Inštitut za novejšo zgodovino
Kongresni trg 1
1000 Ljubljana

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posrednega uporabnika proračuna
Inštituta za novejšo zgodovino v letu 2006

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo naše delovno
področje
Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana je javni raziskovalni
zavod. Ta status je dobil na podlagi Odloka o preoblikovanju Inštituta za
novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod, ki ga je sprejela Vlada R Slovenije
(Ur.l. RS 39/1992, sklepa o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta za
novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod, ki ga je sprejela vlada R Slovenije
(Ur.l. RS 6/1999), Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Ur.l.
34/2003) ter Odloka o spremembah in dopolnitvah odloga o preoblikovanju
Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Ur.l. 11/2006).
Raziskovalna organizacija: 0501- 001
Matična številka: 5057116
Dejavnosti inštituta:
DE/22.110 izdajanje knjig
DE/22.130 izdajanje knjig in periodike
K/73.202 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike
M/80.422 drugo izobraževanje. Izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
M/80.301 višje strokovno izobraževanje
M/80.302 visoko strokovno izobraževanje
M/80.303 univerzitetno izobraževanje
O/92.511 dejavnost knjižnic

2. Večletni program dela, razvoja in nacionalni program Inštituta za
novejšo zgodovino
Dolgoročni program INZ je temeljno zanstveno raziskovalno delo na področju
novejše zgodovine, strokovno delo na projektih, ki podpirajo znanstveno sfero
in razvoj infrastrukture, ki bo nudila potrebno računalniško podporo
raziskovalnemu delu in podatke o delu zgodovinopisja strokovni in širši
javnosti doma in v svetu.
V ta namen na Inštitutu izvajamo več raziskovalnih programov in projektov ter
načrtujemo njihovo nadaljevanje ali nove faze dela v skladu z znanstvenim
načrtom dela. V letu 2006 smo izvajali večletne raziskovalne programe in
projekte:
Raziskovalna programa:
1.
2.

»Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19.
in 20. stoletju« ( P6-0280) v trajanju od 1.1.2004 do 31. 12. 2008;
»Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem v
20. stoletju« (P6-0281) v trajanju od 1.1.2004 do 31. 12. 2008.

Raziskovalni projekt:
1. »Slovenija med drugo svetovno vojno v evropskih primerjavah«, J6-6180,
od 1.7.2005 do 30. 6. 2007;
Ciljni raziskovalni projekti:
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

»Slovenske oborožene sile v 20. stoletju, njihovo bojevanje in družbena
vloga«, M5-0047, v trajanju od 15.08.2004 do 15.08.2006;
»Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju R Slovenije med drugo
svetovno vojno in neposredno po njej«, V5-0783, v trajanju od
01.10.2002 do 30.09.2006;
»Organizacija, priprava in uporaba oboroženih sil v vojaški doktrini in
praksi na slovenskem ozemlju v 20. stoletju«, M6 -0163, v trajanju od
01.06.2006 do 30.05.2008;
»Vojaško - civilni odnosi v Sloveniji med obema vojnama«, M6 -0183, v
trajanju od 06.06.2006 do 30.11.2007;
»Preverjanje žrtev druge svetovne vojne in neposredno po njej po
matičnih knjigah«, V5 -0258, v trajanju od 01.10.2006 do 30.09.2009;
»Premoženjski in civilno - pravni položaj slovenskih Judov v 20.
stoletju«, V5 – 0259, v trajanju od 01.10.2006 do 30.09.2008;
»Slovenska sodišča 1944 – 1946 in kršenje človekovih pravic«, V50260, v trajanju od 01.10.2006 do 30.09.2008
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Infrastrukturni projekt:
1.

»Raziskovalna infrastruktura Slovenskega zgodovinopisja« v trajanju
od 01.10.2006 do 31.12.2008

Mednarodni projekti:
1. Projekt INTERREG III
2. Projekt ERA – arhiv evropskega odporništva
Delo na programih in projektih se je v letu 2006 izvajalo v skladu z načrti in
INZ je redno oddajal vsebinska poročila o delu Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost RS.

3. in 4. letni cilji Inštituta za novejšo zgodovino, zastavljeni za leto
2006 in ocena uspeha pri doseganju ciljev (v SIT)

PRIHODKI

načrt 2006

realizacija 2006

indeks

68.578.000,00 SIT

64.591.000,00 SIT

94,19

110.841.017,00 SIT

110.841.018,00 SIT

100,00

raziskovalni projekti

29.120.230,00 SIT

32.683.394,00 SIT

112,24

ciljni raziskovalni projekti

54.540.213,00 SIT

45.737.205,00 SIT

83,86

mladi raziskovalci

11.160.635,00 SIT

11.160.635,00 SIT

100,00

infrastrukturna dejavnost

13.973.000,00 SIT

11.294.112,00 SIT

80,83

0,00 SIT

607.953,00 SIT

0,00

9.326.000,00 SIT

2.288.083,00 SIT

24,53

15.518.000,00 SIT

6.803.548,00 SIT

43,84

1.299.000,00 SIT

1.830.000,00 SIT

140,88

ustanoviteljske obveznosti

raziskovalni programi

druge dotacije
dotacije za monografije in tujo
literaturo
Prihodki za nadomestila delavcem po
kolektivna pogodba:
Delna povračila stroškov na
mednarodnih znan. konferencah
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Prodaja literature in medknjižnična
izposoja

2.000.000,00 SIT

1.045.808,00 SIT

52,29

Povračila najemnikov za tekoče
vzdreževanje stavbe

12.000.000,00 SIT

12.608.819,00 SIT

105,07

Najemnine

28.000.000,00 SIT

28.973.425,00 SIT

103,48

5.000.000,00 SIT

8.860.439,00 SIT

177,21

Regresni zahtevek za obnovo
kopalnic in dotacija za vodovod

0,00 SIT

5.038.077,00 SIT

0,00

Individualni študijski programi

400.000,00 SIT

470.000,00 SIT

117,50

0,00 SIT

3.799.570,00 SIT

0,00

49.367.413,00 SIT

36.828.413,00 SIT

74,60

411.123.508,00 SIT

385.461.499,00 SIT

93,76

Kapitalski dobički portfelja, obresti

Ostali prihodki inštituta:

Raziskovalni sklad

SKUPAJ

ODHODKI

načrt 2006

realizacija 2006

indeks

Stroški materiala

14.000.000,00 SIT

13.284.940,00 SIT

94,89

Stroški storitev

68.000.000,00 SIT

67.718.731,00 SIT

99,59

170.000.000,00 SIT

169.781.108,00 SIT

99,87

Prispevki in davki na plače

39.000.000,00 SIT

38.387.653,00 SIT

98,43

Drugi stroški dela

17.000.000,00 SIT

16.907.865,00 SIT

99,46

9.000.000,00 SIT

8.662.013,00 SIT

96,24

Plače- bruto

Amortizacija
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Stanje na raziskovalnem skladu po
pokritju izgube

Drugi stroški

SKUPAJ

5.

49.500.000,00 SIT

67.626.882,00 SIT

136,62

3.000.000,00 SIT

3.092.307,00 SIT

103,08

369.500.000,00 SIT

385.461.499,00 SIT

104,00

Nastanek morebitnih nedopustnih
pri izvajanju programa dela

ali

nepričakovanih

posledic

Pri izvajanju znanstveno raziskovalnega dela se je na INZ zaradi premalega
števila načrtovanih ur v letu 2005, še vedno pojavljalo več nedopustnih
posledic:
Primanjkljaj pri posameznih raziskovalcih zaradi neskladja med izplačilom po
kolektivni pogodbi in številom/ceno ure po pogodbah z ARRS se nadaljuje, saj
nizkega obsega ur pri posameznih raziskovalcih nismo mogli popraviti v letu
2006 zaradi slabega načrtovanja v letu 2005. Tako pri raziskovalcih z višjimi in
najvišjimi nazivi beležimo izgubo v povprečju 2 miljona SIT. Zaradi tega bomo
prisiljeni po vseh stroškovnih mestih (programi in projekti) manjkajoči obseg
sredstev za plače in prispevke pokriti iz sredstev namenjenih za materialne
stroške oziroma stroške za amortizacijsko vzdrževanje, v okviru dovoljenega
odstotka (do 15% - različno po programih in projektih). Ker tudi to ne
zadostuje, bomo še preostalo izgubo (v znesku 10.783.775,00 SIT) morali
pokriti iz naslova tržne dejavnosti INZ. Znesek izgube, ki bo pokrita na ta
način, je skoraj enak razliki, ki nastaja med realnimi stroški iz naslova
kolektivne pogodbe (16,907.864) in subvencijo, ki jo za pokrivanje stroškov iz
naslova kolektivne pogodbe letno povrne ARRS (6,803.548), kar pomeni da
javni financer ne upošteva strukture zaposlenih.
Takšen način financiranja, ko cena ure ne pokriva dejanskih stroškov plač po
kolektivni pogodbi v zavodih z visoko izobrazbeno strukturo (najvišji nazivi),
dejansko pomeni ohromitev raziskovalnega dela, saj se zmanjšujejo možnosti
za raziskovalno delo in udeležbo na simpozijih doma in zlasti v tujini in s tem
onemogoča raziskovalce, da dosežejo želeno znanstveno raven in zahtevano
število objav. Slednje nato predstavlja oviro pri pridobivanju novih projektov in
programov pri ARRS. Torej lahko sklepamo, da gre za (zavestno) napako ARRS
pri sistemu financiranja znanstveno-raziskovalnega dela.
Dejansko izgubo je na enem od programov za prvih 6 mesecev predstavljala
raziskovalka z 0 urami, ki smo jo kasneje preusmerili v drugo programsko
skupino (od 1. 7. 2006).
2. Drug podoben problem ostajajo ustanoviteljske obveznosti, pri katerih
dolgoletno zastavljena osnova za letni izračun stroškov INZ ne zajema
pokrivanja stroškov plač za knjižnico in zato so knjižničarji v letu 2006 še
vedno bremenili programske skupine in na ta način ovirali izvajanje
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raziskovalnih načrtov ter negativno vplivali na povprečni učinek dela. Delovanje
knjižnice bi naj, po statutarnih določilih, sodilo neposredno pod upravo INZ
oziroma po novem bi vsaj delno moralo soditi pod infrastrukturo. Toda tudi pri
na novo postavljenem programu infrastrukture načrtovani delo ni bilo v celoti
pokrito z urami: zaprosili smo za 4 FTE, saj po prijavnem obrazcu morali na
infrastrukturni program načrtovati 2 raziskovalca, ki sta ob prijavi imela 0 ur,
od tega enega z doktoratom, kot vodjo projekta; obenem smo načrtovali, da bi z
dva FTE rešili problem vsaj dveh delavcev v knjižnici, ki bi ju vključili v projekt
infrastrukture. Dejansko pa smo dobili 1 FTE, in še to le za 3 mesečno obdobje,
medtem ko je vodja projekta moral biti zaposlen že ob oddaji projektne
dokumentacije, i.e. 1. 7. 2006. Izgubo, ki jo je predstavljala druga zaposlena na
projektu infrastruktura, smo morali pokriti iz raziskovalnih ur na drugih
projektih.
3. Tretji, stalni provblem INZ je pokrivanje dejanskih stroškov pri strokovni
skupini, ki dela na ugotavljanju in raziskovanju žrtev druge svetovne vojne in
neposredno po vojni, ki svoje delo krije iz sredstev dodeljenih na CRP, toda ta
sredstva nikoli ne pokrijejo dejanskih ur treh strokovnih sodelavk, niti
stroškov, ki iz dela nastajajo.
Skratka, na INZ so v letu 2006 v povprečju še vedno ostali nepokriti 3-4
raziskovalci, da o knjižnici ne govorimo. Da bi nekoliko popravil nastalo
neskladje, je INZ v letu 2006 prijavil različne projekte, toda z njimi le delno
pokril nastala nesorazmerja iz preteklih let.
Poleg tega je INZ, na podlagi predhodno opravljenih analiz in dejanske potrebe
po obdelavi zgodovinske tematike, prijavil dva pomembna projekta. Iz podatkov
o obstoječih raziskavah in gradiva, ki o problematiki obstaja v različnih arhivih
in dokumentacijah, je znanstveni svet INZ ocenil, da bi bilo nujno pristopiti k
zgodovinski obdelavi dveh zgodovinskih pojavov. Sredstev za ta projekta INZ ni
dobil, gre pa za projekta:
a.) »Biografije slovenskih visokih častnikov« po vodstvom red.
profesorja dr. Petra Vodopivca v okviru CRP »Znanje za varnost in
mir 2006-2010« (pod št. 232) in
b.) raziskovalni projekt s temo »Mobilizacija v nemško vojsko na
ozemlju Republike Slovenije 1941-1945« pod vodstvom dr. Zdenka
Čepiča v okviru CRP »Znanje za varnost in mir 2006-2010« (pod št.
231).
Izdajanje knjižne zbirke INZ »Recognitiones-Razpoznavanja« in revije Prispevki
pravtako bremeni INZ, saj s subvencijami ARRS niso v celoti pokriti stroški
izdajateljske dejavnosti in bremenijo raziskovalni sklad.
Sredstva za pokrivanje izgube v letu 2005 (12,539.000) smo vrnili v
raziskovalni sklad, saj so sredstva v skladu namenska.
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6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z
doseženimi cilji preteklega leta

PRIHODKI

2005

2006

indeks

293.953.000,00 SIT

343.879.255,00 SIT

116,98

59.335.000,00 SIT

64.591.000,00 SIT

108,86

108.871.000,00 SIT

110.841.018,00 SIT

101,81

raziskovalni projekti

33.940.000,00 SIT

32.683.394,00 SIT

96,30

ciljni raziskovalni projekti

16.100.000,00 SIT

45.737.205,00 SIT

284,08

7.394.000,00 SIT

11.160.635,00 SIT

150,94

0,00 SIT

11.294.112,00 SIT

0,00

1.800.000,00 SIT

1.294.402,00 SIT

71,91

400.000,00 SIT

399.600,00 SIT

99,90

1.684.000,00 SIT

594.081,00 SIT

35,28

Prihodki za izvajanje javne
službe:

ustanoviteljske obveznosti

raziskovalni programi

mladi raziskovalci

infrastrukturna dejavnost
sofinanciranje domače znanstvene
periodičen publikacije Prispevki za
novejšo zgodovino
sofinanciranje nakupa tuje
znanstvene literature
sofinanciranje znanstvenih
monografij
delna povračila stroškov udeležbe
mednarodnih znanstvenih
konferencah
delno financiranje Premije za
pokoj.zdrav. zavarovanje za javne
uslužbenece

3.466.000,00 SIT

1.830.000,00 SIT

52,80

1.231.000,00 SIT

1.316.024,00 SIT

106,91

delno finaciranje prevoza in
prehrane zaposlenih

3.203.000,00 SIT

3.435.794,00 SIT

107,27

delno financiranje regresa

1.868.000,00 SIT

2.051.730,00 SIT

109,84

0,00 SIT

5.038.077,00 SIT

0,00

regresni zahtevek za obnovo
kopalnic in dotacija za vodovod
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prihodki od dotacij iz prejšnega
leta

0,00 SIT

2.438.555,00 SIT

0,00

2.572.000,00 SIT

0,00 SIT

0,00

0,00 SIT

470.000,00 SIT

0,00

2.111.000,00 SIT

8.860.439,00 SIT

419,73

16.000,00 SIT

1.968.968,00 SIT

0,00

49.216.000,00 SIT

36.828.413,00 SIT

74,83

746.000,00 SIT

1.045.808,00 SIT

140,19

36.206.000,00 SIT

41.582.244,00 SIT

114,85

Povračila najemnikov za tekoče
vzdrževanje stavbe

11.203.000,00 SIT

12.608.819,00 SIT

112,55

Najemnine

25.003.000,00 SIT

28.973.425,00 SIT

115,88

332.659.000,00 SIT

385.461.499,00 SIT

115,87

2005

2006

100,05

Pisarniški material, mat.stroški in
drobni inventar

2.648.000,00 SIT

1.185.699,00 SIT

44,78

Porabljena energija

7.545.000,00 SIT

6.463.710,00 SIT

85,67

PTT stroški, telefoni, internet

2.119.000,00 SIT

1.972.609,00 SIT

93,09

Stroški vzdrževanja stavbe in
komunalnih storitev

19.332.000,00 SIT

30.947.205,00 SIT

160,08

5.665.000,00 SIT

8.662.012,00 SIT

152,90

Plačilo poizvedbe o žrtvah (projekt
CRP Tominšek)
povračilo stroškov predavateljev pri
izvajanju individualnih študijskih
programov (Filozofska fakulteta)

kapitalski dobički portfelja, obresti
izredni prihodki (prejete
odškodnine od zavarovalnice,
prevrednotenja)

Odprava krat.rezervacij
prodaja literature in medknjižnična
izposoja

Prihodki iz tržne dejavnosti:

Celotni prihodki inštituta za
novejšo zgodovino

ODHODKI

Amortizacija in odpis zastarele
rač.opreme
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Bruto plače

163.969.000,00 SIT

169.781.108,00 SIT

103,54

39.554.000,00 SIT

38.387.653,00 SIT

97,05

240.832.000,00 SIT

257.399.996,00 SIT

106,88

8.513.000,00 SIT

16.907.864,00 SIT

198,61

Prehrana, prevoz zaposlenih

8.411.000,00 SIT

8.966.098,00 SIT

106,60

Odpravnina ob upokojitvi

3.363.000,00 SIT

0,00 SIT

0,00

Regres za letni dopust

4.052.000,00 SIT

4.420.334,00 SIT

109,09

Jubilejne nagrade in ostale
nagrade

1.098.000,00 SIT

1.051.680,00 SIT

95,78

Pokojninsko zdrav.zavarovanje

2.177.000,00 SIT

2.469.752,00 SIT

113,45

Dnevnice, prevozi, nočitve in drugi
stroški na sl.poteh doma in v tujini

3.963.000,00 SIT

6.656.028,00 SIT

167,95

Avtorski honorarji

5.469.000,00 SIT

8.825.339,00 SIT

161,37

256.000,00 SIT

120.364,00 SIT

47,02

Stroški izobraževanja

3.443.000,00 SIT

2.850.590,00 SIT

82,79

Nabava knjig in revij

6.414.000,00 SIT

8.398.712,00 SIT

130,94

Stroški reprezentance

1.118.000,00 SIT

863.138,00 SIT

77,20

36.677.000,00 SIT

67.626.882,00 SIT

184,38

15.206.000,00 SIT

15.842.586,00 SIT

104,19

556.000,00 SIT

708.395,00 SIT

127,41

Prispevki in davki na izplačane
plače

skupaj
Ostale dajatve iz kolektivne
pogodbe:

Sejnine

Vkalkulirani stroški raziskovalnega
sklada

Drugi stroški:

Bančne storitve in provizije
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Računalniške storitve

2.766.000,00 SIT

3.207.572,00 SIT

115,96

Prevajalske storitve

3.001.000,00 SIT

1.707.444,00 SIT

56,90

Zdravstvene, odvetniške in
notarske storitve

2.134.000,00 SIT

3.225.241,00 SIT

151,14

Fotokopiranje, vezava, oblikovanja,
tiskarske storitve

4.777.000,00 SIT

2.695.435,00 SIT

56,43

Najemnine in organ. storitve v zvezi
z najemi

859.000,00 SIT

96.430,00 SIT

11,23

1.113.000,00 SIT

4.202.069,00 SIT

377,54

332.659.000,00 SIT

385.461.499,00 SIT

115,87

Oglaševanje, študentsko delo,
članarine, takse, vize, zavarovanja

SKUPAJ

Med odhodki je opazno zvišanje stroškov amortizacije, ker se je prenehalo z
subvencioniranjem le-te. Zvišanje stroškov, kot so, prehrana in prevoz ter
dajatve iz kolektivne pogodbe so stroški, na katere nimamo vpliva. Enako velja
za dajatve iz kolektivne pogodbe, ki so nastali iz naslova napredovanj, ki so vsa
leta strošek, ki raste z višanjem znanstvenih in strokovnih nazivov na INZ.
Visoka struktura zaposlenih je razvidna iz priložene tabele. INZ seveda mora
stremeti k čimvišji strukturi in tak 'strošek' bi moral biti predviden v sistemu
financiranja.
Povišanje potnih stroškov in dnevnic je posledica večje udeležbe raziskovalcev
na mednarodnih znanstvenih posvetih, kar sodi med pozitivne pokazatelje. V
letu 2006 so se raziskovalci 24 krat odzvali z vabljenimi referati na 15
mednarodnih znanstvenih srečanjih. Na 8 domačih znanstvenih srečanjih so
sodelavci INZ imeli 15 vabljenih predavanj. V potne stroške sodijo tudi obiski
arhivov doma in v tujini (Nemčija, Srbija), predstavitev publikacij INZ doma in v
tujini ter vabljena predavanja.
Stroški izobraževanja se vsako leto prilagajajo potrebam INZ in so vezani na
dvig strokovne in znanstvene ravni INZ, kot že omenjeno.
Stroški odvetniških storitev nastajajo iz naslova najetih odvetniških uslug v
skladu s pogodbo in na njihovo višanje nimamo vpliva, saj se cene oblikujejo
na trgu.
Znižali pa so se stroški reprezentance, pisarniškega materiala in podobni, pri
katerih je INZ zmožen sam vplivati na varčevanje.
Na cene poštnih in telefonskih storitev nimamo vpliva, prav tako ne na cene
knjig, tiskarske stroške, stroške prevajanja in stroške, ki nastajajo iz naslova
varovanja, čiščenja, ogrevanja stavbe ipd.
Izgubo, ki jo je INZ ustvaril v letu 2005 iz različnih (prej navedenih) naslovov in
znaša 12,539.000,00 SIT, smo ob bilanci za leto 2005 pokrili iz sredstev
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raziskovalnega sklada in sedaj to vsoto vračamo v raziskovalni sklad iz
presežka ustvarjenega pri dejavnosti na trgu. Naše stališče še naprej ostaja, da
so sredstva raziskovalnega sklada namenjena za dvig ravni in obsega
znanstveno-raziskovalnega dela, za mednarodno znanstveno dejavnost in za
objave.
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2006
prihodki za izvajanje javne službe

307.050.842,00 SIT

raziskovalni sklad

36.828.413,00 SIT

prihodki iz tržne dejavnosti

41.582.244,00 SIT

skupaj prihodki

385.461.499,00 SIT

odhodki za izvajanje javne službe

317.834.617,00 SIT

presežek tržne dejavnosti tekočega leta
zmanjšanje prihodkov iz tržne dejavnosti za pokrivanje izgube iz
izvajanja javne službe
odhodki za pokrivanje izgube iz leta 2005 v breme raziskovalnega
sklada
stanje na raziskovalnem skladu

29.043.241,00 SIT
-10.783.775,00 SIT
12.539.000,00 SIT
36.828.413,00 SIT

skupaj odhodki

385.461.496,00 SIT

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Ocena gospodarnosti poslovanja je več kot zadovoljiva z ozirom na težave, ki
nastajajo zavoljo načina financiranja kot so obrazložene v točki 5. Zastavljeni
cilji raziskovalnega dela, dodatna dejavnost raziskovalcev na domačih in
mednarodnih znanstvenih srečanjih, nabave in urejanje knjižničnega fonda in
delovanje uprave so tekli po načrtu in ga marsikje tudi presegli. V upravi
inštituta delajo poleg direktorice še dve zaposleni administrativnoračunovodski delavki. Stavbo Kongresni trg 1 upravljamo na podlagi predpisov
in vzdržujemo, kolikor moremo.
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8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega
uporabnika
Poslovanje in sprejem aktov nadzoruje UO INZ. Za izvedbo vseh obveznosti in
pravilno poslovanje je odgovorna direktorica inštituta.
Zaradi opaženih nepravilnosti pri poslovanju v preteklem obdobju je direktorica
imenovala komisijo za pregled finančnega in pisarniškega poslovanja INZ za
leta 2000-2005 v naslednji sestavi: višji znanstveni sodelavec doc. dr. Aleš
Gabrič, znanstveni sodelavec dr. Andrej Pančur, g. Martin Plut, MVZT, in g.
Simon Ošo, MVZT. Komisija je več tednov pregledovala namensko porabo
sredstev na raziskovalnih projektih in programih in posamezne konte iz glavne
knjige INZ za leto 2004 in 2005. Svoje delo je zaključila 17. 3. 2006. Na podlagi
pregleda je ugotovila nepravilnosti, predvsem na področju javnega naročanja,
sklepanja pogodb in načina knjiženja. v in izdelala za poslovanje INZ v bodoče.
Priporočilo komisije je bilo, da INZ realizira uvedbo stroškovnih mest in sistem
nadzora namenske porabe, da sprejme pravilnik in spoštuje predpise o javnih
naročilih ter predpise pri sklepanju avtorskih pogodb, da sklene nove pogodbe
za storitve, ki jih naroča zunanjim pogodbenikom (predvsem za varovanje in
čiščenje stavbe). Priporočila komisije je vodstvo INZ upoštevalo in izpeljalo.
Direktorica inštituta je že od 1.1.2006 odredila vodenje prihodkov in odhodkov
INZ po stroškovnih mestih, vendar tega navodila računovodkinja ni spoštovala.
Šele s prekinitvijo delovnega razmerja računovodkinji avgusta 2006, se je delo v
računovodstvu organiziralo tako, da so do konca leta bila postavljena
stroškovna mesta za posamezne programe in projekte ter preostalo dejavnost.
Na podlagi teh se bo v bodoče mesečno nadzorovalo stanje sredstev in
zagotovilo namensko porabo. Iz sredstev akumuliranih v preteklih letih je UO
na predlog direktorice decembra leta 2005 oblikoval raziskovalni sklad v
skladu s predpisi, s katerim je INZ v letu 2006 upravljal v skladu s predpisi.
INZ je v letu 2006 sprejel Pravilnik o oddaji naročil in direktorica je imenovala
posebno štiri-člansko komisijo za oddajo javnih naročil in pregled ponudb. Na
podlagi tega je se komisija v letu 2006 sestala 13 krat in vodila postopke
razpisa (nekatere večkrat) za:
- varovanje poslovnih prostorov,
- zaščita fasade pred golobi,
- čiščenje stavbe,
- za računalniško opremo,
- vzdrževanje informacijskega sistema,
- popravilo vodovne inštalacije in kopalnice za Opero,
- izdelavo investicijsko tehniške dokumentacije za stavbo Kazina,
- sistemsko opremo za program infrastrukture,
- svetovalni inženiring za obnovo kletnih prostorov.
Na podlagi tega so bili izbrani novi pogodbeniki in sklenjene nove pogodbe za
varovanje stavbe, čiščenje, zaščito fasade, itd.
UO Inštituta oziroma direktorica inštituta sta poleg naštetega izvedla še
postopke za spremebo statuta INZ in sprejela poslovnik UO.
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Znanstveno-raziskovalno delo, načrte in finančne možnosti za to delo sproti
nadzorujejo Znanstveni svet INZ ter vodje programov in projektov. Ta sistem je
direktorica vpeljala uvedli zaradi racionalne porabe sredstev in je sedaj možen
na podlagi uvedbe stroškovnih mest.

9. Pojasnila doseženih ciljev
Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2006 dosegel načrtovane cilje pri
znanstveno-raziskovalnem delu, na nekaterih področjih razširil svoje delo na
znanstveno utemeljene nove ali dodtne raziskave. INZ je bil uspešen tudi na
področju obnove raziskovalnega osebja, saj je v letu 2006 pridobil enega
asistenta doktorja in dva mlada raziskovalca. Okrepil je svoje stike in
sodlovanje na mednarodnem področju, začel nekaj postopkov za vključevanje v
mednarodne projekte.
INZ je v letu 2006 začel z dodatnim projektom: infrastruktura zgodovinopisja,
na katerem ima zaenkrat le enega zaposlenega, kar je veliko premalo. Okrepil je
delovanje delo na področju izdajateljske dejavnosti, izdal dve številki revije
Prispevki in 4 monografije iz lastne zbirke Razpoznavanja/Recognitiones. Vsa
ta dejavnost ni namenjena le INZ in njegovim raziskovalcem, temveč pri INZ
publicira rezultate svojih raziskav tudi širši krog avtorjev iz Slovenije in tujine,
namenjeno pa je širšemu krogu uporabnikov doma in v tujini. Opozoriti pa
velja, da bi se vsa našteta področja dejavnosti lahko še krepila, če bi bil način
financiranja pravičnejši in bolj naravnan v temeljne raziskave, njihovo smiselno
povezovanje in promocijo njihovih rezultatov.
Izvajanje programa dela vsebinsko ni bilo moteno, težave pa lahko nastanejo
pri pogodbah o delu za določen čas, ki potečejo jeseni 2007 in jih zaradi
nepopolnega financiranja, zlasti ko gre za strokovne sodelavce, kljub temu da
so zaposleni na INZ že več let ne bo mogoče podaljšati.

10. Učinki poslovanja na druga področja
V letu 2006 so raziskovalci inštituta ob rednem delu na programih in projektih
v dovoljenem obsegu sodelovali tudi pri izvajanju del ali projektov drugih
ustanov. Sedem raziskovalcev INZ, izvoljenih v pedagoške nazive, je v letu 2006
sodelovalo pri izvajanju do-diplomskega pedagoškega procesa na oddelkih za
zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru,
Fakultete za družbene vede UM, na Univerzah v Kopru in Novi Gorici. Več jih
sodeluje tudi pri izvedbi podiplomskega študija na vseh treh univerzah.
Uporabniki storitev INZ so tudi na drugih področjih. Tako smo v letu 2006
sklepali pogodbe z Ministrstvom za pravosodje za določen obseg dela.
Zanimanje za Ciljne raziskovalne projekte kaže na zainteresiranost
uporabnikov za raziskovanje in raziskovalne rezultate. Uporabniki za rezultate
raziskav so tudi na področju založništva, osnovnega in srednjega šolstva (Zavod
za šolstvo RS), pri različnih medijih. Postopoma prihajajo tudi ponudbe iz
tujine. Poleg tega INZ izdaja ekspertna mnenja v rednih in revizijskih postopkih
za pridobitev statusa vojne žrtve za posameznike in upravne enote.
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Vendar večina uporabnikov le uporablja rezultate dela INZ, le redki so tisti, ki
sodelujejo pri financiranju tega raziskovalnega dela.

Direktorica
Prof. dr. Jerca Vodušek Starič

Ljubljana, 28. februar 2007

Priloga: struktura zaposlenih
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Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
SKUPAJ

Delovno mesto
znanstveni svetnik
znanstveni svetnik
znanstveni svetnik
znanstveni svetnik
znanstveni svetnik
višji znanstveni sodelavec
višji znanstveni sodelavec
višji znanstveni sodelavec
višji znanstveni sodelavec
višji znanstveni sodelavec
znanstveni sodelavec
znanstveni sodelavec
znanstveni sodelavec
asistent doktor
asistent doktor
asistent doktor
asistent magister
višja strokovna sodelavka
strokovna sodelavka
strokovna sodelavka
mladi raziskovalec
mladi raziskovalec
mladi raziskovalec
vodja knjižnice
bibliotekar
knjižničar
pisarniški referent
računovodja
tajnica

30 direktor

Ime in priimek
Ervin Dolenc
Žarko Lazarević
Jurij Perovšek
Jože Prinčič
Peter Vodopivec
Zdenko Čepič
Aleš Gabrič
Bojan Godeša
Andrej Studen
Nevenka Troha
Damijan Guštin
Boris Mlakar
Andrej Pančur
Vida Deželak Barič
Jure Gašparič
Nina Vodopivec
Mojca Šorn
Tadeja Tominšek Rihtar
Dunja Dobaja
Marta Rendla
Eva Mally
Janja Slabe
Mitja Sunčič
Nataša Kandus
Igor Zemljič
Sergej Škofljanec
Damjana Bračko
Anita Rus
Tajca Koruza

Naziv
Tarifna skupina Osnovni količnik
znanstveni svetnik
IX.
6,80
znanstveni svetnik/docent
IX.
7,20
znanstveni svetnik/docent
IX.
6,80
znanstveni svetnik
IX.
7,20
zn. svetnik/redni prof.
IX.
9,00
višji znanstveni sodelavec
IX.
6,40
višji zanstv. sodelavec/docent
IX.
6,00
višji znanstveni sodelavec
IX.
6,40
višji zanstv. sodelavec/docent
IX.
6,00
višji znanstveni sodelavec/docent IX.
5,60
znanstveni sodelavec/docent
IX.
5,30
znanstveni sodelavec
IX.
5,00
znanstveni sodelavec
IX.
4,70
asistent doktor
IX.
4,70
asistent doktor
IX.
4,00
asistent doktor
IX.
4,00
asistent magister
VIII
3,80
višja strokovna sodelavka
VII.
3,80
strokovna sodelavka
VII.
3,40
strokovna sodelavka
VII.
3,25
asistent
VII.
3,25
asistent
VII.
3,25
asistent
VII.
3,25
višji bibliotekar
VII.
4,40
bibliotekar
VII.
3,60
V.
2,30
IV.
2,50
V.
2,65
V.
3,00
137,55

Jerca Vodušek Starič

redni profesor

IX.

plačni razred
52.

Skupaj količnik
10,79
11,40
10,79
11,40
14,45
10,19
9,69
10,19
9,69
9,22
8,87
8,51
8,18
8,13
6,86
7,26
6,37
6,37
5,86
5,68
5,14
5,14
5,14
7,59
6,04
3,10
3,45
3,45
4,05
223,00
bruto znesek
753.651,00 SIT

