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POSLOVNO POROČILO 

1. VIZIJA IN POSLANSTVO INZ 
 
Inštitut za novejšo zgodovino deluje kot osrednja specializirana raziskovalna organizacija za 
področje novejše zgodovine v Republiki Sloveniji. Raziskuje in znanstveno ter strokovno 
predstavlja obdobje od 19. stoletja do sodobnosti, vsebinsko pa zajema celovitost 
zgodovinskega dogajanja. Pri tem prepoznava potrebe zgodovinopisja, oblikuje raziskovalne 
teme in odpira nova raziskovalna področja. Rezultate dela predstavlja v znanstvenih 
publikacijah, spletnih oblikah in na znanstvenih ter strokovnih srečanjih ter promovira v medijih. 
Pri raziskovanju sodeluje in se povezuje z raziskovalnimi in pedagoškimi institucijami v 
slovenskem, sosedskem, evropskem in svetovnem prostoru. Njegovi sodelavci posredujejo 
rezultate raziskav in svoje znanje študentom na univerzah in visokih šolah, v podiplomskem, 
magistrskem in doktorskem študiju. Poslanstvo Inštituta za novejšo zgodovino je načrtno in 
kontinuirano raziskovanje na področju zgodovinopisja novejšega obdobja, posredovanje 
rezultatov strokovni in drugim javnostim, vključno z novimi oblikami predstavljanja rezultatov 
raziskav in historično relevantnega gradiva za področje slovenskega zgodovinopisja in 
humanistike. V ta namen razvija lastno založniško dejavnost, izdaja znanstveno revijo 
Prispevki za novejšo zgodovino, znanstvene monografije in druge znanstvene in strokovne 
publikacije. V izpolnjevanju svojega poslanstva sledi načelu javnega interesa, deluje javno, ob 
doslednem upoštevanju načel in metodologije historiografskega raziskovanja. Sodeluje v 
presoji in raziskovanju pomembnih družbenih vprašanj, ki jih postavljajo državni organi in 
organizacije ter civilna družba, upoštevaje svoje strokovno področje. 
 

* 
 
Delo inštituta je bilo v skladu z dolgoročnim programom usmerjeno v klasično raziskovanje 
slovenske novejše zgodovine. S širitvijo inštituta na polje digitalne humanistike je kolektiv začel 
odpirati metodološko ter vsebinsko nova poglavja nacionalne zgodovine, zanimiva tudi v 
širšem evropskem prostoru.  
Novi izzivi so sprožili postavitev novih ciljev in terjajo oblikovanje novega poslanstva ter nove 
vizije. 
 

1. Z vizijo, s katero smo se začeli ukvarjati konec leta 2019 (končna verzija je dostopna 
v: PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 JAVNEGA 
RAZISKOVALNEGA ZAVODA INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO), želimo 
odgovoriti na vprašanja »KJE«: v nacionalnem prostoru; »KAM«: v mednarodni prostor; 
»KAKO«: s povezovanjem znanj; »ZAKAJ«: soustvarjati trende mednarodnega 
humanističnega in družboslovnega okolja; odgovorimo pa tudi na bistveno vprašanje 
»KDO«, saj poslanstvo in vizija temeljita na individualnih ter skupinskih načrtih dela in 
poročilih o delu vseh zaposlenih na inštitutu, kar bo kolektiv motiviralo k še bolj 
kakovostnemu delu, vodstveno ekipo pa k še bolj učinkovitemu vodenju. 

2. S poslanstvom, s katerim smo se prav tako začeli ukvarjati konec leta 2019 (končna 
verzija je dostopna v: PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 
JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO), 
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želimo predstaviti opravljeno in začrtano delo, utemeljiti vlogo inštituta ter nujnost 
njegove umestitve v znanstveno-raziskovalno skupnost ter slovenski javni prostor. 

2. KRATKA PREDSTAVITEV INZ IN POUDARKI ZA LETO 2019 
2.1 Kratek opis INZ 
Inštitut za novejšo zgodovino, ki je leta 2019 praznoval 60. obletnico delovanja, je bil 
ustanovljen kot Inštitut za zgodovino delavskega gibanja. INZ je javni raziskovalni zavod, ki 
izvaja raziskovalno dejavnost na področjih sodobne zgodovine in digitalne humanistike s 
poudarkom na zgodovinopisju.  
Na inštitutu je bilo na dan 1. 1. 2019 zaposlenih 29 oseb. Za izvajanje dejavnosti je bil inštitut 
organiziran v dve organizacijski enoti:  

• Znanstveno raziskovalni oddelek s 23 člani, ki je bil sestavljen iz: 
o raziskovalnega programa politične in kulturne zgodovine od druge polovice 19. 

do vključno 21. stoletja,  
o raziskovalnega programa socialne in gospodarske zgodovine od druge polovice 

19. do vključno 21. stoletja, 
o programa raziskovalne infrastrukture,  
o Založbe Inštituta za novejšo zgodovino. 

• Upravo s 7 osebami, ki je bila sestavljena iz: 
o strokovnega osebja (direktor, računovodja, samostojni strokovni sodelavki) in 
o osebja strokovne knjižnice (bibliotekar, knjižničar in administrator). 

 

2.2 Osnovni podatki o raziskovalni dejavnosti INZ 
Število raziskovalnih projektov: 6 (leta 2018: 6) 

Nosilec: 0 (leta 2018: 1) 
Sodelujoči JRZ: 6 (leta 2018: 5) 

Število raziskovalnih programov: 2 (leta 2018: 2) 
 
Pet najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme:  

• Nakup in vzdrževanje iz investicijskega projekta »Razvoj raziskovalne infrastrukture za 
mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI – DARIAH«, ki ga 
sofinancira RS, MIZŠ in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (nakup 
raziskovalne opreme 2019-2020): 

o treh dvo-procesorskih strežnikov, ki so namenjeni povečanju procesorske, 
spominske in diskovne zmogljivosti obstoječe strojne opreme (192 procesorskih 
jeder, 768 GB RAM, 360 TB diskovnih kapacitet),   

o strežniške omare in  
o brezprekinitvenega napajanja; 

 
 
Do pet najpomembnejših dosežkov INZ na področju znanosti: 

• GABRIČ, Aleš. V senci politike: opozicija komunistični oblasti v Sloveniji po letu 
1945. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-
282-332-0. [COBISS.SI-ID 299162880] 
V monografiji je analizirano delovanje nasprotnikov komunističnega režima v Sloveniji 
v prvem povojnem obdobju. Gre za prvo tako temeljito analizo tega fenomena, za 
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katero je avtor uporabil številne doslej še neevidentirane vire. Pisec opozarja, da je za 
čas, ko so komunisti ustvarili enopartijski sistem, uporaba pojma politična opozicija 
lahko zelo problematična, in delovanje nasprotnikov novega političnega sistema 
prikazuje skozi njihova hotenja in skozi ocene, ki so jim jih pripisovali oblastniki. 
Slovenija je prikazana kot sestavni del Jugoslavije, tako da si sledijo opisi organiziranja 
politične opozicije v Srbiji in Hrvaški leta 1945 in istovrstni neuspeli poskusi v Sloveniji 
ter nato pogrom nad opozicijskimi politiki v največjih republikah in v Sloveniji. V 
monografiji je prvič analizirano delovanje ilegalnih mladinskih organizacij in objavljen 
primerek njihovega tajnega glasila iz začetka leta 1946. Analiza posega v petdeseta 
leta, ko je pojem opozicija izginil iz javnega besednjaka. V politično bolj sproščenem 
ozračju se je v javnosti uveljavljala nova generacija intelektualcev, ki jo je začela oblast 
ob koncu desetletja označevati kot potencialno bodočo opozicijo, čeravno se mladi 
izobraženci tedaj v tej vlogi še niso videli. Skozi opise političnih dogajanj avtor 
polemizira z dvema v javnosti navzočima poenostavljenima stereotipnima ocenama: o 
močni opoziciji, ki jo je zatrla brutalnost represivnega aparata države, in o neobstoju 
kakršne koli opozicije v Sloveniji. 

• GAŠPARIČ, Jure. Change and continuity: implementing parliamentary 
democracy in Eastern Europe after 1989 with a focus on Slovenia. V: AERTS, 
Remieg (ur.). The ideal of parliament in Europe since 1800. 1st ed. Cham: 
Palgrave Macmillan, 2019. Str. 239-254. Palgrave studies in political history. ISBN 
978-3-030-27704-8, ISBN 978-3-030-27705-5. [COBISS.SI-ID 3967604] 
Monografija The Ideal of Parliament in Europe since 1800 raziskuje percepcije in 
spominjanja o parlamentarizmu v Evropi, pri čemer se osredinja na kompleksen ideal 
parlamenta vse od leta 1800. Parlament je v sodobni demokraciji postal osrednja 
politična institucija; poglavja v knjigi tako predstavljajo evolucijo ideala 
parlamentarnega zastopstva in razpravljajo o recepciji in vlogi parlamenta kot institucije. 
V knjigi parlament nastopa tako kot Leitidee kakor kot idealni tip. Knjiga je sestavljen iz 
treh delov. Prvi del zajema vzpostavitev parlamenta v 19. stoletju, drugi del 
problematizira visoka pričakovanja po prvi svetovni vojni, zadnji del pa zajema obdobje 
po drugi svetovni vojni. Raziskujoč zgodovino parlamenta skozi koncepte in ideje ta 
knjiga zasleduje transnacionalno in evropsko menjavo modelov, rutin in diskurzov. 
Zaključno poglavje Jureta Gašpariča Change and Continuity: Implementing 
Parliamentary Democracy in Eastern Europe After 1989 with a Focus on Slovenia 
analizira spreminjajoč čas v srednji vzhodni Evropi po koncu hladne vojne. Slovenski 
prostor postavlja v širši kontekst in ugotavlja, kako, zakaj in na kakšen način je prišlo 
do reparlamentarizacije evropskega vzhoda in kakšne učinke je proces imel.  

• Prispevki za novejšo zgodovino. GAŠPARIČ, Jure (glavni urednik 2015-). 
[Tiskana izd.]. Ljubljana: Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, 1986-. ISSN 
0353-0329. http://www.sistory.si/prispevki.html, http://ojs.inz.si/pnz. [COBISS.SI-
ID 7530754] 
V letu 2019 so glede na načrt izšle tri številke znanstvene revije Inštituta za novejšo 
zgodovino Prispevki za novejšo zgodovino v skupnem obsegu 690 strani, ki odstirajo 
najpomembnejše dosežke na področju zgodovinopisja in digitalne humanistike. 
Številke prinašajo 27 znanstvenih razprav v različnih jezikih, tri prispevke v rubriki 
Razmišljanja in razpravljanja, sedem ocen knjig in pet konferenčnih poročil. V skladu s 
prenovljeno uredniško politiko sta prvi številki pospremila uredniška uvodnika.  
Prva številka je posebna in vsebuje deset razprav iz področja digitalne humanistike. 
Razprave so objavljene v angleškem jeziku. Druga številka je tematska in vsebuje 
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deset razprav na temo vloge pravnikov v slovenskem političnem življenju in pri 
oblikovanju slovenske državnosti ob razpadu habsburške monarhije in nato v procesu 
jugoslovanske državne združitve leta 1918. Tretja številka je splošna s sedmimi 
razpravami. Zlasti prvi številki sta izrazito interdisciplinarni, avtorji prispevkov so tako 
domači kot tudi uveljavljeni avtorji.  

• STUDEN, Andrej (ur.). Mimohod blaga: materialna kultura potrošniške družbe na 
Slovenskem. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2019. Str. [5]-8. Zbirka 
Vpogledi, 22. ISBN 978-961-6386-99-9. ISSN 2350-5656. [COBISS.SI-ID 3954292]  
Študije primerov v monografiji odstirajo nekaj novih spoznanj o fenomenu materialne 
kulture v preteklosti.  Med njimi so tudi kulturno-antropološke študije, ki se soočajo s 
sodobnim potrošništvom, njegovo govorico in sporočili. Študije poglabljajo védenje o 
socialni, gospodarski in kulturni zgodovini. Prispevajo k večjemu razumevanju 
historične družbene blaginje in izobilja reči, stvari in predmetov, ki jih vsakodnevno 
kopičimo s potrošništvom. Opozarjajo na procese, ki so privedli do današnjih 
standardov, novih mentalitet in modernega življenjskega stila. Izpostavljajo tudi 
strukturne razlike in procese, ki se v zvezi z materialno kulturo in potrošništvom 
pojavljajo v različnih družbenih sistemih, torej v kapitalizmu, socializmu in v dobi 
tranzicije. 

• VODOPIVEC, Nina. Propad tekstilne tovarne Mura : doživljanja izgube dela in klic 
po dostojanstvu. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908. 
[Tiskana izd.], 2019, 59, št. 2, str. 5-18. [COBISS.SI-ID 3946868] 
Temeljno vprašanje razprave je, kako so izgubo dela doživljali odpuščeni v tekstilni 
tovarna Mura po stečaju leta 2009. Na podlagi bogatega etnografskega gradiva in 
analiz medijev je avtorica ugotavljala, kaj je ljudi v stiskah, razočaranjih in hrepenenjih 
združevalo, kakšna so bila njihova pričakovanja in potrebe. Pokazala je, da je propad 
Mure za številne ljudi pomenil več od finančne izgube oziroma izgube delovnega mesta. 
Šlo je za osebno in družbeno izgubo: izgubo dostojanstva in lastne vrednosti, 
družbenega prepoznanja in položaja v družbi.  

 
Do trije najpomembnejši dogodki na inštitutu:  

• Znanstveni posvet »1939‒2019: osemdeset let od začetka druge svetovne vojne«, 
Ljubljana (INZ), 4. september 2019. 
Znanstveni posvet je potekal pod pokroviteljstvom Boruta Pahorja, predsednika 
Republike Slovenije. V prvem delu »O drugi svetovni vojni: Zgodovina ‒ zgodovinopisje 
‒ percepcija«, so referenti predstavili položaj Slovencev, Jugoslavije in v svetu ob 
začetku svetovne vojne, obravnavanje obdobja druge svetovne vojne v slovenski šoli 
po letu 1945, ter slovenske poglede na razmere v prvi Jugoslaviji in na dogajanje med 
drugo svetovno vojno v današnjem času. V drugem delu »Okrogla miza o drugi 
svetovni vojni: Kaj lahko stori zgodovinopisje?« so udeleženci razpravljali o 
slovenskem zgodovinopisju o drugi svetovni vojni in njegovi vlogi v slovenski družbi. 
Skozi genezo njegovega  razvoja so  izpostavili z njim povezane raziskovalne 
značilnosti, probleme v preteklosti kot tudi v sedanjosti, ter razčlenili današnji utrip na 
področju raziskovanja druge vojne. Znanstveni posvet je ponudil vpogled v današnje 
stanje raziskav o začetku druge svetovne vojne, njenem dosedanjem obravnavanju in 
dojemanju v današnjem času.  
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• Slavnostna akademija ob 60. obletnici Inštituta za novejšo zgodovino; Ljubljana 
(INZ), 17. oktober 2019.  
Namen akademije ni bil niti analiza idejno in kulturnopolitičnih ozadij ustanovitve 
inštituta niti prikaz njegovega razvoja, namen dogodka tudi ni bil predstavitev 
podrobnega bibliografskega prispevka inštitutskih sodelavcev k slovenskemu 
zgodovinopisju v zadnjih šestih desetletjih. Šestdesetletnica Inštituta za novejšo 
zgodovino je bila obeležena kot točka, s katere se je primerno ozreti v preteklost – ne 
le zaradi zgodovinopisja, ki smo mu poklicno zavezani, temveč tudi zato, da bi jasneje 
in lažje načrtovali prihodnost. Skupaj s sodelavci – humanisti in družboslovci – smo 
iskali in začrtali poti, ki nas bodo na temeljih bogatih izkušenj vodile v hitro 
spreminjajočem se raziskovalnem okolju do vedno novih uspehov. 
 
 

Število projektov Obzorja 2020, in višina sredstev na projektih Obzorja 2020 0 EUR 
Število projektov, ki se sofinancirajo iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, 
in višina sredstev: 0 EUR 
 
Število patentov in inovacij: 0 
Glede na področje dejavnosti Inštituta za novejšo zgodovino razvoj patentov ne sodi med 
predvidene dejavnosti in rezultate dela. 
 

2.3 Osnovni finančni podatki – po obračunskem načelu 
Celotni prihodki: 1.508.219,49 EUR 
Celotni odhodki: 1.507.800,45 EUR 
Poslovni rezultat – presežek prihodkov nad odhodki: 419,04 EUR 
Delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti: 0,16 % 
Delež prihodkov, pridobljenih v sodelovanju z gospodarstvom: 0 % 
 

2.4 Osnovni kadrovski podatki 
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019: 28 
Število raziskovalcev (zaposleni na dan 31. 12. 2019): 19 

Moški: 11 
Ženske: 8  
 

Število raziskovalcev, vključenih v pedagoški proces: 9 (leta 2018: 9) 
Raziskovalci Inštituta za novejšo zgodovino so sodelovali v izvajanju dodiplomskih, 
magistrskih in doktorskih programov Univerze v Ljubljani, Univerze v Novi Gorici, Univerze na 
Primorskem, Nove univerze v Ljubljani in Univerze v Genovi. 
 
Število odličnih tujih uveljavljenih raziskovalcev, gostujočih na JRZ: 0 
Število mladih raziskovalcev: 4 
 

2.5 Realizacija programa dela 
Realizacija programa dela v odstotku: 100 % 
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2.6 Drugi poudarki 
A.  Ker so novi znanstveno-raziskovalni izzivi sprožili postavitev novih ciljev in pokazali 

potrebo po modernizaciji inštituta, smo se konec leta 2019 osredinili na: 
• Nove vsebinske usmeritve:  

o priprave na zaključevanje programskih obdobij dveh raziskovalnih programov 
in osmišljanje nove znanstveno-raziskovalne vizije,  in 

o usmerjanje raziskovalne pozornosti na mednarodne ustanove in dvosmerno 
sodelovanje z raziskovalci iz tujine, 

• Spremembe kadrovske politike:  
o oblikovanje izhodišč za izdelavo srednjeročnega in dolgoročnega kadrovskega 

načrta, 
o priprave na izdelavo nove sistematizacije, 

• Temelje za vzpostavitev novega upravno-finančnega modela: 
o detektiranje nepravilnosti (kot osnova je služilo revizijsko poročilo pooblaščene 

zunanje revizijske družbe Adakta d. o. o.), 
o preučevanje in zbiranje gradiva za vzpostavitev internih aktov, ki bodo urejali 

pravno-finančna razmerja, 
o vzpostavljanje modela, ki bo dolgoročno finančno vzdržen, racionalen in 

učinkovit, 
B. Začetek priprav na selitev poslovnih prostorov na novo lokacijo (centralna lokacija 

Privoz 11, Ljubljana, skladišče Dunajska 104, Ljubljana). 
 
 
Dejavnost Inštituta za novejšo zgodovino: 

• 58.110 – izdajanje knjig, 
• 58.140 – izdajanje knjig in periodike, 
• 72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike, 
• 85.421 - višješolsko izobraževanje, 
• 85.422 – visokošolsko izobraževanje, 
• 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 
• 91.011 – dejavnost knjižnic. 
 
Matični podatki o Inštitutu za novejšo zgodovino 
Register raziskovalnih organizacij: 0501-001 
Matična številka: 5057116 
  



11 
 

3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH INŠTITUTA ZA 
NOVEJŠO ZGODOVINO 

 

3.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje JRZ 
 
Inštitut za novejšo zgodovino je javni raziskovalni zavod; ta status je dobil z Odlokom o 
preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod, ki ga je sprejela Vlada 
Republike Slovenije (Ur. l. RS 39/1992), Sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi 
sklepa o preoblikovanju inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Ur. l. RS 
65/1999), Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo 
zgodovino v javni raziskovalni zavod (Ur. l. RS 37/2003), Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod 
(Ur. l. RS 11/2006), Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Inštituta 
za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Ur. l. RS 47/2011). 
 
Inštitut za novejšo zgodovino pri svojem poslovanju deluje v skladu z naslednjimi pravnimi 
podlagami: 
 

3.1.1 Zakoni: 
• Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),  
• Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS št. 22/06, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 

9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 
• Zakon o knjižničarstvu (Ur. L. RS 87/01, 96/02 - ZUJIK, 92/15 – ZKnj-1), 
• Zakon o javnih financah (Ur. L. RS št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 

– ZIPRS1617 in 13/18), 
• Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
• Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS št. št. 13/11, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 

86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19), 
• Zakon o davku dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 

110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 
69/17, 79/18 in 66/19), 

• Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/07, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), 
• Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS št. 91/15, 14/18), 
• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS št. 43/11, 60/11 – ZTP-

D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19), 
• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 69/11), 
• Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 

105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – 
ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – 
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-
2R in 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19), 

• Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS. št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – 
PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19), 

• Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06), 
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• Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur. l. RS št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – 
ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 
62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 
26/14 – ZSDP-1), 

• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 (Ur. l. RS št. 96/12, 39/13, 99/13 
– ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-
C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17, 28/19 in 75/19), 

• Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E 
in 40/12 – ZUJF),  

• Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št. 16/07, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 
– ZKUASP in 59/19), 

• Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 
– ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17 in 75/19), 

• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 
35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – 
ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/11), 
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 72/06, 114/06 – 

ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 
– ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 
61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K, in 36/19), 

• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS št., 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), 

• Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS št. 30/06 in 
51/14), 

• Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Ur. l. RS št. 94/07), 
• Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 11/18 in 79/18), 
• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 

71/17, 13/18 - ZJF-H, 83/18 in 19/19), 
• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, 

št. 75/19). 

 

 3.1.2 Uredbe: 
• Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. 

l. RS št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 
24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19 in 78/19), 

• Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 68/17, 4/18 in 30/18), 
• Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS št. 51/08, 91/08, 

113/09 in 22/19), 
• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. 

l. RS št. 53/08 in 89/08), 
• Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS 

št. 85/10), 
• Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS št. 42/17), 
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• Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 
15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19), 

• Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 24/16),  
• Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 31/18), 
• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS št. 3/18 in 7/19),  
• Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), 
• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/06, 54/10 in 27/16), 
• Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih 

in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15), v 
povezavi s sklepom Vlade RS št. 00712-35/205/23 z dne 15. 2. 2007. 

 

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

dejavnosti (Ur. l. RS  št. 52/16, 79/17 in 65/19), 
• Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur. 

l. RS št. 4/11, 40/11 – popr., 40/13, 20/14 in 41/15),   
• Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur. l. RS št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 – popr., 

5/17, 31/17 in 7/19), 
• Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne 

dejavnosti (Ur. L. RS, št. 40/13, 51/14), 
• Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19),  
• Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in 

številu zaposlenih v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 28/14, 52/14 in 88/16),  
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne dejavnosti 

(Ur. l. RS št. 86/08, 109/08, 73/11 in 46/19), 
• Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega 

šolstva, znanosti in tehnologije (Ur. l. RS št. 31/06), 
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega 

šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. 
RS št. 20/06), 

• Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Ur. l. RS št. 53/16), 

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 
60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Ur. l. RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 
100/15, 75/17 in 82/18), 
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• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Ur. l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 
84/16, 75/17, 82/18 in 79/19), 

• Pravilnik o raziskovalnih nazivih Inštituta za novejšo zgodovino, 
• Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Inštitutu za novejšo 

zgodovino. 
 

3.1.4 Drugo: 
• Odlok o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Ur. l. RS 

št. 39/92, 65/99, 37/03, 11/06, 47/11), 
• Statut Inštituta za novejšo zgodovino (sprejet 12. 3. 2012),  
• Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 

40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18), 
• Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 

18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 
19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 
73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 
1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18 in 31/19),  

• Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 
5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 
107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 
46/17 in 80/18), 

• Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 

• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),  

• Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov 
(Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17),  

• Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur. l. RS št. 43/11),  
• Drzna Slovenija – raziskovalna strategija 2011 – 2020, 
• Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), 
• Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, 

znanosti in kulture Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18), 
• Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 

88/16), 
• Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Ur. l. RS, št. 46/17 in 80/18), 
• Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2019 - 0140-78/2018/1 (MIZŠ, 

20. 12. 2018, prejeta 28. 12. 2018), 
• Letno poročilo za leto 2019 - navodila ministrstva - 0140-64/2018/52 (MIZŠ, 19. 12. 2019, 

prejeta 20. 12. 2019), 
• Navodilo za pripravo poročila o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 

2019 – priloga navodilom ministrstva za pripravo Letnega poročila za leto 2019, št. 0140-
64/2018/52 - 0140-64/2018/53 (MIZŠ, 20. 12. 2019, prejeta 20. 12. 2019). 
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Izhodišča za načrtovanje in preverjanje zastavljenih ciljev in aktivnosti so podana v Programu 
dela javnega zavoda Inštitut za novejšo zgodovino za obdobje 2019-2023. 
 

3.2 Dolgoročni cilji INZ 
 

A. VSEBINSKO:  
• kontinuirano raziskovanje vseh področij slovenske in obče zgodovine novejšega 

obdobja. Njegova raziskovalna skupina bo sposobna kvalitetnega, evropskim 
merilom primernega raziskovanja. Pridobljeno znanje bodo raziskovalci posredovali 
strokovni in zainteresirani javnosti, obenem pa delili v pedagoškem procesu; 

• razvijanje spletnega sistema nacionalnega zgodovinopisja. Zbirke digitalnih in 
digitaliziranih gradiv bodo omogočale ustvarjanje raziskovalnih podatkov ter njihovo 
uporabo v raziskovalnem okolju; 

• ukvarjanje z evropsko pomembnimi vprašanji in vključevanje v mednarodne 
raziskovalne skupine in projekte  

B. KADROVSKO: 
• Srednjeročno (2019-2023) je načrtovano, da se bo obseg financiranja 

raziskovalnih programov povečal z izhodiščne vrednosti 8,9 FTE na 9,5 FTE. 
Glede na izkušnje in napovedi pa za zdaj konservativno računamo le z 
izhodiščno vrednostjo 8,9 FTE. 
Načrtovano je, da se bo raziskovalna skupina povečala od 23 članov (od tega 
4 mladi raziskovalci) na 27 (od tega 3 mladi raziskovalci) dne 31. 12. 2023. 

• Dolgoročni cilj inštituta je razviti in obdržati stabilno, kvalitetno in kadrovsko 
dovolj obsežno raziskovalno skupino, pri čemer inštitut računa na: 

o vključevanje mladih raziskovalcev po opravljenem doktoratu za 
zagotovitev kontinuiranega znanstvenega delovanja, 

o vključevanje (gostujočih) strokovnjakov za področja nacionalne in obče 
zgodovine. 

 
 

3.3 Letni / kratkoročni cilji INZ 

Inštitut za novejšo zgodovino si je za leto 2019 zastavil naslednje poglavitne cilje: 

• uspešno izvajanje raziskovalnega dela v okviru raziskovalnih in infrastrukturnih programov 
ter raziskovalnih projektov, ki jih je pridobil na razpisih ARRS in drugih financerjev,  

• nadaljnje razvijanje tako vsebinske kot tehnološke platforme osrednje točke 
infrastrukturnega programa (SIstory) z vključevanjem spletnega portala SI-DIH,  

• uspešno delovanje Založbe INZ in knjižnice, 
• pridobitev dveh raziskovalnih projektov pri ARRS in drugih financerjih, 
• vodenje mladih raziskovalcev k uspešnemu zaključku usposabljanja, 
• stabilno in zakonito poslovanje.  
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3.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 
Raziskovalna dejavnost 
 
Raziskovalni program Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem 
v 19. in 20. stoletju : Gospodarska in socialna zgodovina Slovencev (P6-0280) 
Člani programske skupine v letu 2018: dr. Žarko Lazarevič (vodja), dr. Dunja Dobaja, dr. 
Meta Remec, dr. Marta Rendla, dr. Andrej Studen, dr. Mojca Šorn, dr. Nina Vodopivec, 
dr. Jože Prinčič (upokojeni sodelavec), Nataša Henig Miščić (mlada raziskovalka). 
 
V letu 2019 je bil okviru programske skupine poudarek na področnih študijah kot so predvidene v 
dinamiki uresničevanja raziskovalnega programa. Tekom dela v prejšnjih letih se je izkazalo, da so 
posamezni raziskovalni problemi potrebni podrobne obravnave, kajti razpoložljivo gradivo, ki do sedaj 
še ni bilo konsultirano v raziskovalne namene, omogoča detajlne študije primerov: 
 
Tako se je nadaljevalo raziskovalno delo na področju lakote in pomanjkanj v 19. stoletju, v obdobju 
rasti produktivnosti kmetijstva in soodvisnosti od vremenskih razmer. Gre za podrobno analizo 
kolektivnega in osebnega ravnanja v procesu obvladovanja tveganj na lokalni ravni. S pritegnitvijo 
arhivskih in časopisnih virov ter relevantne literature so bile analizirane posledice nenavadno 
deževnega in mrzlega vremena v letu 1864, to je velikega pomanjkanja in tudi odkrite lakote. V 
ospredju raziskovalnega dela je bilo strukturiranje in analiza podatkov o količini razpoložljivih živil (in 
semen) in njihovi približni zadostnosti v šestnajstih občinah okraja Senožeče v letu 1865. Ohranjeni 
popisi živil omogočajo tudi natančen prikaz posestnega stanja in velikosti družin, tudi nekatere 
strategije preživetja kmečkega prebivalstva v okolju razdrobljene posestne strukture in nizkega 
donosa kraške zemlje. Raziskava registrira tudi velik upad dohodkov kmečkega prebivalstva zaradi 
eksogenih spremenljivk v gospodarskem okolju, ki so vodile v izgubo dela dohodkov (železnica in 
prevozništvo). Na to raziskavo so se navezovala vprašanja uvajanja novih kultur v kmetijstvo, kot je 
bila koruza. V tem oziru je bila tema raziskovalnega dela panožna poljedelska struktura ter mesto in 
vloga koruze med posameznimi poljščinami v jugoslovanskem prostoru do druge svetovne vojne. V 
ospredju je bila analiza gospodarskega pomena koruze, širjenja njene uporabe ter predvsem vloge 
koruze v prehrani. Pri tem je bila na komparativni ravni predstavljena problematika koruze v prehrani 
v Sloveniji in v Srbiji. Poleg drugih delitev tudi koruza kaže veliko družbeno- gospodarsko različnost 
jugoslovanske države izpred druge svetovne vojne, saj je bila koruza temeljni vir kmečke prehrane v 
Srbiji, v Sloveniji pa je to vlogo imel krompir.  
 
Raziskave s področja kmetijstva so dopolnjevale, a tudi presegale (z narodno-gospodarskega stališča) 
tematizacije gozda in gozdarstva kot naravnega vira, ekonomske dejavnosti, regulacije upravljanja in 
izkoriščanja, koncepta obnavljanja oziroma dolgoročne regeneracije in gibanja lastniške strukture v 
odvisnosti od družbeno-političnih razmer v 20. stoletju.  Pregledali in analizirali smo spremenjeno 
strukturo drevesnih vrst v gozdovih, ki je nastala kot posledica prevlade nemške šole gozdarstva ter 
s tem povezanega širjenja monokulturnih smrekovih gozdov tudi na področjih, kjer smreka prej 
naravno ni bila prisotna. S tem so želeli ustvariti podlago za intenzivno izkoriščanje gozdov ter 
zadovoljiti vse večje potrebe po lesu, vendar pa so bile posledice vidne v naraščanju gozdnih bolezni. 
To je vodilo do odprtja novega raziskovalnega vprašanja. Boleznim, ki so že pred tem ogrožale 
gozdove, požarom ter vremenskim ujmam, se je pridružila še grozeča nevarnost umiranja gozdov 
zaradi onesnaženosti okolja, ki je izviralo prav iz industrije, ki se je razvila v desetletjih po drugi 
svetovni vojni. Tudi na področju študija gospodarskih vidikov gozdarstva neizbežno odprli analizi 
pojavov neurij (žled, vetrolov), bolezni in škodljivcev s stališča preventive in odpravljanja posledic. 
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Nadaljevalo se je tudi raziskovalno delo na analizi primerjalne regionalne gospodarske uspešnosti 
znotraj jugoslovanske države v času med obema vojnama. V tem letu je bila na vrsti urejanje 
podatkovne zbirke glede na panožno gospodarsko strukturo, strukturiranost podjetij glede na kapital 
ter ekonomijo obsega. V letu 2019 je steklo delo na analizi ekonomskih omrežij v Sloveniji in 
Jugoslaviji, ki bo pokazala prepletenost ekonomskih elit na jugoslovanski ravni in njihovo navezavo v 
mednarodnem prostoru. To se navezuje in dopolnjuje potekajočo raziskavo o ekonomskih elitah in 
njihovi sposobnosti regeneracije, preoblikovanja in adaptacije v času prehoda iz Habsburške 
monarhije v jugoslovansko državo. 
 
Kot vsako leto so gospodarske teme dopolnjevale področne študije socialno-zgodovinskih fenomenov, 
kot so obrobne/prikrajšane družbene skupine. Kot študija primerov je nastopalo pomožno šolstvo, 
namenjeno otrokom z lažjo duševno motnjo. Raziskava se je zaradi ohranjenosti gradiva osredinila 
na primer pomožne šole Maribor v kontekstu splošnega prikaza šolstva v času med obema vojnama. 
Druga raziskava je na podlagi dostopnega arhivskega gradiva in ustrezne literature spremljala pot 
slepih in gluhih otrok od rane mladosti do pridobitve poklica, ki je pomenil garant za neodvisnost 
posameznikov na njihovi nadaljnji življenjski poti in pri njihovem vključevanju v medgeneracijsko 
sobivanje. Sklep raziskave nedvoumno izpostavi, da so slepi in gluhonemi otroci, ki so v prvih 
desetletjih 20. stoletja obiskovali ustrezne vzgojne in izobraževalne procese, imeli več možnosti, da 
se suvereno vključijo v družbeni ritem. V okviru raziskovanja gospodarske in socialne modernizacije 
v obdobju socializma je bila osrednja raziskovalna tema vprašanje stanovanjske stiske. Kako sta se v 
okoliščinah povojne obnove, deagrarizacije in naraščajoče industrializacije ter urbanizacije oblikovali 
stanovanjska politika in stanovanjska gradnja. Predvsem kakšno je bilo v favorizirani družbeno 
usmerjeni kolektivni gradnji večstanovanjskih zgradb dejansko razmerje med gradnjo individualnih in 
gradnjo večstanovanjskih hiš, med zasebno gradnjo enodružinskih hiš in družbeno večstanovanjsko 
blokovsko gradnjo. Programska skupina je odprla tudi tematiko brezposelnosti v tranzicijskem obdobju 
na primeru usihanja tekstilne industrije. Raziskava je poleg ekonomskega okvira izpostavila predvsem 
subjektivno doživljanje brezposelnosti, ko se izgubi dohodkov pridruži še izguba družbenega statusa. 

  
Raziskovalni program Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem 
v 20. stoletju (P6-0281) 
Člani programske skupine v letu 2018: dr. Jurij Perovšek (vodja), dr. Zdenko Čepič (do 
6. 3. 2019), dr. Filip Čuček, dr. Aleš Gabrič, dr. Jure Gašparič, dr. Bojan Godeša, dr. 
Damijan Guštin, dr. Jurij Hadalin, dr. Marko Zajc, dr. Vida Deželak Barič (upokojena 
sodelavka), Marko Kupljen, Maja Lukanc (mlada raziskovalka), Tjaša Konovšek (mlada 
raziskovalka). 
 
Programska skupina je skladno z letnim načrtom dela, sprejetim na njenem 16. sestanku 
9. 1. 2019, nadaljevala z razčlenitvijo idejnopolitičnega in socialnogospodarskega značaja 
političnih subjektov, ki jih raziskuje v okviru izvajanja RP. Poglobila je razčlembo 
idejnopolitičnih in socialnogospodarskih usmeritev ter značaja političnih subjektov na 
Slovenskem od obnove ustavnega življenja oziroma oblikovanja modernih političnih strank 
konec 19. stoletja do vključitve Republike Slovenije v EU in NATO leta 2004. Konkretno je 
obravnavala idejnopolitično in socialnogospodarsko strukturo nemške narodnopolitične strani 
do leta 1918, taborsko gibanje, delovanje slovenskih poslancev v štajerskem deželnem zboru 
v 19. stoletju in idejnopolitične ter socialnogospodarske nazore in ravnanje katoliškega, 
liberalnega in marksističnega (socialnih demokratov/socialistov in komunistov) tabora od leta 
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1890 do začetka 2. svetovne vojne na Slovenskem leta 1941. Znotraj tega obdobja se je 
posvetila še političnim razmeram neposredno po oblikovanju prve jugoslovanske države (za 
ta čas tudi vojaškim), ob uvedbi kraljeve diktature leta 1929 in ob izbruhu 2. svetovne vojne 
leta 1939, ter vprašanju slovanstva kot ene od ključnih evropskih tem in njegovem vplivu na 
slovensko idejno in družbeno misel ter različne vrednostne zgodovinske položaje in odločitve 
v slovenski skupnosti v prvi polovici 20. stoletja. Na ravni temeljnih procesov slovenske 
zgodovine v času 2. svetovne vojne je preučila raznolikost idejnopolitičnih in 
socialnogospodarskih pogledov v Osvobodilni fronti. Glede dogajanja med 2. svetovno vojno 
na Slovenskem se je posvetila tudi vprašanju narodne sprave, ki je v zadnjih 30 letih močno 
zaznamovala slovensko družbo; omenjena poglobitev je pokazala, da se dosedanji spravni 
koncept ni izkazal kot ustrezna oblika razčiščevanja problemov v slovenski družbi. Iz obdobja 
po 2. svetovni vojni je obdelala delovanje nasprotnikov komunističnega režima v Sloveniji v 
prvem povojnem času ter opozicijsko usmerjenih intelektualcev v kasnejših letih, in, s 
pogledom na 50. leta (uvajanje samoupravljanja), 60. leta (politika reform) in 70. leta (obdobje 
relativne stabilnosti), posebej gospodarsko in politično krizna 80. leta, ki so vodila v razpad 
druge jugoslovanske skupnosti. Vzporeden vidik te obravnave je predstavljala razčlenitev 
stališč in odnosa Organizacije ZKJ v JLA do krucialnih vprašanj krize v Jugoslaviji v drugi 
polovici 80. let. Skozi primer poljsko-jugoslovanskih odnosov je obravnavala razmerje druge 
Jugoslavije do držav vzhodnoevropskega političnega bloka.  
 
Raziskovalci so precejšnjo pozornost posvetili političnovojaškemu razvoju Republike Slovenije. 
Obdelali so način delovanja Teritorialne obrambe v vojni za Slovenijo leta 1991 in skozi 
parlamentarne mandate ter poglavitne točke ustavnopravnega, političnega in gospodarskega 
razvoja Slovenije razčlenili idejnopolitične opredelitve in programskopolitično dinamiko 
političnih strank po letu 1990. Posebna obravnava je bila namenjena ideološkim in 
programskim dilemam ZSMS in ZSMS ‒ Liberalne stranke ter vprašanju načelnih stališč in 
nenačelnega političnega pragmatizma, pospremljenega s populizmom pri SNS, ki je bila 
programsko stabilna, v strankarskoorganizacijski in kadrovski strukturi pa nestabilna. 
Obravnavano je bilo tudi vprašanje pridružitve EU in NATO, ki je utemeljevalo slovensko 
osamosvojitev in obratno. Pozornost je bila namenjena še ključnim problemom dojemanja 
socialističnega obdobja v Sloveniji po njeni osamosvojitvi. Ob tem je bilo delo PS usmerjeno 
tudi v predstavitev temeljnih korakov k oblikovanju današnje podobe Slovenije in identitete 
Slovencev v 20. in 21. stoletju. 
 
Raziskovalci so za potrebe svojega raziskovalnega dela opravila obiske v ARS, NUK, na 
Univerzi v Marylandu (ZDA, v okviru programa Fullbright), uporabljali so gradivo Knjižnice INZ, 
digitalizirane vire (slovenski parlamentarni korpus), Arhiv interneta WAYBACK, televizijski 
spletni arhiv (MMC, RTV SLO) in bazo Slovensko javno mnenje (Center za raziskovanje 
javnega mnenja in množičnih komunikacij). Ob raziskovalnem delu so sodelovali v 
dodiplomskem in doktorskem pedagoškem (tudi mentorskem) procesu oziroma zagovorih 
doktorskih disertacij. Z referati so nastopili na znanstvenih srečanjih doma in v tujini. Sodelovali 
so pri pripravi več znanstvenih srečanj in pomembno prispevali k pripravi jubilejne publikacije 
Inštitut za novejšo zgodovino: 60 let mislimo preteklost, ki je izšla ob 60. letnici INZ. 
Raziskovalci so imeli stike s kolegi iz tujine (ERC-Projekt Non-Territorial Autonomy na Institut 
für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung Avstrijske akademije znanosti (Dunaj), Kommission 
für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Humboldtova univerza 
(Berlin), H. A. Institut Dresden, Univerza v Heidelbergu, Max Weber ‒Programm, 
Studienstiftung des deutschen Volkes, Univerza v Marylandu, Univerza v Bydgoszczu, 
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Univerza v Katovicah, Univerza v Gdánsku, Univerza v Vroclavu, The European Information 
and Research Network on Parliamentary History (Euparl.net), Board of Directors Euparl.net, 
Univerza Radboud (Nizozemska), Univerza Jyväsjylä (Finska), Univerza J. A. Komenskega 
(Bratislava), Ustav pro soudobé dějiny (Praga), FF Univerze v Zagrebu, Institut za saveremu 
istoriju (Beograd)), njihovi prispevki pa so bili objavljeni tudi v mednarodnem prostoru 
(Zeitgeschichte, Göttingen; From revolution to uncertainty: the year 1990 in Central and 
Eastern Europe, London; New York: Rotledge; Reviev of Croatian History, Zagreb). 
Raziskovalci so sodelovali v različnih strokovnih in državnih telesih ter organih, bili so 
recenzenti izvirnih znanstvenih člankov, znanstvenih monografij in zgodovinskodokumentarnih 
prispevkov za TVS. Raziskovalci so sodelovali tudi z elektronskimi in tiskanimi mediji (TVS, 
TV Koper, TV ZDD Furlanija Julijska krajina, Radio Slovenija, Radio Študent, Nedelo). 
Člani programske skupine dr. Aleš Gabrič, dr. Jure Gašparič in dr. Damijan Guštin so opravljali 
še pomembne strokovne in družbene funkcije. Dr. Aleš Gabrič je opravljal funkcijo predsednika 
Državne predmetne komisije za splošno maturo za zgodovino in predsednika Slovenske 
matice. Od leta 2008 funkcijo direktorja INZ opravljajo člani PS. V letu 2019 jo je do izteka 
mandata 30. 9. 2019 opravljal dr. Damijan Guštin, od 1. 10. 2019 pa jo opravlja dr. Jure 
Gašparič. 
 
Infrastrukturni program Raziskovalna infrastruktura Slovenskega zgodovinopisja     
(I0-0013) 
Člani programske skupine v letu 2018: dr. Andrej Pančur (vodja), dr. Jurij Hadalin, dr. 
Filip Čuček, dr. Dunja Dobaja, dr. Jure Gašparič, dr. Jurij Perovšek, dr. Marta Rendla, dr. 
Mojca Šorn, Neja Blaj Hribar, Marko Kupljen, Mihael Ojsteršek. 
Infrastrukturni program [IP] Raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja izvaja 
podporo izvajanju raziskovalne dejavnosti na INZ, predvsem pa je servis za nacionalno 
zgodovinopisje in podpora nacionalnim znanstvenim zbirkam [DARIAH-SI SIstory] ter nosilec 
nacionalne digitalne infrastrukture za humanistiko in umetnost [DARIAH-SI SI-DIH], ki je 
vključena v mednarodni infrastrukturni projekt ESFRI [DARIAH-EU]. IP v skladu s tako 
financirano inštitutsko, nacionalno in mednarodno infrastrukturno svoje dejavnosti izvaja kot: 
 

1. Center za raziskovalno opremo [INZ, DARIAH-SI SIstory in SI-DIH]: 
• vzdrževanje strojne opreme: 4 strežniki (32 procesorskih jeder, 176 GB RAM, 117 TB 

diskovnih polj v Raid 6 polju), 20 virtualnih strežnikov; 
• začetek izvajanja investicijskega projekta »Razvoj raziskovalne infrastrukture za 

mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI – DARIAH«, ki ga 
sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (nakup raziskovalne opreme 
2019-2020): v letu 2019 nakup in vzdrževanje 3 dvo-procesorskih strežnikov 
namenjenih povečanju procesorske, spominske in diskovne zmogljivosti obstoječe 
strojne opreme (192 procesorskih jeder, 768 GB RAM, 360 TB diskovnih kapacitet), 
nakup strežniške omare in brezprekinitvenega napajanja UPS; 

• vzpostavitev gruče strežnikov in poskusno delovanje v raziskovalne namene. 
 

2. Center za digitalizacijo [INZ, DARIAH-SI SIstory]: 
• digitalizacija analognega gradiva:  

o na INZ je bilo skupaj digitaliziranih 30.100 strani gradiva: formati PDF, JPG; 
o zunanji izvajalec (Mikrografija) je digitaliziral 45.682 strani Poročevalca 

Državnega zbora (2003-2006): formati JPG, PDF in HTML; 
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• video vsebine: snemanje pomembnejših domačih in mednarodnih znanstvenih 
dogodkov: 80 ur avdio dokumentarnega gradiva v MPG4 formatu (120 datotek). 

 
3. Center za kvantitativne podatke [INZ, DARIAH-SI SIstory]: zbiranje, vnašanje v 

relacijske baze in urejanje kvantitativnih podatkov: 
• Historični popisi prebivalstva Slovenije: 

o transkribiranje popisov prebivalstva v orodju za transkribiranje historičnih 
demografskih podatkov: popis prebivalstva Ljubljane 1890 (podatki za 1.519 
oseb, 26 spremenljivk), 1910 (podatki za 24.818 oseb, 31 spremenljivk) in 1921 
(podatki za 1.129 oseb, 19 spremenljivk); 

o korigiranje in dopolnjevanje obstoječih zapisov: popis prebivalstva Ljubljane 
1890 (za 277 oseb), 1900 (za 3018 oseb) in 1910 (za 2938 oseb). 

• Vojaške žrtve 1. svetovne vojne na Slovenskem: 
o priprava podatkov za kanadsko organizacijo The World Remembers, ki zbira 

podatke o žrtvah 1. svetovne vojne po celem svetu; 
o iskanje in združevanje dvojnikov (okoli 1000 oseb) v bazi, dopolnjevanje 

podatkov v bazi in komunikacija z zainteresirano javnostjo (zbiranje podatkov 
iz zasebnih virov). 

• Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju RS med 2. svetovno vojno in neposredno 
po njej: 

o dopolnitev baze s podatki za žrtve z območja Mežiške doline in Dravograda 
(okoli 1200); 

o izmenjava podatkov z javnostjo in raziskovalci, priprava podatkov in izdelava 
analiz; 

o posodobitev (testna verzija): premestitev iskalnika iz portala SIstory na Sistory 
poddomeno, nov čelni del strani, nov ElasticSearch iskalnik, nova 
administracija za urejanje, izvažanje in uvažanje podatkov. 

• Zgodovinarski indeks citiranosti (ZIC): 
o vpis 14.008 citatov (13 spremenljivk) iz 715 del (serijske publikacije: Prispevki 

za novejšo zgodovino 2017-2018, Zgodovina v šolo 1999-2017, Kronika 2016, 
Arhivi 2017-2018, Zgodovina za vse 2013, Annales 2019; 18 zbornikov in 10 
monografij); 

o posodobitev (testna verzija): premestitev iskalnika iz portala SIstory na Sistory 
poddomeno, nov čelni del strani, nov ElasticSearch iskalnik, nova 
administracija za urejanje, izvažanje in uvažanje podatkov. 

 
4. Center za kvalitativne podatke [DARIAH-SI SIstory]: zajem, obdelava in označevanje 

kvalitativnih podatkov: 
• Sejni zapisi izvršnih in zakonodajnih teles: Izdelava korpusa (sofinancirano s strani 

CLARIN-SI) Slovenian parliamentary corpus siParl 1.0 (1990-2018), ki zajema 
zapisnike parlamentarnih razprav Državnega zbora Republike Slovenije: 11.351 
datotek, več kot milijon govorov, 195 milijonov besed, skoraj 230 milijonov pojavnic. 

• Krajevni repertoriji: Kodiranje v XML format krajevnega repertorija za Kranjsko 1817 in 
1846, dopolnilno kodiranje krajevnega repertorija za Štajersko 1910 (izven ozemlja RS). 
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5. Center za digitalne izdaje [DARIAH-SI SI-DIH]: kodiranje, urejanje, izdelava, pretvorba 
in objava elektronskih publikacij in digitalnih znanstvenih izdaj 
(https://github.com/SIstory/publications): 

• vzdrževal in dopolnjeval je XSLT stile za pretvorbo TEI dokumentov v HTML statične 
spletne strani na način, da omogočijo izdelavo samostoječih spletnih strani; 

• za potrebe Založbe ZRC SAZU je dopolnil standardne XSLT pretvorbe konzorcija TEI 
iz dokumentov TEI v format ePub 

• v sodelovanju z ZRC SAZU dokončanje nadgradnje digitalne knjižnice eZISS – 
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva (sofinancirano 
CLARIN.SI): uporaba Saxon-JS tehnologije pri poskusni postavitvi Kapelskega 
pasiona; 

• v sodelovanju z ZRC SAZU za objavo na splet pripravili: 
o Libri prohibiti: rastoča zbirka bibliografskih, zgodovinskih in slikovnih podatkov 

o prepovedanih knjigah; 
o The Letters of Count Ignaz Maria von Attems-Heiligenkreuz to his father (1734–

1738); 
o Zgodovina historične misli. 

• v sodelovanju s CLARIN.SI spletna izdaja Arhiv vprašanj in odgovorov o slovenskem 
jeziku ŠUSS (1998-2010); 

• v sodelovanju z Oddelkom za zgodovino FF UL izdaja spletnih razstav Okupacijske 
meje; 

• v sodelovanju s Pravno fakulteto UL, Institutom »Jožef Stefan« in ZRC-SAZU izgradnja 
digitalne knjižnice TEI publikacij SI-IUS: začetek izvajanja dodatnega kodiranja TEI 
dokumentov; 

• postavitev spletne strani Zveze zgodovinskih društev. 
 

6. Center za digitalno hrambo in dostop: 
• trajnostna hramba raziskovalnih podatkov in digitalizirane kulturne dediščine [INZ, 

DARIAH-SI SIstory in SI-DIH]: 
o nadgradnja sistema za dolgotrajno hrambo Archivematica; 
o izvajanja projekta ŠKUC (zbiranje slik, metapodatkov in avtorskih pravic); 

• standardizacija [DARIAH-SI SIstory in SI-DIH]: urejanje avtorskopravnih vidikov za 
objavo na spletu, metapodatkovna inventarizacija (Dublin Core, METS, MODS, LIDO, 
TEI Header); 

• digitalna knjižnica portala Zgodovina Slovenije – SIstory [DARIAH-SI SIstory]: 
o analitično orodje Piwik za meritve prometa na portalu SIstory: 64.836 obiskov, 

348.414 ogledov strani, 46.997 prenosov datotek; 
o vnos 1.361 novih digitalnih objektov: metapodatkovna inventarizacija (okoli 

13.000 standardiziranih metapodatkovnih vpisov); 
• repozitorij Slovenske digitalne humanistika – SIDIH [DARIAH-SI SI-DIH]: 

implementacija beta verzije si4 repozitorija za namene digitalne humanistike v Sloveniji 
http://sidih.si: 3 zbirke, 4 intelektualne entitete, 255 datotek; 

• Open Journal System (OJS): 
o za potrebe Prispevkov za novejšo zgodovino napisani novi XSLT stili za 

pretvorbo TEI v HTML; 
o izpeljan prehod Zgodovinskega časopisa in Kronike na platformo OJS. 
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V okviru vseh teh dejavnosti se opravlja raziskovalno-razvojna dejavnost s področja digitalne 
humanistike. Pri povezovanju z ostalimi infrastrukturami in raziskovalci, projekti in ustanovami 
imajo te dejavnosti na nacionalni ravni podporo v službi za sodelovanje, usposabljanje in 
promocijo ter na mednarodni ravni v službi za mednarodno sodelovanje: 

1. Raziskovalno-razvojni oddelek za digitalno humanistiko [DARIAH-SI SIstory in SIDIH]: 
• razvoj digitalno humanističnih metod, orodij, storitev in raziskav: 
• razvoj digitalnih izdaj za potrebe projektov digitalne humanistike; 
• razvoj metod za izdelavo in analizo korpusov parlamentarnih razprav. 

 
2. Služba za sodelovanje, usposabljanje in promocijo [INZ, DARIAH-SI SIstory in SI-DIH]: 
• Sodelovanje z nacionalnimi raziskovalnimi infrastrukturami: 

o CLARIN: INZ je partner CLARIN.SI in je zastopan v njegovem upravnem 
odboru: 

§ Izvedba CLARIN.SI projektov eZISS in siParl; 
§ Izvedba ParlaFormat delavnice (maj 2019, Amersfoort, Nizozemska); 
§ sodelovanje na PARTHENOS Workshop for CEE countries (oktober 

2019, Sofija, Bolgarija). 
o CESSDA: sodelovanje z Arhivom družboslovnih podatkov v RDA (Research 

Data Aliance) Node Slovenia: 
§ Predstavitev DARIAH-SI na konferenci Odprti raziskovalni podatki v 

Sloveniji 
§ Sodelovanje Prispevkov za novejšo zgodovino v pilotnem projektu 

vzpostavljanja navodil za ravnanje z raziskovalnimi podatki. 
o SLING: Sodelovanje v konzorciju SLING pri vzpostavljanju nacionalne grid 

infrastrukture. 
• Izvajanje študijske prakse »Osnove digitalne humanistike na primeru portala 

Zgodovina Slovenije – SIstory« za študente Univerze na Primorskem, Fakulteta za 
humanistične študije. 

 
3. Služba za mednarodno sodelovanje [DARIAH-EU]: sodelovanje z evropsko mrežo za 

digitalno humanistiko DARIAH-EU in ostalimi nacionalnimi DARIAH infrastrukturami. 
Spremljanje razvoja in aktivno sodelovanje: 

• Sodelovanje na strateških dnevih konzorcija DARIAH v Parizu (januar 2019); 
• sodelovanje na DARIAH letni konferenci v Varšavi (maj 2019); 
• sodelovanje na sestanku komiteja nacionalnih koordinatorjev: povečevanje vidljivosti 

DARIAH, projekt SSHOC in vključevanje v EOSC; 
• sodelovanje v DARIAH delovnih skupinah: Benefits of DARIAH, Course Registry in 

ELDAG. 
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Raziskovalni projekti 
 
Temeljni raziskovalni projekt Misliti bodočnost : primerjalna antropološka študija 
pričakovanj v jugovzhodni Evropi 
Vodja projektne skupine: dr. Maja Petrović-Šteger (ZRC SAZU, Inštitut za antropološke 
in prostorske študije), sodelujoča organizacija INZ, sodelujoča dr. Nina Vodopivec. 
 
Raziskovalka je nadaljevala s terenskim delom in predstavitvijo rezultatov projekta (na dveh 
mednarodnih konferencah: SIEF v Španiji in v Ljubljani). Osrednja vprašanja, ki so jo vodila 
pri terenskem delu, so bila vizije prihodnosti in družbena sprememba. Zanimalo jo je, kaj ljudi 
motivira, poganja, kako se pobude povezujejo, strukturirajo, ali se med seboj prepoznajo, kako 
se časovno umeščajo, kakšno prihodnost mislijo in na kakšne načine se povezujejo s 
preteklostjo in sedanjostjo (v prelomu ali kontinuiteti). Pri terenskem delu se je osredotočila na 
socialno ekonomijo oziroma socialno podjetništvo, ki se na institucionalni ravni kaže kot 
odgovor na ekonomsko, družbeno in okolijsko krizo ter na posamezne pobude in prakse, ki se 
vzpostavljajo neformalno in jih je poimenovala družbeno eksperimentiranje. Slednje zajamejo 
raznolike pobude in prakse drugačnosti posameznic, posameznikov, (lokalnih ali interesnih) 
skupnosti in nevladnih organizacij. Pri tem delitev v raziskavi ni sledila ločevanju formalnega 
in neformalnega, tudi med socialnimi podjetniki in podjetnicami sem ugotavljala vsakdanja 
pogajanja, dileme in pričakovanja.  
Raziskovalka je ugotovila, da so vizije prihodnosti povezane z izkušanjem sodobnosti, s težnjo 
po transformiranju vrednot, osmišljanju lastnega življenja in poslanstva. Ne glede na 
deklarativne časovne zaznamovanosti (prelom s preteklostjo, hipna odzivnost, neposredno 
bližnja prihodnost) različne vizije prihodnosti poleg sedanjosti zaznamuje tudi preteklost 
(predvsem v načinih iskanja podpornih okolij, naslavljanja države oz. pravno administrativnega 
sistema). Razmišljanje o prihodnosti družbenih eksperimentatorjev poleg neposredne 
prihodnosti zaznamuje dolgoročnejša perspektiva, čas, ki naslavlja odgovornost in zapuščino 
drugim rodovom in planetu. 
 
Temeljni raziskovalni projekt Napravite mi to deželo nemško… italijansko…  
madžarsko… hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju 
slovenskega prebivalstva 
Vodja projektne skupine: dr. Božo Repe (FF UL), sodelujoča organizacija INZ, 
sodelujoča dr. Aleš Gabrič, dr. Bojan Godeša. 
 

• Prvi raziskovalec je pregledoval literaturo, časopisje na okupiranem ozemlju in 
okupatorjeve uradne dokumente, pri tem pa se je osredinil na vpliv postavljanja novih 
meja na življenjski vsakdanjik ljudi. Pozornost je posvetil tudi problematiki uporabe 
slovenskega oziroma izključno jezika okupatorja kot jezika uradnih dokumentov. Ob 
tem je spremljal še potujčevanje slovenskega ozemlja skozi prizmo preimenovanja 
krajevnih imen. 

• Drugi raziskovalec pa v okviru projekta preučuje historični kontekst, v okviru katerega 
je v času okupacije prišlo do oblikovanja programa, ki je postavil kot temeljno zahtevo 
združitev slovenskega etničnega ozemlja, tj. uresničitvi nacionalnega programa 
Zedinjene Slovenije (nastal je že v revolucionarnem letu 1848). Pri tem so ob dejstvu, 
da so bili vsi sosednji narodi v nasprotnem taboru, računali, da obstaja možnost 
uresničitve Zedinjene Slovenije. Vendar se je kmalu izkristaliziralo spoznanje, da bo 
uresničitev programa Zedinjene Slovenije, predvsem zaradi mednarodno političnega 
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razmerja sil v tem delu Evrope, znatno težja, kot so si sprva predstavljali. Rezultat tega 
boja je bila priključitev pretežnega dela Primorske po vojni, ki ga je izbojevalo 
odporniško gibanje pod vodstvom KPS(J). Druga svetovna vojna v Evropi ni imela za 
rezultat radikalnih sprememb družbeno-politične kartografije. Zato je spremembo 
zahodne meje po drugi svetovni vojni treba v kontekstu evropskega med in povojnega 
razvoja razumeti predvsem kot veliko izjemo.     

 
 
Temeljni raziskovalni projekt Begunci – nikoli dokončana zgodba 
Vodja projektne skupine dr. Petra Svoljšak (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka kosa), 
sodelujoča organizacija INZ, sodelujoči dr. Bojan Godeša 
 
Raziskovalec je v okviru projekta, v katerem se posveča problematiki različnih oblik migracij v 
času okupacije slovenskega ozemlja med letoma 1941 in 1945,  sodeloval v San Franciscu na 
konferenci v sklopu ASEEES  s prispevkom  Raphael Lemkinand the Slovenes : Compulsory 
evictions of slovenian population as the basis of nazi genocide policy : predavanje na 51. letni 
konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije "Belief", tematski 
sklop "A Century of Refugees: the Case of Slovenes in the World Wars", San Francisco Marriot 
Marquis, San Francisco (California, USA), 25. nov. 2019.  
V okviru raziskovalnega projekta je raziskovalec napisal tudi razpravo, v kateri se je posvetil 
vprašanju, ali lahko prevrat leta 1918, ko se je slovenska politika po odločitvi o pretrganju vezi 
z dvojno monarhijo skoraj soglasno opredelila za jugoslovansko rešitev, resnično razumemo 
tudi kot prelom, ki predstavlja dokončno in trajno odločitev v slovenski nacionalno-politični misli 
in praksi, ali pa so se v tem pogledu morda kasneje pojavile tudi še kakšne dileme. Analiza je 
v celoti potrdila, da pomeni  prevrat leta 1918 v pogledu državnopravnih povezav  dokončen 
prelom z germanskim svetom, ne glede na spreminjajoče se poglede, tako na življenje v 
habsburški monarhiji kot tudi v dveh jugoslovanskih državah, kot tudi s perspektive   današnje 
samostojne države. 
 
Temeljni raziskovalni projekt Maj 1968 v literaturi in teoriji : zadnja sezona modernizma 
v Franciji, Sloveniji in svetu.  
Vodja projektne skupine: dr. Marko Juvan (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo 
in literarne vede), sodelujoča organizacija INZ, sodelujoči dr. Aleš Gabrič. 
 
Raziskovalec je pregledoval gradivo centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije v 
Arhivu Republike Slovenije za šestdeseta leta in revije iz tega obdobja. Po zbranem gradivu je 
sestavil prispevek o odzivih politične elite na delovanje modernistov v umetniških oziroma 
širših kulturnih krogih. Ponazoril je razliko med različnimi tendencami znotraj vodilne politične 
stranke, od bolj ideološko omejenih do bolj odprtih, ki v vsakem odstopanju od zaželene 
podobe kulturne scene niso videli nasprotovanja aktualni oblasti.  
 
Temeljni raziskovalni projekt Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne 
perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami 
(1918-1923).  
Vodja projektne skupine dr. Kosi Jernej (FF UL), sodelujoča organizacija INZ, sodelujoči: 
dr. Andrej Studen, dr. Marko Zajc, dr. Filip Čuček, Neja Blaj Hribar. 

• Prvi raziskovalec je evidentiral gradivo iz mariborskega arhiva in našel primerno 
gradivo iz fondov Okrožno sodišče Maribor 1898-1941, Osnovna šola Šentilj v 
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Slovenskih goricah 1891-1960, Narodni svet za Štajersko 1918-1927, Osnovna šola 
Apače 1917-1955.  

• Drugi raziskovalec se je usmeril na vprašanje dojemanja razpada dvojne monarhije in 
nastanka novih držav (Država SHS, Kraljevina SHS) na Spodnjem Štajerskem iz 
perspektive lokalnega prebivalstva oziroma »malega človeka«. V začetni fazi so bila 
opredeljena tri območja z »mešanim« slovensko-nemškim prebivalstvom, ki bi se jim 
veljalo posvetiti: Šentilj, Apače in urbana naselja (Maribor, Ptuj, Celje). Kot aktualen vir 
se ponujajo šolske kronike, prav tako pa tudi razni sodstveni in policijski spisi (skupaj 
z ostalim relevantnim gradivom) predvsem iz celjskega, ptujskega in mariborskega, 
prav tako pa tudi iz graškega arhiva.  

• Tretji raziskovalec se ukvarja s študijo primera o vsakdanjiku in razmerah v kriznem 
času 1918-1923 v izbranih krajih na Spodnjem Štajerskem. Mikrohistorično raziskavo 
pogojuje delo na arhivskem gradivu, zato je v letu 2019 evidentiral gradivo v 
Zgodovinskem arhivu Celje in ugotovil, da je za izpeljavo ustrezne raziskave primerno 
zlasti gradivo okrajnega sodišča Slovenske Konjice (1850-1941). 

• Članica skupine je zadolžena za tehnično podporo in izvedbo projekta. 
 
 
Temeljni raziskovalni projekt Vloga komunikacijskih neenakosti v dezintegraciji 
večnacionalne družbe.  
Vodja projektne skupine dr. Vobič Igor (FDV UL), sodelujoča organizacija INZ, 
sodelujoči: dr. Marko Zajc, dr. Jure Gašparič, dr. Jurij Hadalin. 
V letu 2019 so raziskovalci postavili natančnejši: 

• vsebinski okvir za analizo, začrtali pa so tudi analizo medijev (Teleks, Mladina, 7D, 
Duga, NIN, Danas, Start), ki že izkazuje, da so tedniki/štirinajstdnevniki teme 
obravnavali bolj poglobljeno in obsežno, namenjeni so bili zahtevnejši bralski publiki. 
Dnevno časopisje je delovalo veliko bolj instantno, tudi tabloidno. Polemike v pismih 
bralcev niso v centru zanimanja. Uredniška politika je v primeru tednika veliko bolj 
neodvisna od samega dnevno-političnega dogajanja (delovna hipoteza). Revije niso 
osnovni dnevno-informativni medij. Raziskovalci so ugotovili, da so imeli tedniki v 
različnih republikah zelo različno vlogo v javnosti in političnem življenju družbe. To 
pomeni, da v komparativni perspektivi ne morejo najti medsebojno enakovrednih 
publikacij in lahko uporabijo zgolj metodo asimetrične komparacije. Odločili so se, da 
bodo analizirali tudi zagrebški reviji Danas in Start, saj sta bili reviji z velikim vplivom v 
celotni Jugoslaviji, politično pa sta bili umerjeni projugoslovansko in kritični do 
nacionalizmov, kljub temu pa usmerjeni prodemokratično ter družbeno provokativno. Z 
vidika slovensko-srbskih odnosov je dobro upoštevati tretji faktor oziroma »sredino«. 

• časovni okvir, pri čemer menijo, da je v raziskavi potrebno zajeti čas pred pojavom 
novega vala srbskega in slovenskega nacionalizma (1986-87), obdobje po izvedbi 
prvih demokratičnih volitev v Sloveniji je bilo že povsem v znamenju konflikta. 

 
Temeljni raziskovalni projekt Koncepti kmečke ekonomije: teoretični in empirični 
primerjalni pristop (15.–20. stoletje).  
Vodja projektne skupine: dr. Panjek Aleksander (FHŠ UP), sodelujoča organizacija INZ, 
sodelujoči dr. Žarko Lazarević. 
V prvih mesecih izvajanja projekta so bila na vrsti prva temeljna opravila, zbiranje literature in 
evidentiranje virov ter usklajevanje članov projektne skupine, ki delajo na tematiki integrirane kmečke 
ekonomije v 20. stoletju. V okviru te skupine so nastajali tudi vprašalniki, ki bodo uporabljeni pri 
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izvajanju intervjujev. Raziskovalna predpostavka je, da imajo osnovni momenti kmečke ekonomije 
kontinuiteto tudi v čas po drugi svetovni vojni, v času socialistične gospodarske ureditve. Seveda v 
obdobju, ko je socialistična oblast vendarle sprejela obstoje zasebnega kmetijstva in tudi dovolila 
samostojno vstopanje na trg. 
 
Bilateralni projekt med Republiko Slovenijo in Japonsko: Trajnostni življenjski 
prostori: primerjalna analiza modernizacije podeželja na Japonskem in v Sloveniji v 
času Antropocena (1800-danes) 
Vodja projektne skupine: dr. Žarko Lazarević, prijavitelj projekta INZ, sodelujoči: dr. 
Žarko Lazarević, Nataša Henig Miščič. 
 
V letu 2019 je bila na vrsti prva izmenjava raziskovalcev. Slovensko projektno skupino so sprejeli 
predstavniki univerze Kagawa, srečanje je bilo razdeljeno v štiri faze: 

• Registriracija možnosti izmenjave študentov in raziskovalcev, kar naj bi v nadaljevanju bolj 
podrobno regulirali s posebnim sporazumom med Univerzo Kagawa in Univerzo na 
Primorskem.  

• Izvedba organizacijskega sestanka, na katerem je bil določen način dela in načela 
uresničevanja projekta. 

• Kolokvij na temo ruralnost in urbanost v historični perspektivi, kjer so obravnavali 
spreminjajoče razmerje med tema dvema kategorijama v povezavi s kmetijstvom in kako se 
razmerja spreminjajo na dolgi rok ter registrirali razlike med obema deželama. Področju 
kraške krajine in gospodarjenja z vodami ter razvojem kmetijstva je bila posvečena posebna 
sekcija. Osrednji dogodek je bila delavnica, kjer so člani obeh projektnih skupin predstavili 
rezultate dela na področju konceptualnih izhodišč pri raziskovanju naslovljene tematike.  

• Terensko delo, kjer so udeleženci v naravnem okolju preverjali različne historično izpričane 
rabe okolijskih virov in kmetijskih zemljišč. 

 
 
Projekt Tranzicija hrvatskih elita iz habsburške monarhije u Jugoslaviju 
Vodja projektne skupine: prof. dr. Iskra Iveljić (Filozofska fakulteta Zagreb), sodelujoči 
dr. Žarko Lazarević. 
 
V okviru projekta je potekala raziskava o procesu “jugoslovanizacije” podjetniške rodbine Tönnies, 
lastnice enega največjih gradbenih podjetij v Sloveniji pred prvo svetovno vojno. Analizirane so bile 
podjetniške strategije ob in po prehodu v nov prostor, razmerja do nove politične realnosti (vprašanje 
ekonomskega nacionalizma) in vpliva novega okolja na strukturo in domet njihovega socialnega in 
ekonomskega omrežja.   
 
Evidenca judovskega premoženja brez dedičev 
Vodja projekta: dr. Andrej Pančur (INZ), sodelujoča dr. Dunja Dobaja, sodelujoča 
organizacija INV, sodelujoča dr. Irena Šumi in dr. Damir Josipović. 
 
Delo, ki je v fazi izrazito skupinske narave, je temeljilo na dopolnjevanju seznamov in 
dokumentacije, osredinjeno je torej bilo na terensko delo - zbiranje gradiva: 

• v arhivih sodišč v Murski Soboti in Lendavi, 
• na zemljiški knjigi v Ljubljani, 
• na zemljiški knjigi v Mariboru, 



27 
 

• na zemljiški knjigi v Radovljici, 
• na zemljiški knjigi na Jesenicah, 
• v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, 
• v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, enota za Kranj,  
• v Pokrajinskem arhivu Maribor, 
• v Zgodovinskem arhivu Celje. 

 
Projekt Vzpostavitev Muzeja slovenskega bančništva 
Izvajalec: NLB d.d. Ljubljana, INZ je sodelujoča organizacija. 
Vodja projektne skupine INZ: dr. Žarko Lazarević, sodelujoči: dr. Marta Rendla, Nataša 
Henig Miščič. 

 
V preteklem letu je potekalo intenzivno delo na pripravi muzeja bančništva, ki ga kot tržni projekt 
inštitut izvaja v tesnem sodelovanju z NLB d.d. INZ je odgovoren za strokovne podlage postavitve 
razstave. INZ je intenzivno sodeloval pri pripravi scenarija muzejske razstave, pri oblikovanju 
posameznih razstavnih enot in podrobni opredelitvi vsebin. Inštitutska skupina je v 2019 pripravila 
študijo o splošno-zgodovinskem razvoju bančništva v Sloveniji od leta 1820, o strukturi, posameznih 
razvojnih fazah in časovnih periodah in o izpostavljenih bančnikih, ki bodo predstavljeni na razstavi. 
Pripravljene študije so bile podlaga za izdelavo scenarija razstave o zgodovini bančništva.  
 
Strokovno delo 
 
Knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino 
Vodja: Igor Zemljič, Damijana Bračko (do 31. 1. 2019), Sergej Škofljanec 
 
V letu 2019 je bila knjižnica odprta 238 delovnih dni za zunanje in 257 delovnih dni za notranje 
uporabnike (v letu 2018 246 delovnih dni). 
 

A. Nabava in vezava gradiva: 
• V letu 2019 je bilo v knjižni fond vpisanih 405 (2018: 552, 2017: 464) novih 

knjižnih naslovov v 434 (2018: 573 in 2017: 501)  zvezkih in 100 naslovov revij 
v 117 zvezkih (prav tako 2018, 2017: 123 naslovov v 313 zvezkih).  

 
Preglednica: Pregled inventariziranega gradiva v letu 2019 (izvodi): 

 
  Monografske 

publikacije 
Serijske 
publikacije 

Skupaj: 

Nakup 233 45 278 
Zamena 51 36 87 
Dar 121 34 155 
Lastna izd. 26 4 30 
Stari fond 3 1 4 
Skupaj 434 120 554 
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Knjige: Revije: 

 
 

Grafikona: Oris nabave monografskih in serijskih publikacij v letu 2019 
 
 
 
Dne 31. decembra 2019 je tako celoten fond knjižnice obsegal:     
                                           

Knjige 
Disertacije / 

elaborati 
Serijske 

publikacije 
Neknjižno 
gradivo Skupaj 

41.474 390 11.057 18 52.939 
 
 
Dne 18. junija 2019 je knjigovez Erman prevzel 18 letnikov lanskih časopisov, poškodovane 
knjige in časopise pa je leta 2019 prevezal knjigovez iz studia Foto Pauli. 
 
 
B. Izposoja 
 
V 11. mesecih leta 2019 je knjižnica zabeležila 372 aktivnih članov (2018: 396, 2017: 432), 
med katerimi jih je bilo na novo vpisanih 90 (2018: 71), od tega 31 študentov, 38 zaposlenih in 
9 upokojencev. 
  

 
Grafikon: Obisk in izposoja v knjižnici INZ leta 2019 
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Prikaz obiska in izposoje v knjižnici INZ v letu 2019 kaže običajno krivuljo, november izstopa 
zaradi poziva uporabnikom, naj knjige vrnejo pred decembrom, ko je knjižnica zaradi selitve 
zaprla svoja vrata.  
 
V celem letu 2019 je knjižnica zabeležila po podatkih iz COBISS-a 2179 obiskov (v letu 2018: 
2.276, v letu 2017: 2.734), seveda pa v to število niso všteti raziskovalci z inštituta, ki so 
izposojali revije in knjige v pisarno ali v čitalnico.  V letu 2019 je knjižnica kljub malo manjšemu 
obisku izposodila 3.350 enot (v 2017: 2.231).  
 
 

 
Grafikon 1: Obisk in izposoja knjig v knjižnici INZ po kategorijah članov 

 
V medknjižnični izposoji si je knjižnica izposodila 19 knjig iz raznih knjižnic po Sloveniji (brez 
NUK in KOŽ) in 8 iz tujine, inštitutska knjižnica je drugim institucijam posodila 26 knjig. 
Posebnost leta 2019 je bilo večje število izposojenih člankov, saj so zaposleni v knjižnici zaradi 
omejenega nabora baz v JSTORE testirali, koliko bi stala izposoja posameznih člankov. 
Ugotovili so, da je to bolj racionalno od naročanja »razširjenih paketov«. 
 
C. Strokovno delo: 

• COBISS: V bazo COBISS smo do začetka leta 2020 vnesli že 26.507 bibliografskih 
zapisov. V letu 2019 smo v vzajemni bazi COBIB kreirali 304 bibliografske enote 
(skupaj z OCLC 364), iz nje pa smo prevzeli 270 zapisov.  
 

D. Izobraževanje zaposlenih in strokovno-promocijsko udejstvovanje:  
• Vodja knjižnice se je med 22. in 25. januarjem 2019 v NUK-u udeležil 32 urnega tečaja 

katalogizacija kontinuiranih virov, ki mu je omogočil izdajo licence za katalogizacijo B2. 
• 30. maja 2019 se vodja knjižnice udeležil dneva specialnih knjižnic v Ljubljani, kjer je 

na srečanju z naslovom: Profesionalna kultura in poslanstvo stroke v specialni knjižnici 
predstavil svoje delo v skupini za pripravo standardov.  

• Med 25. in 27. septembrom 2019 se je vodja knjižnice v Mariboru udeležil Kongresa 
Zveze bibliotekarskih društev Slovenije z naslovom: "Knjižnice - obvladovalke 
podatkov?«.  
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• Predstavitvena predavanja o INZ in knjižnici INZ za študente zgodovine in 
bibliotekarstva ter za učence srednjih (Plečnikova gimnazija) in osnovnih šol (Murska 
Sobota). 

 
 
Založba Inštituta za novejšo zgodovino 
Odgovorna urednica: dr. Mojca Šorn, uredniški odbor: dr. Aleš Gabrič, Mihael 
Ojsteršek in dr. Andrej Pančur 
 
Založniško dejavnost na INZ v okviru Znanstveno raziskovalnega oddelka izvaja Založba 
Inštituta za novejšo zgodovino. Založba INZ je znanstvena založba, ki izdaja zgolj 
verificirane/recenzirane najnovejše raziskovalne dosežke s področja humanistike in 
družboslovja. Publikacije so znanstveno-vsebinsko relevantne in kakovostne, ustrezajo pa 
tako tehničnim standardom kot tudi edicijskim načelom akademske založbe. 
 

1. Vsebina:  
A. Publikacije: Za leto 2019 je Založba INZ načrtovala izdajo šestih publikacij, ker en 

rokopis ni prestal recenzentskega postopka, so izšla naslednja dela: 
a. Zbirka Razpoznavanja/Recognitiones:  
- Razpoznavanja/Recognitiones 39: Jelka Piškurić: »Bili nekoč so lepi časi«. 

Vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma (300 izvodov); 
- Razpoznavanja/Recognitiones 40: Jurij Perovšek: Slovenci in slovanski svet. 

Politične slike od včeraj in danes (300 izvodov); 
b. Zbirka Vpogledi: 
- Vpogledi 22: Mimohod blaga. Materialna kultura potrošniške družbe na 

Slovenskem, ur. Andrej Studen (300 izvodov); 
c. Jubilejni zbornik: Inštitut za novejšo zgodovino – 60 let mislimo preteklost, ur. 

Jurij Hadalin in Žarko Lazarević (700 izvodov); 
d. Sozaložništvo: Slovenski prelom 1918 (Inštitut za novejšo zgodovino, 

Slovenska matica, Zgodovinski inštitut Milka Kosa; 300 izvodov). 
B. Navodila: ažuriranje in lektoriranje: 

A.  Navodila avtorjem za objavo monografije v zbirki 
Razpoznavanja/Recognitiones. 

B. Navodila avtorjem za objavo monografije v zbirki Vpogledi. 
 

2. Pravno-administrativne naloge: 
A. Pridobitev ustreznih dokumentov za uporabo/objavo slikovnega gradiva. 
B. Sklenitev pogodb o prenosu avtorskih pravic. 
C. Izdelava osnutka Smernic Založbe INZ. 
D. Izdelava osnutka Pravilnika o nabavi in delitvi publikacij Založbe INZ. 

 
3. Promocija / diseminacija: 

A. Obveščanje javnosti o novostih: 
a. STA portal – znanost (predstavitev publikacije z naslovnico in krajšim 

opisom vsebine). 
b. Sodelovanje s portalom Zgodovina Slovenije – SIstory.  
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c. Spletna strani INZ (predstavitev publikacije z naslovnico, kazalom, 
povzetkom v slovenščini in angleščini (Razpoznavanja/ Recognitiones) 
oziroma uvodnimi besedami urednika (Vpogledi). 

B. Sejmi: 
a. Ljubljana, Sejem Liber.ac, 21.-23.5.2019, 
b. Nova Gorica, Sejem Mesto knjige, 31.5.-7.6.2019, 
c. Nova Gorica, Sejem Pod jelkami, 17.–20. 12. 2019. 

 
4. Finančno poročilo: V poročilu so vsi zajeti prihodki (ARRS, sofinancerji in lastna 

sredstva) in odhodki za izdajo knjig v letu 2019, razvidno je, da je Založba INZ v letu 
2019 poslovala pozitivno. 

 

prihodki ARRS za znanstvene monografije in periodične znan. publikacije 23.271,28 EUR 

druga sofinanciranja založniške dejavnosti 2.000,00 EUR 
prihodki od prodaje literature  12.330,70 EUR 
skupaj prihodki 2019 37.601,98 EUR 

 
 
Prispevki za novejšo zgodovino 
Glavni in odgovorni urednik: dr. Jure Gašparič, uredništvo dr. Zdenko Čepič, dr. 
Damijan Guštin, dr. Andrej Pančur, dr. Mojca Šorn, dr. Marko Zajc, dr. Filip Čuček (vsi 
Inštitut za novejšo zgodovino), dr. Andreas Schulz (KGParl, Goethejeva Univerza v 
Frankfurtu), dr. Martin Moll (Univerza Karla in Franca Graz), dr. L'uboš Kačírek 
(Filozofska fakulteta Univerze Komenskega Bratislava), dr. Zdenko Radelič (Hrvatski 
institut za povijest Zagreb). 
 
V letu 2019 je uredniško in izdajateljsko delo potekalo v skladu z načrti. Uredništvu je sredi 
leta 2019 potekel mandat, a je ostalo nespremenjeno. Tako glavni urednik kot člani so prejeli 
zaupnico Znanstvenega sveta in nadaljevali delo. Izšle so tri številke Prispevkov za novejšo 
zgodovino v skupnem obsegu 690 strani. Vsega skupaj je bilo objavljenih 27 znanstvenih 
razprav v različnih jezikih, trije prispevki iz rubrike Razmišljanja in razpravljanja, sedem ocen 
knjig in pet konferenčnih poročil. V skladu s prenovljeno uredniško politiko sta prvi številki 
pospremila uredniška uvodnika.  
Prva številka je bila posebna in je vsebovala deset razprav iz področja digitalne humanistike. 
Razprave so bile objavljene v angleškem jeziku. Druga številka je bila tematska in je vsebovala 
deset razprav na temo vloge pravnikov v slovenskem političnem življenju in pri oblikovanju 
slovenske državnosti ob razpadu habsburške monarhije in nato v procesu jugoslovanske 
državne združitve leta 1918. Tretja številka je bila splošna s sedmimi razpravami. Zlasti prvi 
številki sta izrazito interdisciplinarni, avtorji so priznani domači in tuji strokovnjaki. 
Urednikovanje in recenziranje preko sistema OJS je dobro potekalo, ravno tako digitalno 
objavljanje v html različici (ojs.inz.si). Finančno poslovanje je bilo stabilno. 
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Znanstveni in strokovni sestanki 

Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov 
• 1939‒2019: osemdeset let od začetka druge svetovne vojne,  
• Prelomni dogodki leta 1919,  
• 100 let Univerze v Ljubljani,  
• Kaj lahko stori zgodovinopisje: okrogla miza o drugi svetovni vojni in 
• Naše stoletje v Vodnikovi domačiji (Zavod Divja misel). 

 
Nastopi na znanstvenih in strokovnih sestankih 
Sodelavci inštituta so se v letu 2019 s prispevki udeležili 38 znanstvenih in strokovnih 
konferenc, delavnic, okroglih miz idr., na katerih so predstavili skupaj 45 referatov in drugih 
prispevkov. Na 19 domačih znanstveno-strokovnih srečanjih je zabeleženih 26 nastopov 
raziskovalcev z inštituta (5 konferenc in 5 nastopov je zabeleženih na srečanjih z mednarodno 
udeležbo), na 19 znanstveno-strokovnih srečanjih v tujini pa je zabeleženih 19 nastopov 12 
raziskovalcev z inštituta. 

Znanstveni sestanki v Sloveniji 
 
- 100 let Univerze v Ljubljani (Slovenska matica in Univerza v Ljubljani: Ljubljana, 6. in 

7. november 2019).  
- 1939–2019: osemdeset let od začetka druge svetovne vojne (Inštitut za novejšo 

zgodovino: Ljubljana, 4. september 1919). 
- 70. obletnica odhoda prvih slovenskih zapornikov na Goli otok (Študijski center za 

narodno spravo: Ljubljana, 24. oktober 2019). 
- A long wave of globalization: maize diffusion in the northern Mediterranean (16th – 19th). 

UP, Fakulteta za humanistične študije: Koper, 15. februar 2019. 
- Drugi v folkloristični in etnološki perspektivi (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: 

Ljubljana, 13. december 2019). 
- Družbeni in gospodarski vidiki uporabe digitalizirane kulturne dediščine v Sloveniji 

(Narodna in univerzitetna knjižnica: Ljubljana 16. in 17. maj 2019). 
- International Conference From May 1968 to november 1989: Transformations of the 

World, Literature and Theory. Ljubljana, 7.–8. november 2019. 
- Jugoslavija po Jugoslaviji: spomeniki, spomin in kanon (Muzej za arhitekturo in 

oblikovanje: Ljubljana, 14. januar 2019). 
- Kaj lahko stori zgodovinopisje? : okrogla miza o drugi svetovni vojni na znanstvenem 

posvetu "1939-2019: osemdeset let od začetka druge svetovne vojne" (Inštitut za 
novejšo zgodovino: Ljubljana, 4. september 2019).  

- Ob 150. letnici tabora v Vižmarjih (Vižmarje) (Slovenska matica in Zveza 
zgodovinskih društev Slovenije: Ljubljana, 16. maj 2019). 

- Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji (Arhiv družboslovnih podatkov: Maribor 14. 
november 2019).  

- Prelomni dogodki leta 1919 (Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, Oddelek za 
zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC 
SAZU: Maribor, 3. - 6. december 2019). 

- Seminar za profesorje zgodovine. Mestni muzej: Ljubljana,   30. november 2019. 
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- SIEF Track changes: reflecting on a transforming world (april 2019). 
- Slovenci v 20. stoletju v znamenju devetic, 1909–1989’ (Slovensko zgodovinsko 

društvo za novejšo in sodobno zgodovino: Ljubljana, 14. november 1919).  
- Slovenke v tridesetih letih 20. stoletja (Slovenska matica: Ljubljana, 16. oktober 2019). 
- Vloga partizanskega gibanja pri porazu nacizma (Mednarodni raziskovalni center 

druge svetovne vojne: Maribor, 20. september 2019).  
- What Futures belong to our Present? Anthropology on the Configurations of 

Imagination (Ljubljana, september 2019). 
- Women and post-war transitions : violence : abstracts : ERC project. EIRENE 

Workshop, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, June 6-7, 2019. 
 
 
Znanstveni sestanki v tujini 

- A Century of Refugees: the Case of Slovenes in the World Wars. San Francisco 
Marriot Marquis, San Francisco (California, USA), 25. november 2019. 

- Borders and spaces in South East Europe: historical and contemporary imaginations 
and practices of b/ordering, ki ga je organizirala Humboldtova Univerza v Berlinu, 14. 
in 15. nov. 2019]. 

- CLARIN ParlaFormat workshop, ki jo je organiziral CLARIN 23. in 24. maja 2019 v 
Amersfoortu na Nizozemskem.  

- Conflict Studies Working Group of the Partnership for Peace Consortium of Defence 
Akademies and Security Studies Institutes (CSWG), »The Role of Territorial Defense 
Forces in Peace and War« Budimpešta (Madžarska), 28. 5. 2019 – 30. 05. 2019. 

- Culture of remembrance - remembrance of culture, ki so ga organizirali: Univerza v 
Bologni, Oddelek za politične in družbene vede, skupaj z Univerzo v Bratislavi in 
partnerji projekta "GACY - 68 project", v Bologni 14. in 15. oktobra 2019].  

- Digital Humanities 2019: Complexities, ki jo je organizirala Association of Digital 
Humanities Organizations (ADHO) v Utrechtu med 9. in 12. jul. 2019. 

- Doktoranden-Workshop / Doctoral Workshop Räume der Sicherheit / Spaces of 
Security (21. in 22. Februar 2019), Institut für Bayerische Geschichte. 

- EURHO 2019 – Rural History Conference, 10. – 13. September, Paris. 
- Financing Welfare Arrangements in Times of Transition: Europe from the 16th to the 

early 20th Century (6. in 7. maj 2019), European University Institute, Department of 
History and Civilization. 

- How we remember: the memory of communism its forms, manifestations, meanings....", 
ki ga je organiziral Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR 17. in 18. sep. 2019 v 
Pragi. 

- International Conference Power seized. East Central Europe ruled by Communist 
Parties (1948–1956), Budimpešta, 3.–4. oktober 2019. 

- Kliofest 2019 – Šesti Festival povijesti, Zagreb, 14.–17. maj 2019, Okrugli stol (17. 5. 
2019) Slom socijalističkog sustava u Europi 1989. – trideset godina poslije. 

- Konečně sami. Národní stát, reprezentace a suverenita ve střední Evropě po roce 1989, 
ki ga je organiziralo Češko veleposlaništvo v Bratislavi 25. sep. 2019.  

- PARTHENOS Workshop for CEE countries, ki jo je organiziral CLARIN 7. okt. 2019 v 
Sofiji] 
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- TEI 2019 z naslovom: TEI 2019 What is text, really? TEI and beyond", ki jo je 
organiziral Centre for Information Modelling, Univerze v Gradcu med 16. in 20. sep. 
2019. 

- The Environmental History of the Central European Borderlands since 1980s, ki ga je 
organizirala Karlova Univerza v Pragi, 12. sep. 2019]. 

- U dva uniforme / In zwei Uniformen : Zwangsrekrutierten in die Wehrmacht und ihre 
Teilnahme am Widerstand, Inštitut za sodobno zgodovino Češke akademije znanosti 
iz Prage, Museum Hlučinska iz Hlučina. Hlučin (Češka republika),  18. 05. 2019 

- WEast Cracow 2019: Understanding the economic past of Eastern Europe (14. in 15. 
junij), Faculty of Humanities at the Pedagogical University of Cracow.  

- Workshop on Business History in Central & Eastern Europe, Kozminsky University in 
Euroepan Business history Assosiation, Warshaw, 25 – 26. Oktober, 2019.     

Predavanja in predstavitve 
- GODEŠA, Bojan. Leto 1918 - trajen prelom z germanskim svetom v slovenski politični 

misli: [predavanje v Društvu univerzitetnih profesorjev, Ljubljana, 10. jan. 2019]. 
- KONOVŠEK, Tjaša. AFŽ ali "absolutno 'ferderbana' ženska!": morala in 

narodnoosvobodilno gibanje v času druge svetovne vojne: [predavanje na predstavitvi 
nove številke revije: Zgodovina za vse v Celju 15. januar 2019]. 

- KONOVŠEK, Tjaša. Ženske v času druge svetovne vojne: [predavanje na strokovnem 
večeru, ki sta ga pripravila Zgodovinsko društvo Ljubljana in Muzej novejše zgodovine, 
Ljubljana 16. oktobra 2019].  

- PEROVŠEK, Jurij. Položaj Slovencev v Državi SHS: [predavanje v Društvu slovenskih 
izobražencev v Trstu 25. marca 2019].  

- REMEC, Meta.  Od greha in zločina do svobodne izbire: samomor kot 
socialnozgodovinski fenomen na Slovenskem v 19. in 20. stoletju: [predavanje na 
Historičnem seminarju SAZU, Ljubljana, 11. apr. 2019]. 

- REMEC, Meta. Higiena Slovencev v 20. stoletju: [predavanje v Mestnem muzeju 
Litija, 4. april 2019].  

- REMEC, Meta. Pod vojaško suknjo: moško telo, higiena in spolnost med prvo svetovno 
vojno: [predavanje v Medobčinskem muzeju Kamnik, 13. november 2019].  

- STUDEN, Andrej, OVSEC, Damjan J., GODINA-GOLIJA, Maja. Zrcalo 
malomeščanstvu: [predavanje v okviru Muzejskega kluba Pokrajinskega muzeja 
Maribor, 28. marec 2019]. 

- STUDEN, Andrej. Huda stiska in grozeča lakota na Notranjskem leta 1865: 
[predavanje v Muzeju gozdarstva in lesarstva v Nazarjah, 6. december 2019].  

- STUDEN, Andrej. Huda stiska in grozeča lakota na Notranjskem leta 1865: [predavanje 
v Muzeju Ribnica, 2. oktober 2019].  

- ZEMLJIČ, Igor. D- fond v knjižnici Inštituta za novejšo zgodovino : [predavanje na 
okrogli mizi: "Prepovedana literatura - cenzura skozi zgodovino", ki so jo organizirali 
Center vojaških šol Slovenske vojske, Knjižnično informacijski in založniški center v 
sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico, Univerzitetno knjižnico Maribor in 
Društvom bibliotekarjev Maribor v kadetnici 23. aprila 2019]. 

- ZEMLJIČ, Igor. Knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino (Ljubljana) : od skladišča 
nacističnih knjig do znanstvene infrastrukture : predavanje na 5. forumu Zagrebškega 
knjižničarskega društva z naslovom: "Kekec pleše sam", 22. maja 2019. 
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- ZEMLJIČ, Igor. 27 let po koncu zgodovine: kratek oris najpomembnejših svetovnih 
dogodkov in procesov od začetka hladne vojne do danes. Ljubljana, 19. november 
2019. 

 
 
Usposabljanja mladih raziskovalcev 
Na doktorskem študiju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se šolata mladi raziskovalki, 
ki sta jima mentorja inštitutska sodelavca: Maja Lukanc (dr. Aleš Gabrič) in Tjaša Konovšek 
(dr. Jure Gašparič). Na doktorskem študiju Univerze v Novi Gorici se šola mlada raziskovalka 
Nataša Henig Miščič, ki ji je mentor inštitutski sodelavec (dr. Žarko Lazarević). Dr. Žarko 
Lazarević je mentor še mlademu raziskovalcu Ivanu Smiljaniću, ki je študent doktorskega 
študija zgodovine na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. 
 
Maja Lukanc, Poljsko - jugoslovanski odnosi med leti 1945 in 1956 
Leto 2019 je bilo namenjeno sistematičnemu pregledovanju zbranih virov o jugoslovansko-
poljskih odnosih in pisanju doktorske naloge. Posebna pozornost je bila posvečena času med 
letoma 1945 in 1948, ko je bilo povezovanje med Jugoslavijo in Poljsko v celotnem 
preučevanem obdobju najintenzivneje in je zajemalo največ različnih aspektov. Ena 
najpogostejših besed v jugoslovansko-poljskem diskurzu prvih povojni let je bilo prijateljstvo, 
zato se disertacija loti preučevanja odnosov med obema državama s perspektive prijateljstva 
v mednarodnih odnosih, ki predstavlja uporabno metodološko orodje, s katerim je mogoče 
preseči okvir klasičnih diplomatskih študij s področja zgodovinopisja in osvetliti tiste vidike, ki 
bi sicer ostali prezrti.  

Navezovanje pozitivnim medsebojnih odnosov političnim entitetam pomaga pri oblikovanju 
lastne identitete in s tem svoje vloge na mednarodnem parketu. Pri ustvarjanju prijateljskih 
vezi med dvema državama odločilno vlogo igrajo skupne biografske pripovedi, temeljni trenutki 
in skupni projekti. Jugoslavije in Poljske ni vezala tradicija tesnega sodelovanja, zato sta se 
državi pri gradnji povojnih odnosov oprli na svojo slovansko naravo (ki je na Poljskem zaradi 
zgodovinsko pogojene protiruske identitete sicer predstavljala dvorezen meč), najmočnejši 
povezovalni dejavnik pa je bil spomin na drugo svetovno vojno, ki je v kolektivni zavesti obeh 
držav predstavljal temeljni trenutek in tako omogočal medsebojno identifikacijo širokih 
družbenih slojev. Politične elite obeh držav je dodatno povezal še skupni projekt povojne 
obnove in izgradnje nove komunistične prihodnosti.  

V prvih treh povojnih letih sta Jugoslavija in Poljska uspeli razviti širok spekter medsebojnih 
aktivnosti, zlasti če upoštevamo, da so bila njuna izhodišča zaradi pomanjkanja predhodnih 
navezav in ogromne vojne škode dokaj skromna. Do leta 1947 je najpomembnejšo stično točko 
v jugoslovansko-poljskih odnosih predstavljala mejna problematika, saj sta si v tem obdobju 
obe državi intenzivno prizadevali za uveljavitev svojih novih zahodnih meja, nato pa so v 
ospredje stopili gospodarski in kulturni aspekti sodelovanja. V medsebojnih odnosih prvih 
povojnih let so bili vseskozi  prisotne t. i. prijateljske prakse kot so prijateljski diskurz, simbolno 
obeleževanje pomembnih dogodkov, prijateljska užaljenost, izrazi solidarnosti ter privilegiran 
dostop do informacij in drugih ugodnosti.  

V trenutku, ko se je sodelovanje med Jugoslavijo in Poljsko dodobra razmahnilo in začelo 
kazati prve konkretne rezultate, je nastopil jugoslovanski spor z Informbirojem. V naslednjih 
letih so se odnosi med državama zaradi zunanjih pritiskov skrčili na minimum in odgovor na 
vprašanje »Ali vidiš isto resnico?«, na katerega prijateljske države odgovarjajo pritrdilno, je 
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zavzel nikalno obliko. Še več, obe strani sta v izkrivljanju slike »drugega« poskušali najti novo 
identiteto in uveljaviti svojo novo resnico.  

Drugi del disertacije je trenutno v fazi zaključevanja, medtem ko je bil levji delež tretjega dela 
– s poljskim oktobrom na čelu – obdelan že v letu 2018.  

 
Nataša Henig Miščič, Vloga Kranjske hranilnice 
V Arhivu Slovenije je pregledala zapisnike sej ravnateljstva Kranjske hranilnice in zapisnike 
sej občinskega zbora društva Kranjske hranilnice za obdobje od 1890 do 1900 ter gradivo o 
dobrodelnem delovanju Kranjske hranilnice (AS 437 - Hranilnica Dravske banovine 
1820−1933). Pregledala je časopisne vire za obdobja od 1844 do 1889 in od leta 1908 do 
1914 (Novice, Slovenec, Slovenski narod, Laibacher Zeitung, Laibacher Wohnblatt). 

Pripravila je članek z naslovom Economic and Altruistic motives in the Philanthropic work of 
Carniolan Savings Bank 1844−1908. Članek zajema obdobje od leta 1844 in razglasitve 
hranilničnega regulativa, ki je omogočil uporabo presežkov v dobrodelne in neprofitne namene. 
Obravnavano obdobje se konča s spremembo dobrodelne politike Kranjske hranilnice leta 
1908. Sprememba je sledila bojkotu slovenskega dela prebivalstva na Kranjskem. Uprava 
kranjske hranilnice je vsako leto podarila del čistega dohodka v dobrodelne namene. Poleg 
tega so nekateri premožni ljudje svoje finance zaupali hranilnici, ki je morala po njihovi smrti 
nameniti sredstva za dobrodelne namene. Hranilnica je s temi sredstvi lahko nudila finančno 
podporo revnim in bolnim prebivalcem Kranjske in štipendije revnejšim dijakom in študentom. 
Od osemdesetih let 19. stoletja je skrbela za sredstva za izgradnjo delavskih hiš v Ljubljani. 
Vodstvo hranilnice se je zavedalo, da lahko finančna sredstva, ki so jih zbrali, lahko pomagajo 
pri premagovanju stisk in prispevajo k splošnemu dobremu. 

Mlada raziskovalka v članku z naslovom Carniolan Savings Bank and Slovenian-German 
relations in 1908 and 1909 predstavi pomen, ki ga je imela Kranjska hranilnica na slovenskem 
prostoru v začetku 20. stoletja. Prispevek posebej obravnava posledice, s katerimi se je 
soočala hranilnica po septembrskih dogodkih leta 1908, ki so močno zaznamovali njeno 
delovanje. Hranilne vloge, ki jih je hranilnica izplačala svojim vložnikom med oktobrom 1908 
in junijem 1909, so daleč presegale vso njeno razpoložljivo gotovino. Hranilnica je začela 
prodajati svoje vrednostne papirje, kar ni zadoščalo naraščajočim zahtevam. Zato je prekinila 
izdajo novih hipotekarnih kreditov ter začela z realizacijo posojil, ne le v deželi, ampak tudi v 
drugih delih monarhije. Čeprav je hranilnica leta 1909 zamenjala napis na svoji stavbi, ki je bil 
od takrat dalje v slovenskem jeziku, je še naprej veljala za nemški finančni steber na Kranjskem. 
Ta status je obdržala vse do konca obstoja Avstro-Ogrske monarhije leta 1918. 

 
 
Tjaša Konovšek, Politična tranzicija 1989-2004 
V letu 2019 je mlada raziskovalka opravila vse obveznosti prvega letnika doktorskega študija 
Humanistika in družboslovje – Zgodovinopisje na oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti 
UL. Slednje je zajemalo dva doktorska seminarja, seminar iz epistemologije zgodovinopisja in 
seminar iz izbranih tem sodobne historiografije. Poleg tega je sestavila dispozicijo doktorske 
naloge ter uspešno prijavila temo doktorskega (obveznost drugega letnika doktorskega študija). 
Pri tem je utemeljila znanstveno relevantnost zastavljene doktorske naloge, raziskovalna 
vprašanja in metodologijo. Opredelila je pričakovan znanstveni doprinos ter zastavila strukturo 
disertacije. Temu je dodala seznam temeljnih virov in literature. Jeseni 2019 je začela opravljati 
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izbirni predmet pri prof. Simoni Kustec (FDV UL) Liberalno demokratske politične stranke in 
sistemi. 

Pri študijskem delu se je osredotočila na teme, ki so relevantne pri pisanju doktorske naloge. 
Pri epistemologiji je pisala o historični distanci in postmodernizmu (dr. Rok Stergar, dr. Marta 
Verginella). Pri temah iz sodobne historiografije (dr. Božo Repe, dr. Irena Selišnik, dr. Dušan 
Nećak) je postavila širši okvir za umeščanje teme doktorske disertacije. Pri doktorskih 
seminarjih (dr. Jure Gašparič, dr. Kornelija Ajlec) je pisala o politični tranziciji držav višegrajske 
trojke v 90. letih 20. stoletja ter o slovenskem približevanju Evropski uniji in Natu v istem 
časovnem obdobju. Pri tem je ugotovila, da je pridružitev tema dvema organizacijama 
utemeljevala slovensko osamosvojitev in obratno.  

Delo pri izbirnem predmetu je temeljilo na študiju politološke literature, kar bo mladi 
raziskovalki bistveno pomagalo pri razumevanju slovenske politične tranzicije, delo na virih pa 
je zajemalo: digitalizirane vire (Slovenski parlamentarni korpus), televizijski (spletni) arhiv 
(MMC RTV SLO), bazo Slovensko javno mnenje (Center za raziskovanje javnega mnenja in 
množičnih komunikacij), časopisne vire (Delo, Mladina, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung), arhivske vire (SI AS 2111 Liberalna demokracija Slovenije, SI AS 2167 Dimitrij Rupel). 

 
Ivan Smiljanić, Stečaji na Slovenskem med letoma 1868 in 1941 
Mladi raziskovalec je začel z delom v Zgodovinskem arhivu Ljubljana in Arhivu Republike 
Slovenije, v katerih je pregledoval ter fotografiral fonde deželnega sodišča, točneje fonde, 
povezane s stečaji.  
V ARS je bila naloga lažja, saj obstajajo posebni arhivski fondi, posvečeni izrecno stečajnim 
postopkom, ki jih je kljub velikemu obsegu (133 škatel) natančno pregledal in, fotografiral. Ti 
fondi sicer pokrivajo le čas od 1900 dalje, zato je pregledal še fond s trgovskimi tožbami, ki 
sega od 1860. let do 1897. 
V ZAL, kjer ni posebnega fonda za stečaje, je pregledal trgovski register in izpisal vsa podjetja, 
ki so bila likvidirana, nato pa je naročal, pregledoval in fotografiral škatle z mapami teh podjetij.  
Sočasno z zbiranjem arhivskih virov je mladi raziskovalec začel zbirati in proučevati tudi 
literaturo o gospodarski zgodovini, ki še ni tesno vezana na temo stečajev, saj se teme loteva 
skoraj z začetka in je okrepitev temeljnega znanja o gospodarstvu in njegovi zgodovini 
neobhodna.  
 
Pedagoško delo 
Nosilci in izvajalci predmetov v dodiplomskem in magistrskem univerzitetnem 
izobraževanju 

• dr. Aleš Gabrič, predmet Od kulture do države: narodni/nacionalni koncepti, programi 
in ideologije; Nova univerza v Ljubljani, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije.  

• dr. Bojan Godeša, predmet Zgodovina svetovnih vojn v 20. stoletju;  
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko: program Kulturna zgodovina. 

• dr. Jurij Hadalin, predmeta Totalitarne in avtoritarne ideologije 20. stoletja in Zgodovina 
JV Evrope; Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije. 

• dr. Žarko Lazarević, predmeti Gospodarska zgodovina, Zgodovina 20. stoletja, 
Sodobna zgodovina – izbrana poglavja, Vojne in evropska družba; 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije. 

• dr. Andrej Studen, predmeta Socialna zgodovina in Slovenska zgodovina 19. stoletja; 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 
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• Dr. Marko Zajc, predmet Zgodovina 19. stoletja in 20. stoletja;  
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije. 

 
 
Povabljena predavanja in vaje na univerzah in visokih šolah ter drugo pedagoško delo 
Univerza v Ljubljani 
Filozofska fakulteta 
Dr. Damijan Guštin je bil somentor doktorskega študenta Denisa Cerkvenika. 
Dr. Jure Gašparič je somentor doktorske študentke Tjaše Konovšek. 
Dr. Aleš Gabrič je somentor doktorske študentke Maje Lukanc. 
Dr. Damijan Guštin je bil član komisij za oceno teme doktorskih nalog Denisa Cerkvenika in 
Žana Logarja. 
Dr. Andrej Studen je sodeloval z Oddelkom za zgodovino kot mentor pri zaključnih delih in 
magistrskih nalogah. 
Dr. Nina Vodopivec je pripravila oceno doktorske disertacije kandidatke Tjaše Laznik (mentor 
izr. prof. dr. Jaka Repič) Antropološka analiza dela v Velenju in je sodelovala v komisiji pri 
zagovoru na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. 
 
Fakulteta za družbene vede 
Dr. Aleš Gabrič je somentor doktorske disertacije mag. Teje Zorko in mentor več študentom 
pri diplomski in magistrskih nalogah. Sodeloval je v več individualnih študijskih programih na 
podiplomskem študiju. 
Dr. Damijan Guštin je na povabilo nosilca predmeta predaval 4 ure pri predmetu Vojaška 
zgodovina v programu Obramboslovje. 
 
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 
Dr. Aleš Gabrič je vključen v individualnih študijskih programih na podiplomskem študiju na 
Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. 
 
Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem  
Dr. Jurij Hadalin je v letu 2019 izvajal predmet Druga svetovna vojna – globalne, nacionalne 
in regionalne dimenzije, z doktorsko kandidatko, katere somentor je. V letu 2019 je bil enkrat 
mentor in enkrat somentor pri zaključnem delu prve stopnje. 
Dr. Mojca Šorn je bila mentorica študentke enopredmetne zgodovine Tereze Prešeren Slabe, 
ki je opravljala  160 urno prakso z naslovom Osnove digitalne humanistike na primeru portala 
Zgodovina Slovenije –SIstory. 
 
Fakulteti za humanistiko, Univerza v Novi Gorici 
Dr. Žarko Lazarević je sodeloval na podiplomskem študiju na Fakulteti za humanistiko, 
Univerza v Novi Gorici. 
 
Univerza v Genovi 
Dr. Jure Gašparič je bil mentor Irene Parodi z Univerze v Genovi, ki je na inštitutu opravljala 
študijsko prakso. 
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Mentorji mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje je programskim skupinam INZ 
odobrila ARRS, so bili v letu 2019:  
Dr. Aleš Gabrič (Maja Lukanc),  
Dr. Jure Gašparič (Tjaša Konovšek), 
Dr. Žarko Lazarević (Nataša Henig Miščič, Ivan Smiljanić). 
 
 
Osnovne in srednje šole: 
Več raziskovalcev sodeluje v Komisiji za delo zgodovinskih krožkov v okviru Zveze prijateljev 
mladine Slovenije. 
 
 
Promocija znanosti 

1. Raziskovalci: 
a. Predstavitve: so s predstavljanjem svojih znanstvenoraziskovalnih dosežkov v 

znanstveno-strokovnih krogih in v medijih promovirali znanost kot pomembno 
družbeno silo in zgodovinopisje kot eno osrednjih humanističnih ved. 

b. Intervjuji, izjave, pogovori idr.: raziskovalci nastopajo v medijih kot sogovorniki 
pri razčlenjevanju in pojasnjevanju ter komentiranju številnih tem iz 
raziskovalnega področja inštituta. Prispevki se praviloma osredotočajo na 
aktualne teme v družbi in so pretežno odvisni od načrtov in zamisli medijskih 
hiš, tako da je obseg nastopanja in izbira tem odvisna predvsem od njih in manj 
od raziskovalne politike in dosežkov inštituta. 

2. Založniška dejavnost: inštitut izdaja verificirane/recenzirane najnovejše raziskovalne 
dosežke s področja humanistike in družboslovja, ki so ena najboljših priložnosti 
za promocijo znanosti. 

3. Novost, ki jo je uvedel inštitut, je Služba za sodelovanje, usposabljanje in promocijo: 
njena dejavnost temelji na: 

a. sodelovanju – izmenjavi mnenj in znanj - s številnimi domačimi digitalno-
humanističnimi akterji,  

b. usposabljanju (potencialnih) sodelavcev in dvigu tehnološke osveščenosti ter 
pismenosti,  

c. promociji dela in rezultatov na nacionalnem nivoju in v mednarodnem prostoru. 
 
 
Sodelovanje v strokovnih državnih telesih in organih 
 

Le nekaj navedb za ilustracijo, saj raziskovalci sodelujejo v številnih in različnih državnih 
telesih: 
• Državni predmetni komisiji za splošno maturo za zgodovino. 
• Komisiji za podeljevanje nagrad Klio pri Zvezi zgodovinskih društev Slovenije. 
• Projektni skupini za raziskovanje diplomatske zgodovine Srednje in Jugovzhodne 

Evrope Centra za evropsko prihodnost pri Ministrstvu za zunanje zadeve RS. 
• Strokovnemu svetu Muzeja za novejšo zgodovino Slovenije. 
• Strokovnemu svetu Zgodovinskega arhiva Celje. 
• Upravnemu odboru CLARIN.SI. 
• Upravnemu odboru Društva akademska pobuda Novo mesto. 
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• Upravnemu odboru Knjižnice Franceta Balantiča v Kamniku. 
• Vodstvenemu organu mreže EuParl.net Board of Directors. 

 
Mednarodno sodelovanje 

- H. A. Institut Dresden in Univerza v Heidelbergu. 
- Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung Avstrijske akademije znanosti na 

Dunaju.  
- Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien in 

Prage – USD. 
- Kriminalmuseum na Karel Franzens Universität. 
- Max Weber-Programm, Studienstiftung des deutschen Volkes, ki je v Ljubljani 

organizirala večdisciplinarno poletno akademijo za študente (20. 8. – 30. 8. 2019).  
- The European Information and Research Network on Parliamentary History, ki združuje 

institucije in raziskovalce zgodovine parlamentarizma (euparl.net). Vodstveni organ 
mreže, Board of Directors, je leta 2014 imenoval Gašpariča za svojega polnopravnega 
člana.  

- Univerza J. A. Komenskega. 
- Univerza v Marylandu v okviru programa Fulbright pod mentorstvom prof. Piotra 

Kosickega. 
- USP – Inštitut za sodobno zgodovino.  
- Ústav pro soudobé dějiny, Praga. 
- Yugoslavia: Imaginations and practices of b/ordering from the 19th century to the 

present. B/ordering societal space in a historical perspective, ki jo podpira 
večdisiplinarni center za raziskovanje meja Crossing Borders – Border Crossings 
(Humboldtova univerza, Berlin) idr. 

 
 
Člani raziskovalne skupine INZ v uredniških odborih in uredništvih znanstvenih in 
strokovnih revij 
Prispevki za novejšo zgodovino 
Dr. Jure Gašparič je glavni in odgovorni urednik, člani uredništva so dr. Zdenko Čepič dr. Filip 
Čuček, dr. Damijan Guštin, dr. Andrej Pančur, dr. Mojca Šorn, dr. Marko Zajc. 
Zgodovinski časopis 
Član uredniškega odbora dr. Žarko Lazarević. 
Historijska traganja, Sarajevo 
Član mednarodne redakcije dr. Aleš Gabrič.  
Bankarstvo 
Član uredništva dr. Žarko Lazarević. 
Megatrend Review, Beograd 
Član uredništva dr. Žarko Lazarević. 
Sensus Historiae, Bydgoszcz 
Član uredništva dr. Jure Gašparič. 
Verbum Historiae 
Član uredništva dr. Jure Gašparič. 
Studia Historica Slovenica 
Član uredniškega odbora dr. Jurij Perovšek. 
Kronika, časopis za krajevno zgodovino 
Član uredniškega odbora dr. Aleš Gabrič. 



41 
 

Romanian review of financial and banking history 
Član uredniškega sveta dr. Žarko Lazarević. 
Razpoznavanja 
Glavna urednica dr. Mojca Šorn 
Zgodovina za vse 
Člana uredništva dr. Andrej Studen, dr. Jurij Perovšek, dr. Jure Gašparič 
Acta Histriae 
Član uredniškega odbora dr. Andrej Studen. 
Argo, časopis slovenskih muzejev 
Članica uredniškega odbora dr. Mojca Šorn. 
Zgodovina v šoli 
Član uredniškega odbora dr. Mojca Šorn. 
Borec, revija za zgodovino, antropologijo in književnost,  
Člana uredniškega odbora dr. Vida Deželak Barič, dr. Damijan Guštin. 
Slovenščina 2.0 
Članica uredniškega odbora dr. Mojca Šorn. 
Zgodovini-ce, knjižna zbirka  
Član uredniškega odbora dr. Andrej Studen 
 
Članstva v strokovnih organih in telesih 
Neja Blaj Hribar je članica Izvršnega odbora Zgodovinskega društva Ljubljana.  
Marta Rendla in Neja Blaj Hribar sta članici komisije za delo z mentorji in osnovnošolskimi 
učenci Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
Dr. Zdenko Čepič je član sveta ZZB za vrednote NOB Slovenije in njegove Zgodovinske 
komisije. 
Dr. Zdenko Čepič je član Izvršnega odbora Zgodovinskega društva Ljubljana. 
Dr. Vida Deželak Barič je članica komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj 
prikritih grobišč. 
Dr. Aleš Gabrič je bil član Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino. 
Dr. Aleš Gabrič je predsednik Slovenske matice in član njenega odseka za zgodovino. 
Dr. Aleš Gabrič je član upravnega odbora Društva akademska pobuda Novo mesto. 
Dr. Jure Gašparič je član Board of Directors European Information and Research Network on 
Parliamentary History. 
Dr. Jure Gašparič je član Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino. 
Dr. Bojan Godeša je član Projektne skupine za raziskovanje diplomatske zgodovine Srednje 
in Jugovzhodne Evrope Centra za evropsko prihodnost pri Ministrstvu za zunanje zadeve 
Republike Slovenije. 
Dr. Bojan Godeša je član Komisije za podeljevanje nagrad Klio pri Zvezi zgodovinskih društev 
Slovenije. 
Dr. Bojan Godeša je član Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino. 
Dr. Bojan Godeša je član Zgodovinske komisije ZZB za vrednote NOV Slovenije. 
Dr. Damijan Guštin je član Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino. 
Dr. Jurij Hadalin je nacionalni koordinator evropske infrastrukture DARIAH in nacionalni 
koordinator v Digital Humanities Course Registry. 
Dr. Jurij Hadalin je tajnik Zgodovinskega društva Ljubljana. 
Dr. Žarko Lazarević je predsednik Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino. 
Dr. Žarko Lazarevič je član izvršnega odbora Society for Slovene Studies. 
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Dr. Žarko Lazarević je član skupščine Association Internationale d'Etudes du Sud-Est 
Europeen (AIESEE) 
Dr. Andrej Pančur je član upravnega odbora CLARIN. 
Dr. Andrej Pančur je član Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino 
Dr. Jurij Perovšek je član Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino. 
Dr. Andrej Studen je član Sveta Zgodovinskega arhiva Celje. 
Dr. Mojca Šorn je članica komisije za delo z mentorji in osnovnošolskimi učenci Zveze 
prijateljev mladine Slovenije.  
Dr. Mojca Šorn je bila članica Izvršnega odbora Zgodovinskega društva Ljubljana in 
podpredsednica Zveze zgodovinskih društev Slovenije. 
Dr. Mojca Šorn je članica Upravnega odbora CLARIN. 
Dr. Marta Rendla je članica komisije za ocenjevanje raziskovalnih nalog pri Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije. 
Dr. Marko Zajc je član Izvršnega odbora Zgodovinskega društva Ljubljana. 
Dr. Marko Zajc je član strokovnega sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije. 
Igor Zemljič je član Upravnega odbora Knjižnice Franceta Balantiča v Kamniku. 
Igor Zemljič je član strokovnega telesa ARRS za ocenjevanje bibliometričnih kriterijev  
raziskovalcev.  
Igor Zemljič je član delovne skupine Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za pripravo 
strokovnih priporočil in standardov za specialne knjižnice v obdobju 2018-2028. 
 
 
Generalna ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 
a) Izvajanje raziskovalne in strokovne dejavnosti 
 
Javni raziskovalni zavod Inštitut za novejšo zgodovino je v svoji temeljni dejavnosti – 
raziskovanju novejše zgodovine – v letu 2019 obsežno in kvalitetno prispeval k novim 
znanstvenim spoznanjem s področja novejše zgodovine. Programi in projekti, ki jih je izvajal, 
so bili izvedeni v skladu z letnim načrtom. Kvaliteta, struktura in število objavljenih 
bibliografskih enot, ki jih izkazuje bibliografija INZ, neposredno odražajo kvaliteto in obseg 
opravljenega raziskovalnega in strokovnega dela. Veča se tudi odmevnost raziskovalnega 
dela raziskovalne skupine INZ (ob tem je treba dodati, da se to le deloma vidi v rastočem 
številu citatov v WoS in Scopus, saj je s temi mogoče zlahka manipulirati; mnogo povednejši 
so knjižni citati, objave v renomiranih edicijah in širša prepoznavnost inštitutskih raziskovanj). 
Inštitut je pripravil tudi odmeven dogodek ob obletnici začetka druge svetovne vojne. 
V letu 2019 so sodelavci inštituta objavili 192 bibliografskih enot. Med njimi so 
najpomembnejše: 

• 3 znanstvene monografije (+ 1 strokovna knjiga + 2 učbenika), 
• 25 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov,  
• 26 samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji, 
• 10 strokovnih člankov. 

 
Merjeno kvantitativno se je število objav glede na predhodno leto sicer zmanjšalo, kar pa je 
posledica notranje dinamike in organizacije dela ter deloma tudi jubilejnega leta 2018.  
Zastavljen cilj pridobivanja raziskovalnih projektov je bil dosežen, četudi drugače, kot je INZ 
sprva predvideval. Prijavitelji iz raziskovalne skupine INZ nismo bili izbrani za nosilca  projekta 
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na projektnem razpisu ARRS, smo pa pridobili nekaj pomembnih sodelovanj in ob koncu leta 
zlasti veliko projektnih sredstev izven struktur ARRS, kar ocenjujemo za poseben uspeh.  
Ob koncu leta je INZ zaradi zaostrenih finančnih razmer, ki so neposredno sledile zamenjavi 
vodstva, pripravil obsežen sanacijski načrt, ki zadeva vsa področja delovanja zavoda, tudi 
njegovo raziskovalno dejavnost. Skladno z načrtom bo v prihodnje inštitutsko raziskovalno in 
strokovno delo bolj dinamično, vpeto v širše okvirje, tako organizacijske kot finančne, 
metodološko pestrejše in obenem stabilnejše.  
 
b) Finančni kazalci 
V letu 2019 so se tekoči prihodki iz raziskovalne dejavnosti, ki predstavljajo 99,84 % prihodkov 
inštituta, povečali za 1,04 % glede na leto 2018. V primerjavi z II. rebalansom finančnega 
načrta za leto 2019 je bila realizacija celotnih prihodkov presežena za 0,83 %.  
 

• Infrastrukturne obveznosti inštitutu, ki jih dodeljuje ARRS javnim raziskovalnim 
zavodom, so znašale 322.895,36 EUR, (ustanoviteljske obveznosti 254.077,75 EUR in 
nadomestila iz dela 68.817,61 EUR). Obvestilo o izpadu sredstev v višini 
56.452,03 EUR je bilo objavljeno 22. 10. 2019. V primerjavi z načrtovanimi prihodki za 
ta namen je prišlo do 14,88 % nižjega financiranja. Poslovno leto je kljub temu 
zaključeno pozitivno z minimalnim presežkom prihodkov v višini 419,04 EUR. 
Zagotavljanje namenske rabe sredstev je bila mogoče zgolj s soglasjem ARRS, ki je 
inštitutu podala pozitivno mnenje in odobritev izrednega povečanja prenosa sredstev 
za materialne stroške in stroške amortizacije za pokrivanje fiksnih stroškov in stroškov 
upravljanja iz 15 % na 55 % pri raziskovalnih programih in raziskovalnih projektih za 
leto 2019.  

 
• Inštitut je 96,13 % prihodkov prejel s strani ARRS. Glede na načrtovane prihodke po 

rebalansu II ocena ni odstopala pri načrtu financiranju raziskovalnih programov, 
temeljnih raziskovalnih projektov, financiranju tujih baz, domačih znanstvenih 
periodičnih publikacij in znanstvenih monografij in ocene sofinanciranja mladih 
raziskovalcev. Nižji prihodki od načrtovanih so bili realizirani pri črpanju namenskih 
sredstev za delovanje slovenskih znanstvenih združenj v svetu, kjer je bilo po 
rebalansu II načrtovanih 2.200 EUR, ob zaključku leta pa porabljenih (in zato 
povrnjenih) samo 1.828,71 EUR.  

 
Ostali prihodki javne službe zajemajo prihodke od prodaje literature, medknjižnične izposoje, 
sofinanciranja založniške dejavnosti ter plačila raziskovalnega dela oz. namestil za nastale 
stroške.  
 
Delež prihodkov s tržne dejavnosti ostaja v enaki višini kot prejšnje leto (2.400,00 EUR) in 
predstavlja 0,16 % prihodkov. Prihodkov, pridobljenih v sodelovanju z gospodarstvom, 
nimamo.  
 
Na odhodkovni strani je Inštitut v letu 2019 dosegel zastavljen načrt obvladovanja stroškov 
dela, storitev in materiala. Skupni stroški materiala in storitev so bili za 29.612,55 EUR nižji od 
načrtovanih; od tega materiala za 16,05 %, stroški storitev pa za 6,37 % glede na rebalans II.  
 



44 
 

Stroški dela so se glede na načrtovane povečali za 2,26 %. Do razlike je prišlo zaradi 
doseganja horizontalnih napredovanj, povečanja plačnih razredov delovnega mesta direktorja 
ter izplačil odpravnin in jubilejnih nagrad.  
 
Amortizacija je znašala 37.790,05 EUR, kar je za 5,13 % več od načrtovane: Povišanje je 
posledica investiranja v nakup opreme, ki je bilo za razliko od prejšnjih let izvedeno že v prvi 
polovici leta 2019 v začetku leta 2019, kar se je odrazilo v višji amortizaciji. Drugi stroški so 
nastajali v skladu z načrtovanimi. 
 
3.5 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa dela 
 
Finančna sredstva 
Največje poslovno tveganje inštituta je tudi v letu 2019 predstavljala kratkoročnost in 
nepredvidljivost obsega in dinamike pridobivanja novih sredstev iz projektnega financiranja 
ARRS, ki je poglavitni vir potrebnih sredstev za polno zaposlenost raziskovalne skupine 
inštituta. Primanjkljaj sredstev iz projektnih razpisov ARRS se je nadaljeval tudi v letu 2019.. 
Postopek izbiranja projektov ARRS za leto 2019 je bil končan šele sredi leta. Glede na manj 
kot pričakovan izplen projektnih sredstev je bilo potrebno pospešiti upokojitev raziskovalcev, 
ki izpolnjujejo pogoje za starostno pokojnino, pridobil je tudi dva projekta izven ARRS. V teh 
okvirih je inštitutu uspelo izvajati program raziskovalnega dela brez motenj.  
 
Inštitut za novejšo zgodovino je imel v letu 2019 namenskih sredstev za raziskovanje - merjeno 
z raziskovalnimi urami 33.999 raziskovalnih ur, s čimer je zagotovil na raziskovalca povprečno 
95 % pokritost dovoljene obremenitve raziskovalcev iz javnih sredstev (1700 raziskovalnih ur 
na polno zaposlenega raziskovalca).  
 
Cena raziskovalne ure v letu 2019 kljub povišanju, ob predpisani metodologiji ne pokriva 
celotne cene dela raziskovalne skupine. Cena raziskovalne ure, določena z metodologijo 
povprečne strukture raziskovalnih skupin glede na nazive in plačne razrede, zaradi 
nadpovprečne znanstvene kvalifikacijske strukture obeh programskih skupin in infrastrukturne 
skupine INZ tudi v poslovnem letu 2019 ne pokriva dejanskih stroškov dela, zato je v izplačilo 
plač raziskovalcev treba usmeriti velik del sredstev, namenjenih materialnim stroškom 
raziskovalnega dela. Plačilo dela za nerazporejene ure je bilo lahko izvedeno le z odobrenim 
prenosom neporabljenih namenskih sredstev v ustanoviteljske obveznosti.  
 
V skladu s pravilnikom ARRS dodeljena sredstva za druge stroške dela (potne stroške, 
prehrano med delom, premije, jubilejne nagrade, odpravnine) ne zadoščajo za izplačilo po 
kolektivnih pogodbah za javni sektor in za raziskovalno dejavnost obveznih plačil delavcem 
javnih raziskovalnih zavodov. Za leto 2018 je ARRS za ta namen zagotovil 74.009,30 EUR, za 
leto 2019 pa kljub povečanj stroškov zgolj 68.817,61 EUR. Dejanski stroški so znašali 
83.209,94 EUR. Z določbami pravilnika o zagotavljanju infrastrukturnih obveznosti javnim 
raziskovalnim zavodom je bil problem normativno rešen z dovoljenim posegom v sredstva za 
ostale namene ustanoviteljskih obveznosti, vendar je inštitut zaradi premajhnega obsega 
dodeljenih ustanoviteljskih obveznosti to obvezo lahko zagotavljal le s skrajno racionalizacijo 
porabe za druge namene.  
Tveganje, ki ga predstavljajo nepokriti stroški selitve v nove prostore še vedno ostaja, saj ustni 
dogovor o zagotovitvi ustreznih opremljenih poslovnih prostorov na lokacijah Privoz 11 in 
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Dunajska 104 (skladišče s priročno čitalnico) še vedno ni podpisan. MIZŠ je nosilec vseh 
dejavnosti zagotovitve novih prostorov in sodeluje tudi z INZ pri definiranju pomembnih 
parametrov preureditve. Predvidena selitev v izdelane preurejene prostore je trenutno 
načrtovana za marec 2020.  
 
3.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 
Dolgoročni cilji delovanja inštituta so bili realizirani, saj je uspešno izvajal raziskovalne 
programe, rezultate dela uspešno predstavljal znanstveni in strokovnim javnostim v in izven 
države. Raziskovalna skupina kadrovsko stagnira. Njena kakovost (po bibliografskih merilih) 
dosega primerljivo raven ostalih skupin na področju zgodovinopisja. Z letnim načrtom 
zastavljeno raziskovalno in drugo strokovno delo je bilo izvedeno tako v obsegu kot po 
kakovosti.  
 
Gospodarno in po rezultatih učinkovito so bila uporabljena sredstva, dodeljena za 
infrastrukturni program. Prav tako je v okviru načrtovanega potekalo tudi izobraževanje mladih 
raziskovalk in raziskovalcev. 
  
Nabava knjižničnega fonda in fonda revij je potekala racionalno, tako da je inštitut nabavljal le 
izbrano strokovno literaturo. Obseg nabavljene literature se je v primerjavi s predhodnim letom 
nekoliko zmanjšal zaradi varčevalnih ukrepov ob koncu leta 2019. 
 
Postopki nabave in oddaje del so bili vodeni racionalno, izvedeni v skladu z zakonom, uredbo 
in internim pravilom o javnem naročanju.  
 
3.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 
Gospodarnost poslovanja je eno od osnovnih vodil inštituta. Izplačevane so bile zakonsko in s 
kolektivnimi pogodbami za javni sektor in raziskovalno dejavnost predpisane določene plače 
in drugi prejemki ter omejeno dodatek za povečan obseg dela. Stroški za nadurno delo in za 
povečan obseg dela so glede na leto 2018 stagnirali. Stroški materiala in storitev so se glede 
na predhodno leto zmanjšali. 
Učinkovitost poslovanja je bila na ustrezni ravni. Velika večina raziskovalcev je raziskovala v 
okviru dveh (in največ treh) raziskovalnih mest (program in projekt), s čimer se je povečala 
osredotočenost raziskovalnega dela.  
Poslovno upravno delo pa je vedno bolj zahtevno in obširno ter ga je v obsegu zaposlenih 
vedno težje zagotavljati. V dobršnem delu leta 2019 sta delo knjigovodje opravljali delavki, 
zaposleni na delovnih mestih računovodje in pogodbena izvajalka. Za potrebno pravno 
svetovanje in pravne storitve inštitut najema odvetniško pisarno; ker so se stroški pravnih 
storitev v letu 2019 v primerjavi z letom poprej skoraj podvojili, je bil ob koncu leta izbran nov, 
cenovno ugodnejši izvajalec.  
 
3.8 Ocena notranjega nadzora javnih financ 
 
Upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino nadzoruje poslovanje in sprejema program dela 
in finančni načrt ter letno poročilo o delu vključno z računovodskim poročilom. Za izvedbo vseh 
obveznosti in pravilno poslovanje inštituta je bil odgovoren direktor.  
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Poraba sredstev poteka v skladu z zakoni in drugimi predpisi, predpisi Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost in notranjimi akti. Finančna sredstva, pridobljena za namen javne 
službe, se razporejajo namensko in porabljajo za izvajanje programov in projektov in drugih 
nalog, kar razporejajo in nadzorujejo tako direktor kot vodje programskih, infrastrukturne in 
projektnih skupin. Sistem nadzora stroškov in smotrnega razporejanja sredstev je utečen in se 
še izboljšuje. V namen preveritve celovitega poslovanja je v decembru 2017 državna notranja 
revizorka mag. Renata Eržen Potisek (Adakta d. o. o., Kolonija 1. maja 19a, 1420 Trbovlje, 
mat. št. izvajalca: 3453049000) izvedla notranjo revizijo s področja notranjih kontrol poslovanja 
za obdobje januar 2016 – november 2017. Končno poročilo je bilo izdano v začetku leta 2018. 
Ugotovljene slabosti, zlasti glede obvladovanja tveganj in boljših notranjih kontrol, so zajete v 
sanacijskem načrtu, ki se je začel izvajati ob koncu 2019. Porabi in njenim namenskim 
opredelitvam sledijo prek inštitutskih poročil Javna agencija za raziskovalno dejavnost, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za finance.  
Oddajo javnih naročil je vodila uprava. Vsa izvedena javna naročila so bila uspešno zaključena.  
Ažuriran je bil načrt integritete, ki ga zahteva zakon o preprečevanju korupcije. 
 
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ   
 
Izjava direktorja o notranjem nadzoru se nahaja v prilogi poročila. 
 
Proračun Inštituta za novejšo zgodovino ne presega 2.086.000 EUR, zato je dolžen zagotoviti 
notranjo revizijo najmanj enkrat vsaka 3 leta. Notranjo revizijsko službo Inštituta za novejšo 
zgodovino izvajajo zunanji izvajalci. V letu 2019 notranje revizije ni izvedel, jo pa načrtuje v 
naslednjem letu 2020. 
 
3.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 
 
Cilj pridobitve nosilstva projekta ARRS ni bil dosežen, enako ne cilj pridobitev sodelovanja v 
projektu iz evropskih sredstev. Inštitut na izbiro projektov, sprejetih v financiranje ne more 
vplivati, prizadeva pa si, da imajo raziskovalci ustrezno pomoč pri oblikovanju in prijavah 
projektov. 
 
3.10 Ocena učinkov poslovanja Inštituta na druga področja 
 
Inštitut za novejšo zgodovino izvaja raziskovalno delo na področju zgodovinopisja novejše 
dobe, ki je družbeno bolj občutljivo in ima širši družbeni odziv. Zgodovinopisje vpliva predvsem 
na družbeno klimo, občasno tudi na politične razmere, zelo redko na ravnanje in odločitve 
nosilcev in institucij oblasti. V letu 2019 je bilo raziskovalno delo, ki ga izvajajo raziskovalci 
njegove raziskovalne skupine, odzivno v strokovni javnosti in občasno tudi v širši javnosti. Kot 
najbolj odmevni točki v širši javnosti izkustveno še vedno označujemo vprašanje interpretacije 
dogajanja v času druge svetovne vojne na Slovenskem, zlasti konca druge svetovne vojne, z 
osredotočenjem na temi žrtev povojnega obdobja (povojni poboji) in prevzema oblasti 
zmagovalcev. Druga zaznana tema je bilo obdobje prve svetovne vojne in oblikovanja 
jugoslovanske države. Na vse obravnavane vsebine se je inštitut odzval. Kot najbolj odmeven 
rezultat zaznavamo posvet in okroglo mizo o drugi svetovni vojni. V kreiranje strokovnih 
izhodišč je bilo neposredno vpeto več raziskovalcev, ki so v javnosti pojasnjevali posamezna 
vprašanja. Znanstveno in strokovno delovanje inštituta je vplivalo tudi na področje 
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izobraževanja, predvsem posredno s raziskovalnimi spoznanji, neposredno pa z delovanjem 
njegovih raziskovalcev v pedagoškem procesu na visokošolskih ustanovah, v strokovnih 
organih in organizacijah, posredovanjem znanja dijakom, študentom in pedagoškim delavcem. 
Raziskovalci inštituta prispevajo k strokovnejšemu pogledu in z argumenti podprtemu 
družbenemu delovanju in s tem boljšim družbenim razmeram. 
 
3.11 Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih 
 
Investicije v raziskovalno opremo so obsegale obnovo in dopolnitev računalniške opreme za 
potrebe raziskovalcev in Portala Slovensko zgodovinopisje - SIstory. Izvedba vlaganj v 
osnovna sredstva je potekala v skladu z letnim in srednjeročnim načrtom. Sredstva za nabavo 
opreme so izvirala iz sredstev amortizacije, dodeljene v programskih in projektnih sredstvih, 
presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let ter namenskih sredstev EU skladov. Nakup 
nematerialnega premoženja (računalniška programska oprema) predstavlja edini nakup 
opreme, dražje od 10.000 EUR.  
 

 
 
Vlaganj v investicijsko vzdrževanje ni bilo; izvedenih je bilo nekaj manjših nujnih vzdrževalnih 
del na opremi in v poslovnih prostorih, ki so evidentirana v tekočih stroških vzdrževanja. Ravno 
tako nismo gradili ali obnavljali nepremičnin, zato podatkov o investicijah in realiziranih 
vrednostih investicijskih del v letu 2019 ne navajamo.   
 
 
Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 
 
Inštitut za novejšo zgodovino je v skladu s svojim strateškim ciljem pri ravnanju s stvarnim 
premoženjem zagotavljal predvsem primerne delovne prostore in opremo za kakovostno 
izvajanje dejavnosti v poslovnih prostorih na lokaciji Kongresni trg 1 v Ljubljani, v stavbi Kazina, 
ki je last Univerze v Ljubljani in jo upravlja Akademija za glasbo. Službeno stanovanje v lasti 
oddaja delavcu. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019 je realiziran. 
 
 
Lastni prostori in zemljišča 
 
Inštitut za novejšo zgodovino nima v lasti stavb in zemljišč, niti jih v letu 2018 ni načrtoval 
pridobiti. Poslovni prostori v stavbi Kazina, Kongresni trg 1, so bili dani Inštitutu za novejšo 
zgodovino v 18. 10. 2010 v brezplačno uporabo za nedoločen čas. Z neodplačnim prenosom 
stavbe Kazina v last Univerze v Ljubljani (upravljavec je Akademija za glasbo UL) je bila 
Inštitutu za novejšo zgodovino s pogodbo o prenosu dana pravica do uporabe prostorov v 
enakem obsegu in pod enakimi pogoji za 5 let oziroma v primeru, da ustanovitelj do tedaj ne 

vir financiranja računalniška 
oprema

programska 
oprema 

vlaganja v 
2019

javna služba ARRS 3.098,69 1.798,26 4.896,95
presežki prihodkov za investiranje v nakup 
raziskovalne opreme 12.460,97 150,30 12.611,27

namenska sredstva EU skladov DARIAH - RI 55.196,70 0,00 55.196,70
skupaj 70.756,36 1.948,56 72.704,92



48 
 

zagotovi drugih primernih prostorov za INZ, še za 5 let. Poslovni prostori inštituta na lokaciji 
Kongresni trg 1 obsegajo 1423 m2. 
 
Inštitut ima v lasti etažno stanovanjsko enoto. Stanovanje oddaja delavcem, ki imajo stalno 
bivališče izven dosega dnevne migracije, v najem.  
 
Preglednica: Lastni prostori in zemljišča 

Vrsta prostora oz. 
zemljišča 

Lokacija Parcelna številka Bruto etažna 
površina v m2 

Dejavnost 

Stanovanje Molniške čete 11, 
Ljubljana 

1453/1, 1453/2 27,87 oddaja v najem 
delavcem INZ 

 
 
Preglednica: Najem prostorov in zemljišč 

Vrsta 
prostora oz. 
zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v m2 

Dejavnost Obdobje 

/ / / / / / 

 
Inštitut za novejšo zgodovino v letu 2018 ni najemal prostorov in zemljišč. 
 
 
Preglednica: Oddaja prostorov in zemljišč v najem 

Vrsta 
prostora oz. 
zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v m2 

Dejavnost Obdobje 

stanovanje Molniške čete 
11, Ljubljana 

1453/1, 
1453/2 

27,87 m2 oddano v najem 
delavcu INZ 

1. 4. 2018 - 
1. 3. 2021 

 
Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2018 oddal stanovanje, last inštituta, v najem delavcu 
inštituta za obdobje 3 let. Postopek oddaje v najem je bil izveden v skladu s pravilnikom. 
Najemnina se določa s primerljivo ceno najema garsonjere v Domu podiplomskih študentov. 
 
  



 
Priloge po Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti skupnosti (Ur. l. št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14): 
 
Obrazec št. 1: Pridobivanje nepremičnega premoženja v letu 2019 

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT. 
VRSTA 
NEPREMIČNINE 

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST 

OKVIRNA 
VELIKOST 

PREDVIDENA 
SREDSTVA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /  /         

 
Obrazec št. 2: Razpolaganje z zemljišči v letu 2019 

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT.  

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST 

KATASTRSKA 
OBČINA 

 ŠIFRA 
KATASTRSKE 
OBČINE 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

VELIKOST 
[m2] 

POSPLOŠENA 
TRŽNA 
VREDNOST OZ. 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 
NEPREMIČNINE REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

Inštitut za 
novejšo 
zgodovino  /  /  /  /  /  /  /         

 
Obrazec št. 2a: Razpolaganje s stavbami in deli stavb v letu 2019 

UPRAVLJAVEC 
ZAP. 
ŠT.  

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST NASLOV 

ID 
OZNAKA VELIKOST 

POSPLOŠENA 
TRŽNA OZ. 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 
NEPREMIČNINE REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

Inštitut za 
novejšo 
zgodovino  /  /  /  /  /  /         
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Obrazec št. 2b: Razpolaganje z zemljišči s stavbo v letu 2019 

UPRAVLJAVE
C 

ZAP. 
ŠT.  

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST 

KATAS
TRSKA 
OBČIN
A 

 ŠIFRA 
KATASTRSKE 
OBČINE 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

VELIKOST 
PARCELE NASLOV 

ID 
OZNAKA 
DELA 
STAVBE 

VELIKOST 
DELA 
STAVBE 

POSPLOŠEN
A TRŽNA OZ. 
ORIENTACIJ
SKA 
VREDNOST 
NEPREMIČNI
NE 

REALIZA
CIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGOD
BENA 
VREDN
OST OPOMBA 

Inštitut za 
novejšo 
zgodovino  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /         

 
Obrazec št. 3: Pridobivanje premičnega premoženja v letu 2019 

UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

MOTORNA VOZILA         

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /     

  
  

         

UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

INFORMACIJSKA OPREMA               

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /    

  

         

UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE               

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /         
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Obrazec št. 4: Razpolaganje s premičnim premoženjem v letu 2019 

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT. 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

MOTORNA VOZILA               

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /         

         

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT. 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

INFORMACIJSKA OPREMA               

Inštitut za novejšo 
zgodovino  1 

Strojna 
računalniška 
oprema; 24 – baze 
podatkov  3+1  98.000 EUR 

DA, v višini 
55.197 EUR nakup 85.491,74 EUR 

Kohezijska 
sredstva 

         

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT. 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

DRUGO PREMIČNO 
PREMOŽENJE               

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /         

 
 
 
 
. 
 
  



 3.12 Analiza kadrovanja, kadrovske politike in izobrazbene strukture 
 
Inštitut za novejšo zgodovino ima dve organizacijski enoti: Znanstvenoraziskovalni oddelek in 
Uprava z infrastrukturo.  
V Znanstvenoraziskovalnem oddelku so bili na dan 31. 12. 2019 razporejeni 3 delavci (1 
ženska in 2 moška) na delovnem mestu strokovni sodelavec ter 19 raziskovalcev (5 na 
delovnem mestu znanstveni svetnik, 1 na delovnem mestu višji znanstveni sodelavec, 7 na 
delovnem mestu znanstveni sodelavec (od tega 4 moški in 3 ženske), 2 raziskovalki na 
delovnem mestu asistent z doktoratom, 4 na delovnem mestu mladi raziskovalec (od tega 1 
moški in 3 ženske)).  
V Upravi z infrastrukturo so bili na dan 31. 12. 2019 razporejeni direktor, računovodja, 
bibliotekar, knjižničar in dve delavki na delovnem mestu samostojni strokovni sodelavec VI. 
Na navedeni dan je bilo tako na Inštitutu za novejšo zgodovino zaposlenih 28 delavcev, ob 
upoštevanju preračunanega števila zaposlenih – FTE je imel inštitut zaposlenih 27,5 osebe.  
 
Kadrovska politika INZ sledi izhodiščem znanstvenega in strokovnega dela Inštituta za novejšo 
zgodovino. Inštitut za novejšo zgodovino pri oblikovanju kadrovske politike izhaja iz osrednje 
naloge, da posveča osrednjo pozornost vzpostavljanju kakovostne raziskovalne skupine, ki 
izvaja vse tri programe kot javno službo (in pridobljene projekte), in njenemu obnavljanju. 
Kadrovanje je bilo tudi v letu 2019 odvisno od obsega razpoložljivih sredstev za raziskovalno 
delo, ki jih inštitut pridobiva izključno iz raziskovalnih programov in projektov in drugih 
pridobljenih sredstev za raziskovalno dejavnost. Raziskovalna skupina je bila glede na obseg 
raziskovalnih ur za izvajanje raziskovalnega dela na letni ravni pokrita (po metodologiji, ki jo 
predpisuje ARRS) s 94,20 % razpoložljivih kapacitet.  
 
Zaposleni glede na vir financiranja upoštevaje določila Uredbe o načinu priprave 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja 
njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18) na dan 1. 1. 2019 in 
1. 1. 2020 v primerjavi z načrtom na dan 1. 1. 2020 z obrazložitvijo. 
 
Zaposleni na Inštitutu za novejšo zgodovino so financirani iz vira raziskovalnih projektov in 
programov ter ostalih sredstev za podporo raziskovalni dejavnosti (infrastrukturna sredstva 
javnim raziskovalnim zavodom). Na dan 1. 1. 2019 je bilo zaposlenih 29 delavcev, načrt števila 
zaposlenih na dan 1. 1. 2020 je predvideval 27,5 zaposlene, realizacija zaposlenih na dan 1. 
1. 2020 pa je bila 27 zaposlenih delavcev. V letu 2019 sta se upokojila dva delavca, en delavec, 
ki je konec leta 2019 izpolnil pogoje za upokojitev, pa je sporazumno z delodajalcem sklenil, 
da se s 1. 1. 2020 delno (50 %) upokoji, za določen čas šestih mesecev pa za polovični delovni 
čas sklenil novo pogodbo o zaposlitvi. 
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Preglednica: Pregled števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019, načrt na dan 1. 1. 2020 in število 
zaposlenih na dan 1. 1. 2020 po virih financiranja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viri Realizacija 1. 1. 2019 Načrt 1. 1. 2020 Realizacija 1. 1. 2020 Odstopanje realizacije 
od načrta 

1. DRŽAVNI PRORAČUN #DEL/0!

2. PRORAČUNI OBČIN #DEL/0!

3. ZZZS IN ZPIZ #DEL/0!

4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE 
JAVNE SLUŽBE (NPR. TAKSE, PRISTOJBINE, 
KONCESNINE, RTV-PRISPEVEK)

#DEL/0!

5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU

#DEL/0!

6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE 
SLUŽBE

#DEL/0!

7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ #DEL/0!

8. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH 
MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI 
SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

#DEL/0!

9. SREDSTVA ZZZS ZA ZDRAVNIKE PRIPRAVNIKE 
IN SPECIALIZANTE, ZDRAVSTVENE DELAVCE 
PRIPRAVNIKE, ZDRAVSTVENE SODELAVCE 
PRIPRAVNIKE

#DEL/0!

10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL #DEL/0!

11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN 
PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN 
PROGRAME, NAMENJENA ZA 
INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V 
IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI

29 27,5 27 98,18

12. SREDSTVA ZA ZAPOSLENE NA PODLAGI 
ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC 
ŽLEDA MED 30. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 
2014 (URADNI LIST RS, ŠT. 17/14 IN 14/15 - 
ZUUJFO), NE GLEDE NA VIR IZ KATEREGA SE 
FINANCIRAJO NJIHOVE PLAČE

#DEL/0!

SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 
12. TOČKE 29 27,5 27 98,18

ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE 0 0 0 #DEL/0!

ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE 29 27,5 27 98,18
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Število zaposlenih po plačnih podskupinah, trajanju zaposlitve in po spolu na dan 
31. 12. 2019 
 
Inštitut je v letu 2019 zaposloval za polni delovni čas. Za polovični delovni čas je bila za tri 
zadnje mesece leta zaposlena mlada raziskovalka, ki ji je bil pri ARRS podaljšan status mlade 
raziskovalke za čas dokončanja usposabljanja, vendar največ za 1 leto. 
 
Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2019, 
v osebah 

 
 
 
Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2019, 
v FTE 

 
 

Določen čas Nedoločen čas Skupaj Določen čas Nedoločen čas Skupaj

POSLOVODNI ORGANI 
(DM plačne skupine B)

1 0 1 1 0 1

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

1 14 15 1 14 15

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

0 0 0 0 0 0

MLADI RAZISKOVALCI
 (DM H017002, H017003 IN H018001)

4 0 4 4 0 4

STROKOVNI SODELAVCI 
(DM plačne podskupine H2)

0 2 2 1 2 3

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

1 5 6 0 5 5

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

0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 7 21 28 7 21 28

Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019
(v osebah)

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019
(v osebah)

Določen čas Nedoločen čas Skupaj Določen čas Nedoločen čas Skupaj
POSLOVODNI ORGANI 
(DM plačne skupine B)

1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0

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

1,0 14,0 15,0 1,0 14,0 15,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MLADI RAZISKOVALCI
(DM H017002, H017003 IN H018001)

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

STROKOVNI SODELAVCI 
(DM plačne podskupine H2)

0,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0

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

1,0 5,0 6,0 0,0 5,0 5,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SKUPAJ 6,5 21,0 27,5 6,5 21,0 27,5

Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019
(v FTE)

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019
(v FTE)
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Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in spolu na dan 31. 12. 2019, v osebah in v 
FTE 

 
 
Na dan 31. 12. 2019 je bilo na Inštitutu zaposlenih 12 žensk in 16 moških oz. izraženo v 
odstotkih približno 43 % žensk in 57 % moških.  
 
 
Število raziskovalcev glede na skupine raziskovalnih nazivov in kategorije 
raziskovalcev po spolu, državljanstvu in starosti na dan 31. 12. 2019 
 
Preglednica: Raziskovalci po spolu in po nazivih na dan 31. 12. 2019, v osebah 

 
 
Delež žensk med mlajšimi in starejšimi raziskovalci skupaj je bil na dan 31. 12. 2019 na 
Inštitutu za novejšo zgodovino 42,1 %. 
 
 

Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj

POSLOVODNI ORGANI 
(DM plačne skupine B)

1 0 1 1,0 0,0 1,0

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

10 5 15 10,0 5,0 15,0

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

0 0 0 0,0 0,0 0,0

MLADI RAZISKOVALCI
(DM H017002, H017003 IN H018001)

1 3 4 1,0 2,5 3,5

STROKOVNI SODELAVCI 
(DM plačne podskupine H2)

2 1 3 2,0 1,0 3,0

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

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

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

0 0 0 0,0 0,0 0,0

SKUPAJ 16 12 28 16,0 11,5 27,5

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019
 (v osebah)

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019
(v FTE)

Raziskovalni naziv Kategorija raziskovalcev Moški Ženske Skupaj
Delež 

žensk (v %)

Mlajši raziskovalci 1 5 6 83,3
Starejši raziskovalci 10 3 13 23,1
Skupaj 11 8 19 42,1
Mlajši raziskovalci 0 0 0 #DEL/0!
Starejši raziskovalci 0 0 0 #DEL/0!
Skupaj 0 0 0 #DEL/0!
Mlajši raziskovalci 0 0 0 #DEL/0!
Starejši raziskovalci 0 0 0 #DEL/0!
Skupaj 0 0 0 #DEL/0!
Mlajši raziskovalci 1 5 6 83,3
Starejši raziskovalci 10 3 13 23,1
Skupaj 11 8 19 42,1

Znanstveni nazivi

Strokovno-raziskovalni nazivi

Razvojni nazivi

Skupaj
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Preglednica: Raziskovalci  po državljanstvu in po nazivih na dan 31. 12. 2019, v osebah 

 
 
Inštitut med mlajšimi raziskovalci zaposluje mlado raziskovalko, ki nima državljanstva 
Republike Slovenije. 
 
 
Preglednica: Raziskovalci po starosti in po nazivih na dan 31. 12. 2019, v osebah 

 
 
Delež mlajših raziskovalcev med vsemi raziskovalci je bil na dan 31. 12. 2019 32 %.  
 
Število novih zaposlitev, upokojitev, prenehanj pogodb o zaposlitvi za določen čas ter 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti v 
FTE v letu 2019 
 
V prvih treh mesecih leta 2019 sta se upokojila dva delavca. Odpovedi pogodb o zaposlitvi iz 
poslovnega razloga po delovnih mestih ni bilo, so pa štirim osebam prenehale pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas. S strokovnim sodelavcem VI je INZ sklenil novo pogodbo o zaposlitvi 
za določen čas za delovno mesto strokovni sodelavec. Eni mladi raziskovalki se je izteklo 
osnovno obdobje usposabljanja in jo je INZ zaposlil z novo pogodbo za določen čas za polovični 
čas, eni mladi raziskovalki, tuji državljanki, pa je pogodba prenehala zaradi poteka dovoljenja 
za bivanje v Sloveniji. Z INZ je na podlagi pravočasno vložene prošnje za bivanje v Sloveniji 
sklenila novo pogodbo o zaposlitvi za čas dokončanja usposabljanja za mlado raziskovalko. 
Program P6-0280 je v letu 2019 pridobil eno mentorsko mesto in zato je INZ s 1. 10. 2019 
polno zaposlil mladega raziskovalca. 30. 9. 2019 je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen 

Raziskovalni naziv Kategorija raziskovalcev

državljanstvo 
Republike 
Slovenije

državljanstvo 
držav, članic 

EU
državljanstvo 
drugih držav Skupaj

Mlajši raziskovalci 5 0 1 6
Starejši raziskovalci 13 0 0 13
Skupaj 18 0 1 19
Mlajši raziskovalci 0 0 0 0
Starejši raziskovalci 0 0 0 0
Skupaj 0 0 0 0
Mlajši raziskovalci 0 0 0 0
Starejši raziskovalci 0 0 0 0
Skupaj 0 0 0 0
Mlajši raziskovalci 5 0 1 6
Starejši raziskovalci 13 0 0 13
Skupaj 18 0 1 19

Znanstveni nazivi

Strokovno-raziskovalni nazivi

Razvojni nazivi

Skupaj

Raziskovalni naziv Kategorija raziskovalcev do 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 - 54 let 55 - 64 let od 65 let Skupaj
Mlajši raziskovalci 0 4 0 2 0 0 6
Starejši raziskovalci 0 0 3 4 5 1 13
Skupaj 0 4 3 6 5 1 19
Mlajši raziskovalci 0 0 0 0 0 0 0
Starejši raziskovalci 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 0 0 0 0 0 0 0
Mlajši raziskovalci 0 0 0 0 0 0 0
Starejši raziskovalci 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 0 0 0 0 0 0 0
Mlajši raziskovalci 0 4 0 2 0 0 6
Starejši raziskovalci 0 0 3 4 5 1 13
Skupaj 0 4 3 6 5 1 19

Znanstveni nazivi

Strokovno-raziskovalni nazivi

Razvojni nazivi

Skupaj
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čas prejšnjemu direktorju in s 1. 10. 2019 je iz notranjih vrst raziskovalcev sklenil pogodbo o 
zaposlitvi za določen čas za delovno mesto direktorja novi direktor. Prejšnji direktor je bil s 1. 
10. 2019 zaposlen za nedoločen čas na delovno mesto skladno z njegovim znanstvenim 
nazivom. Zaradi potreb delovnega procesa je INZ s 1. 1. 2019 sklenil novo pogodbo o 
zaposlitvi za nedoločen čas s samostojno strokovno sodelavko. 
 
Preglednica: Število novih zaposlitev, upokojitev, prenehanj pogodb o zaposlitvi za določen 
čas ter odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti v 
FTE v letu 2019 

 
 
Če povzamemo, je Inštitut za novejšo zgodovino v letu 2019 realiziral dve novi zaposlitvi za 
nedoločen čas, pet oseb pa je sklenilo z inštitutom pogodbe o zaposlitvi za določen čas (4,5 
izraženo v FTE).  
 
Število tujih raziskovalcev, gostujočih pri nas, in domačih raziskovalcev, gostujočih v 
tujini glede na trajanje gostovanja, za gostovanja daljša od enega meseca 
 
Preglednica: Gostujoči raziskovalci v letu 2019 

 
 
V letu 2019 je na Inštitutu na novejšo zgodovino gostoval 1 tuji raziskovalec iz Japonske. 14 
domačih raziskovalcev pa je gostovalo v tujini.  
 

Šifra delovnega 
mesta Naziv delovnega mesta

 Število upokojitev 
(v FTE)

Število oseb, ki jim je 
prenehala pogodba o 
zaposlitvi za določen 

čas (v FTE)

Število zaposlenih, ki 
jim je bila odpovedana 
pogodba o zaposlitvi iz 
poslovnih razlogov (ali 

iz razloga 
nesposobnosti)(v FTE)

Število novih 
zaposlitev za 

nedoločen čas (v 
FTE)

Število novih 
zaposlitev za 

določen čas (v FTE)

J016030 Samostojni strokovni sodelavec VI 1,0

J025002 Asministrator V 1,0

H019008 Znanstveni svetnik 1,0

J016038 Strokovni sodelavec VI 1,0

H027003 Strokovni sodelavec 1,0

H017002 Mladi raziskovalec 2,0 2,5

B017370 Direktor 1,0 1,0

H019006 Višji znanstveni sodelavec 1,0

SKUPAJ 2,0 4,0 0,0 2,0 4,5

do 1 mesec
od 1 do 6 
mesecev

od 6 mes. in 
1 dan do 12 
mesecev

dlje kot 12 
mesecev

Tuji raziskovalci, gostujoči pri nas (število) 1 1 0 0

Domači raziskovalci, gostujoči v tujini (število) 14 1 0 0

Države institucij iz katerih so prišli tuji 
raziskovalci (po instituciji, v kateri so 
zaposleni): Japonska Italija

Države gostovanja domačih raziskovalcev

Avstrija, Bolgarija, Češka, 
Francija, Hrvaška, Italija, 
Japonska, Madžarska, Nemčija, 
Nizozemska, Poljska, Romunija, 
Srbija, Španija, Švedska, ZDA ZDA
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Druga pojasnila 
 
Izobraževanje delavcev 
 
Dve mladi raziskovalki sta nadaljevali doktorski študij na Univerzi v Ljubljani, ena mlada 
raziskovalka je nadaljevala doktorski študij na Univerzi v Novi Gorici, novi mladi raziskovalec 
pa je s 1. 10. 2018 vpisala doktorski študij na Fakulteti za humanistične študije Univerze na 
Primorskem. 
Delavka, s katero je bil leta 2018 sklenjen sporazum o izobraževanju za dosego doktorata 
zgodovinskih znanosti (stopnja izobrazbe IX), je nadaljevala študij na Univerzi v Ljubljani. 
Delavka, ki je imela leta 2016 sklenjeno pogodbo o izobraževanju za dosego stopnje izobrazbe 
VII/2, je konec leta 2019 uspešno zaključila magistrski študij na Fakulteti za management 
Univerze na Primorskem.  
Tudi v letu 2019 je inštitut nadaljeval politiko dodatnega izobraževanja delavcev z udeležbo na 
seminarjih in na znanstvenih konferencah. Prav tako so se delavci funkcionalno izobraževali 
na seminarjih z ustrezno tematiko.  
 
 
Pojasnilo o sistemizaciji delovnih mest 
 
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na INZ sistemizira vsa delovna mesta. 
Število zaposlenih na posameznem delovnem mestu je določal letni kadrovski načrt.  
V organizacijski enoti Znanstvenoraziskovalni oddelek je bilo konec leta 2019 zaposlenih 5 
delavcev na delovnem mestu znanstveni svetnik, 1 delavec na delovnem mestu višji 
znanstveni sodelavec, 7 delavcev na delovnem mestu znanstveni sodelavec, 2 delavca na 
delovnem mestu asistent z doktoratom, 4 delavci na delovnem mestu mladi raziskovalec ter 3 
delavci na delovnem mestu strokovni sodelavec.  
V enoti Uprava – Infrastruktura so bili zaposleni na delovnem mestu direktor JRZ en delavec, 
na delovnem mestu računovodja en delavec, na delovnem mestu samostojni strokovni 
sodelavec VI dva delavca, na delovnem mestu bibliotekar en delavec in na delovnem mestu 
knjižničar V en delavec.  
V letu 2019 je bila sistemizacija spremenjena enkrat. Sprememba je izhajala iz Dogovora o 
plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki je bil dne 8. 12. 2018 objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije. To je pomenilo predvsem novo vrednotenje posameznih delovnih 
mest, ki se ovrednotijo za 1, 2 ali 3 plačne razrede več, izplačevanje višjih plač pa je bilo 
časovno porazdeljeno na čas od 1. 1. 2019 (vsa delovna mesta 1 plačni razred), 1. 11. 2019 
(dodaten plačni razred za vsa delovna mesta nad 26. plačnim razredom) in 1. 9. 2020 (dodaten 
plačni razred za vsa delovna mesta, za katera se zahteva specializacija, magisterij znanosti 
ali doktorat znanosti). Spremembe in dopolnitve Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji 
delovnih mest Inštituta za novejšo zgodovino je Upravni odbor INZ potrdil 18. 1. 2019. 
 
  



59 
 

RAČUNOVODSKO POROČILO 

Računovodska izhodišča in informacije 
 
Inštitut za novejšo zgodovino je pri FURS voden pod davčno številko 43695990 in ni 
zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost. 
Inštitut za novejšo zgodovino je v primeru izkazanega davčnega prihodka zavezanec za DDPO. 
 
Sodila za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe ter dejavnosti prodaje blaga in 
storitev na trgu: med prihodke prodaje blaga in storitev na trgu so uvrščeni prihodki od 
najemnin za službeno stanovanje. Vsi ostali prihodki sodijo med prihodke javne službe. 
Posledično so tudi vsi odhodki v povezavi s službenim stanovanjem (amortizacija, stroški 
upravljanja stanovanja, stroški rezervnega sklada za stanovanje) izkazani med odhodki na trgu; 
ostali stroški poslovanja so razporejeni med odhodke javne službe. Delež tržne dejavnosti 
znaša 0,16 % skupnih prihodkov poslovnega leta. 
Inštitut v letu 2019 ni imel odprtih terjatev oz. obveznosti iz naslova sodnih ali drugih odločb 
ter izvensodnih poravnav.  
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Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 
1.del: 

v EUR (brez centov) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekočega leta 2019 Prejšnjega leta 2018

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001 114.475 76.084

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE

002 35.695 36.673

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 31.033 25.263
02 NEPREMIČNINE 004 25.697 25.697
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 16.504 15.733
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.025.566 947.800
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 

SREDSTEV
007 924.946 893.090

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 530.167 530.790

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

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 418.452 427.970
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.853 1.967
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA
017 68.563 76.690

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 12.578 22.967
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 28.721 1.196

C) ZALOGE

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

023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0
34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023)

032 644.642 606.874

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0

Členitev skupine 

kontov Naziv skupine kontov

Oznaka 

za AOP

Znesek



61 
 

2.del: 
v EUR (brez centov) 

 
 
 
Pojasnila k bilanci stanja: 
Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba 
dolgoročnih rezervacij: dolgoročnih rezervacij na skupinah kontov 93 (AOP 048) nimamo 
oblikovanih. 
 
Metodo vrednotenja zalog gotovih izdelkov in zalog nedokončane proizvodnje: glede na 
specifiko dejavnosti ne vodimo zalog gotovih izdelkov in nedokončane proizvodnje.  
 
Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlog 
neplačila:  

• kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) v višini 1.853 EUR izkazujejo obveznosti 
fizičnih in pravnih oseb za plačilo knjig in periodičnih znanstvenih publikacij, 
prvenstveno namenjene promocijski dejavnosti inštituta. Terjatve so bile v večini že 
poravnane letos; neplačane obveznosti kupcev redno spremljamo ter izterjujemo, 

Tekočega leta 2019 Prejšnjega leta 2018
1 2 3 4 5

Členitev skupine 
kontov Naziv skupine kontov

Oznaka 
za AOP

Znesek

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

034 175.660 186.809

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 84.109 77.921
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 27.088 37.867
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 17.453 21.150
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA
039 10.424 5.623

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 36.586 44.248

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)

044 468.982 420.065

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

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

050 0 0

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

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 200 200
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA
056 461.085 405.888

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 7.697 13.977
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060 644.642 606.874

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0



62 
 

• kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) v višini 
68.563 EUR izkazujejo preostalo decembrsko dotacijo ARRS in terjatve do drugih 
uporabnikov proračuna; terjatve so bile že poravnane v zakonitem roku;  

• druge kratkoročne terjatve (AOP 020) v višini 12.578 EUR izkazujejo neplačane terjatve 
za refundacije bolniških staležev in invalidnin, pogodbene obveznosti za plačilo 
sofinanciranja založniške dejavnosti ter terjatve do zaposlenih za premije 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (plačana premija za 1/2020, poravnana z 
odtegljaji decembrske plače, izplačane v januarju 2020).  

 
Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih neplačila:  
 

• kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 021) izkazujejo obveznosti za obračunane 
plače 12/2019, izplačane v januarju 2020,  

• kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) izkazujejo obveznosti za plačila 
dobaviteljem za prejeti material in storitve; obveznosti so bili poravnane v zakonitem 
roku,  

• druge kratkoročne obveznosti (AOP 038, AOP 039) zajemajo obveznosti za davke in 
prispevke decembrskih plač in honorarjev, izplačanih v prvi polovici januarja 2020 v 
višini 17.453 EUR ter obveznosti za plačilo obratovalnih stroškov, šolnin in drugih 
stroškov tekočega poslovanja, zaračunanih s strani proračunskih uporabnikov v višini 
10.424 EUR. Vse obveznosti so bile oz. bodo poravnane v zakonitem roku.  

 
Viri sredstev, uporabljeni za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena 
dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) so 
izkazani v tabeli investicijskih vlaganj (3.11 Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih 
vlaganjih)  
 
Naložbe prostih denarnih sredstev: 0 EUR; prostih denarnih sredstev v letu 2019 nismo nalagali 
v sistem upravljanja z denarnimi sredstvi EZR države. 
 
Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev: stalna sredstva so se povečevala v 
skladu s finančnim načrtom in realnimi potrebami poslovanja. Ob koncu leta so se poleg 
rednega odpisa kot posledice amortizacije zmanjšala zaradi fizične obrabe oz. zastarelosti. Na 
tak način je bilo izločenih in fizično odstranjenih 14 kosov opreme v skupni vrednosti 6.090 EUR. 
Vsi odpisani kosi so bili brez knjigovodske sedanje vrednosti, saj so bili dokončno amortizirani 
v preteklih letih.  
  
Izvenbilančnih kontov in stanj v letu 2019 ni bilo oblikovanih.  
 
Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti:  
 

leto nabave vrsta odpisane opreme in delež glede na vso opisano opremo v uporabi 
2002 - 2017 računalniki in strežniki 45 % 
1997 - 2009 pisarniške mize, stoli, omare in drugo pohištvo 40 % 
1999 - 2016 ostala računalniška oprema (monitorji, tiskalniki, skenerji, ipd.) 6 % 
1997 - 2008 telefonska centrala in telefoni 6 % 
1983 - 2015 druga oprema za opravljanje dejavnosti  2 % 
2010 - 2015 računalniška programska oprema, licence 1 % 
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Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme: med posebno raziskovalno opremo štejemo zgolj 
strežnike, ki so bili konec leta 2019 nabavljeni v okviru črpanja prihodkov iz naslova izvajanja 
investicijskega projekta »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost 
slovenskega RRI prostora – RI-SI – DARIAH«, ki ga sofinancira Republika Slovenija, MIZŠ in 
EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za nakup raziskovalne opreme 2019-2020. 
Oprema je bila v celoti prevzeta konec leta 2019, amortizirati oz. odpisovati pa se bo začela z 
aktivacijo v začetku leta 2020.  
 
V letu 2019 se stanje na pasivnih časovnih razmejitvah izkazuje v višini 36.586 EUR, kar je 
17,32 % manj od leta 2018. Razmejitve so oblikovane za naslednje namene:   

• vnaprej obračunani odhodki v višini 268,37 EUR 
• kratkoročno odloženi prihodki javne službe v višini 17.900 EUR 
• kratkoročno odloženi prihodki za nezaključeno projektno delo ARRS po raziskovalnih 

programih in temeljnih aplikativnih projektih v višini 6.168,17 
• kratkoročno prihodki za nedokončane doktorske disertacije mladih raziskovalcev v 

višini 6.249,21 EUR 
• kratkoročno odloženi prihodki bilateralnega sodelovanja v višini 6.000 EUR 

 
Druga pojasnila - kazalci bilance stanja:  

• stopnja odpisanosti opreme: 89,47 % 
• delež nepremičnin v sredstvih v dolgoročnih sredstvih: 8,03 % 
• delež opreme v sredstvih: 87,90 % 
• delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih: 20,83 % 

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
v EUR (brez centov) 

 
 
Natančnejša pojasnila v zvezi s stanjem in gibanjem neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev so navedena v obrazložitvi bilance stanja ter izkaza denarnega toka.  

Naziv
Oznaka za 

AOP

Nabavna 
vrednost 

(1.1.)

Popravek 
vrednost 

(1.1.)

Povečanje 
nabavne 
vrednosti

Povečanje 
popravka 
vrednosti

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti Amortizacija

 Neodpisana 
vrednost (31.12.)

 
Prevrednotenj

e zaradi 
okrepitve 

Prevrednotenj
e zaradi 

oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 

(3-4+5-6-7+8-9) 11 12
I. Neopredmetena sredstv a in opredmetena 

osnov na sredstv a v  uprav ljanju
(701+702+703+704+705+706+707)

700 1.010.170 934.086 82.879 0 6.091 6.091 44.488 114.475 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske prav ice 702 36.673 25.263 150 0 1.128 1.128 6.898 4.662 0 0
C. Druga neopredmetena sredstv a 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 705 25.697 15.733 0 0 0 0 771 9.193 0 0
F. Oprema 706 947.800 893.090 82.729 0 4.963 4.963 36.819 100.620 0 0

G. Druga opredmetena osnov na sredstv a 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Neopredmetena sredstv a in opredmetena 

osnov na sredstv a v  lasti
(709+710+711+712+713+714+715)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske prav ice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstv a 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnov na sredstv a 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Neopredmetena sredstv a in 

opredmetena osnov na sredstv a v  
f inančnem najemu

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

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske prav ice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstv a 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnov na sredstv a 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
v EUR (brez centov) 

 
 
INZ ne izkazuje stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
  

Naziv

Oznaka za 

AOP

Znesek naložb 

in danih posojil  

(1.1.)

Znesek 

popravkov 

naložb in 

danih posojil 

Znesek 

povečanja 

naložb in 

danih posojil

Znesek 

povečanj 

popravkov 

naložb in 

Znesek 
zmanjšanja 

naložb in danih 
posojil

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 

naložb in danih 

Znesek naložb 
in danih 

posojil (31.12.)

Znesek 
popravkov 

naložb in danih 
posojil (31.12.)

Knjigovodska 
vrednost 

naložb in danih 
posojil (31.12.)

Znesek 
odpisanih 

naložb in danih 
posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12
I. Dolgoročne f inančne naložbe

(801+806+813+814)

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Naložbe v  delnice

(802+803+804+805)

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v  delnice v  jav na podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v  delnice v  f inančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v  delnice v  priv atna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v  delnice v  tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v  deleže

(807+808+809+810+811+812)

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v  deleže v  jav na podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v  deleže v  f inančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v  deleže v  priv atna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v  deleže držav nih družb, ki imajo 

obliko d.d.

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v  deleže držav nih družb, ki imajo 

obliko d.o.o.

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v  deleže v  tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v  plemenite kov ine, drage 

kamne, umetniška dela in podobno

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe

(815+816+817+818)

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje, preneseno 

jav nim skladom

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v  last drugim 

prav nim osebam jav nega prav a, ki imajo 

premoženje v  sv oji lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 

doma

817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v  

tujini

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti

(820+829+832+835)

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno dana posojila

(821+822+823+824+825+826+827+828)

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila jav nim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila jav nim 

podjetjem

823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila f inančnim 

institucijam

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila priv atnim 

podjetjem

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim rav nem 

držav e

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila držav nemu 

proračunu

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v  tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 

v rednostnih papirjev

(830+831)

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih v rednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih v rednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depoziti

(833+834)

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslov nim 

bankam

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Skupaj

(800+819)

836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2019 
 

v EUR (brez centov) 

 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu s pravilnikom o letnih 
poročilih in zajema celotno poslovanje INZ v letu 2019. Odstopanja med rebalansom 
finančnega načrta II in realizacijo poslovanja v letu 2019 so pojasnjena v 9. točki 
računovodskega poročila. 

Tekočega leta 2019

Prejšnjega leta 

2018

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(861+862-863+864)

860 1.508.219 1.453.531

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.508.219 1.453.531

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 0 3

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)

867 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)

870 1.508.219 1.453.534

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)

871 389.664 362.129

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 25.185 24.359

461 STROŠKI STORITEV 874 364.479 337.770

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)

875 1.052.074 1.036.280

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 810.877 809.247

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 131.675 131.925

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 109.522 95.108

462 G) AMORTIZACIJA 879 37.790 47.087

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 881 27.350 4.025

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 91 0

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 720

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

(885+886)

884 831 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 831 0

N) CELOTNI ODHODKI

(871+875+879+880+881+882+883+884)

887 1.507.800 1.450.241

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)

888 419 3.293

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)

889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)

891 419 3.293

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja

893 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju 
(celo število)

894 27 27

Število mesecev poslovanja 895 12 12

Členitev 

podskupin kontov Naziv podskupine konta

Oznaka 

za AOP

Znesek
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Celotni prihodki (AOP 870) so znašali 1.508.219 EUR, kar je za 3,76 % več kot 2018. Višje 
izkazani prihodki so posledica v letu 2019 na novo pridobljenih temeljnih aplikativnih projektov 
in višje cene raziskovalne ure. Sestava prihodkov 2019:  
 

 
  

 
Celotni odhodki (AOP 887) so znašali 1.507.800 EUR in so bili za 3,97 % višji kot v 2018.  
 
Stroški dela (AOP 875) so v letu 2019 znašali 1.052.074 EUR, v primerjavi z letom 2018 pa 
so se povečali za 1,52 %. Zvišanje je posledica upoštevanja rednih napredovanj javnih 
uslužbencev in kadrovskih sprememb. 
 
Analitično so stroški dela v 2019 zajemali:   

• skupaj sredstva za osnovne plače: 746.538 EUR,  
• sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela: 4.693 EUR (iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu 0 EUR),  
• povečanje plač zaradi vpliva napredovanj na delovnem mestu v EUR: 51.825,75 EUR 

(osnovni BOD pri polno zaposlenih delavcih)   
• sredstva za regres za letni dopust: 24.456 EUR 
• dodatek za delovno dobo zaposlenih: 42.585 EUR  
• sredstva, izplačana za jubilejne nagrade: 3.869 EUR,  
• sredstva za odpravnine ob upokojitvi: 27.338 bruto (drugih odpravnin ni bilo izplačanih)  
• sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 10.737 EUR,  
• sredstva za regresirano prehrano zaposlenih: 20.902 EUR,  
• sredstva za povračila stroškov na delo in z dela: 23.200 EUR  
• delež stroškov dela v celotnih odhodkih: 69,78 %, 

 
Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871) so znašali 389.664 EUR; v primerjavi z letom 
2018 so se povečali za 7,6 %.  
 
Ključne postavke materiala zajemajo:  
Stroški ogrevanja posl. stavbe po toplotnem števcu 9.609 
Stroški električne energije 4.811 
Stroški pisarniškega materiala 3.450 
Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje 2.913 
Stroški strokovne literature 2.365 
Stroški ostalega materiala 2.036 
skupaj stroški materiala v 2019 v EUR 25.185 

 
 

Prihodki iz javnih financ (redne dotacije po pogodbah ARRS) 94%
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  (sofinanciranje 
raziskovalnega dela kot del javne službe) 2%
Prihodki od porabe ali odprave rezervacij za nedokončano 
raziskovalno delo (raz.programi, raz.projekti, infrastrukturni program, 
MR) 2%
Prihodki od prodaje znanstvene literature in periodike 1%
Prihodki od povračil stroškov na tujem trgu 1%
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Ključne postavke storitev zajemajo:  
Tekoče vzdrževanje in nadgradnje portala Sistory 70.986 
Kilometrine, dnevnice in drugi stroški službenih poti 38.357 
Bruto strošek honorarjev zunanjih sodelavcev po pogodbah 35.781 
Tiskanje, prelom, fotokopije,priprava za tisk, digitalizacija, 
ipd. 34.237 
Občasna dela študentov 33.742 
Tekoče vzdrževanje računalnikov in ostale opreme 25.564 
Fizično varovanje stavbe in premoženja 20.958 
Zdravstvene, revizorske in ostale intelektualne storitve 19.298 
Odvetniške in notarske storitve 15.008 
Računalniške storitve, skeniranje, ipd 13.737 
Čiščenje poslovnih prostorov 11.997 
Prevajalske storitve 10.711 
Pošta, telefon, internet, kurirska služba 6.194 
Stroški izobraževanja, šolnine in seminarji 6.092 
Stroški reprezentance 4.619 
Najemnine opreme in prostorov 3.968 
Stroški lektoriranja 3.486 
Objave v medijih 2.569 
Poraba vode in komunalne storitve 2.070 
Bruto sejnine članom UO 1.975 
Varstvo pri delu in varstvo pred požarom 1.130 
Ostali stroški (medknjižnične izposoje, bančnih storitev, 
upravljanja in tekočega vzdrževanja posl.prostorov…) 2.002 
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Amortizacija (AOP 879): odhodke 2019 so posledica rednih letnih odpisov opreme (osnovna 
sredstva po registru osnovnih sredstev) in rednega odpisa knjižničnega gradiva (nabave knjig, 
publikacij in ostalega gradiva za delovanje knjižnice). Amortizacija je bila obračunana skladno 
z veljavnimi predpisi (ZDDPO-2), v katerem so določene stopnje odpisov osnovnih sredstev 
proračunskih uporabnikov. Odpis knjižničnega gradiva se vodi in odpisuje kot drobni inventar.    
 

 
 
 
Druga pojasnila:  
 
Celotni prihodki na zaposlenega (AOP 870/AOP 894): 55.860 EUR 
Celotni odhodki na zaposlenega (AOP 887/AOP 894): 55.844 EUR 
Povprečni stroški dela na zaposlenega (AOP 875/AOP 894): 38.966 EUR 
 
Posamične postavke v izkazu, ki vrednostno bistveno odstopajo od predhodnega leta (2018) 
oz. zadnjega rebalansa finančnega načrta za leto 2019: največji odmik od rebalansa II pa tudi 
v primerjavi z letom 2018, nastaja pri drugih stroških poslovanja (AOP 881). Do odmika 
prihaja iz dveh razlogov:  

• zaradi neustreznega izdajanja računov s strani dobaviteljev (večino računov za 
založniške storitve iz leta 2018 smo prejeli v prvi polovici leta 2019 po oddanem letnem 
poročilu, končno stanje je bilo z dobavitelji usklajeno šele ob koncu leta 2019) 

• od začetka leta 2019 smo zavezani za plačevanje prispevkov oz. stroškov kvote za 
zaposlovanje invalidov, kar letno znese 6.827,00 EUR (prispevek smo dolžni 
nakazovati od upokojitve invalida, to je od februarja 2019 dalje).   

 
Finančni odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki AOP (882, 886): postavke 
izkazujejo parske izravnave, uskladitve stanj s kupci in oblikovane popravke neizterljivih 
terjatev iz preteklih let, pri katerih bi stroški sodne izterjave stali več kot vrednost posamezne 
odprte terjatve.  
 
Finančne učinke varčevalnih oz. sanacijskih ukrepov (če so bili sprejeti): kljub sprejetemu 
sanacijskemu načrtu, ki je bil prvenstveno oblikovan zaradi nižjih ustanoviteljskih obveznosti, 
finančnih učinkov ob koncu leta 2019 še ne moremo beležiti.  
  
Presežek prihodkov(AOP 888) v letu 2019 znaša 419,04 EUR, kar je posledica hitre reakcije 
uprave ter podpore raziskovalcev, ki so pod novim vodstvom podprli ter pričeli z izvedbo prvih  
sanacijskih ukrepov, s katerim je bil seznanjen tudi Upravni odbor in posledično ustanovitelj.   

vrsta sredstev višina amortizacije 
2019

v breme prihodkov 
javne službe 

(ARRS)

v breme prihodkov 
tržne dejavnosti

v breme 
presežkov, 

namenjenih za 
investiranje v 
raziskovalno 

opremo
neopredmetena osnovna sredstva 6.898 6.883 0 15

opredmetena osnovna sredstva 37.590 30.136 771 6.684

skupaj amortizacija v letu 2019 44.489 37.019 771 6.699
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. do 
31. 12. 2019 
 

v EUR (brez centov) 

 
 
Skladno s tabelo in predhodnimi pojasnili skoraj vse prihodke in odhodke pripisujemo 
delovanju javne službe, prihodki od prodaje storitev na trgu pa izkazujemo zgolj v povezavi s 
prejeto najemnino za službeno stanovanje ter stroški, ki so povezani z njim. Javna služba tako 
predstavlja 99,84 % poslovanja, tržna dejavnost pa 0,16 %.  
 

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki za izvajanje 

javne službe 

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki od prodaje 
blaga in storitev na 

trgu
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)

660 1.505.819 2.400

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 1.505.819 2.400

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0
762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0
763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)

670 1.505.819 2.400

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)

671 388.035 1.629

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0
460 STROŠKI MATERIALA 673 24.440 745
461 STROŠKI STORITEV 674 363.595 884

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675 1.052.074 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 810.877 0
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 131.675 0
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 109.522 0

462 G) AMORTIZACIJA 679 37.019 771
463 H) REZERVACIJE 680 0 0
465 J) DRUGI STROŠKI 681 27.350 0
467 K) FINANČNI ODHODKI 682 91 0
468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)

684 831 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 831 0

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)

687 1.505.400 2.400

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)

688 419 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)

689 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0
del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 

od dohodka
(688-690)

691 419 0

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 
od dohodka
(689+690) oz. (690-688)

692 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja

693 0 0

Členitev 
podskupin kontov Naziv podskupine konta

Oznaka 
za AOP

Znesek
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Sodila za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe ter dejavnosti prodaje blaga in 
storitev na trgu: med prihodke prodaje blaga in storitev na trgu so uvrščeni prihodki od 
najemnin za službeno stanovanje, ki letno znašajo 2.400 EUR (AOP 660). Cena je enaka kot 
v letu 2018, ko je bilo stanovanje oddano v najem delavcu inštituta za obdobje 3 let. Postopek 
oddaje v najem je bil izveden v skladu s pravilnikom. Najemnina se določa s primerljivo ceno 
najema garsonjere v Domu podiplomskih študentov. Vsi ostali prihodki sodijo med prihodke 
javne službe.  
 
Posledično so tudi vsi odhodki v povezavi s službenim stanovanjem (amortizacija, stroški 
upravljanja stanovanja, stroški rezervnega sklada za stanovanje) izkazani med odhodki na trgu; 
ostali stroški poslovanja so razporejeni med odhodke javne službe. Delovne uspešnosti zaradi 
nizkega presežka ne izplačujemo. Zaradi slabega finančnega položaja smo minimalen 
presežek prihodkov iz tržne dejavnosti namenili sofinanciranju novoletne pogostitve v 
poslovnih prostorih, ki so se je udeležili zaposleni in zunanji sodelavci inštituta.  
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 
1. do 31. 12. 2019 
 
1.del: 

v EUR (brez centov) 

 
 
 
Skupni prihodki po denarnem toku (AOP 401): 1.542.814 EUR so v primerjavi z letom 2018 
višji za 3,83 %.  
 
Prihodki iz sredstev javnih financ (AOP 403): prejeta namenska sredstva iz državnega 
proračuna za tekoče izvajanje raziskovalne dejavnosti so v primerjavi z letom 2018 višja za 
1,06 %. Prihodki javnih financ zajemajo: 

• nakazana namenska sredstva za tekoče izvajanje raziskovalne dejavnosti na podlagi 
pogodb z ARRS v višini 1.426.235 EUR, ki so v primerjavi z letom 2018 nižja za 3,43 %;  

• 20 % delež črpanja prihodkov iz naslova izvajanja investicijskega projekta »Razvoj 
raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora 

Tekočega leta Prejšnjega leta
1 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)

401 1.553.854 1.498.893

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)

402 1.551.454 1.496.493

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)

403 1.492.471 1.476.836

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)

404 1.448.313 1.476.836

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 1.437.274 1.476.836

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 11.039 0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409)

407 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)

410 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)

413 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije

419 44.158 0

Členitev 
kontov Naziv konta

Oznaka 
za AOP

Znesek
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– RI-SI – DARIAH«, ki ga sofinancira Republika Slovenija, MIZŠ za nakup raziskovalne 
opreme 2019-2020 v višini 11.039 EUR;  

• 80 % delež črpanja prihodkov iz naslova izvajanja investicijskega projekta »Razvoj 
raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora 
– RI-SI – DARIAH«, ki ga sofinancira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za 
nakup raziskovalne opreme 2019-2020 v višini 44.157,36 (AOP 419).  
 

Preglednica: Realizacija prihodkov iz proračuna RS za leto 2019 po virih in namenih po 
denarnem toku – javna služba (v EUR brez centov) 

 

 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (AOP 420): Izkazano stanje v višini 
58.983 EUR zajema druga sofinanciranja javne službe:  

• plačila prodanih znanstvenih publikacij in medknjižničnih izposoj v višini 11.838 EUR; 
• sofinanciranje znanstvenega tiska in raziskovalnega dela s strani naročnikov raziskav 

v višini 39.368 EUR;  
• prejeta povračila s strani tujih organizatorjev za udeležbe na mednarodnih 

znanstvenih sestankih v višini 7.777 EUR 
 
Neproračunski prihodki za izvajanje javne službe so v primerjavi z letom 2018 višji za 
39.326 EUR, kar predstavlja 300 % povečanje glede na preteklo leto. Poleg črpanja sredstev 
EU predstavljajo največjo strukturno spremembo v primerjavi s poslovanjem preteklega leta.  

 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431): Prihodki od najemnin službenega 
stanovanja v višini najemne pogodbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodki glede na namen Finančni 
načrt 2019

Realizacija 
2019

Realizacija 
2019 / 

Finančni 
načrt 2019

a b c d e=d/c*100

A+B+C Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419) 1.436.437 1.492.471 104
A. Vir ARRS 1.381.240 1.437.274 104
B. Vir: MIZŠ 55.197 55.197 100
B1. CRP #DEL/0!
B2. Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov 55.197 55.197 100
B3. Investicije in investicijsko vzdrževanje #DEL/0!
B4. Ostalo – vir MIZŠ #DEL/0!
C. Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.) #DEL/0!
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2. del: 

 

Skupni odhodki po denarnem toku (AOP 437): 1.560.118 EUR so se v primerjavi z letom 
2018 povečali za 11,11 % 

Presežek odhodkov nad prihodki (AOP 486): 17.304 EUR, vendar to ne predstavlja 
likvidnostnega tveganja, saj je stanje na bančnem računu pozitivno, vse obveznosti pa plačane 
v zakonitem roku. Kljub negativnemu izkazu po načelu denarnega toka inštitut nikoli ni imel 
težav s solventnostjo, za kar si bomo prizadevali tudi v prihodnje.   

Druga pojasnila v zvezi z odhodki poslovnega leta so podrobneje že podana pri Izkazih 
prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu, zato navajamo zgolj sestavo odhodkov in 
poudarjamo bistvene vrednosti, ki odstopajo v primerjavi s poslovanjem v 2018:  

• plače, dodatki, prispevki delodajalcev in druga izplačila zaposlenim (AOP 439, 
447) znašajo 1.044.902 EUR, v primerjavi z letom 2018 so višje za 1,8 %;  

• izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (AOP 453) znašajo 
440.110 EUR, kar v primerjavi z letom 2018 predstavlja 24,44 % povečanje;   

• investicijski odhodki (AOP 470) se zaradi rednega investiranja v raziskovalno 
opremo v skladu z načrtom povečali za 306,60 % oz. 48.991,22 EUR;  

• odhodki od prodaje na trgu (AOP 481) so izenačeni s prihodki in znašajo 2.400 EUR. 

v EUR (brez centov)

Tekočega leta Prejšnjega leta
Členitev 
kontov Naziv konta

Oznaka 
za AOP

Znesek

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)

420 58.983 19.657

del 7102 Prejete obresti 422 0 0

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0

7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 487 0 0

7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 51.206 15.357

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 4.300

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 0 0

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada 489 0 0

784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU 490 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 430 7.777 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433)

431 2.400 2.400

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 2.400 2.400

del 7102 Prejete obresti 433 0 0
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3. del: 

 

 
 
Največja odstopanja v primerjavi z 2018 so nastala na postavkah  

• izplačanih odpravnin in jubilejnih nagrad (drugi izdatki zaposlenim, AOP 446) kjer 
izkazujemo povečanje v višini 25.894 EUR,  

• pisarniškega in splošnega materiala in storitev (AOP454), kjer so se izdatki 
povečali za 73.600 EUR; povišanje je posledica prepozno izdanih računov za 
založniške in tiskarske storitve ter rednega povečanja stroškov oglasnih in drugih 
intelektualnih storitev   

• izplačanih najemnin (AOP 460), kjer zaradi najema dvorane ob 60-letnici INZ 
izkazujemo povečanje v višini 3.020 EUR,  

• drugi operativni stroški (AOP 464) so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 
28.272 EUR, kar je posledica večjega obsega dela zunanjih sodelavcev (honorarni 
sodelavci in študentje) kot posledica rednega dela, deloma pa tudi zaradi priprav na 
selitev ter izplačevanja prispevkov kvote zaposlovanja invalidov 

 
 
 
 

v EUR (brez centov)

Tekočega leta Prejšnjega leta
Členitev 
kontov Naziv konta

Oznaka 
za AOP

Znesek

II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)

437 1.560.118 1.404.118

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438 1.557.718 1.403.842

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)

439 903.985 884.314

del 4000 Plače in dodatki 440 802.575 801.458

del 4001 Regres za letni dopust 441 24.235 24.652

del 4002 Povračila in nadomestila 442 43.688 48.464

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 4.637 4.802

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 1.983

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 28.850 2.955

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)

447 140.917 142.132

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 71.438 71.530

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 57.373 57.304

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 484 485

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 808 808

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 10.814 12.005
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4. del: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR (brez centov)

Tekočega leta Prejšnjega leta
Členitev 
kontov Naziv konta

Oznaka 
za AOP

Znesek

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453 440.110 353.682

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 244.353 170.753

del 4021 Posebni material in storitve 455 589 1.396

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 20.358 21.792

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 686 2.178

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 40.262 33.559

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 29.498 50.933

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 6.852 3.832

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 97.512 69.239

403 D. Plačila domačih obresti 464 1 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0
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5. del: 

 

 
 
Pri Izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku je izkazan presežek odhodkov nad 
prihodki, zato izračuna po peti točki prvega odstavka 9.i. člena Zakona o javnih financah ne 
prilagamo.  

 

 

 
 
 

v EUR (brez centov)

Tekočega leta Prejšnjega leta
Členitev 
kontov Naziv konta

Oznaka 
za AOP

Znesek

J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

470 72.705 23.714

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 70.756 10.814

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 312

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 1.949 12.588

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 
inženiring

479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482 + 483+ 484)

481 2.400 276

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu

482 0 0

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu

483 0 0

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 2.400 276

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)

485 0 94.775

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

486 6.264 0
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Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. do 
31. 12. 2019 

v EUR (brez centov) 

 
 
Inštitut ne izdaja posojil, zato so vse postavke v tabeli neizpolnjene.  
 
  

Tekočega leta 2019
Prejšnjega leta 

2018

1 2 3 4 5
750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)
500 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali 

občin
503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od f inančnih institucij 504 0 0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0
7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0
7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0
7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0
7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0
440 V. DANA POSOJILA

(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)
512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0
4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0
4403 Dana posojila f inančnim institucijam 516 0 0
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0
4405 Dana posojila občinam 518 0 0
4406 Dana posojila v tujino 519 0 0
4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0
4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0
4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512)

524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500)

525 0 0

Členitev kontov Naziv konta
Oznaka 
za AOP

Znesek
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2019 
 

v EUR (brez centov) 

 
 
 
Inštitut ne najema kreditov, zato so postavke v tabeli neizpolnjene. 
 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov izkazuje zmanjšanje sredstev na računih v 
višini 6.264 EUR. Dejansko stanje na podračunu UJP je na dan 31. 12. 2019 znašalo 
418.452,20 EUR, zato likvidnost inštituta ni ogrožena. 
 
  

Tekočega leta Prejšnjega leta
1 2 3 4 5
50 VII. ZADOLŽEVANJE

(551+559)
550 0 0

500 Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)

551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)

560 0 0

550 Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)

561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)

570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)

571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)

572 0 94.775

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)

573 6.264 0

Členitev 
kontov Naziv konta

Oznaka 
za AOP

Znesek
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Odstopanja med realizacijo leta 2018, rebalansom finančnega načrta za leto 2019 in 
realizacijo poslovanja v letu 2019  
 
Pomembna odstopanja so navedena že pri pojasnilih izkazov poslovanja. Prilagamo tudi 
razpredelnici z izračuni. 
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Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

 

 
 
Dovoljenega obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu iz leta 2019 ne predvidevamo izplačati v letu 2020. Neizplačanega dela delovne 
uspešnosti iz leta 2018 v letu 2019 nismo izplačali. 
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Priloga:  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 
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Informacije o javnem raziskovalnem zavodu: 
 

Inštitut za novejšo zgodovino 
Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 

Tel. +386 1 200 31 20 
Faks  +386 200 31 60 


