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I. LETNI NAČRT IZVAJANJA PROGRAMA CO NANOCENTER V LETU 2012 
 
1. PROGRAM DELA CO NANOCENTER ZA LETO 2012 
 
1.1.DOLGOROČNI CILJI DELOVANJA ZAVODA V LETU 2012 
 
Osnovni cilj CO je  vzpostavitev svetovno konkurenčne infrastrukture na področju 
nanoznanosti in nanotehnologije, ki bo omogočala uspešen razvoj znanosti, tehnologij in 
industrije na tem zelo aktualnem in hitro se razvijajočem področju.  
 
Glavni cilj CO Nanocenter v obdobju 2009-2013 je vzpostaviti konkurenčnost 
infrastrukture v svetovnem merilu na nekaterih ključnih področjih, kjer imajo slovenski 
raziskovalci in industrija izkazane prednosti, kot so anorganski brez-ogljični 
nanomateriali, predvsem oksidi in halkohalogenidi, različne nanožice in nanocevke ter 
magnetni materiali, razvoj nanolitografije z optičnimi metodami ipd. 
 
V nadaljevanju delovanja CO Nanocenter po letu 2013 je naš cilj nadgrajevati vložke v 
infrastrukturo do te mere, da bomo vzdrževali konkurenčnost in neprestano 
dopolnjevali infrastukturo v smeri, ki jo bo zahteval napredek znanosti in tehnologije. Ta 
cilj ostaja nespremenjen ne glede na organizacijsko obliko zavoda po letu 2013.  
 
Med delovanjem centra želimo vzdrževati dogovorjeno politiko odprtih vrat za 
sodelovanje z novimi partnerji in s pridruženimi člani. Predvidevamo različne oblike 
sodelovanja, predvsem pa želimo ponuditi tudi infrastrukturno podporo novonastalim 
(“start-up”) podjetjem, ter pridruženim članicam in novoustanovljenim podjetjem 
nastalim v preteklem programskem obdobju (Nanotul, Mo6, Aresis).  
 
Cilj CO v operativnem smislu je postavitev podpornih dejavnosti, ki bodo omogočale 
učinkovito podporo uporabnikom vseh vrst, od mladih raziskovalcev do industrijskih 
uporabnikov.  
 
Skupni cilji CO Nanocenter so: 
 

A. Ponuditi infrastrukturo z odprtim dostopom akademskim, raziskovalnim, 
industrijskim in civilnim subjektom za integracijo raziskovalnih naporov v 
nanoznanosti skozi napredke v nanofakturi in večjem izkoriščanju tehnologij na 
ravni posameznih atomov ali molekul v okviru velikih infrastrukturnih centrov. 

B. Zagotoviti evropskim uporabnikom tehnološko platformo za zahtevno 
nanofakturo in karakterizacijo nanostruktur z dobro definiranimi metrološkimi 
standardi za sintezo in protokoli za nanofakturo, analizo na ravni atomov, 
modeliranju in simulaciji.  

C. Razviti skupno podatkovno bazo na področju nanoznanosti in nanotehnologije in 
protokolov za metrologijo, sintezo in analizo.  

D. Maksimizirati vpliv in uporabo velikih infrastrukturnih centrov na evropsko 
znanost in tehnologijo z zvišanjem standardov za karakterizacijo z ultrahitrimi 
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spektroskopskimi metodami,  nanofokusiranjem in visoko resolucijo, ki je na 
razpolago na sinhrotronih, prostoelektronskih laserjih, nevtronskih 
spektrometrih in drugih velikih vseevropskih infrastrukturnih centrih.  
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1.2.LETNI CILJI ZAVODA IN PREDVIDENI REZULTATI DELA ZA LETO 2012 
 
 
1.2.1.Kazalniki za spremljanje ciljev 
 
TABELA 1: Kazalniki v sistemu ISARR  
 

Naziv Izhodiščno 
leto 

December 2010 Junij 2011 Načrtovana vrednost 
načrt rezultat načrt rezultat December 

2012 
December 

2013 
December 

2015 

Št. 
raziskovalnih 
ur v FTE 

2010 1,8 2,53 1,7 1,97 4,9 2,8 0 

Št. RR 
projektov v 
CO s 
sodelovanje
m podjetji 

2010 7 8 1 1 3 0 0 

Št. 
partnerstev z 
zasebnim 
sektorjem 

2010 10 11 0 0 0 0 0 

Št. patentov 2010 0 1 0 1 1 1 1 
Št. inovacij 2010 1 1 1 1 2 3 1 

 
 
Kazalniki, ki smo jih načrtovali v sistemu ISARR za leto 2012 bodo prepoznani v mejniku 
december 2012. 
 
 
A.Število raziskovalnih ur v FTE 
 
Do decembra 2012 načrtujemo 4,9 FTE. V letu 2012 načrtujemo 4,35 FTE. Ker pa v 
kazalniku upoštevamo tudi ure dosežene v drugi polovici leta 2011 (2,03 FTE), 
predvidevamo, da bo rezultat kazalnika 6,38 FTE. O točnem rezultatu bomo poročali v 
Poročilu za leto 2012, podroben plan zaposlitev pa je prikazan v Prilogi 1.  
V letu 2012 predvidevamo ohranitev stanja zaposlenih sodelavcev. Zaradi vzpostavitve 
delovanja nabavljene opreme dopuščamo možnost povečanja števila zaposlenih, 
povečanja obsega zaposlitve obstoječih sodelavcev ali pa ekvivalentih zamenjav 
zaposlenih. O morebitnih spremembah bomo poročali v skladu z Navodili. 
S 1.10.2011 je bil, zaradi pridobitve raziskovalnega projekta ARRS, zaposlen nov 
raziskovalec. 89 % je financiran iz stroškovnega mesta ARRS projekta, 11 % pa iz 
stroškovnega mesta CO, delovni sklop Razvojno raziskovalno delo (DS2). V enakem 
deležu je njegovo delo razmejeno tudi vsebinsko. 
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B.Število RR projektov v CO s sodelovanjem podjetij 
 
V tabeli 2 so prikazani raziskovalno razvojni projekti v CO Nanocentru s sodelovanjem 
podjetji, ki potekajo v letu 2012 (so se pričeli že v letu 2010, 2011) ali pa se bodo v letu 
2012 šele pričeli. 
Pri nekaterih projektih beležimo zamik pričetka projekta, ki je posledica zamika 
delovanja zavoda glede na prijavo. 
 
 
 
 
 
TABELA 2: Število RR projektov v CO Nanocentru s sodelovanjem podjetji, ki potekajo ali se bodo pričeli v 
letu 2012 
Zap. št. 
iz 
prijave 

Naziv aktivnosti Vodilni raziskovalci Sodelujoča 
podjetja 

Datum 
začetka po 
prijavi 

Datum začetka 
(zaradi zamika 
delovanja) 

2 Epitaksija z molekularnim 
snopom za oksidne plasti 

Mihailović, Suvorov, 
Muševič, Kobe 

Nanotesla, 
Mo6, IJS 

1.7.2010 1.7.2010 

4 Optična nanolitografija Podobnik, Mihailović LPKF, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

5 Karakterizacija fizikalnih 
lastnosti premazov z 
vgrajenimi nanodelci 

Venturini, Mihailović Helios, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

6 Modeliranje prototipov Venturini, Mihailović Helios, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

7 Uklonske optično 
spremenljive naprave 

Panjan, Klanjšek 
Gunde 

Cetis, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

9 Nizkotemperaturna 
manipulacija in 
spektroskopija 
posameznih atomov in 
molekul (LT STM) 

I. Muševič, D. 
Mihailović, A. 
Prodan, R. Žitko, E. 
Zupanič 

IJS, Balder 1.1.2011 1.8.2011 

10 Konfokalna RAMAN-FTIR 
mikroskopija 

D. Mihailović, A. 
Jesih, T. Skapin 

IJS, Mo6, 
Nanotul, 
Nanotesla 

1.1.2012 1.1.2011 

11 Konfokalna fluorescentna 
mikroskopija 

B. Turk, D. 
Mihailović, M. 
Remškar, D. 
Drobne, I. Muševič, 
T. Kosmač, D. 
Makovec 

IJS, UL BF, 
Mo6 

1.1.2012 1.1.2012 

12 NMR STM mikroskopija Muševič, Prodan, IJS, Balder 1.9.2009 1.4.2010 
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Žitko, Zupanič 

13 4-sondna UHV STM/SEM 
mikroskopija 
 

Mihailović, Remškar, 
Suvorov, Kobe, 
Jamnik 

IJS, KI, Mo6, 
Nanotesla 

1.1.2010 1.7.2010 

15 Razvoj novih pristopov k 
sintezi nanomaterialov 

Žnidaršič, Kobe Nanotesla 
Institut, IJS 

1.9.2009 1.5.2010 

 
 
C.Število partnerstev z zasebnim sektorjem 
 
Število partnerstev je enako številu ustanovitvenih partnerjev iz zasebnega sektorja.  

1. LPKF Laser & elektronika d.o.o., Naklo  
2. HELIOS Domžale, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., 

Domžale 
3. HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o., Domžale 
4. Gorenje, d.d., Velenje 
5. Kolektor Group d.o.o., Idrija 
6. NANOTESLA institut, Ljubljana 
7. Cinkarna, metalurško-kemična industrija Celje, d.d., Celje 
8. Cetis grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Celje 
9. ETA CERKNO d.o.o., tovarna elektrotermičnih aparatov, Cerkno 
10. Steklarna Hrastnik, družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.d., Hrastnik 
11. BALDER, optoelektronski elementi in merilna tehnika d.o.o., Ljubljana 

  
Tudi v letu 2012 pričakujemo zanimanje drugih domačih in tujih podjetji za sodelovanje 
v konzorciju, ki so ga izkazali že v preteklem letu. Vkolikor bo prišlo do formalne 
priključitve, bomo o tem poročali v skladu z navodili za izvajanje centra odličnosti. 
 
 
D.Število patentov 
 
V letu 2012 je v kazalnikih v sistemu ISARR načrtovan 1 patent.  
Načrtovan kazalec smo dosegli in presegli že v letu 2010 oz. 2011.  

 

E.Število inovacij 
 
V letu 2012 sta v kazalnikih v sistemu ISARR načrtovani 2 inovaciji. 
 
 
1.2.2. Drugi kazalniki 
 
Poleg kazalnikov v sistemu ISARR načrtujemo v CO Nanocenter v letu 2012 rezultate še 
pri nekaterih drugih kazalnikih iz Priloge 3 Navodil za izvajanje programov centrov 
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odličnosti (Januar 2011).  
Predvsem pričakujemo doseganje uspehov na področjih koncentracija znanja, 
povezovanja javnega in poslovnega sektorja, povečanja uporabe znanja za 
konkurenčnost gospodarstva in mednarodna odličnost. O doseženih uspehih v letu 2012 
bomo poročali v Poslovnem poročilu programa CO Nanocenter za leto 2012 februarja 
2013. 
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1.3. POJASNILA, KI OMOGOČAJO RAZUMEVANJE PREDLAGANIH CILJEV 
 
Center odličnosti Nanocenter ima enovit cilj, s skupnim naporom najboljših partnerjev iz 
univerz, raziskovalnih inštitutov in industrije v konzorciju, vzpostaviti tehnološko 
infrastrukturo za mednarodno konkurenčen razvoj nanoznanosti in nanotehnologije v 
Sloveniji za naslednje desetletje in še naprej.  
Program se osredotoča na postavitev novih tehnologij za sintezo, procesiranje 
(nanofakturo) in karakterizacijo snovi, ki bo primerljiva s sorodnimi centri po svetu in 
bo omogočala mednarodno konkurenčnost pri izvajanju vrhunskih RR projektov, 
programov in razvoju novih izdelkov. 
Cilj CO Nanocentra je ponuditi infrastrukturo z odprtim dostopom akademskim, 
raziskovalnim, industrijskim in civilnim subjektom za integracijo raziskovalnih naporov 
v nanoznanosti skozi napredke v nanofakturi in večjem izkoriščanju tehnologij na ravni 
posameznih atomov ali molekul v okviru velikih infrastrukturnih centrov. 
Evropskim uporabnikom želimo zagotoviti tehnološko platformo za zahtevno 
nanofakturo in karakterizacijo nanostruktur z dobro definiranimi metrološkimi 
standardi za sintezo in protokoli za nanofakturo, analizo na ravni atomov, modeliranju 
in simulaciji. Projekt bo sledil strategiji umeščenosti v mednarodni raziskovalni prostor 
in tako zagotavljal pridobivanje znanja na mednarodno konkurenčni tehnološki ravni ter 
omogočal vrhunski program dela. Geografska umeščenost CO Nanocentra daje možnost, 
da se le-ta razvije v intelektualni bazen, ki bo nudil podporo tudi državam vzhodno in 
južno od Slovenije (Hrvaška, Srbija, Madžarska, Romunija, Bolgarija).  
Maksimizirati želimo vpliv in uporabo velikih infrastrukturnih centrov na evropsko 
znanost in tehnologijo z zvišanjem standardov za karakterizacijo z ultrahitrimi 
spektroskopskimi metodami, nanofokusiranjem in visoko resolucijo ki je na razpolago 
na sinhrotronih, prostoelektronskih laserjih, nevtronskih spektrometrih in drugih 
velikih vseevropskih infrastrukturnih centrih.  
 
 



             
 
 
 Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije 
Center of Excellence in Nanoscience and Nanotechnology 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

11 
 

1.3.1. PODROBEN VSEBINSKI NAČRT DELOVNIH SKLOPOV ZA LETO 2012 

A. Delovni sklop A  
 
V letu 2012 (januar – december) načrtujemo naslednje aktivnosti: 
- Nadaljevanje in izboljšanje projekta dostopnosti opreme uporabnikom, izvajanje 

šolanja in usposabljanja novih uporabnikov ter razvoj tehnologij določenih v 
prijavi;  

- Izboljšave rezervacijskega sistema opreme; 
- Nadaljevanje diskusije z ustanovitelji CO in priprave predloga poslovanja po letu 

2013; 
- Izvajanje postopkov nakupov opreme z javnimi naročili; 
- Izvajanje postopkov nakupov vrednosti pod 20.000,00 EUR brez DDV; 
- Zaposlovanje in urejanje kadrovskih zadev; 
- Izpolnjevanje tekočih obveznosti po pogodbi; 
- Oddaja zahtevkov za izplačilo; poleg dveh rednih zahtevkov (ZZI12) 30.3.2012 in 

(ZZI17) 15.9.2012, predvidevamo oddajo šestih izrednih zahtevkov. Izredne 
zahtevke bomo oddali, ko bo znesek za izplačilo presegel 250.000,00 EUR, 
predvideni termini oddaje izrednih zahtevkov pa so: ZZI13 (april 2012), ZZI14 
(maj 2012), ZZI 15 (julij 2012), ZZI16 (avgust 2012), ZZI18 (oktober 2012), 
ZZI19 (november 2012). Izredne zahtevke smo načrtovali v skladu z dobavami 
večjih investicij. 
Po potrebi bomo število izrednih zahtevkov povečali, soglasje Upravnega odbora 
zavoda predvideva šest izrednih zahtevkov.; 

- Prispevek operacije k ciljem trajnostnega razvoja: CO Nanocenter se zavzema za 
načela enakosti spolov ter enakih možnosti, nediskriminacije ter trajnostnega 
razvoja. Z vidika vplivov izvedbe na okolje, bo CO Nanocenter upošteval: 
učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba 
vode in surovin), okoljsko učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, 
uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin 
odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), trajnostno dostopnost (spodbujanje 
okolju prijaznejših načinov prevoza), zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava 
poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je 
to potrebno. Upravljalska in vsebinska struktura CO Nanocentra kaže, da bo 
delovanje CO skušalo doprinesti k gospodarskemu razvoju različnih slovenskih 
regij. CO Nanocenter s svojo vsebino ne bo povzročal okolju škodljivih posledic, 
inštalacija opreme pa bo potekala v skladu z okoljskimi predpisi (npr. pri sintezi 
nanodelcev).  
CO s svojim konceptom neposredno naslavlja strateške cilje Slovenije v okvirih 
začrtanih ciljev Lizbonske strategije. Z doseganjem zastavljenih ciljev postavitve 
trajne infrastrukturne tehnološke platforme dosega multiplikativni efekt razvoja 
nanotehnologije, ki temelji na vseh projektih, ki uporabljajo tehnološko 
infrastrukturno platformo. Z novimi proizvodi, ki bodo temeljili na pridobljenem 
znanju lahko pričakujemo učinkovit dvig dodane vrednosti proizvodov, večjo 
konkurenčnost gospodarstva in večjo varnost delovnih mest ter višjo stopnjo 
znanja zaposlenih. Z zastavljenim kontinuiranim izobraževanjem industrijskih in 
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mladih raziskovalcev in vseh ostalih na področju NT učinkovito ustvarjamo 
okolje in podporo znanstveno-raziskovalne sfere za rojstvo novih proizvodov, ki 
temeljijo na NT.  
Vlaganje v opremo na najučinkovitejši možen način trajno vpliva na povečanje 
raziskovalne sposobnosti Slovenije in viša njeno konkurenčnost v skladu s 
prvima dvema stebroma Lizbonske deklaracije za obdobje 2008-10.  
Sinergetični model dela industrijskih, univerzitetnih in institutskih raziskovalcev, 
ki ga predlagamo v tem projektu je izvrsten model prilagajanja sodobnemu 
pristopu k razvoju konkurenčnega gospodarstva in k socialnem modelu 
sinergetičnega razvoja na znanju temelječe družbe. NT se navezuje na 4. steber 
Lizbonske strategije, ki pokriva področja energetike in klimatskih sprememb z 
razvojem novih materialov, razvojem elektrod za baterije in preusmeritvijo 
industrije v energijsko učinkovita področja; 

- Prispevek operacije k enakosti možnosti: CO Nanocenter se zavzema za načela 
enakosti spolov ter enakih možnosti, nediskriminacije ter trajnostnega razvoja.  
Upravljalska in vsebinska struktura CO Nanocentra kaže, da bo delovanje CO 
skušalo doprinesti k gospodarskemu razvoju različnih slovenskih regij. Trenutno 
je zaposlenih 26 raziskovalcev, 1 strokovna sodelavka ter 1delavka v 
koordinacijski pisarni; od tega je 8 žensk. Tudi v letu 2012 bomo ohraniti enake 
možnosti za vse zaposlene in sodelujoče, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, 
vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni 
položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino; 

- Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil: CO Nanocenter s svojo vsebino 
ne bo povzročal okolju škodljivih posledic, inštalacija opreme pa bo potekala v 
skladu z okoljskimi predpisi (npr. pri sintezi nanodelcev).  
CO s svojim konceptom neposredno naslavlja strateške cilje Slovenije v okvirih 
začrtanih ciljev Lizbonske strategije. Z doseganjem zastavljenih ciljev postavitve 
trajne infrastrukturne tehnološke platforme dosega multiplikativni efekt razvoja 
nanotehnologije, ki temelji na vseh projektih, ki uporabljajo tehnološko 
infrastrukturno platformo. Z novimi proizvodi, ki bodo temeljili na pridobljenem 
znanju lahko pričakujemo učinkovit dvig dodane vrednosti proizvodov, večjo 
konkurenčnost gospodarstva in večjo varnost delovnih mest ter višjo stopnjo 
znanja zaposlenih. Z zastavljenim kontinuiranim izobraževanjem industrijskih in 
mladih raziskovalcev in vseh ostalih na področju NT učinkovito ustvarjamo 
okolje in podporo znantsveno-raziskovalne sfere za rojstvo novih proizvodov, ki 
temeljijo na NT.  NT se navezuje na 4. steber Lizbonske strategije, ki pokriva 
področja energetike in klimatskih sprememb z razvojem novih materialov, 
razvojem elektrod za baterije in preusmeritvijo industrije v energijsko učinkovita 
področja (Prijava točka C.4); 

- na področju izobraževanja in promocije v letu 2012, poleg uvodoma naštetih 
aktivnosti, načrtujemo razširitev ponudbe promocijskega gradiva, dopolnitev 
spletne predstavitve v skladu s priporočili mednarodne evalvacije, udeležbo na 
konferencah (preko celega leta), nadaljevanje produkcije izobraževalnih filmov o 
uporabi visokotehnološke opreme zavoda, izvajanje Nanoseminarjev v okviru 
rednega kurikuluma Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, ipd.. 
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B. Delovni sklop B  
 
V letu 2012 ne načrtujemo večjih sprememb na kadrovskem področju.  
S 1.10.2011 je bil, zaradi pridobitve raziskovalnega projekta ARRS (Kozmologija v 
laboratoriju – femtosecondno kontroliranje faznih prehodov v realnem času, J1-4022, 
1.7.2011 – 30.6.2014), zaposlen nov raziskovalec. 89 % je financiran iz stroškovnega 
mesta ARRS projekta, 11 % pa iz stroškovnega mesta CO, delovni sklop Razvojno 
raziskovalno delo (DS2). V enakem deležu je njegovo delo razmejeno tudi vsebinsko. 
Ob pridobitvi novih domačih ali tujih projektov, bomo zaposlili nove sodelavce, za katere 
pa bomo odprli nova stroškovna mesta, računovodsko ločena od CO.  
V letu 2012 (januar – december) predvidevamo nadaljevanje projektov, ki so se začeli v 
preteklem letu ali pa začetek novih projektov. 
V nadaljevanju so opisani mejniki projektov, ki bodo potekali ali pa se bodo pričeli v letu 
2012. Cilji pri posameznem projektu so povzetki ciljev posameznega projekta iz prijave. 
Podrobnejše so cilji opisani v prijavni vlogi.  
 
Zap. 
št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 
raziskovalci 

Sodelujoča 
podjetja 

Datum 
začetka po 

prijavi 

Datum začetka 
(zaradi zamika 

delovanja) 

1 Sunkovna laserska depozicija D. Suvorov, S. 
Kobe 

IJS 1.7.2010 1.1.2011 

Cilji Cilj delovnega sklopa je postavitev pulzne laserske depozicije s pripadajočo opremo. S predlaganim 
sklopom opreme je možno pripraviti nano- in heterostrukturirane oksidne materiale, ki so po svoji naravi 

polikristalinični ali pa epitaksialni glede na substrat. Priprava nizkodimenzionalnih materialov omogoča 
študij miniaturizacije sistemov in spreminjanja lastnosti materiala z nižanjem njegovih dimenzij, priprava 
heterostruktur pa študij sistemov, ki jih z običajnimi tehnikami sinteze ni mogoče pripraviti. 

Projekt smo pričeli z raziskavo trga, leta 2011smo izvedli prve javne razpise (sistem bomo nabavili v več 
segmentih), z razpisi bomo nadaljevali v letu 2012. Mejniki so predstavljeni spodaj. 

 Datumi 
mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9: 31.12.2013 

Št. Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

1 Naročilo sistema          

2 Dobava in postavitev          

3 Priprava 

standardiziranih 
vzorcev 

         

4 Izobraževanje 
zaposlenih  

         

5 Priprava materialov in 
objava rezultatov 
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Zap. 
št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 
raziskovalci 

Sodelujoča 
podjetja 

Datum 
začetka po 

prijavi 

Datum začetka 
(zaradi zamika 

delovanja) 

2 Epitaksija z molekularnim 
snopom za oksidne plasti 

Mihailović, 
Suvorov, Muševič, 
Kobe 

Nanotesla, 
Mo6, IJS 

1.7.2010 1.7.2010 

Cilji Cilj tega delovega sklopa je postavitev MBE sistema namenjenega za sintezo visokokvalitetnih epitaksialnih 
heterostruktur iz funkcionalnih oksidnih materialov.       
Na osnovi strokovnih kriterijev smo se odločili za drugačno sestavo sistema kot smo napovedali v prijavi; 
namesto oksidnega MBE se realizira nabava halkogenidnega MBE. Preostanek sredstev se nameni za X-ray. 
Spremembo sta potrdila Znanstveni svet in Upravni odbor zavoda. 
Vsebinsko sprememba ne vpliva na cilje zavoda. 
Javna razpisa za oba sklopa sta predvidena v prvi polovici leta 2012; dobava XRD v letu 2012, dobava MBE 
začetek leta 2013. 

 Datumi mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9: 31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Odločitev o 
konfiguraciji sistema 

 

 

        

Nabava in postavitev 
sistema 

         

Šolanje osebja v 
svetovno priznanih 
MBE laboratorijih  

         

Testiranje in 
vspostavitev 
posameznih funkcij 

         

Sinteza epitaksialnih 
nanostruktur iz 
funkcionalnih oksidov  
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka  

3 Meritvena tehnika z ionskim 
snopom in obdelava materiala 

(FIB) na nanoskali 

G. Dražić, S. Kobe, 
D. Mihailović,  D. 

Suvorov, I. 
Muševič, D. 
Makovec, M. 

Remškar, T. 
Kosmač, J. Jamnik 

IJS, KI 1.1.2012 1.1.2011 

Cilji Naprava s fokusiranim ionskim snopom - FIB (Focused  ion beam) je zahtevna znanstvena naprava, ki se 
zadnja leta zelo veliko uporablja pri študiju in razvoju polprevodnikov in sodobnih materialov za zelo 
precizno analitsko delo, nanašanje ali jedkanje materialov. 
Na zunaj je instrument podoben vrstičnemu elektronskemu mikroskopu s to razliko, da namesto 
elektronov za svoje delo uporablja ozek curek ionov. Kot vir ionov se običajno uporablja galijev ionski 
izvor. Ravno zaradi zmožnosti izbijanja atomov se FIB uporablja kot nano-obdelovalna naprava (mikro-
sveder ali mikro-žaga). Ker je najmanjši premer ionskega snopa okoli 2 – 6 nm je približno tolikšen tudi 
rez, ki ga naredimo ob učinkovanju snopa na površino. 
Poleg obdelovanja lahko z napravo material nanašamo. CVD (chemical vapour deposition) z istočasnim 

delovanjem ionskega žarka omogoča nanos zelo tankih in precizno lociranih prevlek volframa ali platine. 
Še najbolj široko uporabo pa je naprava doživela v zadnjih letih na področju presevne elektronske 
mikroskopije (TEM) za pripravo vzorcev.  

Javni razpis smo izvedli v drugi polovici leta 2011, dobavo pričakujemo v letu 2012. Zaradi zahtevnost 
sistema smo projekt oz. nabavo izvedli predčasno, saj bi se sicer zaradi dolgih dobavnih rokov opreme, 

soočali z zamudo. 

 Datumi mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 

M9: 31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Odločitev o konfiguraciji 
sistema 

 

 

        

Nabava in postavitev 
sistema 

         

Šolanje osebja v 
priznanih laboratorijih  

         

Testiranje in 

vzpostavitev posameznih 
funkcij 

         

Praktična uporaba 
naprave na modelnih 
sistemih  
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

4 Optična nanolitografija Podobnik, 
Mihailović 

LPKF, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Cilji Raziskave in cilje projekta Optična nanolitografija (RR_ONL) sestavljajo štirje podsklopi: 
1. Tehnološka platforma za direktno lasersko nanolitografijo z enim laserskim žarkom. 
2. Raziskave laserskega nanostrukturiranja. 
3. Optimizacija postopkov nanosa fotorezistov in razvijanja za doseganje visokih ločljivosti na 

različnih materialih in napravah. 
4. Raziskave ONL z ločljivostjo pod valovno dolžino svetlobe. 

ad 1) Vzpostavitev tehnološke platforme za lasersko nanolitografijo, ki bo omogočala nadaljnje raziskave 
laserskega direktnega nanostrukturiranja ter izdelave nanostruktur s področja nanoelektronike, 
nanosenzorjev in nanostrukturiranja materialov (glej podsklope 2-4). 
ad 2) Raziskave in optimizacija postopkov ter postavitev tehnološke platforme za direktno lasersko 
nanostrukturiranje z uporabo imerzije. Slednje omogoča doseganje višjih ločljivosti struktur pri uporabi 
istega laserskega izvora. Izdelava funkcionalnega prototipa, njegovo testiranje in optimizacija. 
ad 3) Optimizacija naprav v nanoelektroniki izdelanih z ONL, z nanosom kontaktov na siliciju, sljudi, safirju 
in drugih substratih. Optimizacija izdelave kontaktov preko obstoječih molekularnih vezij in naprav na 
osnovi nanožic. Izdelava vezij kot substrata za nanos nanožic in nanocevk, npr. pri senzorjih. 
ad. 4) Raziskave ONL z ločljivostjo pod 100 nm z uporabo dvobarvne laserske fotolitografije. Postavitev 
potrebne optične opreme in raziskave postopkov osvetljevanja, kemije in razvijanja za doseganje visokih 
ločljivosti.   
Projekt se je pričel s postavitvijo tehnološke platforme, dobava opreme v letu 2010 in 2011. Nadaljujemo s 
vzpostavitvijo sistema, optimizacijo, testiranji in šolanjem.  

 Datumi mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9: 31.12.2013 

 

Naziv aktivnosti Mejniki 

M1-M2 M3-M5 M5-M8 M9 M10 

Vzpostavitev projekta, Evidentiranje 
obstoječe opreme in potrebne dodatne 
opreme in vzpostavitev platforme za 
las.nanolitografijo 

     

Raziskave in optimizacija postopkov  za 
imerzijsko nanolitografijo,  postavitev 
platforme za imerzijsko nanolitografijo 

     

Razvoj funkcionalnega prototipa, 
testiranje, testiranje ločljivosti do 200 
nm in optimizacija delovanja  

     

Adaptacija opreme za doseganje 
ločljivosti pod valovno dolžino (od 200 
nm do 50 nm), testiranje postopkov 
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

5 Karakterizacija fizikalnih 
lastnosti premazov z vgrajenimi 

nanodelci 

Venturini, 
Mihailović 

Helios, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Cilji Karakterizacija površinske energije in kontaktnega kota. 
Pri aplikaciji je ena izmed pomembni fizikalnih lastnosti premaza tudi površinska napetost. Le ta vpliva na 
različne apliaktivne lastnosti premaza kot so oprijem, razlivanje in struktura površine z možnimi 
napakami. Površinska napetost tekočega premaza je odvisna od topila, trdnih delcev in kemijskih 
dodatkov, ki so povezani s površinsko obdelavo trdnih delcev (npr. nanodelcev). V splošnem velja pravilo, 
da mora biti površinska napetost premaza nižja od  površinske napetosti substrata.  
Od površinske napetosti tekočega premaza je odvisen tudi fizikalni parameter kontaktni kot, ki 
neposredno opredeljuje fizikalne interakcije med tekočo snovjo in substratom.  
Metodo merjenja površinske napetosti in kontaktnega kota bomo uporabili v fazi razvoja premaza, ko 
bomo testirali vgrajevanje nanodelcev z različno obdelano površino kar bo vplivalo na površinsko napetost 
in kontaktni kot tekočega premaza. Končni cilj je določiti optimalno površinsko obdelavo nanodelcev, ki bo 
omogočala razvoj premaza z ustrezno površinsko napetostjo in kontaktnim kotom za določen substrat. 
Opredelitev stabilnosti disperzij nanomaterialov in polimerov. 
Dokončna nabava sistema je bila izvedena v 2011, sledi priprava na delo, testiranje in merjenje vzorcev ter 
izobraževanje. 

 Datumi 

mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 

M8: 30.9.2013 
M9: 31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Testiranje metod pri 

dobaviteljih 

         

Izračun rezultatov in 

primerjave  

         

Nabava in postavitev          

Merjenje vzorcev in 

priprava za delo 

         

Izobraževanje          
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

6 Modeliranje prototipov Venturini, 
Mihailović 

Helios, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Cilji Strateški cilj projekta je razviti prototipe premazov na osnovi nano-polimernih kompozitov. Operativni cilji 
projekta (realizirani v 4-letnem obdobju izvajanja projekta) so: 

- Razvoj disperzij nanomaterialov in polimerov, primernih za aplikacije v premazih,  
- Opredelitev tehnoloških parametrov izdelave disperzij nanomaterili/polimeri 
- Razvoj prototipov multifunkcionalnih premazov na osnovi disperzij nanomaterialov/polimeri 

- Ovrednotenje multifunkcionalnosti prototipov premazov z vgrajenimi nanomateriali 
- Opredelitev tehnoloških parametrov izdelave prototipov multifunkcionalnih premazov 

Leta 2011 smo opredelili tehnološke parametre izdelave, v 2012 začenjamo  z razvojem prototipov 
premazov.  

 Datumi 
mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9: 31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Razvoj disperzij nanomaterialov 
in polimerov, primernih za 
aplikacije v premazih 

         

Opredelitev tehnoloških 
parametrov izdelave disperzij 
nanomaterili/polimeri 

         

Razvoj prototipov 
multifunkcionalnih premazov na 
osnovi disperzij 
nanomaterialov/polimeri 

         

Ovrednotenje 
multifunkcionalnosti prototipov 
premazov z vgrajenimi 
nanomateriali 

         

Opredelitev tehnoloških 
parametrov izdelave prototipov 
multifunkcionalnih premazov 
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

7 Uklonske optično spremenljive 
naprave 

Panjan, Klanjšek 
Gunde 

Cetis, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Cilji Cilj predlaganih raziskav je preučitev pogojev elektronskega curka, pri katerih lahko na ustreznih 
materialih pripravimo uklonsko strukturo ničtega reda (zero order device, ZOD). Taka struktura zahteva 
ločljivost na prehodu iz mikrostrukture v nanostrukturo in uporabo ustreznega materiala. Preučili bomo 
povezave med parametri priprave master DOVID strukture in kvaliteto replikacije pri različnih 
računalniških designih osnovne strukture. Prav tako bomo preučili vpliv parametrov master strukture na 
optične napake v končnem izdelku.  
Nadaljujemo s pripravo računalniških programov in izdelavo posameznih DOVID struktur. 

 Datumi 
mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 

M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 

M9: 31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Analiza interakcije med e-
žarkom in polimerno 

plastjo 

         

priprava pripadajočih 
računalniških programov 
za krmiljenje žarka 

         

izdelava posamezne 
DOVID strukture 

         

optimizacija parametrov 

posamezne DOVID 
strukture glede na 
uklonske učinke in 

priprava nove strukture 

         

ustrezno ponavljanje 
korakov 3 in 4 za izdelavo 
primerne strukture master 
originala 
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

8 Meritve električnih lastnosti z 
mrežnim analizatorjem 

Suvorov IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Cilji Cilj delovnega sklopa je postavitev sistema za merjenje električnih lastnosti, ki vsebuje mrežni analizator, 
merilno postajo in AFM na piezoelektrično silo. S predlaganim sklopom opreme je možno določiti lastnosti 

volumske keramike in tankih filmov, z ustreznim izborom orientacije materiala pa tudi lastnosti različnih 
nanostrukturiranih kompozitov. Lastnost je možno določiti tudi različnim komponentam v integriranih 
vezjih, kar je pomembno pri karakterizaciji materialov na nivoju končnih naprav. 

Večino segmentov opreme smo nabavili v letu 2011, leta 2012 načrtujemo dokončno postavitev opreme in 
jo usposobili za uporabo. Sledi testiranje standardiziranih vzorcev, izobraževanje in analiza materialov. 

 Datumi 
mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 

M9: 31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Naročilo posameznih 
komponent sistema 

         

Dobava in postavitev           

Testiranje 
standardiziranih vzorcev 

         

Izobraževanje zaposlenih           

Analiza materialov in 
objava rezultatov 
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Zap. 
št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 
raziskovalci 

Sodelujoča 
podjetja 

Datum 
začetka po 

prijavi 

Datum začetka 
(zaradi zamika 

delovanja) 

9 Nizkotemperaturna 
manipulacija in spektroskopija 
posameznih atomov in molekul 

(LT STM) 

I. Muševič, D. 
Mihailović, A. 
Prodan, R. Žitko, E. 

Zupanič 

IJS, Balder 1.1.2011 1.8.2011 

Cilji Nizkotemperaturni vrstični tunelski mikroskop (LT-STM) je sodobno nanotehnološko orodje, ki omogoča 
slikanje površin in podprtih nanostruktur v realnem prostoru z atomsko ločljivostjo, premikanje 
posameznih atomov in molekul, ter elektronsko spektroskopijo z visoko prostorsko in energijsko 
ločljivostjo. Odlikujejo ga edinstvena kombinacija možnosti izdelave nanostruktur z analitskimi 
zmožnostmi, kar omogoča natančne preiskave fizikalnih in kemijskih lastnosti različnih struktur na nivoju 
posameznih atomov. Predlagani sistema LT-STM bo del skupne infrastrukture centra odličnosti. To bo 
splošno uporabni STM s celotnim naborom dodatnih naprav za površinsko analitiko. 
V letu 2011 smo izvedli javno naročilo, dobavni rok leta 2012. Sledi testiranje in izobraževanje.  

 Datumi 

mejnikov: 
M1: 30.6.2010 
M2:31.12.2010 

M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 

M9:31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Nakup STM glave, STM 
elektronike, vakuumskih 

komor in črpalk, analitske 
opreme, kriostata 

         

Sestavljanje sistema, 
testiranje priprave površin 

in analitske opreme  

         

Testiranje enote STM, 
kalibracija in precizne 
nastavitve 

         

Izobraževanje uporabnikov          
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

10 Konfokalna RAMAN-FTIR 
mikroskopija 

D. Mihailović, 
A.Jesih, T.Skapin 

IJS, Mo6, 
Nanotul, 

Nanotesla 
Institut 

1.1.2011 1.8.2011 

Cilji Konfokalna ramanska spektroskopija ustreza hitri, natančni in zanesljivi karakterizaciji materialov na 
nivoju od makro do nano.  Cilj delovnega programa je vzpostaviti učinkovito vibracijsko  spektroskopsko 
karakterizacijsko metodo za določitev sestave reakcijskih produktov in spektroskopsko karakterizacijo 
nanostruktur. 
Konfokalni ramanski spektrometer zagotavlja zelo specifičen spektralni »prstni« odtis, ki omogoča 
natančno kemijsko in molekularno karakterizacijo in identifikacijo. Kombinacija ramanske in infrardeče 
tehnike sklopljene s konfokalnim mikroskopom zagotavlja polno in kompletno spektroskopsko 

karakterizacijo in maksimizira možnosti obeh tehnik. Prednost je v analizi v isti točki, ko lahko posnamemo 
obe vrsti spektrov v isti točki vzorca, ne da bi bilo potrebno spreminjati položaj vzorca ali prenastavljanje 
instrumenta. 

Konfokalni ramanski spektrometer omogoča multi – analizo, preiskavo iste točke vzorca z optično in 
lasersko vzbujevano fluorescenčno mikroskopijo, skupaj 4 tehnike. 
Širok spekter uporabnih valovnih dolžin močno poveča obseg različnih vzorcev, ki jih lahko analiziramo. 

Konfokalni ramanski spektrometer vsebuje stabilno optično zasnovo za hitro in zanesljivo preklapljanje 
med številnimi laserskimi izvori, kar omogoča optimizacijo laserskega signala glede na občutljivost, z 
zmanjšanjem fluorescenc ali optimizacijo glede na penetracijo v vzorec. 

Napredna tehnologija omogoča nizko in višjetemperaturno snemanje spektrov pri najvišji prostorski 
ločljivosti kot je na razpolago trenutno. Analiza vzorcev velikosti pod mikron in avtomatizirano snemanje 
kvalitetnih ramanskih spektrov je hitro in enostavno. 

Javni razpis za opremo je bil izpeljan v letu 2011, vendar zaradi tehnične neustreznosti nihče izmed 
ponudnikov ni bil izbran. Tik pred koncem leta 2011 smo razpis, z nekoliko spremenjeno teh. specifikacijo, 

ponovili. Začetek leta 2012 predvidevamo podpis pogodbe in do konca 2012 dobavo in postavitev opreme. 

 Datumi mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2:31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 

M9:31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1-M4 M5 M6-M9 

Nakup konfokalnega ramanskega sistema    

Postavitev konfokalnega ramanskega sistema    

Izobraževanje uporabnikov    

Periodično izobraževanje    
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni raziskovalci Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka  

11 Konfokalna 
fluorescentna 

mikroskopija 

B.Turk, D. Mihailović, 
M.Remškar, D.Drobne, 

I.Muševič, T.Kosmač, 
D.Makovec 

IJS, BF, Mo6 1.1.2012 1.6.2011 

Cilji Nanodelci imajo velik uporabni potencial v nanomedicini, živilski, kozmetični in farmacevtski industriji ter 
v okoljskih tehnologijah. Številni nanodelci prve generacije, t.j. nanodelci brez specifičnih površinskih 
lastnosti, so že v široki uporabi, vendar so njihovi stranski učinki na celice in organizme, vključno s tistimi 

povzročenimi z nenačrtno izpostavljenostjo nanodelcem, še zelo malo znani. Pri drugi generaciji 
nanodelcev, ki naj bi prišli v širšo uporabo v naslednjih nekaj letih, je površinski sloj (do nekaj monoslojev) 

različen od tistega v jedru, medtem ko je tretja generacija nanodelcev še v razvoju. Le-ti naj bi kombinirali 
različne komponenten, kot specializirane nanomateriale, reagente za vizualizacijo, protitelesa in sisteme za 
kontrolirano sproščanje vsebine. Nenačrtna izpostava nanodelcem postaja čedalje pomembnejša zaradi 

masovne proizvodnje in uporabe nanodelcev ter njihovega izpusta v okolje. Glavni cilji tega delovnega 
sklopa so tako oceniti stopnjo tveganja za različne nanodelce prve, druge in po možnosti še tretje 
generacije s pomočjo testov citotoksičnosti v humanih, mišjih in nevretenčarskih celičnih modelih. Nadalje 

bomo testirale vse nanodelce tudi in vivo testnih sistemih, pri čemer bomo uporabili nevretenčarje 
(kopenski rak enakonožec, Porcello scaber; vodni rak enakonožec, Asellus aquaticus). Nadalje bomo 
vzpostavili bazo podatkov toksičnosti nanodelcev, kjer bodo nanodelci klasificirani glede na njihov 

potencial tveganja. V delovnem sklopu se bomo usmerili na vse nove nanodelce, pri čemer bo glavni 
poudarek na tistih, za katere se pričakuje, da bodo najlaže prišli v direkten stik z ljudmi preko vnosa s 
hrano, inhalacijo ali pa preko direktnega vnosa v kožo in pa na tistih, ki se lahko sprostijo v okolje v večjih 

količinah.  
Javni razpis za nabavo konfokalnega mikroskopa smo izpeljali v letu 2011, v decembru 2011 je bila oprema 
dobavljena in tudi delno izpeljano šolanje. Drugi del šolanja s strani proizvajalca opreme je predviden v 

marcu 2012, sledi izobraževanje uporabnikov in ostale aktivnosti kot navedeno v mejnikih.  

 Datumi 
mejnikov: 
M1: 30.6.2010 

M2:31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 

M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 

M8: 30.9.2013 
M9:31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 – M4 M5 – M6 M7-M9 

Nakup in postavitev sistema    

Izobraževanje uporabnikov    

Vzpostavitev celičnih in živalskih modelov    

Testiranje citotoksičnosti v celičnih modelih    

Testiranje toksičnosti v živalskih modelih    

Vzpostavitev baze podatkov in njeno dopolnjevanje    
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

12 NMR STM mikroskopija I.Muševič, 
A.Prodan, 

E.Zupanič 

IJS, Balder 1.9.2009 1.6.2010 

Cilji Nizkotemperaturna jedrsko magnetno resonančna vrstična tunelska mikroskopija (LT-NMR-STM) je 

metoda, ki izkorišča ekstremno lokalno naravo STM meritev za zaznavanje šuma kot posledica precesije 
spinskih centrov na nemagnetnih površinah. Ko konico STM mikroskopa postavimo nad paramagnetni 
center, se pojavi modulacija tunelskega toka, ki je posledica precesije centra v zunanjem magnetnem polju. 

Zaradi močne prostorske lokalizacije tega pojava omogoča ta metoda zaznavanje posameznih spinov. 
Razvoj na področju spintronike nudi rešitve pri nadaljnem razvoju novih pomnilnikov podatkov in 

kvantnega računalništva.  
Predlagamo nadgradnjo obstoječega ultra-visoko vakuumskega LT-STM sistema z NMR opremo z 
namenom razvoja nove tehnike za manipulacijo in zaznavanje posameznih spinov. Magnetno polje bo 

generirano s kombinacijo permanentnih magnetov in superprevodnih tuljav, modulacija v tunelskem toku 
pa bo zaznana s pomočjo visoko frekvenčnih ojačevalcev in spektralnih analizatorjev. Glava mikroskopa bo 
ustrezno modificirana in del detekcijske elektronike bo vgrajen v sam UHV sistem. Sistem bo nadgrajen z 

nizko-temperaturno efuzijsko celico za naparjevanje organskih molekul. UHV sistem bo del skupne 
infrastrukture centra odličnosti.  
Področje preiskav, na katerem bo uporabljen LT-NMR-STM sistem so eksperimentalne raziskave 

magnetizma na atomski ravni in študij magnetnih nanostruktur. Obravnavani problem spada na področje 
fizike kvantnih nečistoč, ki zajema vse pojave, pri katerih igrajo ključno vlogo točkasti defekti ("nečistoče"), 
ki imajo notranje prostostne stopnje (denimo notranjo vrtilno količino, torej spin), in ki se sklapljajo z 

elektroni iz prevodniškega pasu kovine. V tovrstnih sistemih prihaja do anomalij v transportnih in 
termodinamskih lastnostih, ki jih poznamo pod skupnim imenom "Kondov pojav". 
Opremo za to aktivnost nabavljamo segmentarno, večinoma v letu 2011. Za leto 2012 predvidevamo 

dokončno dobavo ter sestavo sistema, sledi testiranje mikroskopa in izobraževanje. 
 

 Datumi 
mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2:31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 

M9:31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1-M5 M6-M7 M8-M9 

Nakup superprevodnih tuljav, magnetometrov, NMR 
elektronike in detektorjev, visoko frekvenčnih 

ojačevalcev in spektralnega analizatorja, programov 

   

Modifikacija in sestava sistema, testiranje STM 

mikroskopa 

   

Testiranje NMR opreme    

Izobraževanje uporabnikov    
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

13 4-sondna UHV STM/SEM 
mikroskopija 

D.Mihailović, 
M.Remškar, 

D.Suvorov, S.Kobe, 
J.Jamnik 

IJS, KI, Mo6, 
Nanotesla 

1.1.2010 1.6.2010 

Cilji Vgradnja posameznih nanonaprav v velika integrirana vezja je velik nanotehnološki izziv. Razvoj 
tehnologije teh naprav zahteva lokalno električno karakterizacijo v kombinaciji z navigacijo sond, ki 
premošča dimenzijski prepad med milimetrsko in nanometrsko skalo. Cilj tega delovnega paketa je 
vzpostavitev vsestranske platforme za električno in magnetno karakterizacijo materialov in nanostruktur 
na nanoskali. 
Raziskava trga poteka že od ustanovitve zavoda. V letu 2012 načrtujemo objavo javnega razpisa in podpis 
pogodbe, ostale aktivnosti pa v skladu z mejniki. 

 Datumi mejnikov: 
M1: 30.6.2010 

M2:31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 

M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 

M8: 30.9.2013 
M9:31.12.2013 

Aktivnost 

M1-M5 M6 M7-M9 

Postavitev 4-sondnega sistema    

Nakup in postavitev kriostata     

Uvajanje kadrov za 4-sondni sistem in kriostat     

Postavitev magnetne sondne postaje    

4-sondni UHV STM/SEM mikroskopski sistem: 
Specifikacije in zasnova 

   

Dostava in instalacija    

Testiranje in vzpostavitev normalnega delovanja    

Periodično uvajanje novih kadrov oz. na zahtevo    
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

14 Izobraževanje, usposabljanje, 
razširanje znanja in upravljanja 

z opremo 

D.Mihailović, 
S.Zidanšek 

MPŠ, IJS 1.9.2010 31.12.2010 

Cilji Cilj tega delovnega paketa je zagotoviti transparentno, vrhunsko podporo opremi, ki bo omogočala 

uporabnikom iz akademskih krogov in industrije dostop in uporabo infrastrukture in opreme, ki jo bomo 
postavili v okviru tega projekta. Z izkoriščanjem uveljavljenih izobraževalnih dejavnosti MPŠ JS želimo tudi 
profesionalno organizirati te dejavnosti, tako da bodo le-te ponudene na najučinkovitejši način. 

Naš cilj je tudi organizacija rednih nanoznanstvenih in nanotehnoloških seminarjev in uveljaviti 
mednarodno konferenco SLONANO, kot osrednji dogodek s področja  nanoznanosti in nanotehnologije v 

regiji (vključujoč tudi sosednje regije v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem, ter postopno 
vključevanje tudi ostalih regij zahodnega Balkana npr.: Srbija). 

 Datumi mejnikov: 
M1: 30.6.2010 
M2:31.12.2010 

M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 

M8: 30.9.2013 
M9:31.12.2013 
 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 

Postavitev zasnove spletne strani    

Začetek usposabljanja     

SLONANO konferenca     

Nanoseminarji    

      

Zap. 
št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 
raziskovalci 

Sodelujoča 
podjetja 

Datum 
začetka po 

prijavi 

Datum začetka 
(zaradi zamika 

delovanja) 

15 Razvoj novih pristopov k sintezi 
nanomaterialov 

Žnidaršič, Kobe Nanotesla 
Institut, IJS 

1.9.2009 1.4.2010 

Cilji V predlaganem projektu bomo s postopki obarjanja v vodnih raztopinah in obarjanja v različnih 
mikroemulzijskih sistemih razvili superparamagnetne nosilce terapevtskih učinkovin na osnovi 
nanodelcev železovega oksida z ozko porazdelitvijo velikosti v območju med 5 nm in 15 nm. Površino 

pripravljenih superparamagnetnih nanodelcev bomo prevlekli s tankim inertnim slojem anorganskega 
materiala (silicijev dioksid (SiO2) ali zlato (Au)). Površino nanodelcev bomo kemijsko modificirali s 
nanosom tanke prevleke iz biokompatibilnega in biorazgradljivega polimernega materiala na osnovi 

polilaktida (PLA), polilaktid-ko-glikolida (PLGA), hidroksipropil-celuloze (HPMC) in mikrokristalne 
celuloze. S spreminjanjem in natančno kontrolo debeline nanosa, morfologije, kristaliničnosti in poroznosti 

polimerne prevleke, bomo vplivali na končne fizikalno-kemijske lastnosti površinsko obdelanih 
nanodelcev, na stabilnost nanodelcev v fizioloških raztopinah ter na njihovo specifično magnetizacijo in 
vodljivost v biomedicinskih in farmacevtskih formulacijah. 
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 Datumi mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2:31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9:31.12.2013 

 

Aktivnosti Mejniki 

M1 M2 M3 M4 

Sinteza in karakterizacija kovinskih oksidnih magnetnih 
nanodelcev 

    

Površinska obdelava in karakterizacija kovinskih oksidnih 
magnetnih nanodelcev   

    

Površinska vezava (adsorpcija) in karakterizacija 
modelnih in terapevtskih učinkovin 

    

In-vitro študija in vrednotenje hitrosti sproščanja 
terapevtske učinkovine v farmacevtskih sistemih 
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C. Delovni sklop C 
 
V letu 2012  bomo nadaljevali z nabavo opreme po načrtu iz prijave.  
Zaradi izjemno dolgih nabav posameznih investicij, za katere smo javni razpis in podpis 
pogodbe izvedli že leta 2011, se je finančna realizacija investicij delno zamaknila v leto 
2012. Vrednost takšnih nabav je 2.021,671,57 EUR. 
Nove nabave (naročilo in dobava v 2012) v letu 2012 so načrtovane v vrednosti 
1.479.252,77 EUR. 
Skupaj tako za sklop C v letu 2012 načrtujemo porabo v vrednosti 3.500.924,34 EUR. 
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1.3.2. NAČRT INVESTICIJ ZA LETO 2012 
* Oznake K9,K7, F7, F5, K8, K6, F3 se nanašajo na raziskovalne odseke na Inštitutu Jožef Stefan 
 

  NAZIV OPREME 
PREDLAGATELJ/ODG

OVORNA OSEBA 
JRZ, PODJETJE* predvidena nabava  v 2012 

1 
Pulser laser deposition (PLD) sistem z 
elementarno karakterizacijo in 
spremljajočo opremo 

Suvorov, Kobe K9, K7 370.635,44 

2 Multiprobe MBE sistem in XRD sistem* 
Suvorov, 

Mihailović, 
Muševič, Kobe 

F7, K9, F5, K7 922.040,00 

12 Ionska litografija - FIB 

Dražič, 
Makovec, Jamnik, 

Suvorov, Kobe, 
Mihailović, 

Muševič, 
Remškar, Kosmač 

K7, K8, K9, 
F7, F5, K6, KI 

580.300,00 

20 Optična nanolitografija 
Podobnik, 

Mihailović 
LPKF, F7 42.012,13 

21 Univerzalni merilec mehanskih lastnosti Remškar F5 6.960,00 

24 NMR STM Muševič F5 91.221,00 

25 LT  STM 
Muševič, 

Mihailović 
F5, F7 338.100,00 

30 Konfokalni ramanski spektrometer 
Jesih, 

Mihailović 
K1, F7 444.000,00 

31 
Konfokalni fluorescentni mikroskop s 
pripadajočo opremo 

Turk, Remškar, 
Muševič, Kosmač, 
Makovec, Jamnik 

B, F5, K6, K8, 
KI 

20.998,63 

33 
Elipsometer  s spektralnim 
analizatorjem 

Čopič, Umek F7, F5 121.295,64 

34 Nanoprobe 4-probe STM UHV sistem 
Mihailović, 

Kobe, Jamnik, 
Remškar 

F7,F5, K7, KI 508.240,64 

37 
Magnet za optične meritve s 
spremljajočo opremo 

Čopic, 
Mihailović 

F7 
55.121,50 

38 
Merilna postaja za meritve električnih 
transportnih lastnosti 

Mertelj F7 

  SKUPAJ    3.500.924,98 

 
(k št.2) * v prijavi je bil naveden le nakup MBE sistema. Investicijo smo zaradi strokovnih 
razlogov ločili na dve; MBE sistem v drugačni konfiguraciji kot je bila investicija opisana v prijavi 
in XRD sistem.
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1.4. PREDLAGANE SPREMEMBE PROGRAMA 
 
V letu 2012 predlagamo spremembe v finančni konstrukciji, kar je podrobno prikazano 
v  poglavju 2. Finančni načrt poslovanja CO Nanocentra za leto 2012. 
Razlogi za predlagane spremembe so navedeni v poglavju 2.3. Spremembe finančnega 
načrta v letu 2012.  
Vkolikor ne bo prišlo do povečanja proračuna za leto 2012, bodo močno ogroženi 
vsebinski cilji zavoda, saj bi večji del nabave opreme (DS3) morali prenesti v leto 2013. 
Zaradi dolgih nabavnih rokov, bi bila realizacija dobave do konca trajanja operacije 
(31.12.2013) vprašljiva. 
 
Morebitnih sprememb v sklopu B in C v tem trenutku ne načrtujemo. V primeru, da bodo 
potrebne, pa jih  bomo utemeljili v Poročilu CO Nanocenter za leto 2012. 
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2. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA CO NANOCENTRA ZA LETO 2012 
 
2.1. FINANČNI NAČRT PO LETIH IN PO VRSTAH STROŠKOV ZA CELOTNO TRAJANJE 
OPERACIJE 
 

LETO 

 NEPOSREDNI STROŠKI  (znesek v €) 

POSREDNI 
STROŠKI 

(znesek v €) INVESTICIJE  (znesek v €) 

Upravičeni 
stroški 

SKUPAJ  
(znesek v €) 

Plače in drugi 
stroški dela  

Stroški 
storitev 

zunanjih 
izvajalcev 

Stroški 
informiranja in 

obveščanja 
javnosti   Vrednost z DDV 

Vrednost brez 
DDV 

2010 - 
realizacija 

37.195,01      27.841,83            3.624,40                          -     742.521,21 

      

618.767,68   811.182,45 

2011 - 
realizacija 

      

178.314,69        85.236,66   

           

17.258,64                          -         2.998.660,99   

   

2.498.884,16   3.279.470,98 

2012 

      

170.307,37        84.154,00   

           

21.249,50             10.000,00       3.500.924,34   

   

2.917.436,95   3.786.635,21 

2013 

      

200.000,00      100.000,00          60.000,00   

        

240.281,37       1.325.893,46   

   

1.104.911,22   1.926.174,83 

SKUPAJ - 
CELOTNA 
VREDNOST 

585.817,07 297.232,49 102.132,54 250.281,37 8.568.000,00   9.803.463,47 

DELEŽ 

5,98% 3,03% 1,04% 2,55% 87,40%   100,00% 

 
2.2. FINANČNI NAČRT PO VRSTAH STROŠKOV ZA LETO 2012 

Oznaka 
sklopa 

NAZIV 
SKLOPA 

NEPOSREDNI STROŠKI  
 (znesek v €) 

POSREDNI 
STROŠKI 

(znesek v €) 

INVESTICIJE  (znesek v €) 

Upravičeni 
stroški 

SKUPAJ  
(znesek v €) 

Plače in 
drugi 

stroški dela  

Stroški 
storitev 

zunanjih 
izvajalcev 

Stroški 
informiranj

a in 
obveščanja 

javnosti 

Vrednost z DDV 
Vrednost brez 

DDV 

DS: A 

Razvoj in 
upravljanje 
centra 
odličnosti 

43.707,37 55.750,99 21.249,50 7.000,00 0,00 0,00 127.707,86 

DS: B 

Razvojno 
raziskovalno 
delo 

126.600,00 28.403,01 0,00 3.000,00 0,00 0,00 158.003,01 

DS: C 
Naložbe v 
RR opremo 

0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.924,34 2.882.426,84 3.500.924,34 

SKUPAJ - CELOTNA 
VREDNOST 
  

170.307,37 84.154,00 21.249,50 10.000,00 3.500.924,34  3.786.635,21 

DELEŽ 
  

4,50% 2,22% 0,56% 0,26% 92,47%  100,00% 
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2.3. SPREMEMBE FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2012 
 
Glede na pogodbo se je finančni načrt CO Nanocentra za leto 2012 nekoliko spremenil.  
Spremembe sledijo tekočemu poslovanju in doseganju ciljev. 
 
Zaradi dolgih dobavnih rokov posamezne opreme, za katero smo pogodbe z dobavitelji 
podpisali leta 2011, se dokončno plačilo te opreme prenese v leto 2012. Vrednost 
takšnih nabav je 2.021,671,57 EUR. 
 
Predviden pogodbeni znesek za DS3 v letu 2012 je 2.648.647,21 EUR.  
Po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti do dobaviteljev iz leta 2011 bi nam tako za 
tekoče poslovanje v DS3 v letu 2012 ostalo le (2.648.647,21 EUR - 2.021,671,57 EUR) 
626.975,64 EUR.  
 
Vkolikor ne bo prišlo do povečanja proračuna za leto 2012, bodo močno ogroženi 
vsebinski cilji zavoda, saj bi večji del nabave opreme (DS3) morali prenesti v leto 2013. 
Zaradi dolgih nabavnih rokov, bi bila realizacija dobave do konca trajanja operacije 
(31.12.2013) vprašljiva.  
Pri predlagani spremembi finančnega plana za 2012 smo predvidevali, da se v letu 2012 
pričnejo predvsem nabave opreme z daljšimi dobavnimi roki. Tako bi predvidena 
sredstva namenili za poplačilo predplačil po pogodbah za tovrstne nabave. 
Dejanski plan nabave v DS3 bo sledil odobreni višini sredstev za DS3 v 2012 in bomo o 
njem poročali v poročilu za leto 2012.   
 
 
2.4. VIRI SREDSTEV ZA DELOVANJE CO NANOCENTRA V LETU 2012 
 
Edini vir sredstev, ki ga načrtujemo v letu 2012 za delovanje CO so sredstva zagotovljena 
s Pogodbo o sofinanciranju programa CO Nanocenter (št. pogodbe 3211-10-000013). 
 
 
2.5. OKVIREN NAČRT PORABE Z MEJNIKI ZA IZSTAVITEV ZAHTEVKOV V LETU 2012 
 
Poleg dveh rednih zahtevkov (ZZI12) 30.3.2012 in (ZZI17) 15.9.2012, predvidevamo 
oddajo šestih izrednih zahtevkov. Izredne zahtevke bomo oddali, ko bo znesek za 
izplačilo presegel 250.000,00 EUR, predvideni termini oddaje izrednih zahtevkov pa so: 
ZZI13 (april 2012), ZZI14 (maj 2012), ZZI 15 (julij 2012), ZZI16 (avgust 2012), ZZI18 
(oktober 2012), ZZI19 (november 2012). Izredne zahtevke smo načrtovali v skladu z 
dobavami večjih investicij. 
Po potrebi bomo število izrednih zahtevkov povečali, soglasje Upravnega odbora zavoda 
predvideva šest izrednih zahtevkov.  
Pravočasno bomo o dejanskem datumu in višini zahtevka seznanili MVZT.  
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3. NAČRT UPRAVLJANJA S TVEGANJI 
 
Za uspešno ravnanje s tveganji smo dolžni opredeliti tveganja in določiti ustrezne načine 
ravnanja s prepoznanimi tveganji. 
 
Vrsta tveganja Verjetnost 

nastanka* 
Vpliv na 
Poslovanje* 

Ukrep 

Prenizko število 
raziskovalnih ur v FTE 

majhna veliko -pogovor z zaposlenimi,  
-razprava z zaposlenimi o izboljšanju njihovih 
predlogov za izboljšave  

Prenizko število RR 
projektov v CO s 
sodelovanjem podjetij 

majhna majhno -spremljanje izvajanja projektov,  
-predstavitve rezultatov projektov na spletni 
strani CO, v medijih, dogodkih, sejmih 

Prenizko število 
partnerstev z zasebnim 
sektorjem  

majhna majhno -spremljanje izvajanja projektov,  
- predstavitve rezultatov projektov na spletni 
strani CO, v medijih, dogodkih, sejmih 

Prenizko število 
patentov 

velika srednje -spremljanje RR dela in iskanje možnosti 
patentiranja 

Prenizko število 
inovacij 

srednja srednje -možnost predloga inovacij imajo vsi zaposleni 
v zavodu  

Zamujanje pri izvajanju 
RR projektov 

srednja veliko -analiza vzrokov zamud  
-izboljšanje koordinacije vodenja projektov 

Prenizko število 
publikacij 

majhna majhno -zadolžitev raziskovalcev za pripravo 
publikacij 

Zamude pri dobavah 
opreme 

velika majhno -pospešena priprava specifikacije za nakup, 
- iskanje nadomestnih ali začasnih rešitev 

Nedoseganje 
vsebinskih ciljev 

majhna Veliko -analiza vzrokov 
-preučitev strategije in ciljev 
-redefiniranje vsebine skladno s pogodbo in 
navodili 

Večka finančna 
odstopanja od pogodbe 

majhna veliko -preučitev odstopanj in analiza vzrokov 
-postavitev novega finančnega okvira v skladu 
s pogodbo in navodili 

 
Nekaj možnih tveganj, ki se lahko pojavijo pri delovanju Zavoda: 

• Upravljanje z intelektualno lastnino 
o neupoštevanje pravilnika Zavoda 
o spremembe zakonodaje (zakon o industrijski lastnini, Zakon o avtorskih in sorodnih 

pravicah, Zakon o izumih iz delovnega razmerja….) 
• tveganja zunanjega okolja 

o spremembe zakonodaje 
o politično okolje 
o nerazpoložljivost in neprimernost delovne sile (neustrezno število zaposlenih, 

neustrezna usposobljenost, velika fluktuacija) 
o naravne nesreče in katastrofe, teroristična in kriminalna dejanja 

• nezakonito ravnanje 
• tveganje izgube ugleda  
• poslovna tveganja 

o prekoračitev pogodbenih zneskov 
o valutno/obrestno tveganje 
o likvidnostno tveganje 

• tveganja pri vodenju 
o vodstvo nima jasno določene strategije in določenih ciljev poslovanja 
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o ni vzpostavljenega ustreznega sistema poročanja in nadzora 
• IT sistem 

o spremembe v sistemu 
o sesutje sistema 

• spremembe v organizaciji 
o vzpostavitev novih oddelkov 
o neustrezni oddelki 

• spremembe v postopkih dela 
• možnost izgube sredstev in informacij 
• informacijsko tveganje 

o slaba kvaliteta informacij (nepopolne, nepravočasne) 
o nepooblaščen dostop do podatkov 

 
Notranje kontrole 
 
Notranje kontrole so definirane kot vsaka aktivnost, predlagana s strani vodstva, ki poveča verjetnost, da 
bodo opredeljeni cilji dejansko doseženi. Kontrole so lahko: 

• preventivne (preprečujejo nastanek nezaželenih pojavov), 
• detektivne (odkrivajo in odpravljajo nezaželene pojave) ter 
• usmerjevalne (usmerjajo oziroma vzpodbujajo zaželene pojave). 

 
Nekaj primerov notranjih kontrol: 
 
Operativne kontrole: 

• opisi postopkov za poslovne procese, 
• kontrole, ki zagotavljajo popolno in točno izvajanje transakcij, vključno s kontrolami zaporednosti 

oz. nepretrganega niza dokumentov,  
• uskladitve in primerjave ene vrste dokumentov z drugimi (npr. kontrola naročila s prejetim 

računom), 
• kontrole, ki preprečujejo izvajanje postopkov, če le-ti niso predhodno ustrezno odobreni, 
• vsak dokument pregledata in potrdita dve različni osebi – pravilo štirih oči, 
• ustrezna razmejitev dolžnosti in jasno določene odgovornosti, 
• kontrola dostopa – tako fizičnega dostopa kot tudi logične kontrole – kontrola dostopa do 

uporabe računalniških evidenc, zaščita dostopa z geslom. 
 
Nadzorne kontrole: 

• visok nivo nadzora vodstva, vključno s pregledovanjem izvrševanja proračuna (finančnega 
načrta), poročil, upoštevanjem priporočil NRS, 

• vodstvo izvaja postopke preverjanja dela zaposlenih, 
• določeni standardi dokumentiranja dela in poročanja.  
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4. ZAKLJUČEK 
 
Ocenjujemo, da bo poslovanje CO Nanocenter v letu 2012 oz. do konca operacije 
potekalo v skladu z zastavljenimi cilji in vsebinami, vkolikor bo odobren prenos dela 
neporabljenih finančnih sredstev za DS3 iz leta 2011 v leto 2012. 
 
Formalnosti v zvezi z ustanovitvijo pravne osebe, zaposlitvami in pravnimi akti, so v 
večji meri končane, zato za leto 2012 predvidevamo pripravo osnutkov za nekatere 
pravilnike, ki so povezani s tekočim delovanjem ter nadaljevanje diskusije z ustanovitelji 
glede delovanja zavoda po letu 2013. 
 
Tudi v letu 2012 se bomo trudili za čimprejšnjo objavo in izpeljavo javnih naročila. Po 
dobavi, je informacija o novi opremi objavljena na spletni strani CO Nanocenter. Takoj 
po instalaciji opreme ter testiranjih sledi uvajanje protokolov za delovanje opreme.  
 
Rezervacijski sistem za opremo je že zaživel. Po eno-letnem delovanju osnovne verzije, 
smo se odločili za poenostavitve, ki so jih predlagali uporabniki sami.  
 
Na področju izobraževanja in promocije bomo ohranili ali še povečali dinamiko. V letu 
2012 predvidevamo vsebinsko razširitev promocijskega gradiva, tako bodo predstavitve 
uspehov CO Nanocentra še prepričljivejše.   
V skladu s priporočili mednarodne evalvacije bomo dopolnili spletno predstavitev 
zavoda. Nadaljevali bomo z udeležbo in promocijo na konferencah (preko celega leta). 
V letu 2012 predvidevamo objavo vsaj še enega izobraževalnega filma o uporabi 
visokotehnološke opreme zavoda. 
V letu 2012 bomo nadaljevali z rednimi Nanoseminarji, ki jih bo izvajala Mednarodna 
podiplomska šola Jožefa Stefana. Kot predavatelji se bodo predstavili predstavniki večjih  
RR projektov in različnih ustanoviteljev CO Nanocentra. Namen predavanj je obveščanje 
o interdisciplinarnih področjih ter znanstvenih in tehnoloških dosežkih ter poročanje o 
delu, ki se navezuje na opremo CO Nanocentra.  
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II. POSLOVNO POROČILO PROGRAMA CO NANOCENTER ZA LETO 2011 
 

1.1. KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE CILJEV  

1.1.1. KAZALNIKI PO ISARR 
 
TABELA3: Kazalniki v sistemu ISARR, poudarjen je stolpec z doseženimi vrednostmi kazalnikov do 
mejnika junij 2011 

Naziv Izhodiščno 
leto 

December 2010 Junij 2011 Načrtovana vrednost 
načrt rezultat načrt rezultat December 

2012 
December 

2013 
December 

2015 

Št. 
raziskovalnih 
ur v FTE 

2010 1,8 2,53 1,7 1,97 4,9 2,8 0 

Št. RR 
projektov v 
CO s 
sodelovanje
m podjetji 

2010 7 8 1 1 3 0 0 

Št. 
partnerstev z 
zasebnim 
sektorjem 

2010 10 11 0 0 0 0 0 

Št. patentov 2010 0 1 0 1 1 1 1 
Št. inovacij 2010 1 1 1 1 2 3 1 

 

Preglednica s primerjavo načrtovanih in doseženih kazalnikov do junija 2011 kaže, da 
smo rezultate dosegli oz. presegli na vseh petih področjih, ki jih merijo kazalniki ISARR. 
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Podrobnejša analiza posameznih kazalnikov: 

Št. raziskovalnih ur v FTE za leto 2011:  

 

priimek 
zaposlenega jan feb mar apr maj junij Σ julij avgust sept okt nov dec Σ 

1 Mihailović 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

2 Muševič 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

4 Kobe 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

6 Makovec 33,6 32 36,8 32 35,2 35,2 204,8 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

7 Panjan 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

8 Turk 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

9 Čopič 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

10 Remškar 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

11 Mrzel 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

12 Kosmač 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

13 Rejec 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

14 Venturini 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

15 Jesih 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

16 
Benčan 
Golob  16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

17 Bezjak 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

18 Dražić 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

19 Vrečko 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

21 Vidmar 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

22 Podobnik 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

23 Drobne 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

25 Sabo porodniški dopust         33,6 35,2 35,2 104 

27 Knavs 134,4 128 147,2 128 140,8 140,8 819,2 134,4 147,2 140,8 134,4 140,8 140,8 838,4 

28 Bele 16,8 16 18,4 16 17,6 17,6 102,4 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

29 Gunčar 33,6 32 36,8 32 35,2 35,2 204,8 33,6 36,8 35,2 33,6 35,2 35,2 209,6 

30 Sušin   16 18,4 16 17,6 17,6 85,6 16,8 18,4 17,6 16,8 17,6 17,6 104,8 

                3362,4 
  

        3457,6 

  FTE             1,97 

  

        2,03 

              

 
V preglednici je točeno predstavljena dosežena kvota FTE do mejnika ISARR (junij 
2011). Druga polovica leta bo poročana v ISARR mejniku december 2012. Vsem 
zaposlenim v CO Nanocentru so bile zmanjšane raziskovalne ure (ARRS) pri matičnih 
delodajalcih za odstotek zaposlitve v CO Nanocentru. 
Nekaj raziskovalcev (Jamnik, Suvorov, Jančar), predvidenih za zaposlitev v prijavi, se 
zaradi polne pokritosti z raziskovalnimi urami na drugih projektih, ni uspelo zaposliti v 
CO Nanocentru. Na kazalnik FTE v 2011 ne-zaposlitev omenjenih raziskovalcev ni 
vplivala. Tudi cilji zavoda zaradi tega niso ogroženi. 
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B.Število RR projektov v CO s sodelovanjem podjetij v letu 2011 
 
TABELA 4: Število vseh RR projektov v CO Nanocentru, obarvani so RR projekti s sodelovanjem podjetji v 
letu 2011 
Zap. 
št. 

Naziv aktivnosti Vodilni raziskovalci Sodelujoča 
podjetja 

Datum 
začetka po 
prijavi 

Datum začetka 
(zaradi zamika 
delovanja) 

1 Sunkovna laserska depozicija D. Suvorov, S. Kobe IJS 1.7.2010 1.1.2011 

2 Epitaksija z molekularnim snopom za 
oksidne plasti 

Mihailović, Suvorov, 
Muševič, Kobe 

Nanotesla, 
Mo6, IJS 

1.7.2010 1.7.2010 

3 Meritvena tehnika z ionskim snopom in 
obdelava materiala (FIB) na nanoskali 

G. Dražić, S. Kobe, D. 
Mihailović,  D. 
Suvorov, I. Muševič, 
D. Makovec, M. 
Remškar, T. Kosmač, 
J. Jamnik 

IJS, KI 1.1.2012 1.1.2011 

4 Optična nanolitografija Podobnik, Mihailović LPKF, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

5 Karakterizacija fizikalnih lastnosti 
premazov z vgrajenimi nanodelci 

Venturini, Mihailović Helios, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

6 Modeliranje prototipov Venturini, Mihailović Helios, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

7 Uklonske optično spremenljive naprave Panjan, Klanjšek 
Gunde 

Cetis, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

8 Meritve električnih lastnosti z mrežnim 
analizatorjem 

Suvorov IJS 1.9.2009 1.4.2010 

9 Nizkotemperaturna manipulacija in 
spektroskopija posameznih atomov in 
molekul (LT STM) 

I. Muševič, D. 
Mihailović, A. Prodan, 
R. Žitko, E. Zupanič 

IJS, Balder 1.1.2011 1.7.2011 

10 Konfokalna RAMAN-FTIR mikroskopija D. Mihailović, A. 
Jesih, T. Skapin 

IJS, Mo6, 
Nanotul, 
Nanotesla 

1.1.2012 1.1.2011 

11 Konfokalna fluorescentna mikroskopija B. Turk, D. Mihailović, 
M. Remškar, D. 
Drobne, I. Muševič, T. 
Kosmač, D. Makovec 

IJS, UL BF, 
Mo6 

1.1.2012 1.8.2011 

12 NMR STM mikroskopija Muševič, Prodan, 
Žitko, Zupanič 

IJS, Balder 1.9.2009 1.4.2010 

13 4-sondna UHV STM/SEM mikroskopija 
 

Mihailović, Remškar, 
Suvorov, Kobe, 
Jamnik 

IJS, KI, Mo6, 
Nanotesla 

1.1.2010 1.7.2010 
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14 Izobraževanje, usposabljanje, 
razširjanje znanja in upravljanje z 
opremo 

D. Mihailović, S. 
Zidanšek 

MPŠ, IJS 1.9.2009 6.4.2010 

15 Razvoj novih pristopov k sintezi 
nanomaterialov 

Žnidaršič, Kobe Nanotesla 
Institut, IJS 

1.9.2009 1.5.2010 

 
Do junija 2011 smo kazalnik dosegli, saj se je pričel en nov RR projekt s sodelovanjem 
podjetja, in sicer Konfokalna RAMAN-FTIR mikroskopija.  
Do konca leta 2011 smo pričeli s še preostalima RR projektoma, Nizkotemperaturna 

manipulacija in spektroskopija posameznih atomov in molekul (LT STM) in Konfokalna 

fluorescentna mikroskopija. Glede na mejnike v ISARR kazalcih bomo o njih poročali v 
mejniku december 2012. 
Tako smo do konca leta 2011 pričeli z vsemi 11. RR projekti s sodelovanjem podjetji, ki 
smo jih načrtovali v prijavi. 
 
Št. partnerstev z zasebnim sektorjem:  
 
Število partnerstev v letu 2011 je bilo enako številu ustanovitvenih partnerjev iz 
zasebnega sektorja, ki so našteti v nadaljevanju: 
 

1. LPKF Laser & Elektronika d.o.o., Naklo  
2. HELIOS Domžale, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., Domžale 
3. HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o., Domžale 
4. Gorenje, d.d., Velenje 
5. Kolektor Group d.o.o., Idrija 
6. NANOTESLA institut, Ljubljana 
7. Cinkarna, metalurško-kemična industrija Celje, d.d., Celje 
8. Cetis grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Celje 
9. ETA CERKNO d.o.o., tovarna elektrotermičnih aparatov, Cerkno 
10. Steklarna Hrastnik, družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.d., Hrastnik 
11. BALDER, optoelektronski elementi in merilna tehnika d.o.o., Ljubljana 

 
 
Število patentov: 
 
Prijava patenta: Postopek za sintezo kvazi enadimenzionalnih struktur 4d in 5d (Nb, Mo 
Ta, W) prehodnih kovin avtorjev A.Mrzel, A.Jesih, A.Kovič (soprijava z IJS) (št.P-
201100223).  Prijava je bila opravljena na Uradu Republike Slovenije za intelektualno 

lastnino. 

 
Število inovacij 
 
Glede ne definicijo Statističnega urada RS se inovacije delijo na tehnološke in 
netehnološke inovacije oz. med inovacije proizvoda/storitve in inovacijo postopka. 
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Med inovacije v letu 2012 štejemo tehnološko inovacijo uvedbo novega postopka: LDI 
laser, platforme za lasersko nanolitografijo. Predstavljena je na spletni strani zavoda: 

http://f7-3.ijs.si/nanoltgrf/nanolitografija/intro.html 

Izpostaviti želimo tudi inovativen pristop predstavitve visokotehnološke infrastrukture 
v Sloveniji na naši spletni strani. 

 



             
 
 
 Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije 
Center of Excellence in Nanoscience and Nanotechnology 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

41 
 

1.1.2. DRUGI KAZALNIKI OPERACIJE CENTROV ODLIČNOSTI  

 

Opisi kazalnikov sledijo seznamu kazalnikov in ciljev za operacijo centrov odličnosti v 

prilogi 3 Navodil za izvajanje programov centrov odličnosti (januar 2011) 

A. Koncentracija znanja in raziskovalne infrastrukture na prednostnih raziskovalnih in 

tehnoloških področjih 

 Uporaba vrhunske raziskovalne opreme 

Oprema, ki je bila s strani dobaviteljev že predana v delovanje, je najprej podvržena 
testiranju in določitvi protokolov. Vsaka oprema ima skrbnika, ki je odgovoren za njeno 
delovanje. Ko je oprema pripravljena na uporabo, skrbnik pripravi opis opreme ter 
navodila za dostopanje do opreme ter postopanja z opreme, kar je objavljeno na spletni 

strani zavoda. 

Za takojšno uporabo je na voljo oprema, ki jo ustanovitelji dajejo na voljo sodelavcem CO 

Nanocentra. 

TABELA 5: Seznam vrhunske raziskovalne opreme, ki jo ustanovitelji dajejo v uporabo CO Nanocentru 

št.  Partner Naziv opreme Leto 
nabave 

Vrednost opreme 
 (v EUR) 

% uporabe za 
CO 

1. Inštitut "Jožef Stefan" Nanolitografski sistem - mikroskop na 
atomsko silo 2006 14.223,17 90 

2. Inštitut "Jožef Stefan" CVD sistem 
3. Inštitut "Jožef Stefan" Artritorski mlin  2005 3.380,12 100 
4. Inštitut "Jožef Stefan" Sistem avtoklavov 2006 2.926,16 100 
5. Inštitut "Jožef Stefan" Merilno mesto za preučevanje hladne in 

sunkovne emisije iz nanomaterialov 
2004 4.508,00 100 

6. Inštitut "Jožef Stefan" Mikrovalovna pečica za sintezo novih 
1D materialov 

2006 5.320,00 100 

7. Inštitut "Jožef Stefan" Mikroskopska sonda na principu 
atomske sile 

2005 4.380,28 100 

8. Inštitut "Jožef Stefan" Sistem za termično analizo 2007 35.989,20 100 
9. Inštitut "Jožef Stefan" Sistem za robotizirano pipetiranje in 

količin raztopin proteinov 
2006 16.969,11 70 

10. Inštitut "Jožef Stefan" Granulometer 2006 14.079,20 100 
11. Inštitut "Jožef Stefan" TEM - Transmisijski elektronski 

mikroskop 
2006 236.882,44 90 

12. Inštitut "Jožef Stefan" Preureditev čistih prostorov K5 2006 20.504.63 40 
13. Inštitut "Jožef Stefan" Visokoločljiv polarizacijski mikroskop 2006 4.431,91 100 
14. Inštitut "Jožef Stefan" Visokotemperaturna peč za sintranje v 

kontrolirani atmosferi 
2004 6.676,60 100 

15. Inštitut "Jožef Stefan", 
Univerza v Novi Gorici 

Sistem za analizo elektronskih lastnosti 
organskih polprevodnikov 

2005 10.942,18 100 

16. Institut "Jožef Stefan" Sistem za EPR meritve pri nizkih 
temperaturah 

2006 4.411,16 100 

17. Inštitut "Jožef Stefan" 3D-profilometer 2007 10.548,88 30 
18. Inštitut "Jožef Stefan" Merilnik nanotrdote  2004 6.522,94 40 
19. Inštitut "Jožef Stefan" Naprava za nanos PVD tankih plasti 2008 617.951,97 5 
20. Inštitut "Jožef Stefan" Mikroskop na atomsko silo di 

Dimension 3100 
2007 39.549,97 80 

21. Inštitut "Jožef Stefan" Generator za impulzni udarni tok 2006 49.666,09 30 
22. Inštitut "Jožef Stefan" Vibracijski magnetometer s kriostatom 2003 0 40 
23. Inštitut "Jožef Stefan" Transmisijski elektronski mikroskop 2007 55.251,74 18 
24. Inštitut "Jožef Stefan" Analizni sistem FTIR 2006 50.900,90 20 
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25. Inštitut "Jožef Stefan" Aparat za rotirajoče ohlajanje talin 2006 55.353,64 30 
26. Inštitut "Jožef Stefan" Peč za sintranje 2004 8.127,61 80 
27. Inštitut "Jožef Stefan" Visokoločljivnostni optični mikroskop 2007 43.138,51 30 
28. Inštitut "Jožef Stefan" Visokovakuumska peč 2006 23.841,10 10 
29. Inštitut "Jožef Stefan" Transmisijski elektronski mikroskop 

JEM-2000FX z EDXS in sistemom za 
zajemanje slik 

1986 0 30 

30. Inštitut "Jožef Stefan" Elektronski mikroanalizator JXA-840A z 
EDXS in WDXS 

1992 0 30 

31. Inštitut "Jožef Stefan" Vrstični elektronski mikroskop JSM-
5800 z EDXS 

1997 0 30 

32. Inštitut "Jožef Stefan" Analitski elektronski mikroskop JEM-
2010F z EDXS, PEELS, STEM 

2000 0 30 

33. Inštitut "Jožef Stefan" Naprava za ionsko jedkanje 2002 0 30 
34. Inštitut "Jožef Stefan",                

Maja Remškar 
Kombinirani tunelski mikroskop 
(AFM/STM) delujoč v ultra-visokem 
vakuumu 

2006 0 10 

35.      
36. Kemijski Inštitut Masni spektrometer z lasersko ablacijo  2006 75.225 35 
37. Kemijski Inštitut Difraktometer  2005 30.449 30 
38. Kemijski Inštitut Vrstični elektronski mikroskop  2005 73.246 30 
39. Kemijski Inštitut AFM Agilent 2008 90.181 10 
40. Balder Naparjevalnik Balzers BAK 760 z 

avtomatsko procesno kontrolo ter 
nadgradnja naparjevalnika z drugim 
elektronskim virom in možnostjo 
ionsko podprtega naparevanja 

2008 56.427 50 

41. Balder Optična laminacija plastičnih folij – 
laminator Sun Tec 

2008 14.883 100 

42. Balder Precizno rezanje stekla – Villa Pecision 
210 

2006 35.000 50 

43. Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za biologijo 

Standardno opremljene histološki 
laboratorij 

od 1989 
naprej 

45.000  20 

44. Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za biologijo 

Svetlobni mikroskop  Axioskop (Carl 
Zeis) 

1993 8.000  40  

45. Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za biologijo 

Oprema za pripravo vzorcev in analizo 
kovin v rastlinskih in živalskih vzorcih  

AAnalst 100, Perkin Elmer) 

2000 20.000  10 

46. Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za biologijo 

Svetlobni mikroskop Axioimager Z1 z 
Apotom 

2004 25.000  40  

47. Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za biologijo 

Oprema za proteomiko I:  
-  sistem za izoelektrično fokusiranje 
Ettan™ IPGphor™ 3 IEF System; 
 - 2-D elektroforeza  (2-D) SE 
250 

2009 17.000  60 
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B. Povečanje uporabe znanja za konkurenčnost gospodarstva 

Število in obseg dogodkov za razširjanje znanstvenega in tehnološkega vedenja v 

družbo:  

Naslov dogodka Kraj in datum dogodka 

Srečanje s predstavniki Inštituta za celulozo in papir Ljubljana, 3.3.2011 

Dan odprtih vrat na lokaciji Jamova 39 Ljubljana, 26.3.2011 

Predstavitev CO Nanocentra v Državnem zboru v okviru projekta Znanje Žanje Ljubljana, 19.4.2011 

Obisk dijakov ŠČ PET   Ljubljana, 3.6.2011 

Obisk mednarodnega evalvatorja Prof.dr. Resenberga Ljubljana, 19.7.2011 

Konferenca SLONANO 2011 Ljubljana,  
26. – 28.11.2011 

Predstavitev na mednarodni konferenci Sedanjost in prihodnost centrov 
odličnosti 

Brdo pri Kranju,  
17. – 18.11.2011 

 

Obseg vpetosti novo ustvarjenega znanja CO v univerzitetni izobraževalni proces: 

Naslov dogodka Kraj in datum dogodka 

NANOseminar Predstavitev opreme za procesiranje in karakterizacijo 

nanodelcev ter magnetometra in uporaba opreme (dr.Darko Makovec), 
predavanje v okviru predmeta Izbrana poglavja Mednarodne 

podiplomske šole Jožefa Stefana 

Ljubljana, 15.4.2011 

NANOseminar Nanolayered hard coating: deposition and 

characterization (dr.Miha Čekada), predavanje v okviru predmeta 
Izbrana poglavja Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana 

Ljubljana, 22.4.2011 

NANOseminar Optical Nanolitography (dr.Blaž Kavčič), predavanje v 
okviru predmeta Izbrana poglavja Mednarodne podiplomske šole 

Jožefa Stefana 

Ljubljana, 6.5.2011 
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1.2. PODROBNO VSEBINSKO POROČILO DELOVNIH SKLOPOV ZA LETO 2011 

A. Delovni sklop A 

V letu 2011 smo izvedli naslednje aktivnosti: 
- Vzpostavitev dostopnosti opreme uporabnikom, izvajanje šolanja in 

usposabljanja novih uporabnikov ter razvoj tehnologij določenih v prijavi;  
- Vzpostavitev rezervacijskega sistema opreme; 
- Pričetek diskusije z ustanovitelji CO in priprave predloga poslovanja po letu 

2013; 
- Izvajanje postopkov nakupov opreme z javnimi naročili; 
- Izvajanje postopkov nakupov vrednosti pod 20.000,00 EUR brez DDV; 
- Izpolnjevanje tekočih obveznosti po pogodbi; 
- Oddaja zahtevkov za izplačilo; ZZI4 – 652.986,30 (izplačilo 15.2.2011); ZZI5 - 

51.776,48 (izplačilo 27.5.2011); ZZI6 - 250.924,57 (izplačilo 30.6.2011); ZZI7 - 
627.256,24 (izplačilo 1.9.2011); ZZI8 - 173.400,58 (izplačilo 28.9.2011), ZZI9 -
300.434,07 (izplačilo 21.10.2011) , ZZI10 –773.822,42 (izplačilo 28.11.2011) 
ZZI11 – 448.870,32 (izplačilo 31.12.2011) 

- Prispevek operacije k ciljem trajnostnega razvoja: CO Nanocenter se zavzema za 
načela enakosti spolov ter enakih možnosti, nediskriminacije ter trajnostnega 
razvoja. Z vidika vplivov izvedbe na okolje, je CO upošteval: učinkovitost izrabe 
naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), 
okoljsko učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba 
referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov 
in ločeno zbiranje odpadkov), trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju 
prijaznejših načinov prevoza), zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o 
vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to 
potrebno. Upravljalska in vsebinska struktura CO Nanocentra stremi k doprinosu  
gospodarskega razvoja različnih slovenskih regij. CO Nanocenter s svojo vsebino 
ni povzročal okolju škodljivih posledic, inštalacija opreme pa bo potekala v 
skladu z okoljskimi predpisi (npr. pri sintezi nanodelcev).  
Vlaganje v opremo na najučinkovitejši možen način trajno vpliva na povečanje 
raziskovalne sposobnosti Slovenije in viša njeno konkurenčnost v skladu s 
prvima dvema stebroma Lizbonske deklaracije za obdobje 2008-10.  
Sinergetični model dela industrijskih, univerzitetnih in inštitutskih raziskovalcev, 
ki ga predlagamo v tem projektu je izvrsten model prilagajanja sodobnemu 
pristopu k razvoju konkurenčnega gospodarstva in k socialnem modelu 
sinergetičnega razvoja na znanju temelječe družbe. NT se navezuje na 4. steber 
Lizbonske strategije, ki pokriva področja energetike in klimatskih sprememb z 
razvojem novih materialov, razvojem elektrod za baterije in preusmeritvijo 
industrije v energijsko učinkovita področja; 

- Prispevek operacije k enakosti možnosti: CO Nanocenter se je zavzemal za načela 
enakosti spolov ter enakih možnosti, nediskriminacije ter trajnostnega razvoja.  
Upravljalska in vsebinska struktura CO Nanocentra kaže, da delovanje CO skuša 
doprinesti k gospodarskemu razvoju različnih slovenskih regij. V letu 2011 je bilo 
skupaj zaposlenih 28 raziskovalcev, 1 strokovna sodelavka ter 1 delavka v 
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koordinacijski pisarni; od tega je 8 žensk. Vse zaposlene in sodelujoče 
obravnavamo enakovredno, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, 
politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni 
položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino; 

- Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil: CO Nanocenter s svojo vsebino 
ni povzročal okolju škodljivih posledic, inštalacija opreme pa je potekala v skladu 
z okoljskimi predpisi (npr. pri sintezi nanodelcev).  
CO s svojim konceptom neposredno naslavlja strateške cilje Slovenije v okvirih 
začrtanih ciljev Lizbonske strategije. Z doseganjem zastavljenih ciljev postavitve 
trajne infrastrukturne tehnološke platforme dosega multiplikativni efekt razvoja 
nanotehnologije, ki temelji na vseh projektih, ki uporabljajo tehnološko 
infrastrukturno platformo. Z novimi proizvodi, ki bodo temeljili na pridobljenem 
znanju lahko pričakujemo učinkovit dvig dodane vrednosti proizvodov, večjo 
konkurenčnost gospodarstva in večjo varnost delovnih mest ter višjo stopnjo 
znanja zaposlenih. Z zastavljenim kontinuiranim izobraževanjem industrijskih in 
mladih raziskovalcev in vseh ostalih na področju NT učinkovito ustvarjamo 
okolje in podporo znanstveno-raziskovalne sfere za rojstvo novih proizvodov, ki 
temeljijo na NT.  NT se navezuje na 4. steber Lizbonske strategije, ki pokriva 
področja energetike in klimatskih sprememb z razvojem novih materialov, 
razvojem elektrod za baterije in preusmeritvijo industrije v energijsko učinkovita 
področja (Prijava točka C.4); 
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B. Delovni sklop B 

Osnova oz. uvodna faza vseh projektov, ki so potekali v letu 2011 ali so se v letu 2011 
pričeli, je nabava opreme, ki bo omogočala izpeljavo projekta.  
Cilji pri posameznem projektu so povzeti iz prijave. Dodan je opis aktivnosti ter mejniki.  
 
 

Zap. 
št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 
raziskovalci 

Sodelujoča 
podjetja 

Datum 
začetka po 
prijavi 

Datum začetka 
(zaradi zamika 
delovanja) 

1 Sunkovna laserska depozicija D. Suvorov, S. 
Kobe 

IJS 1.7.2010 1.1.2011 

Cilji Cilj delovnega sklopa je postavitev pulzne laserske depozicije s pripadajočo opremo. S predlaganim 

sklopom opreme je možno pripraviti nano- in heterostrukturirane oksidne materiale, ki so po svoji naravi 
polikristalinični ali pa epitaksialni glede na substrat. Priprava nizkodimenzionalnih materialov omogoča 
študij miniaturizacije sistemov in spreminjanja lastnosti materiala z nižanjem njegovih dimenzij, priprava 

heterostruktur pa študij sistemov, ki jih z običajnimi tehnikami sinteze ni mogoče pripraviti. 
Projekt smo pričeli z raziskavo trga, leta 2011smo izvedli prve javne razpise (sistem bomo nabavili v več 
segmentih), z razpisi bomo nadaljevali v letu 2012. Mejniki so predstavljeni spodaj. 

 Datumi 

mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 

M9: 31.12.2013 

Št. Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

1 Naročilo sistema          

2 Dobava in postavitev          

3 Priprava 
standardiziranih 
vzorcev 

         

4 Izobraževanje 
zaposlenih  

         

5 Priprava materialov in 
objava rezultatov 
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

2 Epitaksija z molekularnim 
snopom za oksidne plasti 

Mihailović, 
Suvorov, Muševič, 

Kobe 

Nanotesla, 
Mo6, IJS 

1.7.2010 1.7.2010 

Cilji Cilj tega delovega sklopa je postavitev MBE sistema namenjenega za sintezo visokokvalitetnih epitaksialnih 
heterostruktur iz funkcionalnih oksidnih materialov.       
Na osnovi strokovnih kriterijev smo se odločili za drugačno sestavo sistema kot smo napovedali v prijavi; 
namesto oksidnega MBE se realizira nabava halkogenidnega MBE. Preostanek sredstev se nameni za X-ray. 
Spremembo sta potrdila Znanstveni svet in Upravni odbor zavoda. 
Vsebinsko sprememba ne vpliva na cilje zavoda. 
Javna razpisa za oba sklopa sta predvidena v prvi polovici leta 2012; dobava XRD v letu 2012, dobava MBE 
začetek leta 2013. 

 Datumi mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9: 31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Odločitev o 
konfiguraciji sistema 

 

 

        

Nabava in postavitev 
sistema 

         

Šolanje osebja v 
svetovno priznanih 

MBE laboratorijih  

         

Testiranje in 
vspostavitev 
posameznih funkcij 

         

Sinteza epitaksialnih 
nanostruktur iz 
funkcionalnih oksidov  
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka  

3 Meritvena tehnika z ionskim 
snopom in obdelava materiala 

(FIB) na nanoskali 

G. Dražić, S. Kobe, 
D. Mihailović,  D. 

Suvorov, I. 
Muševič, D. 
Makovec, M. 

Remškar, T. 
Kosmač, J. Jamnik 

IJS, KI 1.1.2012 1.1.2011 

Cilji Naprava s fokusiranim ionskim snopom - FIB (Focused  ion beam) je zahtevna znanstvena naprava, ki se 
zadnja leta zelo veliko uporablja pri študiju in razvoju polprevodnikov in sodobnih materialov za zelo 
precizno analitsko delo, nanašanje ali jedkanje materialov. 
Na zunaj je instrument podoben vrstičnemu elektronskemu mikroskopu s to razliko, da namesto 
elektronov za svoje delo uporablja ozek curek ionov. Kot vir ionov se običajno uporablja galijev ionski 
izvor. Ravno zaradi zmožnosti izbijanja atomov se FIB uporablja kot nano-obdelovalna naprava (mikro-
sveder ali mikro-žaga). Ker je najmanjši premer ionskega snopa okoli 2 – 6 nm je približno tolikšen tudi 
rez, ki ga naredimo ob učinkovanju snopa na površino. 
Poleg obdelovanja lahko z napravo material nanašamo. CVD (chemical vapour deposition) z istočasnim 

delovanjem ionskega žarka omogoča nanos zelo tankih in precizno lociranih prevlek volframa ali platine. 
Še najbolj široko uporabo pa je naprava doživela v zadnjih letih na področju presevne elektronske 
mikroskopije (TEM) za pripravo vzorcev.  

Javni razpis smo izvedli v drugi polovici leta 2011, dobavo pričakujemo v letu 2012. Zaradi zahtevnost 
sistema smo projekt oz. nabavo izvedli predčasno, saj bi se sicer zaradi dolgih dobavnih rokov opreme, 

soočali z zamudo. 

 Datumi mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 

M9: 31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Odločitev o konfiguraciji 
sistema 

 

 

        

Nabava in postavitev 
sistema 

         

Šolanje osebja v 
priznanih laboratorijih  

         

Testiranje in 

vzpostavitev posameznih 
funkcij 

         

Praktična uporaba 
naprave na modelnih 
sistemih  
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

4 Optična nanolitografija Podobnik, 
Mihailović 

LPKF, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Cilji Raziskave in cilje projekta Optična nanolitografija (RR_ONL) sestavljajo štirje podsklopi: 
1. Tehnološka platforma za direktno lasersko nanolitografijo z enim laserskim žarkom. 
2. Raziskave laserskega nanostrukturiranja. 
3. Optimizacija postopkov nanosa fotorezistov in razvijanja za doseganje visokih ločljivosti na 

različnih materialih in napravah. 
4. Raziskave ONL z ločljivostjo pod valovno dolžino svetlobe. 

ad 1) Vzpostavitev tehnološke platforme za lasersko nanolitografijo, ki bo omogočala nadaljnje raziskave 
laserskega direktnega nanostrukturiranja ter izdelave nanostruktur s področja nanoelektronike, 
nanosenzorjev in nanostrukturiranja materialov (glej podsklope 2-4). 
ad 2) Raziskave in optimizacija postopkov ter postavitev tehnološke platforme za direktno lasersko 
nanostrukturiranje z uporabo imerzije. Slednje omogoča doseganje višjih ločljivosti struktur pri uporabi 
istega laserskega izvora. Izdelava funkcionalnega prototipa, njegovo testiranje in optimizacija. 
ad 3) Optimizacija naprav v nanoelektroniki izdelanih z ONL, z nanosom kontaktov na siliciju, sljudi, safirju 
in drugih substratih. Optimizacija izdelave kontaktov preko obstoječih molekularnih vezij in naprav na 
osnovi nanožic. Izdelava vezij kot substrata za nanos nanožic in nanocevk, npr. pri senzorjih. 
ad. 4) Raziskave ONL z ločljivostjo pod 100 nm z uporabo dvobarvne laserske fotolitografije. Postavitev 
potrebne optične opreme in raziskave postopkov osvetljevanja, kemije in razvijanja za doseganje visokih 
ločljivosti.   
Projekt se je pričel s postavitvijo tehnološke platforme, dobava opreme je bila realizirana v letu 2010 in 
2011. Nadaljujemo s vzpostavitvijo sistema, optimizacijo, testiranji in šolanjem.  

 Datumi mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9: 31.12.2013 

 

Naziv aktivnosti Mejniki 

M1-M2 M3-M5 M5-M8 M9 M10 

Vzpostavitev projekta, Evidentiranje 
obstoječe opreme in potrebne dodatne 
opreme in vzpostavitev platforme za 
las.nanolitografijo 

     

Raziskave in optimizacija postopkov  za 
imerzijsko nanolitografijo,  postavitev 
platforme za imerzijsko nanolitografijo 

     

Razvoj funkcionalnega prototipa, 
testiranje, testiranje ločljivosti do 200 
nm in optimizacija delovanja  

     

Adaptacija opreme za doseganje 
ločljivosti pod valovno dolžino (od 200 
nm do 50 nm), testiranje postopkov 
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 
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začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

5 Karakterizacija fizikalnih 
lastnosti premazov z vgrajenimi 

nanodelci 

Venturini, 
Mihailović 

Helios, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Cilji Karakterizacija površinske energije in kontaktnega kota. 
Pri aplikaciji je ena izmed pomembni fizikalnih lastnosti premaza tudi površinska napetost. Le ta vpliva na 
različne apliaktivne lastnosti premaza kot so oprijem, razlivanje in struktura površine z možnimi 
napakami. Površinska napetost tekočega premaza je odvisna od topila, trdnih delcev in kemijskih 
dodatkov, ki so povezani s površinsko obdelavo trdnih delcev (npr. nanodelcev). V splošnem velja pravilo, 
da mora biti površinska napetost premaza nižja od  površinske napetosti substrata.  
Od površinske napetosti tekočega premaza je odvisen tudi fizikalni parameter kontaktni kot, ki 
neposredno opredeljuje fizikalne interakcije med tekočo snovjo in substratom.  
Metodo merjenja površinske napetosti in kontaktnega kota bomo uporabili v fazi razvoja premaza, ko 
bomo testirali vgrajevanje nanodelcev z različno obdelano površino kar bo vplivalo na površinsko napetost 
in kontaktni kot tekočega premaza. Končni cilj je določiti optimalno površinsko obdelavo nanodelcev, ki bo 
omogočala razvoj premaza z ustrezno površinsko napetostjo in kontaktnim kotom za določen substrat. 
Opredelitev stabilnosti disperzij nanomaterialov in polimerov. 
Dokončna nabava sistema je bila izvedena v 2011, sledi priprava na delo, testiranje in merjenje vzorcev ter 
izobraževanje. 

 Datumi 

mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 

M8: 30.9.2013 
M9: 31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Testiranje metod pri 

dobaviteljih 

         

Izračun rezultatov in 

primerjave  

         

Nabava in postavitev          

Merjenje vzorcev in 

priprava za delo 

         

Izobraževanje          
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

6 Modeliranje prototipov Venturini, 
Mihailović 

Helios, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Cilji Strateški cilj projekta je razviti prototipe premazov na osnovi nano-polimernih kompozitov. Operativni cilji 
projekta (realizirani v 4-letnem obdobju izvajanja projekta) so: 

- Razvoj disperzij nanomaterialov in polimerov, primernih za aplikacije v premazih,  
- Opredelitev tehnoloških parametrov izdelave disperzij nanomaterili/polimeri 
- Razvoj prototipov multifunkcionalnih premazov na osnovi disperzij nanomaterialov/polimeri 

- Ovrednotenje multifunkcionalnosti prototipov premazov z vgrajenimi nanomateriali 
- Opredelitev tehnoloških parametrov izdelave prototipov multifunkcionalnih premazov 

Leta 2011 smo opredelili tehnološke parametre izdelave, v 2012 začenjamo  z razvojem prototipov 
premazov.  

 Datumi 
mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9: 31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Razvoj disperzij nanomaterialov 
in polimerov, primernih za 
aplikacije v premazih 

         

Opredelitev tehnoloških 
parametrov izdelave disperzij 
nanomaterili/polimeri 

         

Razvoj prototipov 
multifunkcionalnih premazov na 
osnovi disperzij 
nanomaterialov/polimeri 

         

Ovrednotenje 
multifunkcionalnosti prototipov 
premazov z vgrajenimi 
nanomateriali 

         

Opredelitev tehnoloških 
parametrov izdelave prototipov 
multifunkcionalnih premazov 

         

  

  

  

 

 

 



             
 
 
 Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije 
Center of Excellence in Nanoscience and Nanotechnology 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

52 
 

Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

7 Uklonske optično spremenljive 
naprave 

Panjan, Klanjšek 
Gunde 

Cetis, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Cilji Cilj predlaganih raziskav je preučitev pogojev elektronskega curka, pri katerih lahko na ustreznih 
materialih pripravimo uklonsko strukturo ničtega reda (zero order device, ZOD). Taka struktura zahteva 
ločljivost na prehodu iz mikrostrukture v nanostrukturo in uporabo ustreznega materiala. Preučili bomo 
povezave med parametri priprave master DOVID strukture in kvaliteto replikacije pri različnih 
računalniških designih osnovne strukture. Prav tako bomo preučili vpliv parametrov master strukture na 
optične napake v končnem izdelku.  
Nadaljujemo s pripravo računalniških programov in izdelavo posameznih DOVID struktur. 

 Datumi 
mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 

M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 

M9: 31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Analiza interakcije med e-
žarkom in polimerno 

plastjo 

         

priprava pripadajočih 
računalniških programov 
za krmiljenje žarka 

         

izdelava posamezne 
DOVID strukture 

         

optimizacija parametrov 

posamezne DOVID 
strukture glede na 
uklonske učinke in 

priprava nove strukture 

         

ustrezno ponavljanje 
korakov 3 in 4 za izdelavo 
primerne strukture master 
originala 
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

8 Meritve električnih lastnosti z 
mrežnim analizatorjem 

Suvorov IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Cilji Cilj delovnega sklopa je postavitev sistema za merjenje električnih lastnosti, ki vsebuje mrežni analizator, 
merilno postajo in AFM na piezoelektrično silo. S predlaganim sklopom opreme je možno določiti lastnosti 

volumske keramike in tankih filmov, z ustreznim izborom orientacije materiala pa tudi lastnosti različnih 
nanostrukturiranih kompozitov. Lastnost je možno določiti tudi različnim komponentam v integriranih 
vezjih, kar je pomembno pri karakterizaciji materialov na nivoju končnih naprav. 

Večino segmentov opreme smo nabavili v letu 2011, leta 2012 načrtujemo dokončno postavitev opreme in 
jo usposobili za uporabo. Sledi testiranje standardiziranih vzorcev, izobraževanje in analiza materialov. 

 Datumi 
mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 

M9: 31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Naročilo posameznih 
komponent sistema 

         

Dobava in postavitev           

Testiranje 
standardiziranih vzorcev 

         

Izobraževanje zaposlenih           

Analiza materialov in 
objava rezultatov 
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Zap. 
št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 
raziskovalci 

Sodelujoča 
podjetja 
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začetka po 

prijavi 

Datum začetka 
(zaradi zamika 

delovanja) 

9 Nizkotemperaturna 
manipulacija in spektroskopija 
posameznih atomov in molekul 

(LT STM) 

I. Muševič, D. 
Mihailović, A. 
Prodan, R. Žitko, E. 

Zupanič 

IJS, Balder 1.1.2011 1.8.2011 

Cilji Nizkotemperaturni vrstični tunelski mikroskop (LT-STM) je sodobno nanotehnološko orodje, ki omogoča 
slikanje površin in podprtih nanostruktur v realnem prostoru z atomsko ločljivostjo, premikanje 
posameznih atomov in molekul, ter elektronsko spektroskopijo z visoko prostorsko in energijsko 
ločljivostjo. Odlikujejo ga edinstvena kombinacija možnosti izdelave nanostruktur z analitskimi 
zmožnostmi, kar omogoča natančne preiskave fizikalnih in kemijskih lastnosti različnih struktur na nivoju 
posameznih atomov. Predlagani sistema LT-STM bo del skupne infrastrukture centra odličnosti. To bo 
splošno uporabni STM s celotnim naborom dodatnih naprav za površinsko analitiko. 
V letu 2011 smo izvedli javno naročilo, dobavni rok leta 2012. Sledi testiranje in izobraževanje.  

 Datumi 

mejnikov: 
M1: 30.6.2010 
M2:31.12.2010 

M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 

M9:31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Nakup STM glave, STM 
elektronike, vakuumskih 

komor in črpalk, analitske 
opreme, kriostata 

         

Sestavljanje sistema, 
testiranje priprave površin 

in analitske opreme  

         

Testiranje enote STM, 
kalibracija in precizne 
nastavitve 

         

Izobraževanje uporabnikov          
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 
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podjetja 
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začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

10 Konfokalna RAMAN-FTIR 
mikroskopija 

D. Mihailović, 
A.Jesih, T.Skapin 

IJS, Mo6, 
Nanotul, 

Nanotesla 
Institut 

1.1.2011 1.8.2011 

Cilji Konfokalna ramanska spektroskopija ustreza hitri, natančni in zanesljivi karakterizaciji materialov na 
nivoju od makro do nano.  Cilj delovnega programa je vzpostaviti učinkovito vibracijsko  spektroskopsko 
karakterizacijsko metodo za določitev sestave reakcijskih produktov in spektroskopsko karakterizacijo 
nanostruktur. 
Konfokalni ramanski spektrometer zagotavlja zelo specifičen spektralni »prstni« odtis, ki omogoča 
natančno kemijsko in molekularno karakterizacijo in identifikacijo. Kombinacija ramanske in infrardeče 
tehnike sklopljene s konfokalnim mikroskopom zagotavlja polno in kompletno spektroskopsko 

karakterizacijo in maksimizira možnosti obeh tehnik. Prednost je v analizi v isti točki, ko lahko posnamemo 
obe vrsti spektrov v isti točki vzorca, ne da bi bilo potrebno spreminjati položaj vzorca ali prenastavljanje 
instrumenta. 

Konfokalni ramanski spektrometer omogoča multi – analizo, preiskavo iste točke vzorca z optično in 
lasersko vzbujevano fluorescenčno mikroskopijo, skupaj 4 tehnike. 
Širok spekter uporabnih valovnih dolžin močno poveča obseg različnih vzorcev, ki jih lahko analiziramo. 

Konfokalni ramanski spektrometer vsebuje stabilno optično zasnovo za hitro in zanesljivo preklapljanje 
med številnimi laserskimi izvori, kar omogoča optimizacijo laserskega signala glede na občutljivost, z 
zmanjšanjem fluorescenc ali optimizacijo glede na penetracijo v vzorec. 

Napredna tehnologija omogoča nizko in višjetemperaturno snemanje spektrov pri najvišji prostorski 
ločljivosti kot je na razpolago trenutno. Analiza vzorcev velikosti pod mikron in avtomatizirano snemanje 
kvalitetnih ramanskih spektrov je hitro in enostavno. 

Javni razpis za opremo je bil izpeljan v letu 2011, vendar zaradi tehnične neustreznosti nihče izmed 
ponudnikov ni bil izbran. Tik pred koncem leta 2011 smo razpis, z nekoliko spremenjeno teh. specifikacijo, 

ponovili. Začetek leta 2012 predvidevamo podpis pogodbe in do konca 2012 dobavo in postavitev opreme. 

 Datumi mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2:31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 

M9:31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1-M4 M5 M6-M9 

Nakup konfokalnega ramanskega sistema    

Postavitev konfokalnega ramanskega sistema    

Izobraževanje uporabnikov    

Periodično izobraževanje    
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni raziskovalci Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka  

11 Konfokalna 
fluorescentna 

mikroskopija 

B.Turk, D. Mihailović, 
M.Remškar, D.Drobne, 

I.Muševič, T.Kosmač, 
D.Makovec 

IJS, BF, Mo6 1.1.2012 1.6.2011 

Cilji Nanodelci imajo velik uporabni potencial v nanomedicini, živilski, kozmetični in farmacevtski industriji ter 
v okoljskih tehnologijah. Številni nanodelci prve generacije, t.j. nanodelci brez specifičnih površinskih 
lastnosti, so že v široki uporabi, vendar so njihovi stranski učinki na celice in organizme, vključno s tistimi 

povzročenimi z nenačrtno izpostavljenostjo nanodelcem, še zelo malo znani. Pri drugi generaciji 
nanodelcev, ki naj bi prišli v širšo uporabo v naslednjih nekaj letih, je površinski sloj (do nekaj monoslojev) 

različen od tistega v jedru, medtem ko je tretja generacija nanodelcev še v razvoju. Le-ti naj bi kombinirali 
različne komponenten, kot specializirane nanomateriale, reagente za vizualizacijo, protitelesa in sisteme za 
kontrolirano sproščanje vsebine. Nenačrtna izpostava nanodelcem postaja čedalje pomembnejša zaradi 

masovne proizvodnje in uporabe nanodelcev ter njihovega izpusta v okolje. Glavni cilji tega delovnega 
sklopa so tako oceniti stopnjo tveganja za različne nanodelce prve, druge in po možnosti še tretje 
generacije s pomočjo testov citotoksičnosti v humanih, mišjih in nevretenčarskih celičnih modelih. Nadalje 

bomo testirale vse nanodelce tudi in vivo testnih sistemih, pri čemer bomo uporabili nevretenčarje 
(kopenski rak enakonožec, Porcello scaber; vodni rak enakonožec, Asellus aquaticus). Nadalje bomo 
vzpostavili bazo podatkov toksičnosti nanodelcev, kjer bodo nanodelci klasificirani glede na njihov 

potencial tveganja. V delovnem sklopu se bomo usmerili na vse nove nanodelce, pri čemer bo glavni 
poudarek na tistih, za katere se pričakuje, da bodo najlaže prišli v direkten stik z ljudmi preko vnosa s 
hrano, inhalacijo ali pa preko direktnega vnosa v kožo in pa na tistih, ki se lahko sprostijo v okolje v večjih 

količinah.  
Javni razpis za nabavo konfokalnega mikroskopa smo izpeljali v letu 2011, v decembru 2011 je bila oprema 
dobavljena in tudi delno izpeljano šolanje. Drugi del šolanja s strani proizvajalca opreme je predviden v 

marcu 2012, sledi izobraževanje uporabnikov in ostale aktivnosti kot navedeno v mejnikih.  

 Datumi 
mejnikov: 
M1: 30.6.2010 

M2:31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 

M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 

M8: 30.9.2013 
M9:31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 – M4 M5 – M6 M7-M9 

Nakup in postavitev sistema    

Izobraževanje uporabnikov    

Vzpostavitev celičnih in živalskih modelov    

Testiranje citotoksičnosti v celičnih modelih    

Testiranje toksičnosti v živalskih modelih    

Vzpostavitev baze podatkov in njeno dopolnjevanje    
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

12 NMR STM mikroskopija I.Muševič, 
A.Prodan, 

E.Zupanič 

IJS, Balder 1.9.2009 1.6.2010 

Cilji Nizkotemperaturna jedrsko magnetno resonančna vrstična tunelska mikroskopija (LT-NMR-STM) je 

metoda, ki izkorišča ekstremno lokalno naravo STM meritev za zaznavanje šuma kot posledica precesije 
spinskih centrov na nemagnetnih površinah. Ko konico STM mikroskopa postavimo nad paramagnetni 
center, se pojavi modulacija tunelskega toka, ki je posledica precesije centra v zunanjem magnetnem polju. 

Zaradi močne prostorske lokalizacije tega pojava omogoča ta metoda zaznavanje posameznih spinov. 
Razvoj na področju spintronike nudi rešitve pri nadaljnem razvoju novih pomnilnikov podatkov in 

kvantnega računalništva.  
Predlagamo nadgradnjo obstoječega ultra-visoko vakuumskega LT-STM sistema z NMR opremo z 
namenom razvoja nove tehnike za manipulacijo in zaznavanje posameznih spinov. Magnetno polje bo 

generirano s kombinacijo permanentnih magnetov in superprevodnih tuljav, modulacija v tunelskem toku 
pa bo zaznana s pomočjo visoko frekvenčnih ojačevalcev in spektralnih analizatorjev. Glava mikroskopa bo 
ustrezno modificirana in del detekcijske elektronike bo vgrajen v sam UHV sistem. Sistem bo nadgrajen z 

nizko-temperaturno efuzijsko celico za naparjevanje organskih molekul. UHV sistem bo del skupne 
infrastrukture centra odličnosti.  
Področje preiskav, na katerem bo uporabljen LT-NMR-STM sistem so eksperimentalne raziskave 

magnetizma na atomski ravni in študij magnetnih nanostruktur. Obravnavani problem spada na področje 
fizike kvantnih nečistoč, ki zajema vse pojave, pri katerih igrajo ključno vlogo točkasti defekti ("nečistoče"), 
ki imajo notranje prostostne stopnje (denimo notranjo vrtilno količino, torej spin), in ki se sklapljajo z 

elektroni iz prevodniškega pasu kovine. V tovrstnih sistemih prihaja do anomalij v transportnih in 
termodinamskih lastnostih, ki jih poznamo pod skupnim imenom "Kondov pojav". 
Opremo za to aktivnost nabavljamo segmentarno, večinoma v letu 2011. Za leto 2012 predvidevamo 

dokončno dobavo ter sestavo sistema, sledi testiranje mikroskopa in izobraževanje. 
 

 Datumi 
mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2:31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 

M9:31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1-M5 M6-M7 M8-M9 

Nakup superprevodnih tuljav, magnetometrov, NMR 
elektronike in detektorjev, visoko frekvenčnih 

ojačevalcev in spektralnega analizatorja, programov 

   

Modifikacija in sestava sistema, testiranje STM 

mikroskopa 

   

Testiranje NMR opreme    

Izobraževanje uporabnikov    
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

13 4-sondna UHV STM/SEM 
mikroskopija 

D.Mihailović, 
M.Remškar, 

D.Suvorov, S.Kobe, 
J.Jamnik 

IJS, KI, Mo6, 
Nanotesla 

1.1.2010 1.6.2010 

Cilji Vgradnja posameznih nanonaprav v velika integrirana vezja je velik nanotehnološki izziv. Razvoj 
tehnologije teh naprav zahteva lokalno električno karakterizacijo v kombinaciji z navigacijo sond, ki 
premošča dimenzijski prepad med milimetrsko in nanometrsko skalo. Cilj tega delovnega paketa je 
vzpostavitev vsestranske platforme za električno in magnetno karakterizacijo materialov in nanostruktur 
na nanoskali. 
Raziskava trga poteka že od samega začetka delovanja zavoda. V letu 2012 načrtujemo objavo javnega 
razpisa, ostalo glede na mejnike. 
 

 Datumi mejnikov: 
M1: 30.6.2010 
M2:31.12.2010 

M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 

M9:31.12.2013 

Aktivnost 

M1-M5 M6 M7-M9 

Postavitev 4-sondnega sistema    

Nakup in postavitev kriostata     

Uvajanje kadrov za 4-sondni sistem in kriostat     

Postavitev magnetne sondne postaje    

4-sondni UHV STM/SEM mikroskopski sistem: 

Specifikacije in zasnova 

   

Dostava in instalacija    

Testiranje in vzpostavitev normalnega delovanja    

Periodično uvajanje novih kadrov oz. na zahtevo    
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Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 
prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 
delovanja) 

14 Izobraževanje, usposabljanje, 
razširanje znanja in upravljanja 

z opremo 

D.Mihailović, 
S.Zidanšek 

MPŠ, IJS 1.9.2010 31.12.2010 

Cilji Cilj tega delovnega paketa je zagotoviti transparentno, vrhunsko podporo opremi, ki bo omogočala 

uporabnikom iz akademskih krogov in industrije dostop in uporabo infrastrukture in opreme, ki jo bomo 
postavili v okviru tega projekta. Z izkoriščanjem uveljavljenih izobraževalnih dejavnosti MPŠ JS želimo tudi 
profesionalno organizirati te dejavnosti, tako da bodo le-te ponudene na najučinkovitejši način. 

Naš cilj je tudi organizacija rednih nanoznanstvenih in nanotehnoloških seminarjev in uveljaviti 
mednarodno konferenco SLONANO, kot osrednji dogodek s področja  nanoznanosti in nanotehnologije v 

regiji (vključujoč tudi sosednje regije v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem, ter postopno 
vključevanje tudi ostalih regij zahodnega Balkana npr.: Srbija). 

 Datumi mejnikov: 
M1: 30.6.2010 
M2:31.12.2010 

M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 

M8: 30.9.2013 
M9:31.12.2013 
 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 

Postavitev zasnove spletne strani    

Začetek usposabljanja     

SLONANO konferenca     

Nanoseminarji    

      

Zap. 
št. 

Naziv aktivnosti Vodilni 
raziskovalci 

Sodelujoča 
podjetja 

Datum 
začetka po 

prijavi 

Datum začetka 
(zaradi zamika 

delovanja) 

15 Razvoj novih pristopov k sintezi 
nanomaterialov 

Žnidaršič, Kobe Nanotesla 
Institut, IJS 

1.9.2009 1.4.2010 

Cilji V predlaganem projektu bomo s postopki obarjanja v vodnih raztopinah in obarjanja v različnih 
mikroemulzijskih sistemih razvili superparamagnetne nosilce terapevtskih učinkovin na osnovi 
nanodelcev železovega oksida z ozko porazdelitvijo velikosti v območju med 5 nm in 15 nm. Površino 

pripravljenih superparamagnetnih nanodelcev bomo prevlekli s tankim inertnim slojem anorganskega 
materiala (silicijev dioksid (SiO2) ali zlato (Au)). Površino nanodelcev bomo kemijsko modificirali s 
nanosom tanke prevleke iz biokompatibilnega in biorazgradljivega polimernega materiala na osnovi 

polilaktida (PLA), polilaktid-ko-glikolida (PLGA), hidroksipropil-celuloze (HPMC) in mikrokristalne 
celuloze. S spreminjanjem in natančno kontrolo debeline nanosa, morfologije, kristaliničnosti in poroznosti 

polimerne prevleke, bomo vplivali na končne fizikalno-kemijske lastnosti površinsko obdelanih 
nanodelcev, na stabilnost nanodelcev v fizioloških raztopinah ter na njihovo specifično magnetizacijo in 
vodljivost v biomedicinskih in farmacevtskih formulacijah. 
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 Datumi mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2:31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9:31.12.2013 

 

Aktivnosti Mejniki 

M1 M2 M3 M4 

Sinteza in karakterizacija kovinskih oksidnih magnetnih 
nanodelcev 

    

Površinska obdelava in karakterizacija kovinskih oksidnih 
magnetnih nanodelcev   

    

Površinska vezava (adsorpcija) in karakterizacija 
modelnih in terapevtskih učinkovin 

    

In-vitro študija in vrednotenje hitrosti sproščanja 
terapevtske učinkovine v farmacevtskih sistemih 
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C. Delovni sklop C 

V letu 2011 smo izvajali naročila opreme v skladu s cilji. 
Pri vseh investicijah smo s pogovori z raziskavo trga pričeli pravočasno. Zaradi 
specifičnih tehničnih specifikacij gre večinoma za ne-serijsko opremo. Zaradi tega so 
pogovori s potencialnimi dobavitelji dolgotrajni, veliko je testiranj, predstavitev opreme, 
individualnih razgovorov ipd..  
Ko je tehnična specifikacija pripravljena, je javni razpis hitro pripravljen. Ko je pogodba 
z dobaviteljem podpisana, pa se roki za izdelavo opreme izjemno dolgi (več kot 6 
mesecev), saj je na trgu veliko povpraševanje po opremi s področja NT.  
To je tudi razlog za zamik dobav posameznih kosov opreme v leto 2012 (javni razpis in 
podpis pogodbe je bil realiziran v letu 2011). 
Vrednost takšnih nabav je 2.021,671,57 EUR. Vkolikor bi bili dobavni roki krajši, bi 
dejanska finančna realizacija v letu 2011 v DS3 znašala 5.020.332,56 EUR (2.021,671,57 
EUR + 2.998.660,99 EUR – dejanska realizacija na DS3 v 2011). Realizacija bi bila 100%. 
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1.3. PREGLED INVESTICIJ V LETU 2011 

TABELA 6: Pregled investicij v letu 2011 glede na poročanje v zahtevkih. 
 

  NAZIV OPREME 
VREDNOST V 
PRIJAVI 

PORABA Sprememba pri investiciji potrjena  s 
strani Znanstvenega sveta in Upravnega 

odbora zavoda* 
      2010 2011 2011 avans 

1 

Pulser laser 
deposition (PLD) 
sistem z 
elementarno 
karakterizacijo in 
spremljajočo 
opremo 

380.000,00 0 0 285.101,30   

2 
Halkogenidni MBE 
in X.ray 

1.100.000,00 0 0 0 

Na osnovi strokovnih kriterijev 
odgovornih oseb, se namesto oksidnega 
MBE-ja kupi halkogenidni MBE in X-ray. 
Delitev sredstev se ne spreminja, skupna 
vrednost investicije ostane 
nespremenjena. 

3 

Sistem za 
hidrotermalno 
sintezo 
nanomaterialov 

70.000,00 19.160,52 49.820,27 0   

4 
Analizator lomnega 
količnika 

15.000,00 0 0 0   

5 Reflektometer 10.000,00 0 0 0   

6 

Oprema za 
zagotavljanje 
minimizacije 
mehanskih vibracij 

25.000,00 24.344,71 132,96 0   

7 
Oprema za 
utekočinjevanje He-
soudeležba 

100.000,00 0 0 0 

Na osnovi strokovnih kriterijev 
odgovorne osebe, se večji del sredstev iz 
te investicije prerazporedi na investicijo 
24 (NMR STM) za nakup 
visokoenergijskega 
superkontinuumskega sunkovnega 
laserja. Vsebina projekta ne bo 
ogrožena, sredstva se porabijo za 
opremo, ki ima večji znanstveni 
potencial. 

8 

Oprema za termično 
procesiranje (pulzne 
in kontinuirane 
peči) s spremljajočo 
opremo 

45.000,00 47.499,03 0 0   

9 
Oprema za atomsko 
enoslojno depozicijo 
(ALD) 

180.000,00 0 0 0   

10 

Oprema za 
plazemsko jedkanje, 
čiščenje in mokro 
procesiranje 

90.000,00 0 0 0   
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11 

Oprema laboratorija 
za procesiranje in 
karakterizacijo 
nanocelcev 

160.000,00 72.318,49 52.169,18 0   

12 
Ionska litografija 
(FIB z dvojnim ali 
trojnim žarkom) 

1.000.000,00 0 0 414.500,00   

13 
Oprema za pripravo 
suspenzij in tankih 
filmov  

110.000,00 0 0 0   

14 
Oprema za termično 
obdelavo tankih 
filmov  

20.000,00 0 0 0   

15 

Oprema za 
karakterizacijo 
lastnosti 
nanosuspenzij, 
nanodelcev in tankih 
filomov  

110.000,00 0 0 0   

16 Suha komora 70.000,00 0 73.064,50 0   

17 
Brizgalni tiskalnik 
(ink-jet printer) za 
keramične sole 

50.000,00 0 51.290,71 0   

18 
Peč za hitro žganje 
nanostruktur (RTA) 

10.000,00       

Zaradi zakasnitve s pričetkom 
financiranja CO in zaradi nujne potrebe 
po opremi, je bila peč nabavljena iz 
drugih virov. Sredstva se prerazporedijo 
v nakup drugih investicij iste odgovorne 
osebe (17 in 19), pri katerih je prišlo do 
povišanja nabavne cene glede na prijavo. 

19 Suha komora 25.000,00 0 31.957,60 0   

20 
Optična 
nanolitografija 

240.000,00 100.020,00 91.000,00 0   

21 
Univerzalni merilec 
mehanskih lastnosti 
nanovlaken 

7.000,00 0 6.271,87  0   

22 Magnetometer 90.000,00 0 125.914,00 0   

23 
Sistem za merjenje 
elektronskih 
lastnosti  

590.000,00 531.953,84 1.000,00 0   

24 NMR STM 100.000,00 68.315,37 7.589,65 0   

25 LT  STM 600.000,00     242.500,00   

26 
MAC Imode, 
nadgradnja 
kontrolerja 

50.000,00 0 73.185,40 0   

27 
Lock-in ojačevalec 
(3x) 

15.000,00 3.880,00   0   
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28 
PicoTrec za Agilent 
AFM 5500 

25.000,00 23.997,50   0   

29 
HarmoniX za Veeco 
Multimode V 

20.000,00     0   

30 

Konfokalni RAMAN-
FTIR mikroskop s 
spremljajočo 
opremo 

440.000,00 0 0 0   

31 
Konfokalni 
fluorescentni 
mikroskop  

420.000,00 0 398.973,90 0   

32 
Nadgradnjo sistema 
za proteomiko I. 

25.000,00 0 19.541,18 0   

33 
Elipsometer  s 
spektralnim 
analizatorjem 

205.000,00 0 16.955,64 83.330,00 

Zaradi zakasnitve s pričetkom 
financiranja CO in zaradi nujne potrebe 
po opremi, je bil spektralni analizator 
nabavljen iz drugih virov. Sredstva se 
porabijo za drugo opremo manjših 
vrednosti za karakterizacijo 
(mikrovalovni reaktor, laboratorijska 
oprema, filter oljnih in prašnih delcev, 
oprema za obdelavo rezultatov, 
ultrazvočna kopel). Delež za elipsometer 
ostaja nespremenjen. 

34 
Nanoprobe 4-probe 
STM UHV sistem 

1.130.000,00 0 0 0   

35 

Probestation 
merilnik 
transportnih 
lastnosti s 4 
manipulatorji 

68.000,00 

0 187.180,95 

0   

36 

UHV  
nanomanipulator 
sistem v magnetnem 
polju do 2.5T s 
spremljajočo 
opremo 

120.000,00 0   

37 

Magnet za optične 
meritve s 
spremljajočo 
opremo 

100.000,00 

0 66.145,80 

0   

38 

Merilna postaja za 
meritve električnih 
transportnih 
lastnosti 

30.000,00 0   
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39 

Naprava za merjenje 
oprijemljivosti 
prevlek - nano 
scratch tester 

95.000,00 

0 158.319,53 

0   

40 

Naprava za merjenje 
triboloških lastnosti 
prevlek - standard 
tribometer 

65.000,00 0   

41 
Reometer Physica 
MCR 501 

80.000,00 0 94.552,01 0   

42 
Processor-
Tensiometer 
K100MK2 

50.000,00 0 30.879,01 0 

Zaradi zakasnitve s pričetkom 
financiranja CO in zaradi nujne potrebe 
po opremi, je bila oprema nabavljena iz 
drugih virov. Sredstva se porabijo za 
drugo opremo za karakterizacijo 
(mikroskop, računalnik za obdelavo 
rezultatov, nadgradnja mehčalne 
naprave). 

43 Zetasizer Nano ZS 80.000,00 0 85.995,28 0   

44 
ZETASIZER NANO 
ZEN 3600  - 
MALVERN  

113.000,00 24.466,02 80.867,98 0   

45 MiniFlexll XRD 100.000,00 0 96.988,00 0 

Na spremembo predvidenega nakupa 
vpliva dejstvo, da je  Onkološki Institut 
omogočil brezplačni dostop do 
omenjene opreme za dobo trajanja 
projekta.Predlog zamenjave:MiniFlexll 
XRD, ki omogoča hitro karakterizacijo 
kristalnih struktur v fazi sinteze 
nanomagnetnih materialov ter 
prilaganje parametrov  pri sintezah 
nanomagnetnih materialov za uporabo 
na področju biotehnologije in 
biomedicine. 

46 
Računalniška 
oprema 

140.000,00 0 0 0   

  SKUPAJ 8.568.000,00 915.955,48 1.799.795,42 1.025.431,30   

 poročano z ZZI  742.521,21 2.998.660,99  

 
prenos v poročano 
z ZZI 2011 

 173.521,21   

 

*manjše spremembe, ki so vezane predvsem na podražitev opreme zaradi zamude pri pričetku delovanja in se odražajo pri podražitvi 

posameznih investicij, niso navedene. Odgovorne osebe za investicijo so primanjkljaj pokrile znotraj ostalih investicij, za katere so 

odgovorne. Gre za manjše spremembe in se ne tičejo vsebine zavoda.  

 



             
 
 
 Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije 
Center of Excellence in Nanoscience and Nanotechnology 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

66 
 

1.4. UTEMELJITEV SPREMEMB PROGRAMA V LETU 2011 

V letu 2011 je prišlo znotraj delovnih sklopov do določenih spremembe v finančni 
konstrukciji, kar je podrobno prikazano v  poglavju 2. Finančno poročilo poslovanja CO 
Nanocentra za leto 2011. 
V letu 2011 je prišlo do nove zaposlitve v okviru pridobljenega ARRS projekta; 
računovodstvo vodimo ločeno, v skladu z navodili. 
 
V sklopu B ni bilo bistvenih sprememb, razen zamika pričetka posameznih projektov, 
kar je posledica zamika pričetka delovanja zavoda. V podrobnem opisu sklopa B so zato 
navedeni datumi pričetka po prijavi in dejanski datumi pričetka. 
 
V sklopu C je prišlo do nekaterih sprememb (premik dokončne nabave v 2012 zaradi 
dolgih dobavnih rokov in menjava opreme), kar je podrobno razloženo v poglavju 

1.2.Podrobno vsebinsko poročilo delovnih sklopov za leto 2011, C. Delovni sklop C. 
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2. FINANČNO POROČILO POSLOVANJA CO NANOCENTRA ZA LETO 2011 
 
2.1. FINANČNO POROČILO PO LETIH IN PO DELOVNIH SKLOPIH 
 

LETO 

 NEPOSREDNI STROŠKI  (znesek v €) POSREDNI 
STROŠKI 
(znesek v 

€) INVESTICIJE  (znesek v €) 

Upravičeni stroški 
SKUPAJ  (znesek v €) 

Plače in 
drugi 

stroški 
dela  

Stroški 
storitev 

zunanjih 
izvajalcev 

Stroški 
informiran

ja in 
obveščanja 

javnosti 

 

Vrednost z 
DDV 

  
  

Vrednost 
brez DDV  

  

2010 - 
realizacija 

37.195,01      27.841,83   

         

3.624,40   

                       

-     742.521,21 

      

618.767,68   811.182,45 

2011 
realizacija 

      

178.314,69        85.236,66   

           

17.258,64   

                       

-     

    

2.998.660,99   

   

2.498.884,16   
3.279.470,98 

2012 

      

170.307,37        84.154,00   

           

21.249,50   

          

10.000,00   

    

3.500.924,34   

   

2.917.436,95   3.786.635,21 

2013 

      

200.000,00      100.000,00   

       

60.000,00   

        

240.281,37   

    

1.325.893,46   

   

1.104.911,22   1.926.174,83 

SKUPAJ - 
CELOTNA 
VREDNOST 

585.817,07 297.232,49 102.132,54 250.281,37 8.568.000,00   9.803.463,47 

DELEŽ 

5,98% 3,03% 1,04% 2,55% 87,40%   100,00% 

 
2.2. FINANČNO POROČILO PO VRSTAH STROŠKOV 
  A B C Skupaj po VS 

Plače in drugi izdatki zaposlenih 43.821,12 134.493,57 0,00 178.314,69 

Informiranje in obveščanje 17.258,64 0,00 0,00 17.258,64 

Posredni stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 

Storitve 66.829,78 18.406,88 0,00 85.236,66 

Investicije 0,00 0,00 2.998.660,99 2.998.660,99 

Skupaj stroškov po DS - realizacija 127.909,54 152.900,45 2.998.660,99 3.279.470,98 

Plan stroškov za leto po DS 211.571,24 221.783,75 5.004.315,20 5.437.670,19 

Razmerje med DS v planu v % 3,89 4,08 92,03 100,00 

Razmerje med DS v realizaciji v % 3,75 4,83 91,42 100,00 

Razlika v % med planom in realizacijo 0,14 -0,75 0,61 0,00 
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2.3. SPREMEMBE FINANČNEGA NAČRTA 
 
Ob prijavi in izdelavi finančnega načrta za operacijo CO Nanocenter je bilo še veliko 
neznank. Obseg in zahtevnost tekočega poslovanja je bilo težko načrtovati, zato smo na 
dejansko na sklopu A  porabili manj sredstev, kot smo jih predvideli. Manj smo porabili 
tudi na sklopu B. 
V sklopu C, ki predstavlja največji delež, je bilo porabljeno 2.998.660,99 EUR od 
predvidenih 5.004.315,20. 
Zaradi izjemno dolgih nabav posameznih investicij, za katere smo javni razpis in podpis 
pogodbe izvedli že leta 2011, se je finančna realizacija investicij delno zamaknila v leto 
2012. Vrednost takšnih nabav je 2.021,671,57 EUR. 
Vkolikor bi bili dobavni roki krajši, bi tako dejansko na sklopu C v letu 2011 porabili 
5.020.332,56 EUR in celo presegli plan. 
Tako pa žal poplačila pogodbenih obveznosti do dobaviteljev posežejo v finančni plan za 
leto 2012. 
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2.4. POROČILO PORABE PO MEJNIKIH ZA IZSTAVITEV ZAHTEVKOV 
 
V leti 2011 smo oddali 8 zahtevkov, od tega dva redna zahtevka in 6 izrednih, za katere 
smo priložili soglasje Upravnega odbora zavoda. V nadaljevanju podajamo podatke o 
oznaki zahtevka, datumu oddaje in izplačila ter vrednosti zahtevka ter kopijo vrste 
stroškov posameznega zahtevka. 
 
Zahtevek št.: ZZI4, oddano 14.1.2011 izplačilo 15.2.2011, vrednost zahtevka 652.986,30 
EUR 

 
 
 
Zahtevek št.: ZZI5, oddano 28.2.2011, izplačilo 27.5.2011, vrednost zahtevka 51.776,48 
EUR 

 
 
 
Zahtevek št.: ZZI6, oddano 15.4.2011, izplačilo 30.6.2011, vrednost zahtevka 250.924,57 
EUR 
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Zahtevek št.: ZZI7, oddano 20.7.2011, izplačilo 1.9.2011, vrednost zahtevka 627.256,24 
EUR 

 
 
 
Zahtevek št.: ZZI8, oddano 15.9.2011, izplačilo 28.9.2011, vrednost zahtevka 173.400,58 
EUR 

 
 
 
Zahtevek št.: ZZI9, oddano 26.9.2011, izplačilo 21.10.2011, vrednost zahtevka 
300.434,07 EUR 
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Zahtevek št.: ZZI10, oddano 4.11.2011, izplačilo 28.11.2011, vrednost zahtevka 
773.822,42 EUR 

 
 
 
Zahtevek št.: ZZI11, oddano 19.12.2011, izplačilo 31.12.2011, vrednost zahtevka 
448.870,32 EUR 
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3. ZAKLJUČEK 
 
Uspešno smo formalno vzpostavili delovanje zavoda. Ob koncu leta 2011 imamo 28 
zaposlenih v povprečju z 10% delovnega časa.  
 
Že na začetku smo se odločili za uporabo inštrumenta javnih razpisov pri naročanju 
opreme. Čeprav postopki nekoliko upočasnijo dobavo, smo v letu 2011 izpeljali številne 
postopke javnega naročanja. 
 
Vzpostavili smo inovacijo pri uporabi visokotehnološke opreme - rezervacijski sistem in 
ga tudi testirali.  
 
Dejavni smo bili na področju izobraževanja in promocije. Dopolnjevali smo vsebino na 
spletni strani in se tako predstavili tudi svetovni javnosti.  
 
Rezultati oz. prikaz kazalnikov v letu 2010 na straneh 32 – 38 kaže na izjemno uspešno 
delovanje zavoda v prvem letu delovanja. Potrudili se bomo, da bomo zastavljene cilje 
dosegli tudi v prihodnjih letih. 
 
V letu 2011 je potekala mednarodna evalvacija zavoda, ki jo je izvajal prof.dr. Ervin 
Rosenberg. Obisk je bil izjemno produktiven, saj je prof.dr. Rosenberg dober poznavalec 
področja. Izjemno smo zadovoljni z oceno evalvatorja, ki jo je podal v poročilu, da je CO 
Nanocenter dobro zastavljen projekt z jasno zastavljenimi cilji in njegovo delovanje 
poteka v skladu s prijavo. 
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PRILOGA  1: Število raziskovalnih ur v FTE v letu 2012 
 
V letu 2012 načrtujemo do junija skupaj 4,35 FTE. 
 

Zap.št. ARRS Ime in priimek zaposlenega jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 
SKUPAJ 

ure 

1 4540 Dragan Mihailović 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

2 9089 Igor Muševič 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

4 4355 Spomenka Kobe 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

6 10372 Darko Makovec 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

7 9090 Peter Panjan 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

8 7561 Boris Turk 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

9 3470 Martin Čopič 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

10 7560 Maja Remškar 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

11 15288 Aleš Mrzel 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

12 3477 Tomaž Kosmač 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

13 19162 Tomaž Rejec 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

14 12363 Peter Venturini 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

15 3317 Adolf Jesih 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

16 19038 Andreja Benčan Golob  17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

17 26081 Jana Bezjak 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

18 2556 Goran Dražić 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

19 8409 Vladimir Vrečko 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

21 25005 Matej Vidmar 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

22 12752 Boštjan Podobnik 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 
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23 11155 Damjana Drobne 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

25 28893 Sergeja Sabo 35,2 33,6 35,2 33,6 36,8 33,6 35,2 36,8 32 36,8 37,2 35,2 421,2 

28 11517 Marjan Bele 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

29 15639 Gregor Gunčar 35,2 33,6 35,2 33,6 36,8 33,6 35,2 36,8 32 36,8 37,2 35,2 421,2 

30 26134 Barbara Sušin 17,6 16,8 17,6 16,8 18,4 16,8 17,6 18,4 16 18,4 18,6 17,6 210,6 

31 28483 Jure Strle 19,36 18,48 19,36 18,48 20,24 18,48 19,36 20,24 17,6 20,24 20,46 19,36 231,66 

    SKUPAJ 476,96 455,28 476,96 455,28 498,64 455,28 476,96 498,64 433,6 498,64 504,06 476,96 5707,26 

    FTE 0,28 0,27 0,28 0,27 0,29 0,27 0,28 0,29 0,26 0,29 0,30 0,28 3,36 

27 28803 Martina Knavs 140,8 134,4 140,8 134,4 147,2 134,4 140,8 147,2 128 147,2 148,8 140,8 1684,8 

    FTE 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,99 

    SKUPAJ FTE 0,36 0,35 0,36 0,35 0,38 0,35 0,36 0,38 0,33 0,38 0,38 0,36 4,35 

 
V preglednici raziskovalnih ur so ločeno predstavljeni delavci iz delovnega sklopa B (RR) in delavka iz delovnega sklopa A (upravljalsko 
administrativni del). 
Vsem zaposlenim v CO Nanocentru so bile zmanjšane raziskovalne ure (ARRS) pri matičnih delodajalcih za odstotek zaposlitve v CO 
Nanocentru, zato v kvoto raziskovalnih ur v CO štejejo ure vseh zaposlenih. 
 


