+409) 

407 
          

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 
          

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 
          

  
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

410 
          

del 7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 
porabo 

411 
          

del 7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
investicije 

412 
          

  
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

413 
          

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 
          

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 
          

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 
          

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 
          

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 
          

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije  

419 
          

  
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 

420 
55.054 16.290 77.046 21,14 29,59 

del 7130 
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 
službe 

421 
          

del 7102 Prejete obresti 422 
      #DIV/0! - 

del 7100  
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 

423 
          

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 
14.597 15.333 15.118 101,42 105,04 

72 Kapitalski prihodki 425 
          

730  Prejete donacije iz domačih virov 426 
6.500   2.500   - 

731 Prejete donacije iz tujine 427 
          

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 
          

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 
957 957   - - 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 
33.000   59.428 0,00 0,00 

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 
(432+433+434+435+436) 

431 
909.668 1.346.404 1.115.806 120,67 148,01 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 
740.168 774.666 764.142 101,38 104,66 

del 7102 Prejete obresti 433 
          

del 7103 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 
premoženja 

434 
5.500 6.698 7.272 92,11 121,78 
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del 7100  
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 

435 
          

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe  436 
164.000 565.040 344.392 164,07 - 

  
II. SKUPAJ ODHODKI  
(438+481) 

437 
3.161.672 3.278.556 3.250.226 100,87 103,70 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 
2.304.585 2.070.260 2.125.686 97,39 89,83 

  
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 
1.139.000 1.167.863 897.765 130,09 102,53 

del 4000 Plače in dodatki 440 
1.028.000 1.057.580 829.394 127,97 103,25 

del 4001 Regres za letni dopust 441 
24.000 23.288 8.760 265,84 97,03 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 
65.000 62.721 47.116 133,12 96,49 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 
   3.810      

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 
          

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 
          

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 
22.000 20.464 12.495 163,78 93,02 

  
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 
173.415 174.043 133.096 130,77 100,36 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 
95.324 94.196 70.299 133,99 98,82 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 
70.659 75.495 59.170 127,59 106,84 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 
5.709 1.074 786 136,64 18,81 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 
646 1.065 834 127,70 164,79 

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 

452 
1.077 2.213 2.007 110,26 205,46 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 
606.000 533.065 604.827 88,14 87,96 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  454 
186.000 127.516 186.269 68,46 68,56 

del 4021 Posebni material in storitve 455 
40.000 48.296 38.092 126,79 120,74 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 
92.000 109.248 91.564 119,31 118,75 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 
13.000 13.112 12.894 101,69 100,86 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 
48.000 51.345 47.639 107,78 106,97 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 
105.000 84.709 104.792 80,84 80,68 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  460 
18.000 11.237 18.951 59,30 62,43 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 
          

del 4028 Davek na izplačane plače 462 
          

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 
104.000 87.602 104.626 83,73 84,23 

403 D. Plačila domačih obresti 464 
          

404 E. Plačila tujih obresti 465 
          

410 F. Subvencije 466 
          

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 
          

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 
          

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 
          

  
J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

470 
386.170 195.289 489.998 39,86 50,57 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 
          

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 
    3.856 0,00 - 

4202 Nakup opreme 473 
303.170 152.091 432.297 35,18 50,17 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 
  2.030 78 2.602,56 #DIV/0! 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 
          

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 
35.500   48.328 0,00 0,00 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 
          

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 
25.500 41.168 5.439 756,90 161,44 

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

479 
22.000         

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 
          

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 
(482+483+484) 

481 
857.087 1.208.296 1.124.540 107,45 140,98 

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

482 
450.000 337.772 546.532 61,80 75,06 

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

483 
65.087 50.494 78.958 63,95 77,58 

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

484 
342.000 820.030 499.050 164,32 239,77 
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III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 
  210.150       

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

486 
96.460   200.362 0,00 0,00 

 

 

Prihodki izkazani po načelu denarnega toka (prilivi sredstev) 

 

Izkazovanje prihodkov od izvajanja javne službe za leto 2016 temelji na prilivih sredstev v 

obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 za prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 

porabo in prejetih sredstev EU institucij. 

 

Prihodki od prejetih sredstev iz državnega proračuna za leto 2016 izkazujejo prejeta sredstva 

od Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost za izvajanje raziskovalne dejavnosti v višini 

2.115.717,22 EUR in sredstva prejeta od Urada za meroslovje za izvajanje nalog nosilca 

nacionalnega etalona za tlak 10.294 EUR. Prihodki od prejetih sredstev iz državnega proračuna 

za investicije vključujejo prejeta sredstva ARRS za nakup opreme in sicer 31.706,70 EUR za 

nakup Opreme za izdelavo in načrtovanje razvoja mikrostrukture in lastnosti pri sintezi jekla z 

ulivanjem in ogrevanjem za vročo predelavo in 28.544,88 EUR za nabavo konfokalnega 

svetlobnega mikroskopa iz leta 2015. 

 

Prihodki od prejetih sredstev iz državnega proračuna za leto 2015 izkazujejo prejeta sredstva 

od Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost za izvajanje raziskovalne dejavnosti v višini 

1.801.866,06 EUR in sredstva za izvajanje operacije Raziskovalci na začetku kariere-2013-IMT-

715 v višini 40.640,00 EUR ter sredstva prejeta od Urada za meroslovje za izvajanje nalog 

nosilca nacionalnega etalona za tlak 14.506,33 EUR.  

 

Prihodki iz sredstev javnih financ so se v primerjavi z letom 2015 povečali za 14,49 % točk 

predvsem zaradi večjega obsega temeljnih raziskovalnih projektov, ki so se začeli izvajati s 

1.1.2016 ter večjega obsega sredstev za mlade raziskovalce. Povečanje prihodkov je tudi 

posledica prejetih sredstev za investicije od ARRS.  

 

Na dan 31. 12. 2016 izkazuje inštitut tudi druge prihodke za izvajanje javne službe, ki so nastali 

od prejetih sredstev Centralne tehniške knjižnice za sofinanciranje nakupa on-line dostopa do 

strokovne literature in kalibracij na nivoju nosilca nacionalnega etalona za tlak.  

 

V letu 2016 smo od MIZŠ prejeli sredstva v višini 316.603,75 EUR za zahtevane predujme 

konzorcijskih partnerjev in jim sredstva isti dan nakazali. Ker inštitut ni zahteval predujma,   

prejeta sredstva in nakazila partnerjem niso vključena v izkaz prihodkov in odhodkov po 

denarnem toku (navodilo MIZŠ 0140-68/2015/72 z dne 10.2.2017). 

 

Izkazovanje prihodkov za leto 2016 od  prodaje blaga in storitev temelji na prilivih denarnih 

sredstev iz naslova prodaje storitev inštituta (Impol, Metal Štore Steel, Hidria, Unior, TPV)    ter 

prejetih sredstev iz naslova oddajanja poslovnih prostorov ter prefakturiranja splošnih 
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stroškov Naravoslovno tehniški  fakulteti s katero inštitut deli prostore. Inštitut je v letu 2016 

oddajal poslovne prostore podjetju ITIS.  

 

V primerjavi z letom 2015 so se prilivi od prodaje blaga in storitev povečali predvsem zaradi 

prejetih sredstev od CMSR, ki jih je inštitut nakazal Institutu za mjeriteljstvo Bosne in 

Hercegovine v okviru mednarodnega projekta razvojne pomoči Bosni in Hercegovini. Tako kot 

prilivi so v enaki meri evidentirani tudi odlivi za ta namen. 

 

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

denarnem toku 

  Prihodki glede na namen Načrt 2016 Realizacija 2016 
Realizacija 
2016/načrt 

2016 

1 2 3 4 5=4/3*100 

A+B
+C 

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

2.022.110,00 2.126.011,63 105,14 

A. Vir: ARRS 2.010.133,00 2.115.717,22 105,25 

B. Vir: MIZŠ       

C 
Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, 
agencije ipd.) 

11.977,00 10.294,41 85,95 

 

  Prihodki glede na namen 2015 2016 
Primerjava 
2016 z 2015 

1 2 3 4 5=4/3*100 

A+B+C Prihodki - Skupaj 1.857.012,39 2.126.011,63 114,49 

A. Vir ARRS: 1.801.866,06 2.115.717,22 117,42 

A1. Infrastrukturni programi 273.427,72 201.739,04 73,78 

A2. Raziskovalni programi 743.737,61 757.334,50 101,83 

A3. Raziskovalni projekti 171.059,76 389.139,43 227,49 

A3a. Temeljni raziskovalni projekti 10.175,19 196.708,53 1.933,22 

A3b. Aplikativni raziskovalni projekti 160.884,57 192.430,90 119,61 

A4. Raziskovalna oprema   60.251,58   

A5. CRP       

A6. Mladi raziskovalci 185.582,69 238.340,52 128,43 

A7. Ustanoviteljske obveznosti 413.871,42 444.240,89 107,34 

A8. 
Znanstveni tisk (monografije in druge znanstvene periodike) in 
sestanki 

10.255,50 19.697,78 192,07 

A9. Tuja znanstvena literatura in baze podatkov  2.931,36 2.148,48 73,29 

A10. Sofinanciranje mednarodnih projektov   2.825,00   

A11. Ostalo – vir ARRS 1.000,00     

B. Vir: MIZŠ 40.640,00 0,00 0,00 

B1. CRP       

B2. Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih skladov 40.640,00     

B3. Investicije in investicijsko vzdrževanje       

B4. Ostalo – vir MIZŠ       

C Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.) 14.506,33 10.294,41 70,96 

C1. CRP       

C2. Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih skladov       

C3. Investicije in investicijsko vzdrževanje       

C4. Ostalo – drugi viri državnega proračuna 14.506,33 10.294,41 70,96 

 



INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE 

 

Izdaja 1                                                                                                                                          Letno poročilo za leto 2016 
                                                                                                                                                                             Stran 90 od 92 

 

Odhodki izkazani  po načelu denarnega toka (izdatki) 

Izkazovanje odhodkov za leto 2016 temelji na izdatkih v obdobju od 1. 1.2016 do 31. 12. 2016 

za plače in druge odhodke zaposlenim, prispevke za socialno varnost,  izdatke za blago in 

storitve ter investicije.  

 

Za leto 2016 so izkazani odhodki za izvajanje javne službe (ARRS, EU, MARTINA in MIRS) v 

skupni višini 2.070.260  EUR od katerih znašajo plače in drugi izdatki za zaposlene 1.167.863 

EUR, prispevki za socialno varnost 174.043 EUR, izdatki za blago in storitve 533.065 EUR in 

investicijski izdatki v višini 195.289 EUR. V primerjavi z letom 2015 so se izdatki za izvajanje 

javne službe znižali  za 2,61 % točk predvsem zaradi nižjih investicijskih stroškov. Investicijski 

izdatki so podrobneje opisani pod točko 3.11.1.   

 

V okviru izdatkov za stroške dela javne službe so stroški dela na ARRS programih in projektih, 

stroški dela mladih raziskovalcev in del stroškov administracije, ki se pokriva iz ustanoviteljskih 

obveznosti. Poleg stroškov dela, ki jih pokriva ARRS so  v stroške dela javne službe vključeni 

tudi stroški dela na dveh EU projektih (Projekt 14IND06 – pres2vac in Projekt 14SIP01 – 

Vacuum ISO), dela v okviru javne službe nosilca nacionalnega etalona za tlak, ki ga sofinancira 

Urad RS za meroslovje (MIRS) in stroški, dela v okviru programa MARTINA, ki ga sofinancira 

MIZŠ. Projekt MARTINA se je pokrival iz razpoložljivih likvidnostnih sredstev. Stroški dela so se 

v primerjavi z letom 2015 povečali predvsem zaradi napredovanj zaposlenih z dnem 1.4.2015 

– prvo izplačilo 15.1.2016 in večjega števila zaposlenih glede na preteklo leto. V letu 2016 je 

bila izplačana delovna uspešnost za povečan obseg za izvajanje projekta MARTINA (štirje 

zaposleni) v višini 3.810,48 EUR, ki je vključen v izkazu pod postavko AOP 440 Plače in dodatki.  

 

 
Plače in drugi izdatki 

Javna služba ARRS EU MARTINA MIRS 
Skupaj javna 
služba 

Trg Skupaj  

plače in dodatki 912.510,69 28.995,11 110.280,94 9.603,72 1.061.390,46 299.936,92 1.361.327,38 

regres 23.171,49 116,7     23.288,19 11.372,54 34.660,73 

povračila 51.320,30 1.290,63 9.831,88 277,92 62.720,73 25.350,23 88.070,96 

drugi izdatki 20.463,73       20.463,73 1.112,43 21.576,16 

Skupaj  1.007.466,21 30.402,44 120.112,82 9.881,64 1.167.863,11 337.772,12 1.505.635,23 

          

Prispevki 

Javna služba ARRS EU MARTINA MIRS 
Skupaj javna 
služba Trg Skupaj  

PRISP.OD PLAČ - PIZ                      81.134,59 2.564,83 9.646,65 849,93 94.196,00 27.072,66 121.268,66 

PRISP.OD PLAČ - 
ZDR.ZAVAR.               64.937,21 2.054,56 7.822,33 680,89 75.494,99 21.886,83 97.381,82 

PRISP.OD PLAČ - 
ZAPOSLOVANJE             950,66 17,53 100,05 5,76 1.074,00 328,36 1.402,36 

PRISP.OD PLAČ - 
STARŠEV.VARST.           915,97 28,99 110,41 9,63 1.065,00 308,53 1.373,53 

KAD 1.795,65 26,48 390,42 0,00 2.212,55 897,69 3.110,24 

Skupaj  149.734,08 4.692,39 18.069,86 1.546,21 174.042,54 50.494,08 224.536,62 

          

Skupaj stroški dela 

Javna služba ARRS EU MARTINA MIRS 
Skupaj javna 
služba 

Trg Skupaj  

  1.157.200,29 35.094,83 138.182,68 11.427,85 1.341.905,65 388.266,20 1.730.171,85 
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Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu so izkazani v skupni višini 1.208.296 EUR od 

katerih znašajo izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim 337.772 EUR, prispevki za socialno 

varnost 50.494 EUR in izdatki za blago in storitve 820.030 EUR. Izdatki za blago in storitve 

vključujejo tudi nakazilo mednarodne pomoči za razvojni projekt za BIH v sodelovanju s CMRS.  

V primerjavi z letom 2015 so se izdatki za izvajanje dejavnosti na trgu  povečali za 7,61 % točk 

predvsem zaradi izdatkov za mednarodni projekt razvojne pomoči Bosni in Hercegovini 

 

Presežek prihodkov nad odhodki oz. presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega 

toka 

 

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki izkazuje pripoznanje odhodka 

oz. prihodka ob izpolnitvi dejanskega prejema ali izplačila denarja oz. njegovega ekvivalenta je 

izkazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 210.150 EUR. Presežek iz naslova javne službe 

znaša 105.986 € in iz tržne dejavnosti 104.164 €.  

 
DENARNI TOK 2016 2015 

PRIHODKI  3.488.706,00 3.049.864,00 

ODHODKI 3.278.556,00 3.250.226,00 

PRESEŽEK X 210.150,00 -200.362,00 

    SE NE IZRAČUNAVA 

ZIPRS1718 2016 2015 

PRESEŽEK X 210.150,00   

R 2 - BILANCA STANJA 513.627,00   

R 9 - BILANCA STANJA 4.772.485,00   

ZNESEK Y -5.075.962,00   
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5. POVZETEK POSLOVANJA IMT V LETU 2016 
 

IMT je v letu 2016 posloval uspešno in dosegel večino vsebinskih in finančnih ciljev. Na 

inštitutu se v zadnjih letih izboljšuje kvaliteta opravljanja javne službe, kar ima za posledico 

predvsem objave v najvišje uvrščenih znanstvenih publikacijah. V letu 2016 je inštitut imel 

publikacije z najvišjim faktorjem vpliva v zadnjem desetletnem obdobju. IMT je v letu 2016 

uspešno nadaljeval sodelovanje z vsemi pomembnimi gospodarskimi partnerji na področju 

metalurgije in kovinsko-predelovalne industrije in izvajal veliko industrijskih projektov.  

 

V letu 2016 smo uspeli pridobiti večji projekt na javnem razpisu za »RRI v verigah in mrežah 

vrednosti« Sklop 1: »Spodbujanje izvajanja Raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6). IMT 

je poslovodeči konzorcijski partner in vodja konzorcija 16 partnerjev, ki izvaja program 

»MAteRiali in Tehnologije za Nove Aplikacije«: MARTINA. Ne gre samo za to da smo uspeli  

pridobiti projekt, ampak smo na osnovi taktičnih potez in uspešnega povezovanja, uspeli 

izvesti enotno prijavo in tako združiti celotno področje metalurgije. 

 

IMT je tudi glavni pobudnik in organizator SRIPA na področju materialov. Strateško razvojno - 

inovacijsko partnerstvo – Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) (v nadaljevanju: SRIP) 

je bilo ustanovljeno kot partnerstvo v okviru GZS s ciljem povezovanja članov GZS, ki so 

zainteresirani za povezovanje v okviru SRIP-a tako, da bo dosežena kritična masa kompetenc 

in kapacitet deležnikov za zagotovitev reprezentativnosti in pokrivanja celotnega področja 

usmerjenosti v nove prebojne tehnologije in produktne smeri na podlagi skupnega nastopa 

več deležnikov.   

 

IMT je uspešno organiziral 24. Mednarodno Konference o materialih in tehnologijah, in v 

okviru konference smo organizirali metalurški posvet na temo »Napredni materiali in 

tehnologije za krožno proizvodnjo«. Krožna proizvodnja (Industrija 4.0) je gonilna sila inovacij, 

ki zahteva nov znanstveno-tehnološki ekosistem, z višjo stopnjo konkurenčnosti, 

prilagodljivosti, fleksibilnosti in hitrosti nastopanja na trgu.  

 

 
Direktor Inštituta za kovinske materiale: 

doc. dr. Matjaž Godec 
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