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1 POUDARKI ZA LETO 2010 
 

Število raziskovalnih projektov: 11 

 Represija v Sloveniji med letoma 1945 in 1963 : strukturna analiza različnih etap povojnih 

pobojev in drugih oblik represije; objava temeljnih virov in seznamov (J62297-0501), od 1. 5. 

2009 do 30. 4. 2012. 

 Manevrska struktura Narodne zaščite v organih za notranje zadeve leta 1990 (L62309-0501), 

od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2012. Nosilec Inštitut za novejšo zgodovino, sodelujoči organizaciji 

Filozofska fakulteta UL, Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za druţbene vede UL. 

 Podoktorski projekt: Slovenci in protislovja juţnoslovanskih integracijskih ideologij do 1914 

(Z6-0712),  od 1.3. 2008 – 28. 2. 2010. 

 Poloţaj in vloga Slovenije v jugoslovanski drţavi po drugi svetovni vojni (1945-1991), od 1. 5. 

2010 do 30. 4. 2013. Nosilec Inštitut za novejšo zgodovino, sodelujoča organizacija Inštitut 

Nove revije. 

 Preverjanje ţrtev druge svetovne vojne in neposredno po njej po matičnih knjigah, od 1. 10. 

2010 do 30. 9. 2012. Nosilec Inštitut za novejšo zgodovino 

 Drţavni zbor – slovenski demokratični zakonodajni organ 1992-2012; dvajset let delovanja, 

vodja projektne skupine dr. Jure Gašparič 

 Komparativna analiza japonskih učbenikov za zgodovino: strukture, vsebine, interpretacije, 

vodja projektne skupine dr. Peter Vodopivec (bilateralni projekt Slovenija – Japonska) 

 Češka in slovenska druţba na poti v moderno : gospodarsko, politično in kulturno sodelovanje 

čeških deţel/ Češkoslovaške /Jugoslavije v 19. In 20. stoletju, vodja projektne skupine dr. 

Ţarko Lazarevič (bilateralni projekt Slovenija – Češka) 

 Zgodovina in spomin – Slovaška in Slovenija v srednjeevropskih integracijskih in 

dezintegracijskih procesih v 19. in 20. stoletju, vodja projektne skupine dr. Jure Gašparič 

(bilateralni projekt Slovenija-Slovaška) 

 Svoboda govora in tiska ter njeno omejevanje v Sloveniji 1945-1991. Nosilec projekta dr. 

Mateja Reţek (Inštitut Nove revije), sodelujoča organizacija INZ. 

 Gospodarsko-socialni poloţaj prebivalstva na Slovenskem na prehodu iz fevdalizma v 

kapitalizem, od 31. 5. 2009 do 1. 2. 2011. Nosilec ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 

sodelujoča organizacija INZ. 

Število raziskovalnih programov: 2 

Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju (P6-0281), od 1. 1. 

2009 do 31. 12. 2013. 

Vodja programske skupine dr. Jurij Perovšek, znanstveni svetnik; raziskovalna skupina 

šteje 19 sodelavcev (1 dopolnilno zaposlen). 

Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju (P6-0280) v 

trajanju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013. 

Vodja programske skupine dr. Ţarko Lazarevič, znanstveni svetnik; raziskovalna skupina 

šteje 11 sodelavcev (1 dopolnilno zaposlen). 

Infrastrukturni program: 1 

Raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja, od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014, vodja dr. 

Mojca Šorn. 
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Število projektov iz OP EU: 1 

DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), od 1. 9. 2008 do 31. 8. 

2010. Partner: Inštitut za novejšo zgodovino  

Towards a European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) , projekt v okviru 7. OP, pridruţeni 

partner INZ, sodelavec dr. Andrej Pančur (od 1. 1. 2011) 

 

Trije najpomembnejši dogodki na Inštitutu za novejšo zgodovino: 

 Okrogla miza Iz Avstrije v Jugoslavijo, 11. februarja 2010. 

 Okrogla miza Portal Zgodovina Slovenije – SIstory,  18. marca 2010 

 Okrogla miza Slovensko-italijanska kulturno-zgodovinska komisija, 5. novembra 2010 

 

5 najpomembnejših doseţkov na področju znanosti: 

 Mednarodna znanstvena konferenca Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem. 

Ljubljana, 23. - 24. septembra 2010 

 Znanstvena konferenca Osebnost dr. Marka Natlačena, Ljubljana 15. decembra 2010  

 Znanstvena konferenca Mesto in gospodarstvo: mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju. 

Maribor 26. – 27. maja 2010 

 

5 najpomembnejših znanstvenih objav: 

 Ervin Dolenc: Med kulturo in politiko : kulturnopolitična razhajanja v Sloveniji med 

svetovnima vojnama. Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2010 

 Zdenko Čepič, Filip Čuček, Jure Gašparič, Damijan Guštin, Boţe Repe, Uroš Svete: Prikrita 

modra mreţa: organi za notranje zadeve R Slovenije v projektu MSNZ leta 1990. Ljubljana,  

Inštitut za novejšo zgodovino, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, 2010 

 Česi a Slovinci v moderni dobe : politika, společnost, hospodarstvi, kultura – Čehi in 

Slovenci v moderni dobi  : politika, druţba, gospodarstvo, kultura. Praha 2010 

 Mesto in gospodarstvo : mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju. Ljubljana, Maribor, 2010 

 Aleksander Lorenčič: Pretvorba druţbene lastnine v privatno: privatizacija stanovanj in 

denacionalizacija. V: Prispevki za novejšo zgodovino, 50, 2010, št. 3, 113-130. 

 

5 najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme: 

»Računalniška oprema za raziskovalno infrastrukturo Inštituta za novejšo zgodovino in Slovensko 

zgodovinopisje«: 3 osebni računalniki, 2 prenosna računalnika, 2 tiskalnika, 2 čitalnika, modul 

programske opreme za portal Slovensko zgodovinopisje 

 

Število patentnih prijav:  

Inštitut za novejšo zgodovino ne deluje na področjih, kjer je mogoča patentna prijava. 

 

Število inovacij: 0 

 

Število mladih raziskovalcev: 8 (31. 12. 2010 ) 
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Število raziskovalcev razdeljeno glede na spol: 

28, 10 ţensk, 18 moških 

 

Število raziskovalcev vključenih v pedagoški proces: 12 

 

Število gostujočih odličnih tujih uveljavljenih raziskovalcev: 4 

 

Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme: 93 % 

 

Realizacija programa dela v odstotku: 100 % 

 

Deleţ celotnih prihodkov, pridobljenih na podlagi sodelovanja z gospodarstvom: 0 % 

 

Sredstva pridobljena iz OP EU: 16.450 EUR 

 

Drugi poudarki: 

Inštitut je v letu 2010 izvedel prvo fazo posodobitve spletne strani in hkrati dodelal novo grafično 

podobo. 

Dr. Aleš Gabrič, dr. Zdenko Čepič, dr. Nevenka Troha, dr. Marko Zajc in  dr. Bojan Godeša so člani 

podskupine za zgodovino pri Svetovalni skupini za arbitraţni sporazum s R Hrvaško pri  Ministrstvu 

za zunanje zadeve R Slovenije.  

Dr. Andreju Studnu je za knjigo Pijane zverine, O  moralni in patološki zgodovini alkoholizma na 

Slovenskem v dobi meščanstva (izšla 2009), Zveza zgodovinskih društev Slovenije 30.9.2010 

podelila nagrado KLIO za najboljšo znanstveno monografijo na področju slovenskega 

zgodovinopisja v zadnjih dveh letih.  
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2 POSLOVNO POROČILO 
 

2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO CILJI 
IN AKTIVNOSTI ZAVODA 
 

Inštitut za novejšo zgodovino je javni raziskovalni zavod; 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) ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o 

preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Ur. L. RS 11/2006). 

Inštitut za novejšo zgodovino pri svojem poslovanju deluje v skladu z naslednjimi pravnimi 

podlagami: 

Zakoni: 

 Zakon o zavodih (Ur.l. št. 12/1991, Ur.l. št. 17/1991 – ZUDE, Ur.l. št. 55/1992, - ZVDK, 

13/1993, 66/1993, 45/1994,  - Odl., US, 8/1996, 31/2000 ZP-L, 36/2000-ZPDZC in 

127/2006 –ZJZP), 

 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. št. 96/2002, 115/2005, 61/2006-Zdru-1, 

112/2007), 

 Zakon o javnih financah (Ur.l. št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002-ZDT-B, 

56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 

107/2010), 

 Zakon o računovodstvu (Ur.l. št. 23/1999, 30/2002, -ZJFC, 114/2006-ZUE. 

 Zakon o javnem naročanju –ZJN-2 (Ur.l. št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010), 

Pravilniki: 

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

dejavnosti (Ur.l. št. 4/2011), 

 Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. 

št. 4/2011),   

 Pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v znanstveno, strokovno-

raziskovalne in razvojne  nazive (Ur.l. št. 75/1994, 35/1998, 52/1998, 96/2002-ZRRD), 

 Pravilnik o organizaciji in pristojnosti  strokovnih teles za področje raziskovalne in razvojne 

dejavnosti (Ur.l. 35/2003), 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur.l. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/07, 124/08, 58/2010), 

Drugo: 

 Nacionalni raziskovalni program (Ur.l. št. 8/1995), 

 Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. 91/2000, 122/2000),  

 Navodilo o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna  ter 

metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih  in rezultatih neposrednih in posrednih 

uporabnikov proračuna (Ur.l. 12/2002, 10/2006, 8/2007), 

 Navodilo za Pripravo Letnega poročila za leto 2010 (MVZT, št. 029-9/2010), 

 Uredba  o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga drţavnega 

proračuna (Ur.l.54/2010), 
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 Uredba o  normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega in 

razvojnega programa (Ur.l. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007, 89/2008, 102/2009), 

 

 

Dejavnost Inštituta za novejšo zgodovino 

DE/22.110 – izdajanje knjig 

DE/22.130 – izdajanje knjig in periodike 

K/73.202 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike 

M/80.422 – drugo izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n. 

M/80.301 – višje strokovno izobraţevanje 

M/80.302 – visoko strokovno izobraţevanje 

M/80.303 – univerzitetno izobraţevanje 

O/92.511 – dejavnost knjiţnic 

 

Matični podatki o Inštitutu za novejšo zgodovino 

Register raziskovalnih organizacij: 0501-001 

Matična številka: 5057116 
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2.2 DOLGOROČNI CILJI DELOVANJA INŠTITUTA ZA NOVEJŠO 
ZGODOVINO 
 

Poslanstvo Inštituta za novejšo zgodovino zajema načrtno in kontinuirano izvajanje temeljnega 

raziskovalnega dela na področju zgodovinopisja novejše zgodovine, izvajanje programa 

znanstvene infrastrukture za področje slovenskega zgodovinopisja in humanistike ter posredovanje 

pridobljenega znanja v višjem in visokem strokovnem ter univerzitetnem izobraţevanju. Inštitut 

kot javni raziskovalni zavod v skladu z dolgoročnim programom svojega dela sam ali v sodelovanju 

z drugimi raziskovalnimi institucijami raziskuje nacionalno in občo zgodovino novejšega obdobja, , 

od 19. stoletja do najnovejše dobe. Raziskovalne rezultate sprotno posreduje znanstveni in širši 

javnosti. V ta namen razvija lastno zaloţniško dejavnost, tako z izdajanjem znanstvene revije 

Prispevki za novejšo zgodovino, kot izdajanjem znanstvenih monografij in zbornikov.  

Dolgoročni cilji inštituta so:  

 razvijati kontinuirano raziskovanje na vseh področjih zgodovinopisnega raziskovanja, tako 

da bo s svojimi raziskovalci sposoben kvalitetnega, evropskim merilom primernega 

raziskovanja v zgodovinopisju, pridobljeno znanje in spoznanja pa posredovati v 

pedagoškem procesu ter strokovni in laični javnosti. Vsebinsko so cilji opredeljeni v 

raziskovalnih programih; 

 vključevati se v take raziskovalne in infrastrukturne projekte in programe, da bo mogoče 

med raziskovane teme vključiti tudi evropsko pomembna vprašanja, kar predpostavlja 

vključevanje v mednarodne raziskovalne skupine in projekte; 

 razvijati infrastrukturno dejavnost z uvajanjem tehnološko in vsebinsko novih načinov 

predstavljanja zgodovinskih virov in zgodovinopisnih doseţkov; 

 razvijati stabilno in  kadrovsko močno raziskovalno skupino, ki bo s svojimi raziskovalci 

sposobna kvalitetnega, evropskim merilom primerljivega raziskovanja v zgodovinopisju na 

vseh področjih novejše zgodovine za obdobje od začetka 19. do začetka 21. stoletja. 

Srednjeročno so dolgoročni cilji operacionalizirani v Programu dela Inštituta za novejšo zgodovino 

2009-2014. Program je v letu 2010 potrdila Vlada Republike Slovenije.  
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2.3 LETNI CILJI INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO ZA LETO 
2010 
 

Inštitut za novejšo zgodovino si je za leto 2010 zastavil osrednji cilj, da uspešno izvaja 
raziskovalno delo v okviru programov in projektov, ki jih je pridobil na razpisih ARRS in od drugih 
financerjev. Prav tako pomemben cilj je bilo spremljanje in prijavljanje na razpise za izvajanje 
raziskovalnega dela.  
Na področju izvajanja infrastrukturnega programa je bil cilj, da se nadalje razvija tako vsebinska 
kot tehnološka platforma spletnega portala, ki je osrednja točka infrastrukturnega programa.  
Inštitut za novejšo zgodovino je izvajal dva raziskovalna programa in 11 raziskovalnih projektov; 
od tega podoktorski projekt, ciljni raziskovalni projekt v okviru CRP Konkurenčnost Slovenije 2006-
2013, infrastrukturni program Slovensko zgodovinopisje / Sistory in infrastrukturni projekt. 
Raziskovalci so sodelovali še v dveh projektih, katerih nosilci so bili druge raziskovalne inštitucije. 
Projektne in programske skupine so se redno sestajale.  
Kapacitete raziskovalne skupine Inštituta za novejšo zgodovino so bile zasedene z 24.818 
raziskovalnimi urami. 
V letu 2010 je inštitut nabavil računalniško opremo v okviru Paketa 14 v vrednosti 13.734,49 EUR. 
5.356,45 EUR je sofinancirala ARRS, 8.378,04 EUR pa je prispeval inštitut iz lastnih sredstev. Tako 
je inštitut  posodobil in dopolnil svojo računalniško in programsko opremo. 
Raziskovalci inštituta so bili nosilci ali so sodelovali v izvedbi pedagoških vsebin šestnajstih 
predmetov na štirih slovenskih fakultetah in dveh tujih, in sicer na dodiplomski, podiplomski in 
doktorski stopnji univerzitetnega študija. 
 

Raziskovalno delo 

 

Raziskovalni program Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem v 

20. stoletju (P6-0281) 

Vodja: dr. Jurij Perovšek, člani raziskovalne skupine: Blaţ Babič (MR), dr. Zdenko Čepič, dr. Filip 

Čuček, dr. Vida Deţelak Barič, dr. Aleš Gabrič, dr. Jure Gašparič, dr. Bojan Godeša, dr. Damijan 

Guštin, Jurij Hadalin (MR), Ţiga Koncilija (MR), Eva Mally (MR), dr. Boris Mlakar, Ţeljko Oset (MR) 

dr. Rosvita Pesek, mag. Tadeja Tominšek Čehulić, dr. Nevenka Troha in dr. Marko Zajc. 

  

Programska skupina je v letu 2010 izvajala raziskovalni program skladno z začrtanim programom 

dela in s tem ustvarila ustrezno podlago za njegovo uspešno izvajanje v naslednjem letu. 

Programska skupina je glede na načrt izvajanja raziskovalnega programa v letu 2010 nadaljevala 

raziskovalno delo v arhivskih, dokumentacijskih in študijskih ustanovah doma in v tujini (Arhiv 

Jugoslavije v Beogradu, Arhiv Okroţnega sodišča v Ljubljani, Arhiv Republike Slovenije, Arhiv 

SAZU, Arhiv Televizije Slovenija, Arhiv Vlade RS, Arhiv zunanjega ministrstva Češkoslovaške 

republike v Pragi, Diplomatski arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Srbije, Osrednji drţavni arhiv v 

Rimu, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Štajerski pokrajinski arhiv v Gradcu, 

Zgodovinsko-diplomatski arhiv italijanskega zunanjega ministrstva, Zgodovinski arhiv Celje, 

Dokumentacija TV Slovenija, Dokumentacijsko-knjiţnični oddelek Drţavnega zbora RS, Knjiţnica 

Inštituta za novejšo zgodovino, Nacionalna biblioteka na Dunaju, Narodna in univerzitetna 

knjiţnica v Ljubljani, vključno z digitaliziranim gradivom, dosegljivim na spletni strani www.dlib.si), 

pregledala zbirke objavljenega arhivskega gradiva (Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, Sejni 

zapisniki Narodne vlade SHS v Ljubljani in Deţelnih vlad za Slovenijo 1919–1921) in konzultirala 

relevantno domačo in tujo strokovno literaturo. 

http://www.dlib.si/
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Na podlagi opravljenega raziskovalnega in študijskega dela je programska skupina zaokroţila 
drugo letno stopnjo razčlembe problema idejne, kulturne, politične, socialne in nacionalne 
kohabitacije na Slovenskem v času od oblikovanja modernih političnih strank konec 19. stoletja do 
vstopa Republike Slovenije v Evropsko zvezo leta 2004. Omenjeni problem so za avstrijsko 
obdobje zaokroţile razčlemba manifestiranja demokratizacije avstrijskega političnega prostora na 
Slovenskem v začetku 20. stoletja, ko se je vprašanje kohabitacije vzpostavilo kot ideološka os 
političnih, idejnih in socialnih delitev, obravnava (nekonfliktnega) odziva slovenske politične 
javnosti na prenovo t. i. vojaških zakonov v letih 1912/1913, razčlemba nacionalizmov na 
Kranjskem, Štajerskem, Koroškem, Goriškem in v Istri po obnovi ustavnega ţivljenja, ki je 
pokazala problematičnost soţitja nemškega, italijanskega in slovenskega prebivalstva, pri čemer je 
bil slovenski nacionalni razvoj na Koroškem v marsičem šibkejši kot v drugih deţelah, in razčlemba 
razvoja slovenske znanosti, vezanega na vzpostavljanje nacionalnega intelektualnega omreţja in 
slovenske znanstvene terminologije. Za obdobje prve Jugoslavije je bilo vprašanje kohabitacije 
obdelano skozi obravnavo idejne misli in politične prakse slovenskega katoliškega, liberalnega in 
marksističnega tabora. Obravnava je pokazala, da je katoliška Slovenska ljudska stranka v 
vprašanju ureditve drţave, druţbe in političnega ţivljenja v jugoslovanskem okviru izraţala veliko 
pragmatičnih kohabitacijskih potez, ki naj bi ji v avtonomni Sloveniji omogočile popolni oblastni 
monizem, tako da bi bilo na tej podlagi načelo kohabitacije v slovenskem okviru povsem odveč. 
Podobno so ravnali tudi v liberalnem taboru. Idejno in socialno kohabitacijo so priznavali le na 
načelni ravni, dejansko pa so nasproti katoliškemu gibanju vzdrţevali nepomirljivo kulturnobojno 
stališče, v socialnem vprašanju pa zagovarjali meščanski socialni ekskluzivizem. Liberalno 
omejevanje načela kohabitivnosti je imelo demokratično vsebino le v odnosu do italijanskega 
fašizma in nemškega nacizma, medtem ko je – ob načelnem zavračanju totalitarističnih osnov 
komunizma – v odnosu do  revolucionarne slovenske oziroma jugoslovanske delavske stranke 
podpiralo najbolj ostre načine boja proti njunemu delovanju. V odnosu do obstoječega druţbenega 
in političnega sistema so načelo kohabitacije zavračali tudi v marksističnem taboru, pri čemer je 
socialna demokracija zagovarjala reformno pot druţbenih sprememb, komunisti pa so vztrajali pri 
programu revolucionarne politične in druţbenogospodarske  preobrazbes ciljem osvojiti politično 
oblast in vzpostaviti sistem političnega monizma. Vprašanje kohabitacije je bilo za čas med 
svetovnima vojnama obdelano tudi z vidika soočenja primorskih Slovencev z italijanskim fašizmom, 
ki pokaţe, da so bili v tridesetih letih ţe eliminirani kot politični in sploh javni subjekt ter pahnjeni v 
stanje amorfne etnične skupnosti oziroma preprosti »seštevek« slovensko govorečih 
posameznikov. 
Razčlenitev vprašanja idejne, politične, socialne in nacionalne kohabitacije v specifičnem času 
okupatorske zasedbe, vojne, revolucije in protirevolucije v letih 1941–1945 je bila v drugem letu 
izvajanja raziskovalnega programa izvedena z vidika obravnave političnega organiziranja 
odporniškega gibanja v okviru Osvobodilne fronte kot osnovne in najširše podlage 
protiokupatorskega boja. V okviru delovanja OF je bilo obravnavano še oblikovanje njenih 
pogledov in posledično pogledov Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije na reševanje 
slovenskega mejnega vprašanja (Zedinjena Slovenija, v katero sodi tudi vse ozemlje, ki je bilo 
nasilno potujčeno v zadnji imperialistični dobi), pri katerem je kot osrednji povezovalni člen med 
stališči strokovnjakov različnih ideoloških in političnih usmeritev ter vodstvom slovenskih 
komunistov nastopal Lovro Kuhar. OF je bila obravnavana tudi z vidika delovanja njene Varnostno 
obveščevalne sluţbe. Pogojevala ga je monopolna vloga KPS v partizanskem gibanju, ki je v okviru 
valov revolucionarnega nasilja VOS (in njeno naslednico OZNO) uporabljala kot sredstvo za 
načrtovani prevzem oblasti. Obravnava vprašanja kohabitacije je zajela tudi problematiko 
enakopravnosti nacionalnih jezikov v jugoslovanskem partizanskem gibanju, ki pa v tem času ni 
bila sankcionirana. 
Obravnava vprašanja kohabitacije v drugi jugoslovanski drţavi je bila izvedena v nadaljnji 
razčlembi ključnih značilnosti delovanja monističnega političnega sistema, ki sta ga po drugi 
svetovni vojni vzpostavili KPJ/KPS oziroma ZKJ/ZKS. Razčlenjeni so bili delovanje jugoslovanskih 
obveščevalnih sluţb in njihov vpliv na druţbo in posameznika, politični sodni procesi v prvih letih 
po vojni, ki so bili eno od glavnih oroţij obračunavanja KPS s političnimi nasprotniki, 
institucionaliziranje razrednih teţenj KPS/ZKS v druţbenopolitičnih in oblastnih organizacijah na 
Slovenskem, ter delovanje KPS/ZKS kot leninistične komunistične strankarske organizacije, ki je 
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oblast deklarativno izvajala v interesu večine, dejansko pa je vzpostavila diktaturo proletariata in 
svoj oblastni monopol. Obravnavani so bili tudi odnos med oblastjo in intelektualci ter premisleki in 
kritike intelektualcev na račun obstoječih druţbenih razmerij, ki so se iztekli tudi v izrekanje 
zapornih kazni posameznim kritičnim ocenjevalcem (Joţe Pučnik, France Miklavčič). Z vidika 
vprašanja nacionalne kohabitacije je bila obravnavana problematika jezikovne enakopravnosti v 
oboroţenih silah FLRJ/SFRJ, ki je bila načelno le delno rešena.  
Zadnje zgodovinsko obdobje, ki ga je zajelo izvajanje raziskovalnega programa v letu 2010, je 
vezano na prehod iz političnega sistema monizma v večstrankarsko parlamentarno demokracijo 
leta 1990 ter nadaljnji slovenski politični razvoj do leta 2004. Obdelane so bile priprave slovenskih 
političnih subjektov na volitve 1990, in sicer z vidika nacionalnega vprašanja, to je kakšno 
nacionalno prihodnost so le-ti obljubljali volilcem, spremembe političnega in ustavnega sistema v 
letih 1990–2004, in značilnosti razvoja slovenskega parlamentarizma v tem obdobju. Iz opravljenih 
razčlenitev predvsem izstopa ugotovitev, da sta bila proces slovenske osamosvojitve in kasnejša 
politična tranzicija v letih 1990–2004 neločljivo povezana in skozi medsebojno soočanje različnih 
idejnih, političnih ter socialnogospodarskih usmeritev tako prepletena, da je nemogoče govoriti o 
dveh samostojnih razvojnih stopnjah v okviru tedanjega dogajanja v Republiki Sloveniji. 
 
 

Raziskovalni program Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 

19. in 20. stoletju (P6-0280) 

 

Vodja: dr. Ţarko Lazarevič, člani raziskovalne skupine: Aleksander Lorenčič (MR), dr. Andrej 

Pančur, Janja Sedlaček (MR), dr. Andrej Studen, dr. Peter Vodopivec, dr. Joţe Prinčič, dr. Mojca 

Šorn, dr. Nina Vodopivec, Marta Rendla. 

 

Eden od pomembnih ciljev raziskovalnega programa je raziskati in interpretirati dolgoročne 
strukturne ekonomske in socialne transformacije na slovenskih tleh na primeru kompleksne 
problematike izvora, dinamike in pojavnih oblik industrijske druţbe znotraj evropskega 
referenčnega okvira. Industrializacijo postavljamo za ozadje analiziranja in razumevanja procesov 
transformacije/transformacij slovenske druţbe na področju socialne in gospodarske modernizacije. 
Industrializacijo na konceptualni ravni pojmujemo in predstavljamo kot dinamičen vzročno-
posledičen večplasten proces sprememb (spreminjanj) gospodarske in socialne strukture. Znotraj 
tega referenčnega okvira torej izpostavljamo temeljno raziskovalno in interpretativno vprašanje, o 
kakšnih prehajanjih (transformacijah) iz agrarne v industrijsko in iz industrijske v postindustrijsko 
druţbo lahko govorimo na Slovenskem v preteklih dveh stoletjih? Torej skušamo problematizirati 
oziroma preveriti v historični perspektivi tip/e in tipološke značilnosti industrijske druţbe na 
Slovenskem,  oziroma različne  načine prepletanja preteklosti in sedanjosti. V zasnovi 
raziskovalnega programa je bilo predvideno, da bomo poleg globalno slovenskega raziskovalno 
tematizirali tudi posamezne primere. 
V letu 2010 smo tako uresničevali programsko zastavljene cilje na dveh ravneh, na ravni 
slovenskih in lokalnih industrijskih transformacij. V okviru lokalnih manifestacij podob industrijske 
druţbe smo se osredotočili v letu 2010 na primer Maribora. V celovitosti vsebinskih poudarkov 
programa smo kritično pretresli poloţaj in vlogo Maribora  v kontekstu dolgoročnih sprememb 
druţbe in gospodarstva v pogojih industrializacije v 19. in 20. stoletju.  Znotraj tega širšega, t.i. 
makro konteksta, smo se spustili na raven lokalne skupnosti, na raven mesta Maribor in njegovega 
ekonomsko vplivnega območja. Na primeru lokalne skupnosti smo preverili sinhronost oziroma 
divergentnost gospodarskih in socialnih procesov in fenomenov na lokalni in nacionalni ravni in s 
primerjalnim pristopom umestiti v širši kontekst. S primerjalnim pristopom smo umestili 
gospodarski in socialni razvoj Maribora v slovenski kontekst. Kritični presoji smo izpostavili  
raziskovalna in interpretativna vprašanja o dinamiki in ekonomskih in socialnih transformacij, o 
ekonomski podobi Maribora v perspektivi 19. in 20. stoletja, o vlogi Maribora kot regionalnega 
gospodarskega in prometnega središča,  o razmerjih med etničnostjo (nacionalizem) in 
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gospodarskim razvojem, o razmerjih med ekonomskimi in socialnimi prostori. S takim pristopom 
smo deloma presegli stanje, ki je značilno za slovenskih historiografski  kontekst. Gre namreč za 
izrazito pomanjkanje lokalnih gospodarskih in socialnih vsebin v konfrontaciji s splošnim, 
evropskim ali slovenskim vsebinskim in časovnim kontekstom. S tem strokovnim postopkom smo 
vnesli novost v prevladujoči interpretacijski vzorec, vgradili in empirično utemeljili smo namreč 
podmeno o različnosti razvojnih ritmov in s tem tudi soobstoj oziroma interakcijsko sobivanje 
konfliktnih, mimobeţnih ali dopolnjujočih se diferenciranih historičnih stvarnosti. Lokalno raven 
smo dopolnjevali z raziskavami pojavnih procesnih oblik prehajanja iz protoindustrializacijske etape 
v intenzivnejšo industrializacijo v obliki kontinuiranega procesa v drugi polovici 19. stoletja.  Te 
raziskave so imele nadaljevanje v raziskovalnih tematizacijah podjetniških vidikov pri 
industrializaciji Slovenije, to je raziskovanju neposredne kapitalske in podjetniške bančne udeleţbe 
v slovenski industriji v času do druge svetovne vojne, po njej pa spremenjene mehanizme in 
načela investicijske politike. V ospredju raziskovalnega interesa so bila vprašanja podjetniških 
tipov, soodvisnih udeleţb in konfliktnostni razmerij med različnimi deleţniki v lastniškem 
obvladovanju podjetij in mehanizmih vodenja in upravljanja podjetij.  
Drugi vsebinski sklop programskih vsebin, ki smo jih raziskovali v letu 2010 sodi v kompleks 
vrednostnih sistemov na Slovenskem. Sodi v kompleks dojemanja in konstruiranja realnost v 
slovenskem prostoru. Dojemanje in konstrukcije realnosti so bile namreč tisti »mehki dejavnik«, ki 
je poleg ekonomskih razmer sodoločal temeljne parametre gospodarskega in socialnega razvoja in 
je v industrializaciji ekonomije in druţbe prešel številne razvojne oblike. Tako smo izpostavili 
obravnavo sistema vrednot, v prvi vrsti vprašanje principov samoodgovornosti, samopomoči in 
solidarnosti v kapitalistični druţbi tveganja. V drugem delu pa smo raziskavo raztegnili tudi v čas 
po letu 1945, v konfrontacijo tradicionalnih meščanskih kapitalističnih in novih socialističnih 
gospodarskih vrednot v prvem obdobju komunistične oblasti (1945-1952), ko so si novi oblastniki 
na Slovenskem zelo prizadevali, da bi stare, kapitalistične vrednote čim prej nadomestili s 
socialističnimi. Pri tem niso bili izvirni, temveč so slepo sledili sovjetskim zgledom, ki so sistem 
osebnih in druţbenih vrednot zasnovali tako, da so bili osebni interesi vedno podrejeni interesom 
skupnosti. Poleg tega temeljnega načela proletarske morale so gospodarsko ţivljenje ţe leta 1945 
začela uravnavati še druga načela, kot solidarnost, medsebojna pomoč in socialna pravičnost, 
socialističnega nagrajevanja po delu, stalne rasti proizvodnje in storilnosti, discipline  ter še 
posebej novega odnosa do dela. 
Tretji problemski sklop raziskav v letu 2010 je segel na področje tranzicije v devetdesetih letih 20 
stoletja. Raziskave so bile dvovrstne. Na eni strani smo izvajali raziskave o gospodarski tranziciji, o 
makroekonomski stabilizaciji in lastninskem preoblikovanju podjetij in sprostitvi novega tipa 
podjetnosti. Drugi del raziskav je interdisciplinarno zasnovan na antropoloških metodoloških 
načelih. Gre za preučevanje kontekstov socialistične in postsocialistične transformacije v okviru 
globalnih ekonomskih preoblikovanjih, o vlogi drţave v socializmu in postsocializmu (in različnih 
pomenih, ki jih drţavi pripisuje druţba). Raziskovalni interes smo definirali s perspektive izginjanja 
industrijskega delavstva: kakšne so podobnosti/razlike pri takšnih izkušnjah (v primerjavi z 
druţbami), kaj to pomeni v smislu materialnega in simbolnega (simbolno osiromašenje, 
spreminjanje druţbene podobe delavstva kot tudi industrijske krajine in konkretna doţivljanja). 
Preoblikovana industrijska krajina s svojo odsotnostjo opozarja na izgubo poloţaja industrijskih 
delavcev in industrijskega prostora v druţbi. Dokončna izguba pomeni prav izbris tovarne, kar na 
simbolnem nivoju predstavlja izbris njihove preteklosti in identitete. Nadalje so bile izpostavljene 
še vsebine tranzicije s perspektive spola: feminizacija trga dela, ki jo je utrdila socialistična 
izkušnja oziroma kako so dimenzije spola zaznamovale vsakdanje in institucionalne politične 
prostore, kako delitev dela, prostora, hierarhije in kako so strukturno določale smernice druţbenih 
procesov. 
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Temeljni raziskovalni projekt Represija v Sloveniji med letoma 1945 in 1963 : strukturna 

analiza različnih etap povojnih pobojev in drugih oblik represije; objava temeljnih 

virov in seznamov  

 

Vodja: dr. Nevenka Troha, člani raziskovalne skupine: dr. Zdenko Čepič, dr. Aleš Gabrič, dr. Boris 

Mlakar, mag. Tadeja Tominšek Čehulić, Marta Rendla, Dunja Dobaja, Ţiga Koncilija (MR) 

  

Vodja projekta dr. Nevenka Troha je nadaljevala s pregledovanjem gradiva o osebah, ki so jih 

maja 1945 na območju Trţaške pokrajine aretirale jugoslovanske oblasti in so na listi pogrešanih. 

Ţe izdelani imenski seznam je na osnovi gradiva, ki ga hranita zlasti Arhiv Republike Slovenije in 

Zgodovinsko-diplomatski arhiv italijanskega zunanjega ministrstva, dopolnjevala s podatki o 

delovanju posameznikov. Namen raziskave je ugotoviti, kdo so bili pogrešani, izhajajoč iz 

propagandistične hipoteze – samo nedolţni Italijani ali samo fašistični zločinci. Iz tematike 

represije je v tisk oddala razpravo z naslovom: Delovanje Ozne in Uprave drţave varnosti (UDV) 

na območju cone A Julijske krajine in Svobodnega trţaškega ozemlja. Razprava bo objavljena v 

reviji Acta Histriae v letu 2011. Poleg tega je koordinirala delo drugih sodelavcev projekta in 

mladega raziskovalca, ki je vključen v projekt. 

Raziskovalec dr. Zdenko Čepič je v drugem letu raziskave preučeval v Arhivu Republike Slovenije 

fond Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije, v katerem je iskal 

podatke o problematiki zaporov obdobju, ki ga zajema raziskava, in v fondu Republiški upravni 

organi in zavodi za izvrševanje kazenskih sankcij v Sloveniji. Predvsem se je osredotočil na 

zakonodajo o zaporih in kazensko poboljševalnih domovih. Zapori so bili zavodi za prestajanje 

kazni, ki so jih izrekla redna sodišča in zavodi z namenom prevzgoje (prevzgojni dom), npr. 

mladoletnikov. Gre za odvzem prostosti kot kazen za storjeno zakonsko nedopustno dejanje. 

Gradivo je obseţno in po kvaliteti (povednosti) zelo raznovrstno; predvsem ga sestavljajo osebni 

spisi obsojencev (zapornikov). V okviru zakonodaje je raziskovalec raziskoval posamezne zapore, 

kdo in zakaj so bili v njih zaprti, na osnovi letnih poročil kakšno je bilo stanje po zaporih.  

Raziskovalec dr. Boris Mlakar je v tem letu nadaljeval z zbiranjem gradiva oziroma podatkov o 

evropskem kontekstu povojnih pobojev v Sloveniji ter o podobnih pojavih v posameznih evropskih 

deţelah, ki bi prišli v poštev za primerjavo z dogodki v Sloveniji. Še zmeraj je odkrival nove 

podatke o tem v na novo izdanih knjigah, nekaterih revijah, časopisju in tudi na svetovnem spletu. 

V nekaterih od omenjenih objavah je bilo najti tudi nekatere dokumente, ki neposredno ali pa vsaj 

posredno zadevajo oziroma pojasnjujejo omenjeno problematiko. Dopolnil oziroma smiselno 

razvrščal je tudi svoje ţe pred tem zbrano gradivo o okupacijskih sistemih in kolaboraciji na 

posameznih evropskih območjih, ker je za razumevanje zadevnih povojnih procesov potrebno 

poznati in upoštevati vsaj bistvene poteze medvojnega dogajanja. Ob razvrščanju zbranega 

gradiva se je tako ustvarjala vzročno-posledična kronologija dogodkov. To velja tako za 

vseevropski kontekst in politiko zavezniškega tabora v celoti kot tudi za konkretni razvoj po 

posameznih evropskih deţelah. Ob tem je dodatno pozornost namenil tudi nekaterim pravnim 

vprašanjem. 

Strokovna sodelavka mag. Tadeja Tominšek Čehulić je leta 2010 ob študiju temeljne literature o 

razvoju sodstva v prvem povojnem obdobju, ki je izšla v tem letu, pripravila na podlagi zbranih 

gradiv seznam po vojni sojenih in usmrčenih oseb, za katere se sodbe nahajajo v arhivih pristojnih 

sodišč. Ta gradiva bi bilo potrebno pregledati na omenjenih sodiščih v Ljubljani, Celju, Postojni, 

Novi Gorici in Mariboru ter opraviti poglobljeno znanstveno analizo sodb, ki bi izkazala naravo in 

posledice delovanja prvega povojnega sodstva v letih 1945 - 1951. Za potrebe nadaljnje raziskave 

je mag. Tadeja Tominšek Čehulić pripravila dopise za posamezna sodišča s prošnjo, da bi Inštitutu 
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za novejšo zgodovino dopustila vpogled v prej omenjene sodbe na smrt. Doslej ji dostop še ni bil 

omogočen, zato je v raziskavo pritegnila tudi inštitutski seznam ţrtev druge svetovne vojne in 

doslej zbrano dokumentacijo s tega projekta.  

Strokovna sodelavka Marta Rendla je zbirala arhivsko gradivo (fondi AS 1876 Policijski varnostni 

zbor, AS 1877 Slovensko domobranstvo, AS 1878 SNVZ v Operacijski coni Jadransko primorje, AS 

1900 Sodni spisi) in gradivo sodišč - sklepe o razglasitvah pogrešanih oseb zaradi povojnih 

dogodkov za mrtve na podlagi Zakona o razglasitvah pogrešancev za mrtve in o dokazovanju smrti 

ter gradivo upravnih enot RS. Na podlagi zbranega gradiva je začela sestavljati seznam različne 

strukture ţrtev mnoţičnih pobojev, iz obdobja takoj po vojni, konec meseca maja in v juniju in iz 

obdobja, takoj po vojni do januarja 1946.  

Sodelavka Dunja Dubaja je delo usmerila v pregled obveščevalnega arhivskega gradiva iz fonda 

ARS, AS 1931, Republiški sekretariata za notranje zadeve (RSNZ) SRS, nanašajočega se na osebe, 

ki so bile po vojni izvensodno usmrčene kot domobranci. Gre za osebe, ki so jih obveščevalci 

spremljali kot »protipartizanske elemente« ţe med vojno. Iz omenjenega gradiva je moč razumeti 

povode za usmrtitev posameznikov, zlasti tistih, ki so bili s strani obveščevalcev označeni kot 

»zagrizeni bega«. Seveda pa je treba tovrstno gradivo vzeti tudi z zadrţkom, saj gre za poročila 

obveščevalcev, ki verjetno niso vedno objektivna in se ne poglabljajo v dejanske razloge za  

protipartizanske postopke posameznikov. Kakorkoli ţe pa si je moč iz omenjenega gradiva ustvariti 

podobo o posameznikih, ki so bili po vojni izvensodno usmrčeni kot domobranci.  

 

      

Aplikativni raziskovalni projekt Manevrska struktura Narodne zaščite v organih za notranje 

zadeve leta 1990 

 

Vodja: dr. Damijan Guštin, člani raziskovalne skupine: dr. Zdenko Čepič, dr. Jure Gašparič, dr. Filip 

Čuček, dr. Peter Vodopivec, dr. Jerca Vodušek Starič, Dunja Dobaja, Marta Rendla, dr. Boţo Repe 

(FF UL), dr. Uroš Svete (FDV UL) 

 

Sodelavci na projektu so v letu 2010 osredotočili raziskovalno delo okoli dveh osrednjih 

nalog: dopolnitve fonda intervjujev, s katerimi so si omogočili uvid v dogajanje v vseh 

policijskih upravah, na drugi strani pa se je skupina osredotočila na pisanje monografije 

Prikrita modra mreţa.  

V prvi polovici leta je raziskovalna skupine izvedla še okoli 30 intervjujev z osebami, ki so 

bile povezane v skrivno organizacijo. Pri identifikaciji sodelujočih oseb in izvedbi ustnih 

intervjujev je organizacijsko veliko pomagala veteranska organizacija Zdruţenje Sever, s 

katerim sodelovanje izvrstno poteka ţe od začetka projekta. Sodelavci s tako zbrali izjave 

103 oseb, ki so sodelovale v organih za notranje zadeve v vzpostavitvi Manevrske strukture 

Narodne zaščite. Intervjuji so bili transkribirani in verificirani s strani pričevalcev. Prav tako 

so sodelavci pridobili tudi osebno gradivo pripadnikov milice in manjši del arhivskega 

gradiva, ki se hrani v Arhivu MNZ.  

Pri izdelavi monografije z delnimi rezultati, katere izid je bil povezan z obeleţitvami 20-letnice 

delovanja Manevrske strukture Narodne zaščite, se je angaţiralo šest članov raziskovalne 

skupine, dr. Zdenko Čepič, dr. Filip Čuček, dr. Jure Gašparič ter dr. Uroš Svete in dr. Boţo 

Repe, ki so usklajeno napisali poglavja monografije. Dr. Boţo Repe je prispeval uvodno 

poglavje z orisom razmer v Sloveniji spomladi in poleti 1990. Dr. Zdenko Čepič je orisal 

poglede in delovanje vodstva jugoslovanskih oboroţenih sil, ki se je začelo aktivni vpletati v 
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politično ţivljenje jugoslovanske drţave, ko se je vojaški vrh se je politično opredelil za 

srbsko politiko in videl v slovenski politiki nasprotnika. Po prevzemu oblasti, ko je bilo jasno, 

da bo vlado sestavila koalicija Demos, je vrh JLA odredil odvzem oroţja Teritorialnim 

obrambam. Dr. Jure Gašparič je analiziral okoliščine nastajanja nove obrambne organizacije. 

Brez obseţnih političnih razprav in tudi brez trdne pravne podlage se je maja 1990 začel v 

ozkem krogu ljudi odvijati sklop dejavnosti, ki so kulminirale v snovanju konspirativne 

obrambne organizacije. Začetki vzpostavljanja obrambnih sil so bili spontani, neorganizirani 

in v glavnem preţeti z nezaupanjem tako med politično elito kot med represivnimi organi, 

pomembno je bilo angaţiranje Toneta Krkoviča in Vinka Beznika s sekretarjema za ljudsko 

obrambo in notranje zadeve Janšo in Bavčarjem. Odločili so se, da bodo za potrebe 

nastajajoče obrambne organizacije uporabili najboljše, kar je RSNZ imel. Posebne enote 

milice (PEM) in Specialno enoto milice (SEM) RSNZ-ja, ki so jo v taki obliki posebej ustanovili 

konec avgusta 1990. V septembru 1990 so vključili še VEM – Vojne enote milice.  

Dr. Filip Čuček je sintetično obdelal oblikovanje Manevrske strukture znotraj pripadnikov 

milice v drugi polovici leta 1990. Posvetil se je predvsem obdobju septembra 1990. V 

začetku septembra je namreč skrivna organizacija prešla na osnovno raven, v vse uprave 

policije in policijske postaje. Poveljniki Posebnih enot milice so z novimi razmerami hitro 

zatem seznanjali komandirje postaj milice ali pa njihove namestnike. Nekje se je organizacija 

prenesla na najniţjo stopnjo prej, drugje nekoliko kasneje. Seznanjanje posameznih 

komandirjev je bilo odvisno predvsem od tega, kdaj so akterji na ravni uprav oziroma 

pokrajin ocenili, da dela več ne zmorejo sami, ampak da bodo del novih nalog zaupali svojim 

podrejenim. Ti so organizirali predvsem skrivne lokacije za oroţje, sodelovali pri transportih 

in disperziji oroţja ter hranili evidence nabornikov. Bistven dejavnik pri organizaciji strukture 

je bila tudi prisotnost vojske. Tam, kjer ni bilo vojašnic, je zadeva potekala drugače kot tam, 

kjer je Jugoslovanska ljudska armada imela vojašnice. Kljub različnemu poloţaju posameznih 

uprav in postaj milice se je do konca septembra vzpostavila tajna mreţa, za katero je vedel 

ozek krog pripadnikov milice in Narodne zaščite, v načrtih pa je zajemala velik del 

pripadnikov obeh struktur.  

V dneh, ko so bile obrambne sile organizacijsko dokončno vzpostavljene, je slovenski 

drţavno-politični vrh formalno prestopil vojaško-pristojnostni Rubikon. Skupščina Republike 

Slovenije je 27. septembra sprejela 96. in 97. ustavni amandma, s čimer je prevzela 

pristojnosti nad TO Slovenije. Skrivna organizacija nastajajoče vojske potlej ni bila več 

potrebna. »Zelena« veja je postala TO. Iz stare, »Hočevarjeve« TO, je skozi poletje in jesen 

1990 začela nastajati nova, »Slaparjeva« TO. Drugega oktobra 1990 je bila akcija sklenjena 

z zaključnim aktom, s primopredajo med načelnikom NZ Tonetom Krkovičem in v. d. 

načelnikom RŠTO majorjem Slaparjem. Prav v slednjem momentu – v tesnem, dobrem in 

kontinuiranem sodelovanje milice in vojske – moremo odčitati eno pomembnejših izkušenj 

obrambnih prizadevanj leta 1990.  

 

 

Temeljni raziskovalni projekt Poloţaj in vloga Slovenije v jugoslovanski drţavi po drugi 

svetovni vojni (1945-1991) 

 

Vodja dr. Peter Vodopivec, člani raziskovalne skupine: dr. Zdenko Čepič, dr. Filip Čuček, dr. Aleš 

Gabrič, dr. Jurij Hadalin, dr. Joţe Prinčič, dr. Mateja Reţek (Inštitut Nove revije) 
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Raziskovalna skupina se je v skladu z raziskovalnim načrtom opredelila za izdelavo sintetične 

monografije ter hkratno raziskovanje najpomembnejših odprtih vprašanj. Dr. Zdenko Čepič je v 

začetnem obdobju raziskave dal poudarek na ustavnem poloţaju Slovenije v jugoslovanski 

federativni drţavni skupnosti. Preučeval je bistvene postavke ustavne ureditve glede poloţaja in 

vloge federalnih enot – republik v jugoslovanski federativnosti v različnih obdobjih od leta 1945 do 

1991. Federativna oblika drţavne organizacije se je v vsem obdobju druge Jugoslavije spreminjala 

v smeri večanja vloge republik v odnosu do drţavnega centra; na to so vplivale predvsem 

spremembe v političnih odnosih med republikami in zvezno oblastjo. Pri zahtevah za večjo vlogo 

republik kot oblike drţavnosti posameznega naroda v okviru zvezno organizirane drţave, je zato 

prednjačila Slovenija kot gospodarsko najrazvitejša republika. Zahteve po večji vlogi republik zlasti 

pri odločanju glede njihovega lastnega razvoja so odprle v Jugoslaviji t. i. nacionalno vprašanje, ki 

je postalo osrednja tema jugoslovanske drţave do njenega konca. 

Dr. Aleš Gabrič se je osredotočil na pomen Slovenije v federativni Jugoslaviji zlasti na kulturnem in 

šolskem področju. Na tem področju je bila pristojnost republik po ustavnih načelih ţe od prve 

povojne jugoslovanske ustave večja kot na večini drugič področij. Toda v praktičnem ţivljenju vsaj 

v štiridesetih letih to ni pomenilo veliko, saj je drţava delovala zelo centralizirano. Prve ostrejše 

kritike na račun prevelike centralizacije so sproţili slovenski intelektualci na začetku petdesetih let. 

Sprva slovenska politika ni podpirala kritik slovenskih izobraţencev, ob koncu petdesetih let pa je 

tudi slovenski drţavni vrh postal bolj kritičen do poskusov centralizacije iz Beograda. 

Dr. Jure Gašparič je pregledoval gradivo Centra za raziskave javnega mnenja na FDV od leta 1968 

naprej in skupaj s prof. dr. Janezom Cvirnom pripravil pregledni referat o problematiki dojemanja 

drţave (How to Comprehend the Socialist Yugoslavia? From the Land of Countless Advantages to 

Yugo-Nostalgia, ki ga je predstavil na konferenci v Kaliszu (Poljska). Pri tem ga je zlasti zanimalo, 

kako so ljudje dojemali svoj poloţaj, poloţaj drţave in njo samo. Nezadovoljstva ni bilo veliko, pa 

še tega so vzbujali problemi, povezani s standardom. Politična vprašanja so bila izrazito v drugem 

planu. Ključno je pač bilo, da je – po mnenju ljudi – Jugoslavija imela v številnih pogledih prednost 

pred drugimi evropskimi drţavami in ZDA. Ljudje so jo videli kot deţelo številnih prednosti. V 

sedemdesetih letih so v glavnem odgovarjali, da jih v drţavi nič ne moti in da ţivijo bolje kot leto 

prej. Pozitivni trend v ocenah ţivljenjske ravni se je ohranjal do leta 1983, ko je sledila 

sprememba. Ljudje so začeli ugotavljati, da je standard slabši, kot pred letom in – kar je še zlasti 

povedno – domnevali, da bo čez eno leto še slabši. Podobni odgovori so se zvrstili do konca 

osemdesetih. Po drugi strani pa so prihajala vse bolj v ospredje klasična politična vprašanja. Leta 

1988 je tako 71,6 % vprašanih ţelelo, da bi bile republike bolj samostojne. O odcepitvi v glavnem 

še niso razmišljali. Toda ţe naslednje leto jih je kar 71,6 % menilo, da bi Slovenija imela boljšo 

perspektivo izven Jugoslavije in da so zato smiselne razprave o odcepitvi. Poti nazaj očitno niso 

več videli. Problem Jugoslavije, ki so ga vseskozi ljudje percipirali in ki se ga zato še spominjajo, je 

torej bil standard. Četudi je bil visok, četudi je do začetka osemdesetih rasel, so ljudje vendarle 

videli, da je v Avstriji in Italiji mogoče več in bolje. Politična vprašanja in vprašanja demokratizacije 

niso bila bistvena (z izjemo zadnjih let, ko je bila pomembna in problematična tudi nacionalistična 

ofenziva Miloševićevega kroga).  

Dr. Filip Čuček je raziskoval segment slovenskega športa znotraj skupne drţave. Zaenkrat se 

osredotočen na športe, ki so bili »v domeni« Slovenije (alpsko in nordijsko smučanje), in na 

kolektivne športe (v tej fazi košarka in nogomet). Predvsem analizira razlike v športnih 

panogah (alpsko in nordijsko smučanje kot »slovenski« šport, nogomet kot »srbski in 

hrvaški« šport) in vzdušje med slovenskimi športniki znotraj skupne drţave. Kljub temu je 

jugoslovanski nogomet bolj izpostavljal Srbijo in Hrvaško (medtem ko je npr. košarka uţivala 

ugled v vseh treh republikah). Posebej proučuje tiste športe, kjer so slovenski športniki igrali 

pomembno vlogo, in skušam analizirati njihov prispevek k skupnim (jugoslovanskim) 
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uspehom (Slovenija ima bogato tradicijo na zimskih olimpijskih igrah). Glavni raziskovalni 

poudarki so bili osredotočeni na to, v kolikšni meri so centralne športne zveze in oblast 

vplivali na oblikovanje športov v ostalih republikah (na tem mestu v Sloveniji), in na metode 

ter načine oblikovanja športnih klubov. 

 

 

CRP Pregled mrliških matičnih knjig za ugotovitev števila ter strukture ţrtev druge 

svetovne vojne in neposredno po njej. V6-1035 

Čas trajanja: od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2012 

Člani raziskovalne skupine: Vodja dr. Vida Deţelak Barič, sodelavci: mag. Tadeja Tominšek 

Čehulić, Dunja Dobaja, Marta Rendla, dr. Boris Mlakar, dr. Bojan Godeša, dr. Damijan Guštin. 

 

Projekt predstavlja v izvajanju sicer dolgoletne raziskave o ţrtvah druge svetovne vojne na 

Slovenskem neposredno kontinuiteto s predhodnim projektom Preverjanje seznamov ţrtev druge 

svetovne in neposredno po njej po matičnih knjigah, saj evalvacije v prejšnjih raziskovalnih fazah 

zbranih podatkov o ţrtvah druge svetovne vojne na podlagi sistematičnega pregleda matičnih knjig 

zaradi velikega obsega dela ter kadrovskih in finančnih omejitev takrat ni bilo mogoče zaključiti. 

Med iztekom prejšnjega projektnega obdobja in pridobitvijo novega projekta je prišlo do enoletne 

prekinitve financiranja raziskave (oktober 2009 - september 2010). Takoj po začetku izvajanja 

novega projekta v mesecu oktobru je raziskovalna skupina začela preverjati podatke v matičnih 

knjigah na upravnih enotah Slovenska Bistrica (delo zaključeno), Dravograd (delo zaključeno), 

Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Ilirska Bistrica, Seţana in Nova Gorica. Skupina je delo 

izvajala po poprej zastavljeni metodologiji: zbirala je podatke o ţrtvah v mrliških in rojstnih 

matičnih knjigah ter  v gradivu, ki nastaja ves čas po drugi svetovni vojni v zvezi s postopki 

naknadnih vpisov smrti v mrliške matične knjige; analizirala je zbrano gradivo ter nove, korigirane 

ali dopolnjene podatke vnašala v računalniško bazo podatkov; spremljala je izhajanje novih 

publikacij, ki obravnavajo problematiko ţrtev. Med pomembne rezultate sistematičnega 

preverjanja podatkov o ţrtvah na podlagi matičnih knjig sodi v zadevnem obdobju evidentiranje 

precejšnjega števila novih ţrtev z območja Štajerske in Koroške; samo na območju UE Šmarje pri 

Jelšah je bilo npr. na novo evidentiranih nad 260 oseb različnega statusa, med njimi precej 

mobiliziranih v nemško vojsko. Na drugi strani pa specifika italijanskih mrliških knjig na 

Primorskem omogoča predvsem preverjanje ţe zbranih podatkov, bistveno manj pa pridobivanje 

novih; značilno pa je, da je tam mogoče pridobiti oziroma preveriti podatke o številnih ţrtvah, ki 

niso bili domačini. 

Ob koncu leta 2010 je bilo stanje glede celotnega obsega opravljenega pregleda matičnih knjig in 

posledično bodočih nalog sledeče: od skupno 58 UE na območju Republike Slovenije je bilo delo 

povsem zaključeno na 32 UE, postopek pregledovanja matičnih knjig je v teku na 6 UE, na 20 UE 

pa postopek še ni bil pričet. V bazi je bilo doslej evidentiranih 97.500 ţrtev vojne in zaradi nje. 

Število oseb, katerih identiteta je ţe preverjena po matičnih knjigah (preverjenost je bila tokrat v 

povprečju 75 %) in skladno s sprejetim kriterijem njihovi podatki objavljeni na spletni strani 

http://www.sistory.si, pa ob koncu leta znaša 34.240 ţrtev druge svetovne vojne in zaradi nje.  

 

 

http://www.sistory.si/
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Temeljni raziskovalni projekt Svoboda govora in tiska ter njeno omejevanje v Sloveniji 

1945-1991 

 

Vodja: dr. Mateja Reţek (Inštitut Nove revije), sodelavec z INZ: dr. Aleš Gabrič 

 
Raziskovalec je izdelal razpravo Cenzura gledališkega repertoarja v prvi in drugi Jugoslaviji  za 

zbornik Cenzurirano: zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes (zbornik je ţe 

oddan v natis, a ni natisnjen) V članku je primerjal dva različna načina cenzurnih posegov v 

gledališki repertoar slovenskih gledališč in poudaril vzgibe, idejne vzroke in načine prepovedi v 

obeh obdobjih, bolj ali manj jasne načine prepovedovanja, razlikovanje med uradno in neuradno 

cenzuriranim, podrejanje cenzorskega okusa ozko ideološkim ali aktualno (zunanje)političnim 

vzrokom ipd. V prvem obdobju so cenzorji izhajali iz politično katoliških krogov, v drugem pa iz 

vodstva komunistične stranke. Čeprav so si bili največji politični nasprotniki, jih je pri cenzuriranju 

vodila skupna ideja — iz programa izgnati vse tisto, kar ni bilo po njihovi meri. 

 

Temeljni raziskovalni projekt Gospodarsko-socialni poloţaj prebivalstva na Slovenskem na 

prehodu iz fevdalizma v kapitalizem 

 

Vodja dr. Stane Granda (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa), sodelavec z INZ dr. Andrej 

Studen 

  

Potem ko se je raziskovalec v prvih dveh fazah projekta posvečal predvsem problemom iz 
zgodovine alkoholizma v predmarčni dobi, so ga v tretji fazi projekta zanimale predvsem slabe 
higienske razmere tako v mestih kot na podeţelju. Raziskovalec je analiziral podatke arhivskih 
virov, časopisnih poročil, poročila in nasvete zdravnikov 18. in 19. stoletja. Na podlagi relevantne 
literature in omenjenih virov je napisal posebno eko-zgodovinsko razpravo o straniščih in smradu v 
preteklosti. 
 

Bilateralni projekti 

 

Komparativna analiza japonskih in slovenskih učbenikov za zgodovino 
Vodja dr. Peter Vodopivec, člana dr. Aleš Gabrič, dr. Ţarko Lazarević 
 
Raziskovalci so se srečali na dveh sestankih obeh projektnih skupin v Ljubljani in Tokiu. Na obeh 
so na podlagi pripravljenih referatov razpravljali o izvedbi komparativne analize in predstavili dve 
različni temi, šolski sistem in njegovo vlogo zgodovine v šolskih učnih načrtih. Dr. Peter Vodopivec 
je sodeloval z referatom o preoblikovanju učnih načrtov zgodovine po slovenski osamosvojitvi in 
padcu komunizma.   
Dr. Aleš Gabrič je na sestanku v Sloveniji v prispevku Educational System and the Role of History 
in Slovenia in 20. Century orisal šolske sisteme v Sloveniji v 20. stoletju. Poudaril je, da je 
zgodovina ohranjala vlogo enega osrednjih druţboslovno-humanističnih predmetov, da pa se je 
njen učni načrt moral vseskozi prilagajati spreminjajočim se političnim potrebam. Na sestanku na 
Japonskem 17. decembra 2010 je dr. Vodopivec predstavil še slovenske učbenike zgodovine in 
njihovo obravnavanje slovenskih sosedov, dr. Gabrič pa je v prispevku Changing 
Interpretations/Representations of Significant Historical Events in Slovene History Textbooks 
opozoril na spreminjanje prikazov in metodičnih načel prikazov posameznih odmevnih 
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zgodovinskih dogodkov v slovenskih učbenikih. Iz slovenske zgodovine je izbral prikaz povojnih 
pobojev v letu 1945, iz japonske zgodovine pa prikaz odvrţenja atomske bombe na Hirošimo. 
 

 

Češka in slovenska druţba na poti v moderno – gospodarsko, politično in kulturno 

sodelovanje čeških deţel/Češkoslovaške in Slovenije/Jugoslavije v 19. in 20. stoletju  

(BI – CZ/10-11-001), vodja dr. Ţarko Lazarevič, člani dr. Jure Gašparič, dr. Filip Čuček 

 

V okviru projektne teme, ki poudarjeno vključuje komparativni vidik, poteka raziskovalno delo na 

dveh ravneh. Prva raven je vključevala raziskovanje zastavljene teme v nacionalnih arhivih in 

knjiţnicah, kar so sodelujoči raziskovalci oziroma je vsaka stran opravila sama zase. Druga raven 

pa vključuje izmenjavo raziskovalcev, to je delo slovenskih raziskovalcev v čeških arhivih in 

knjiţnicah in čeških kolegov v naših ustanovah. Izmenjave pomenijo vzajemno dopolnitev in 

obogatitev raziskovalnega dela, saj gostujoči raziskovalci opravljajo raziskovalno delo v tesnem 

vsebinskem in metodološkem sodelovanju s partnerskimi raziskovalci.  

 

V okviru uresničevanja te druge ravni raziskovalnega projekta so bili v Ljubljani štirje češki 

sodelavci, ki so zbirali informacije o investicijah čeških podjetij na slovenskih tleh po razpadu 

habsburške monarhije, odmevih agrarističnega gibanja na Slovenskem ter recepciji Plečnikovega 

dela s stališča nacionalne ideologije, tehnologije gradbeništva, urbanizma in estetike. V času 

bivanja so v preteţni meri delali na Inštitutu za novejšo zgodovino, v inštitutski knjiţnici, ki je bila 

izhodiščna točka  za njihovo dostopanje do arhivskih in bibliotečnih fondov ter drugega gradiva v 

Arhivu republike Slovenije in v Narodni in univerzitetni knjiţnici.  

 

Slovenski raziskovalci so v okviru projekta delali na raziskovalnih temah iz politične in gospodarske 

zgodovine. Z delom v praških znanstvenih in kulturnih ustanovah med 31. 10. in 5. 11. 2010 so 

zbirali raznovrstno statistično gradivo o jugoslovanskem in češkem bančništvu v evropskem 

kontekstu (Arhiv Češke narodne banke in Češka narodna knjiţnica), o čeških pogledih in analizah 

jugoslovanske stvarnosti med obema vojnama (Arhiv ministrstva za zunanje zadeve) in o procesu 

intelektualnega zamejevanja oziroma teritorialnega razmejevanja po razpadu Avstro-Ogrske (Arhiv 

inštituta T. G. Masaryka).  

 

 

 
Udeleţba na znanstvenih in strokovnih posvetovanjih in konferencah 
 

Sodelavci Inštituta za novejšo zgodovino se pogosto udeleţujejo znanstvenih konferenc in 

podobnih strokovnih srečanj, saj je to ena od najpomembnejših in tudi najpogostejših oblik 

predstavljanja rezultatov raziskovalnega dela, hkrati pa pomembna tudi zaradi izmenjave izkušenj 

med raziskovalci  in spoznavanja metodoloških novosti. Inštitut tudi sam prireja znanstvene 

konference s temami, s katerimi odpira bodisi tehtne še neraziskane zgodovinske teme, bodisi jih 

prireja v okviru promocije raziskovalnih vsebin programov in projektov, ki jih izvaja. 

Sodelavci Inštituta so se v letu 2010 udeleţili 21 konferenc v tujini, od katerih so bile mednarodne 

17, ter 16  konferenc v Sloveniji, od katerih je bilo 5 mednarodnih. Skupaj so sodelavci nastopili 37 

krat v tujini in 52 krat na sestankih v Sloveniji, kar pomeni, da je vsak raziskovalec nastopil 

povprečno več kot trikrat. 
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Organizator in soorganizator znanstvenih in strokovnih sestankov 

 

Mednarodna znanstvena konferenca Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem. 

Ljubljana, 23. - 24. septembra 2010 (Predsednik znanstvenega in organizacijskega odbora dr. Aleš 

Gabrič, člani dr. Zdenko Čepič, dr. Damijan Guštin) 

 

Znanstvena konferenca Osebnost dr. Marka Natlačena, Ljubljana 8. decembra 2010 (predsednik 

znanstvenega in organizacijskega odbora dr. Boris Mlakar, člani dr. Jurij Perovšek, dr. Jure 

Gašparič, dr. Bojan Godeša) 

 

Znanstvena konferenca Mesto in gospodarstvo: mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju. Maribor 

26. – 27. maja 2010 (soorganizator z Muzejem narodne osvoboditve v Mariboru) (predsednik 

znanstvenega odbora dr. Ţarko Lazarević) 

 

Znanstvena konferenca Holokavst in njegove posledice na Slovenskem, Maribor, 26. januarja 2010 

(soorganizator s Pokrajinskim muzejem - Sinagoga Maribor in Študijskim centrom za narodno 

spravo) (član programskega odbora dr. Andrej Pančur) 

 

 

Okrogle mize: 50 let Inštituta za novejšo zgodovino :  

Iz Avstrije v Jugoslavijo, 11. februarja 2010 (pripravil in moderiral dr. Jure Gašparič, dr. Jurij 

Perovšek, dr. Peter Vodopivec in dr. Janez Cvirn). 

 

Portal Zgodovina Slovenije – SIstory,  18. marca 2010 (pripravila in vodila dr. Mojca Šorn,  dr. 

Maja Bogataj Jančič, dr. Zdenko Čepič, dr. Ţarko Lazarević, mag. Jelka Razpotnik, Tatjana Šenk, 

mag. Marko Štepec, dr. Mojca Šorn in dr. Branko Šuštar). 

 

 

 

Aktivna udeleţba sodelavcev inštituta na znanstvenih in strokovnih sestankih 

 

42. National Convention of the American Association for Slavic, East European and Eurasian 

Studies, v Los Angelesu, California, Zdruţene drţave Amerike, 18.- 21. novembra 2010. 

Aleš Gabrič: From Male to Unisex School 

Ţarko Lazarević: Emigration and economic change in Slovenia 

Marta Rendla: Western Influences on Slovene Popular Culture from 1950s to the 1970s 

Nina Vodopivec: Industrial Workers: Simply the Remains of the Socialist Past or Active Social 

Actors? 

Peter Vodopivec: panel Instrumentalization of History and Memory : Socialist Past Reconsidered 
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36. letna konferenca International Comission for Military History (ICMH), »Insurgency and 

Counterinsurgency : irregular Warfare from 1800 to the present«, Amsterdam, Nizozemska, 29. 8. 

- 3. 9. 2010  

Damijan Guštin, Vladimir Prebilič: "Anything to Fight the Occupiers": Resistance Movement 

Organisation Principles, Structure and Tactics in Slovenia during World War II 

 

Third Annual Conference of the OSI-CEU Comparative History Project: Comparative Studies of 

Communism: New Perspectives. Budimpešta (Central European University), 27. – 29. maja 2010) 

 

Aleš Gabrič:  Dissent in Eastern Europe : Yugoslavia in Comparison) 

 

4th Graduate Conference in European History »Biography and Identity: Dilemmas and 

Opportunities«, Central European University, v Budimpešti, Madţarska, 6. – 9. maj 2010 

Mitja Sunčič: Biography and social change: Industrialists and the communist revolution in 

Yugoslavia. 

 

16th Annual Conference of the International Intelligence History Association »INTELLIGENCE AND 

SOCIETY«, Tutzing, Nemčija, 23. - 25. aprila 2010 

Jerca Vodušek Starič: Reality or Myth? Enemies of the People, Western Spies and Total Control of 

Society 

 

11. letna konferenca Euroatlantic Conflict Studies Working group of the PfP Consortium of Defense 

Academies and Security Studies Institutes »Interoperability«, Varšava, Poljska, 2. – 4. 6. 2010 

Dr. Vladimir Prebilič, dr. Damijan Guštin: Interoperability in Practice: Case Study of Slovenia 
Independence War 1991 

 
 
Mednarodna znanstvena konferenca The Fifth Conference of the Southeastern Europeanj Monetary 

History Network (SEEMHN) »On Monetary Policy during Economic Crisis : a comparative and 

historical Perspective Euroe : Lessons of Historical Experience«. Istanbul, Turčija, 16. april 2010 

Ţarko Lazarević: Inflation in Communist Yugoslavia 

 

Mednarodna znanstvena konferenca Eight European Social Science History Conference, 

International Institute of Social History Amsterdam, Gent, Belgija, 13. - 16 aprila 2010 

 

Andrej Pančur: The Different Degrees of Assimilation of the Jews in Slovenia Prior to WWII. 

 

2010 world convention, The association for the study of nationalities, Columbia University New 

York,  New York, ZDA,  15.-17. aprila 2010 

Nina Vodopivec: Can Intercultural Dialogue Set Us Apart? : The case of Slovenia 

 

Mednarodna znanstvena konferenca »Tito : viĎenja i tumačenja«, Muzej istorije Jugoslavije, Arhiv 

Jugoslavije, Beograd, 7. – 9. maja 2010. 
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Aleš Gabrič: Titov lik u slovenačkoj školskoj literaturi posle pada komunizma 

 

 

Mednarodna znanstvena konferenca »Minoranze linguistiche e resistenza Friuli Venezia Giulia, 

Italia,  Europa«, Istituto friulano per la storia del movimento i liberazione, Videm (Udine), Italija, 

8. – 9. Maj 2010 

Nevenka Troha: L'Antifascismo e la resistenza slovena di fronte al problema della difesa della 

lingua 

 

Mednarodna znanstvena konferenca Pages from history of the Second World War, 

Collaborationism: prerequisites and consequences,  v Moskvi 29. aprila 2010 

Boris Mlakar: The problems of collaboration in Yugoslavia during the Second World War 

 

Mednarodna znanstvena konferenca »Rethinking Late Socialism : Socio-Cultural Change and 

Political Legitimacy in Eastern Bloc after 1968«, Institut za savremenu istoriju v Sarajevu, 

raziskovalna skupina 'Socialist Dictatorship as World of Meaning' at the Centre for Contemporary 

History, Potsdam, and the Institute of Contemporary History, Prague, Institute for South East 

European Studies, Regensburg; Sarajevo, Bosna, 24. – 25. junij 2010 

Nina Vodopivec: Why social memory and not postsocialist nostalgia? 

 

Mednarodni znanstveni simpozij »Youth sharing memories of stalinism«, Istituto per L'Europa 

centro-orientale e balcanica, Faenza, Italija, 21. – 23. marca 2010, 27. – 29. septembra 2010 

Ţiga Koncilija, Boţo Repe: Main Characteristic of the Judicial System as Main Tool of Repression in 

Slovenia between 1945 and 1951 

 

Mednarodna znanstvena konferenca "Soyuz 2010 Symposium: Old and New Discourses and 

Ideologies of Power: Postsocialist Perspectives«, Northwestern University, Evanston (ZDA,  9.-10. 

aprila 2010 

Nina Vodopivec: Yesterday's heroes: textile workers on redefinitions of work in Slovenia 

 

Mednarodna znanstvena delavnica »Dimensions of Socialism«, History of Societies and Socialism 

Network, v Amsterdamu, 18. – 19. novembra 2010 

Ţiga Koncilija: Political trials in Slovenia between 1945 and 1951 / Main characteristics of the 

Judicial System as Main Tool of Represion in Slovenia between 1945 and 1951 

Mitja Sunčič: Some Aspects of the Communist Revolution in Yugoslavia 

 

 

Mednarodna znanstvena konferenca Modinci (Internationales Kulturhistorisches Szmposium 

Mogersdorf) »Mensch und Umwelt im pannonischen Raum vom 18. bis ins 20. Jahrhundert«, 

Celje, 6. - 9. 7. 2010  

Andrej Studen: Der langwierige Weg zur modernen Wasserversorgung – über die 

Entstehungsgeschichte der Wasserleitung von Cilli / Celje 1889 bis 1908 
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Mednarodna znanstvena konferenca »Diversities of Common History and the Presence of Our Past 

- The Life During the Communism, the Life During the Cold War as Part of the European 

Discussion on History Teaching«, Masarykova univerza iz Brna, Karlova Univerza iz Prage in 

Univerza Ljubljana,  Kalis, Poljska 22. - 25. septembra 2010 

Janez Cvirn, Jure Gašparič: How to Comprehend the Socialist Yugoslavia? From the Land of 

Countless Advantages to Yugo-Nostalgia 

 

Mednarodna znanstvena konferenca »Vom Ostblock zur EU : Systemtransformation in den Jahren 

1990 bis 2010 – vergleichende Perspektiven«, Hannach Arendt Institut für die Internationale 

Totalitarismusforschung, Technichen Universität Dresden, Dresden, Nemčija, 20. – 21. maja 2010 

Peter Vodopivec: Dve desetletji tranzicije v Sloveniji 

 

Znanstvena konferenca Slovenci v Gradcu. Univerza v Gradcu, Inštitut za slavistiko, 20. – 21. maj 

2010 

Peter Vodopivec: Slovenski študentje na Joanneumu 

 

Okrogla miza: Slovenska i hrvatska socialno-ekonomska povijest u 19. i 20. stoljeću, Filozofska 

fakulteta Sveučilišča u Zagrebu, Inštitut za novejšo zgodovino, 12. maja 2010 

Meta Černigoj: Higijenizacija Slovenije 

Ţarko Lazarević: Ekonomska historija u Sloveniji : razvoj i tematizacije 

Ţeljko Oset: Studije o razvoju znanosti u Sloveniji 

Andrej Studen: Socialna historija u Sloveniji – istraţivanje problematike alkoholizma 

Mitja Sunčič: Poduzetništvo kao historijski problem 

Peter Vodopivec: Problem političke kulture i njene povezanosti sa socialnim i ekonomskim 

razvojem 

 

 

Okrogla miza, Südost-Institut Regensburg, Regensburg, Nemčija, 11. junija 2010 

Marko Zajc: Wo das Slowenische endet und das Kroatische beginnt : Die slowenisch-kroatische 

Grenze 

 

20th International Day »Archival Legislation, Web Sites dedicated to Archives, The International 

Institute for Archival Science in Trieste and Maribor, Archivio Statale di Trieste, Trst, Italija, 11. – 

12. oktober 2010 

Mojca Šorn: History of Slovenia – Sistory : web-site portal of Slovenian Historiography 

 
 

Konference v Republiki Sloveniji 

 

Znanstveni simpozij »Mesto in gospodarstvo: mariborsko gospodarstvo v 20. Stoletju«, Muzej 

narodne osvoboditve Maribor, Inštitut za novejšo zgodovino,  v Mariboru 26. in 27. maja 2010 

Meta Černigoj: „Odpri roke, odpri srce, otiraj bratovske solze―: boj proti tuberkulozi v Mariboru 

med obema vojnama 

Ţarko Lazarević: Maribor v slovenskem prostoru (skica dolgoročnih gospodarskih razmerij) 
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Aleksander Lorenčič: Mariborsko gospodarstvo med tranzicijo  

Ţeljko Oset: Nostrifikacija premoţenja po prvi svetovni vojni, s poudarkom na področju sodnega 

okraja Maribor 

Andrej Pančur: Slovenska, nemška in judovska podjetja v Mariboru. 

Joţe Prinčič: Mariborsko gospodartvo v času prilagajanja socialistični ureditvi in miselnosti (1945-

1953) 

Marta Rendla: Mariborski gospodarski gigant TAM v skrbi za izboljšanje ţivljenjske ravni zaposlenih 

Janja Sedlaček: Razvitost in razvoj občine Maribor in Podravske regije v času druge Jugoslavije 

Mitja Sunčič: Značilnosti mariborskega podjetništva v tridesetih letih 20. stoletja 

Andrej Studen: Maribor na poti v moderno mesto 

Jerca Vodušek Starič: »Nasilna sprememba druţbene strukture in navad 

 

Znanstveni simpozij Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem. Inštitut za novejšo 

zgodovino, Ljubljana, 23. – 24. septembra 2010. 

Blaţ Babič: Od delegata do poslanca  

Zdenko Čepič: Opozicija v "Demosovem" parlamentu v letu 1990 

Aleš Gabrič, Lahkotnost rušenja starega in teţavnost vzpostavljanja novega 

Damijan Guštin: Varnost in ogroţanje procesa demokratizacije / osamosvajanja v Sloveniji v letu 

1990 

Aleksander Lorenčič: Proces gospodarske preobrazbe in razmah podjetništva v letu 1990 

Ţeljko Oset: Slovenska akademija znanosti in umetnosti v letih 1989 in 1990 

Rosvita Pesek: Od ALKA, Demokratične liste, DO-a, ZOS-a do Demosa 

Joţe Prinčič: Gospodarsko osamosvajanje Slovenije v letih 1989/1990 in politika preţivetja 

 

35. zborovanje slovenskih zgodovinarjev »Migracije in slovenski prostor od antike do danes«, 

Koper, 30. septembra - 2. oktobra 2010 

Zdenko Čepič: Zdomstvo 

Dunja Dobaja, »Organizacija uradnih socialnih ustanov v Ljubljanski pokrajini med drugo svetovno 

vojno«.  

Bojan Godeša: Izseljevanje Hrvatov iz nemškega zasedenega ozemlja na Štajerskem in 

Gorenjskem v luči primerjave poloţajev Slovencev in Hrvatov v okviru nacističnega novega reda 

Jurij Hadalin: Jugoslovanski pogled na jugoslovansko-albanske odnose po drugi svetovni vojni 

1945-1971 

Andrej Pančur: Migracije judovskega prebivalstva na Slovenskem od judovske emancipacije do 

holokavsta 

Nevenka Troha: Odseljevanje in prebegi Slovencev z območja, ki je bilo z Mirovno pogodbo z 

Italijo priključeno k Ljudski republiki Sloveniji 

Peter Vodopivec: Šolski učbeniki kot »otrokove prve strokovne knjige« 

 

Strokovni posvet ob 20-letnici Manevrske strukture Narodne zaščite, Poveljstvo za doktrino in 

razvoj Slovenske vojske, Maribor, 15. maja 2010 

Damijan Guštin, Uroš Svete: Okoliščine nastanka in vloga Manevrske strukture narodne zaščite 
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Znanstvena konferenca Ob stoletnici zadnjega drţavnega ljudskega štetja v avstrijskem Primorju 

1910 - jezik, narodnost, meja Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Gorica 2010 

Andrej Studen: Moderni avstrijski popisi prebivalstva 1857-1910 

Filip Čuček: Problem popisovanja občevalnega jezika na Spodnjem Štajerskem (1880-1910) 

 

Znanstveni posvet Ob 35. letnici podpisa Osimskega sporazuma, Ljubljana 6. decembra 2010 

Nevenka Troha: Mejno vprašanje z Italijo do leta 1954 

 

Znanstveni sestanek General Maister in njegovi sodelavci, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 

Mestna občina Maribor ter Zveza društev General Maister. Maribor 19. - 20. novembra 2010 

Vida Deţelak Barič: General Rudolf Maister v percepciji slovenskih marksistov 

Damijan Guštin: Operacijsko-strateška zamisel Rudolfa Maistra o uporabi oboroţenih sil v procesu 

nastajanja nacionalne drţave 

 

Znanstvena konferenca Holokavst in njegove posledice na Slovenskem, Pokrajinski muzej - 

Sinagoga Maribor, v soorganizaciji z Inštitutom za novejšo zgodovino in Študijskim centrom za 

narodno spravo iz Ljubljane, 26. januarja 2010 v Mariboru 

Andrej Pančur: Preganjanje Judov v Ljubljanski pokrajini 

 

 

Mednarodni znanstveni posvet Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja, Zgodovinsko društvo 

dr. Franca Kovačiča, Maribor, 23. - 25. novembra 2010 

Vida Deţelak Barič: Lidija Šentjurc (1911–2000) 

Dunja Dobaja, Vladimir Prebilič: Milan Zabukovec 

Damijan Guštin: General Jakob (Jaka) Avšič 

Jurij Perovšek: Idejna in politična podoba dr. Gregorja Ţerjava (1882-1929)  

Rosvita Pesek: Doktor Joţe Pučnik – dlje kot drugi 

Jerca Vodušek Starič: V boju za revolucijo, meje, proti notranjemu sovraţniku in za reformo: Boris 

Kraigher« 

 

Znanstvena konferenca "Ivan Hribar v navzkriţjih časov", Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU 

in Mestna občina Ljubljan, Ljubljana  21.  januarja 2010 

Ţarko Lazarević: Ivan Hribar kot gospodarstvenik 

 

Strokovni posvet Prihodnost parlamentarne demokracije, Ljubljana, Drţavni zbor, 9. novembra 

2010 

Dr. Jure Gašparič: Parlamentarna demokracija in zaupanje. K zgodovini vstopanja zaupanja v 

politično ţivljenje 

Blaţ Babič: Vzpostavitev parlamentarizma v polnem pomenu besede : »Parlamentarna demokracija 

vrača udarec« 

 

Strokovni posvet ob 20. obletnici Manevrske strukture narodne zaščite, Ljubljana, Drţavni svet RS, 

4. oktobra 2010 

Dr. Jure Gašparič: Vloga organov za notranje zadeve v oblikovanju obrambnih sil RS 
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Dr. Filip Čuček: Prikrita modra mreţa 

 

 

Znanstveni posvet Osebnost in delovanje dr. Marka Natlačena (1886-1942). Inštitut za novejšo 

zgodovino, Ljubljana, 15. december 2010.  

Bojan Godeša: Ocena političnega delovanja dr. Marka Natlačena v prvih mesecih okupacije 

Jerca Vodušek Starič: Britanci, jugoslovanska vlada v begunstvu in dr. Marko Natlačen 

Boris Mlakar: Slovensko partizansko gibanje in dr. Marko Natlačen 

Jurij Perovšek: Idejnopolitični profil in delovanje dr. marka Natlačena do leta 1929 

Dunja Dobaja: Socialna in zdravstvena problematika v obdobju Marka Natlačena kot predsednika 

ljubljanske oblasti (1927-1929) in bana Dravske banovine (1935-1941) 

Jure Gašparič: Delovanje dr. Marka Natlačena v 30.letih 

 

Strokovni posvet Prost dostop do doseţkov slovenskih znanstvenikov : 4. skupno posvetovanje 

Sekcvije za specialne knjiţnice in Sekcije za visokošolske knjiţnice Zveze bibliotekarskih druĎštev 

Slovenije. Ljubljana, 27. – 28. oktober 2010 

Mojca Šorn, Jurij Hadalin: Spletni portal SIstory – prost dostop do doseţkov slovenskega 

zgodovinopisja 

 

Znanstveni simpozij Domača dolina, moje okno v svet (ob stoletnici rojstva Cirila Kosmača), v 

Tolminu 17. septembra 2010 

Boris Mlakar: Ciril Kosmač kot objekt represivnih in obveščevalnih organov italijanskega 

fašističnega reţima 

    

Prvi slovensko-japonski posvet o zgodovinskih učbenikih. Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana  
30. – 31. 8. 2010  
Peter Vodopivec: Preoblikovanje učnih načrtov zgodovine po osamosvojitvi Slovenije in padcu 

komunizma 

Aleš Gabrič: Educational System and the Role of History in Slovenia in 20. Century  

Aleš Gabrič: Changing Interpretations/Representations of Significant Historical Events in Slovene 

History Textbooks 

 

Drugo strokovno in raziskovalno delo 
 

Dr. Nevenka Troha, dr. Zdenko Čepič in dr. Damijan Guštin so napisali pregledno monografijo 

Slovenska rezistenca :  pregled dogajanja med 2. svetovno vojno na Slovenskem po dogovoru z 

Furlanskim inštitutom za zgodovino osvobodilnega gibanja iz Vidma, kjer bo knjiga tudi izšla. 

 

Pedagoško delo 
 

Raziskovalci Inštituta za novejšo zgodovino so kontinuirano sodelovali v pedagoškem procesu na 

visoki stopnji na različnih oblikah in ravneh. 

Poučevanje na univerzah 

Deset delavcev INZ je sodelovalo v dodiplomskem univerzitetnem izobraţevanju na štirih univerzah 

v Sloveniji in dveh v tujini: 
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 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za druţbene vede dr. Aleš Gabrič (nosilec predmeta 

Zgodovina slovenske kulture) in dr. Damijan Guštin (nosilec predmetov Vojaška zgodovina 

Slovenije in Slovencev ter Hladna vojna) 

 na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične študije dr. Andrej Studen (nosilec 

predmeta Zgodovina vsakdanjega ţivljenja) 

 na Univerzi v Mariboru, Filozofski fakulteti dr. Jerca Vodušek Starič (nosilec predmetov 

Teorija zgodovine in Obča zgodovina 20. stoletja), dr. Jure Gašparič (nosilec predmeta 

Slovenska zgodovina po letu 1941),  dr. Filip Čuček (nosilec predmeta  Slovenska 

zgodovina 1790-1941) ter Ţeljko Oset (izvajanje seminarskih vaj pri predmetih Evropska 

zgodovina 1914-1939, Evropska zgodovina po letu 1939 in Zgodovina Evrope po letu 1918) 

 na Univerzi v Novi Gorici, Fakulteti za humanistiko, dr. Bojan Godeša (nosilec predmeta 

Svetovne vojne 20. stoletja), dr. Ţarko Lazarević (nosilec predmeta Gospodarska zgodovina 

 na Univerzi J. A. Komenskega Bratislava, Filozofska fakulteta, master program Zgodovina, 

dr. Jure Gašparič (12 pedagoških ur pri predmetu Srednja Evropa v 20. stoletju) 

 na Univerzi Wittenberg, Springfield, Ohio / ZDA, predmeta Antropologija srednje in 

jugovzhodne Evrope, Druţba in spol, dr. Nina Vodopivec (en semester, 8 ur na teden, v 

času od 06.01.2010 do 20.05.2010 v okviru Fulbrightovega programa) 

Gostujoča predavanja na univerzah 

 Univerza Megatrend, Geoekonomska fakulteta, Beograd, Ţarko Lazarević: Tranzicije 

bankarstva u Sloveniji, 3. februarja 2010 

 Bowling Greeen State University, Nina Vodopivec: Memories and Nostalgia in Slovenia, pri 

prof. Dr. Timu Pogačarju) 3. marca 2010 

 Indiana University Bloomington, Nina Vodopivec: Postsocialist Gender Formations, pri prof. 

Dr. Sarah Philips, 12. 3. 2010 

 Clevenland State University, Cleveland, Nina Vodopivec: Industrial Workers in Slovenia : 

their experience and memories, 3. maja 2010 

 Univerza Fu-Jen, Taipeh, Taiwan, Peter Vodopivec: Ideja in stvarnost Srednje Evrope, 15. 

oktobra 2010 

 Univerza Chi-Nan, Puli, Taiwan, Peter Vodopivec: Zgodovinsko ozadje Sovjetske zveze; 

Moderna zgodovina Slovenije, 18. in 21. oktobra 2010 

 

V podiplomskih programih slovenskih univerz (Univerza Ljubljana, Univerza v Mariboru, Univerza 

na Primorskem, Univerza v Novi Gorici) so sodelovali dr. Zdenko Čepič , dr. Aleš Gabrič, dr. Jure 

Gašparič, dr. Bojan Godeša, dr. Damijan Guštin, dr. Jurij Perovšek, dr. Ţarko Lazarevič, dr. Boris 

Mlakar, dr. Joţe Prinčič, dr. Andrej Studen, dr. Nevenka Troha, dr. Nina Vodopivec. 

Navedeni raziskovalci so bili tudi mentorji in somentorji diplomskih del in člani komisij za zagovor 

diplomskih del, večina pa tudi člani komisij za zagovor magistrskih del in doktorskih disertacij. 

V obliki mentorstva mladim raziskovalcem je pedagoško delo v letu 2010 opravljalo 8 

raziskovalcev: dr. Bojan Godeša, dr. Boris Mlakar, dr. Joţe Prinčič, dr. Jurij Perovšek, dr. Ţarko 

Lazarevič, dr. Peter Vodopivec, dr. Andrej Studen, dr. Nevenka Troha. 

 
 
Gostujoči uveljavljeni znanstveniki 
 
Na inštitutu za novejšo zgodovino so v letu 2010 gostovali uveljavljeni znanstveniki:  

 dr. Eduard Kubu in dr. Jiri Šouša, predavatelja predmeta Gospodarska, socialna in bančna 

zgodovina na Karlovi univerzi v Pragi, Češka, 

 dr. Nobuhiro Shiba in dr. Hiroshi Mitani, profesorja na University of Tokyo, Japonska. 



 

 28 

 

 

 

 

Podiplomsko šolanje 
 

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se je v podiplomskih programih (podiplomski študij, 

doktorski študij) šolalo devet mladih raziskovalcev, ki so jim mentorji inštitutovi sodelavci: Blaţ 

Babič, Eva Mally, Aleksander Lorenčič, Jurij Hadalin, Janja Sedlaček, Mitja Sunčič, Ţeljko Oset, 

Meta Černigoj in Ţiga Koncilija; ter dve delavki inštituta: Marta Rendla in Dunja Dobaja. 

Obveznosti študija so uspešno izpolnjevali, vsi so vpisani v podiplomski študij oziroma imajo 

potrjene teme doktorskih disertacij. 

Mladi raziskovalec Jurij Hadalin je doktorski študij 22. junija 2010 končal z uspešnim zagovorom 

doktorske disertacije Jugoslovanski pogled na jugoslovansko-albanske odnose po drugi svetovni 

vojni 1945-1971 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in bil promoviran za doktorja 

zgodovinskih ved. 

 

Znanstvena infrastruktura 
 

Infrastrukturni program Raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja 

Vodja: dr. Mojca Šorn, sodelujoči dr. Jurij Hadalin, dr. Nina Vodopivec, Marko Kupljen 

 

Delo, ki ga je v letu 2010  opravila programska skupina RI kaţe, da je načrt dela, ki si ga je ta 

zastavila  konec leta 2009, v celoti realiziran. Opravljeno delo izkazuje spletni portal slovenskega 

zgodovinopisja Zgodovina Slovenije – SIstory, ki vsebinsko odraţa celotno delovanje programske 

skupine.  

Delo programske skupine na portalu SIstory je še nadalje členjeno v dva sklopa: v okviru prvega - 

vsebinskega smo zbirali, evalvirali, valorizirali in digitalizirali gradiva ter urejali pravne vidike za 

njihovo spletno objavo, v okviru drugega sklopa pa smo nadaljevali s dopolnjevanjem slovenskega 

zgodovinarskega indeksa citiranosti.  

Da je bilo delo programske skupine ne le realizirano, temveč tudi vsebinsko zanimivo za 

uporabnike, izkazuje obisk portala SIstory. V letu 2010 je bilo na portalu SIstory zabeleţenih 

27.880 obiskov, ki jih je skupno ustvarilo 10.808 različnih obiskovalcev, ti so si ogledali  182.309 

različnih strani vsebin. Glede na podatke iz leta 2009, ki je bilo prvo polno obratovalno leto portala 

SIstory,  leto 2010 predstavlja skoraj podvojitev števila obiskovalcev (86 % povečanje). 89 % 

obiskovalcev je na portal dostopalo z območja Slovenije, preostalih 11 % pa je dostopalo iz 56 

različnih drţav. Vsebinsko gledano so na prvih desetih mestih po obiskanosti vstopne strani do 

serijskih publikacij, monografij, zbirke podatkov o ţrtvah druge svetovne vojne na Slovenskem, 

biografike, virov in gradiva, visoko pa je posegel tudi vstopni modul za iskanje po digitaliziranem 

popisu prebivalstva Ljubljane iz leta 1830. Uporabniki portala SIstory ostajajo njegovi zvesti 

obiskovalci, kar potrjuje dejstvo, da je bilo kar 68 % obiskov ustvarjenih z neposrednim dostopom 

na stran, ostali pa so v pribliţno enakih deleţih do strani dostopali preko povezav z ostalih 

sorodnih portalov ali preko spletnega brskalnika. 

 

Digitalizacija in spletna objava gradiva – vsebinska, programska in tehnološka 

nadgradnja portala SIstory 
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Vodja infrastrukturne skupine je v letu 2010 skrbela za nabor, digitalizacijo in spletno objavo 

gradiv, koordinirala je delo (zunanjih) sodelavcev, spremljala je nadgradnjo vsebinske, tehnološke 

in programske platforme portala SIstory.   

V teţnjah za pridobivanje zgodovinopisne literature, virov idr. sta vodja programa in (pogodbeni) 

sodelavec dr. Jurij Hadalin vzdrţevala in navezala stike s številnimi slovenskimi in tujimi 

ustanovami in uredništvi, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo z zgodovino oziroma s poukom 

zgodovine. Rezultat sodelovanja je digitalizacija gradiva za vsebinske sklope Viri, Literatura ter 

Zgodovina in šola. V letu 2010 je bilo skeniranih več kot 58.000 strani. Vsebinsko dopolnjevanje ni 

bilo vezano le na ţe obstoječe analogne vsebinske sklope, zato sta digitalizacija in spletna objava 

številnih (raznovrstnih) gradiv terjali oblikovanje novih podsklopov oziroma posledično programsko 

nadgradnjo portala. Zaradi aktivnega dotoka vsebin je bila nadalje potrebna njihova indeksacija 

(indeksirani so bili vsi dokumenti v formatu pdf, naloţeni na streţnik), zaradi dodajanja novih 

rubrik pa je bila izvedena konfiguracija iskalnika.  

Vzdrţevalci strojne opreme so v letu 2010 skrbeli za nemoteno delovanje portala, ki ni beleţil 

večjih izpadov delovanja. Zaradi velikosti arhiva podatkov so konec leta 2010 reorganizirali 

diskovna polja, saj je bila prerazporeditev podatkov nujna. Pri preverjanju delovanja arhiviranja na 

zunanjo enoto so bile opaţene napake, ki so bile tudi nemudoma odpravljene. 

BIOGRAFIKA: podsklop je bil v letu 2010 preoblikovan, poleg Primorskega slovenskega 

biografskega leksikona (vseh 20 zvezkov), uporabniku omogoča povezavo na Slovenski biografski 

leksikon, ki je bila vzpostavljena na osnovi soglasja ZRC SAZU. 

ZGODOVINA IN ŠOLA: v preteklem obdobju se je skupina RI intenzivno ukvarjala s tehničnim in 

vsebinskim oblikovanjem sklopa Zgodovina in šola. Poleg številnih (starejših) učbenikov so bili v 

letu 2009 objavljeni učni načrti za osnovne šole Zavoda RS za šolstvo, od leta 2010 je v sklopu 

Zgodovina in šola dostopna tudi revija Zgodovina v šoli (za zdaj dve številki), ki jo od leta 1991 

izdaja Zavod RS za šolstvo. V sklopu Zgodovina in šola je bila vzpostavljena spletna stran 

Zgod(b)oved, ki je narejena kot animacija, namenjena pa je šolajoči mladini. Poleg znanstvenih, 

strokovnih in poljudnih besedil so na tej strani dostopne foto galerije ter avdio vsebine. Vse te 

vsebine so bile v letu 2010 optimizirane za iskalnike, postavljeni sta bili E knjiţnica 

(Zgod(b)ovedova knjiţnica) in E test (Zgod(b)ovedova utrjevalnica). V E knjiţnici je uporabnikom 

na enem mestu dostopno celotno gradivo, objavljeno v treh kronoloških sklopih Zgod(b)ovedovega 

prvega tematskega sklopa »pošta«, vsa besedila so opremljena z barvno legendo, ki označujejo 

njihovo zahtevnost.  Po gradivu uporabnik lahko lista oziroma ţeleno išče s pomočjo iskalnika. E 

test pa je namenjen preverjanju in utrjevanju znanja, ki so ga uporabniki pridobili na spletni strani 

Zgod(b)oved.  

Poudariti je treba, da vse gradivo, ki je bilo skenirano (v letu 2009), še ni objavljeno na spletnem 

portalu SIstory. Ob pripravi digitaliziranega gradiva za objavo so se namreč začela odpirati pravna 

vprašanja zaščite avtorskih pravic, ki so v digitalnem svetu malo raziskano polje. V številnih 

primerih gre za znanstvene in strokovne publikacije, pa tudi za avdio-vizualno gradivo, kjer 

pogodbeno niso urejena razmerja z avtorji oziroma v teh ni določila o dovoljenju za objavo 

avtorskih del v E obliki. V naboru gradiva, ki smo ga skenirali leta 2009 (73.000 strani), je bilo 

digitaliziranih tudi nekaj serijskih publikacij, ki zaradi nerešenega avtorsko-pravnega vprašanja še 

niso objavljene na portalu SIstory; za nekatere so bila soglasja avtorjev za objavo pridobljena ţe v 

letu 2009, za nekatere je programska skupina RI pravno osnovo za E objavo urejala v letu 2010 

(ČZN, Arhivi, Borec), za posamezne letnike ţe skeniranih serijskih publikacij pa bo skupina pravno 

osnovo za objavo na spletnem portalu urejala še v letu 2011.  

V navezavi s to problematiko je infrastrukturna skupina v letu 2010 del materialnih stroškov 

namenila sodelovanju z Inštitutom za intelektualno lastnino oziroma dr. Majo Bogataj Jančič, 
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strokovnjakinjo s področja avtorskega prava v digitalni dobi. Rezultat dela je elaborat Projekt 

SISTORY – avtorskopravni vidik,  ki v točki 3 - Analiza pogodb o sofinanciranju izdajanja revij s 

strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in nekaterih drugih 

financerjev pokaţe na dejstvo, da si financerji ne pridrţujejo avtorskih pravic na delih, objavljenih 

v revijah, katerih izdajo financirajo, in je vsa dovoljenja oziroma pravice za spletno objavo 

potrebno pridobiti od avtorjev prispevkov oziroma izdajateljev posameznih revij, v kolikor so 

avtorji pravice prenesli nanje (izključno, lahko pa tudi neizključno, v kolikor so izrecno dovolili 

nadaljnje prenose pravic). Člani skupine RI si bodo v letu 2011 skladno s smernicami elaborata 

Projekt SIstory prizadevali k sistemskemu urejanju predstavljene problematike. 

 

Zgodovinarski indeks citiranosti (ZIC) 

V okviru ZIC je bilo v letu 2010 zabeleţenih 8000 vnosov citatov, v bazo smo dodajali nova 

gradiva, izdana v obdobju 2010, indeks pa smo dopolnjevali s publikacijami iz obdobja 2006-2009. 

V ZIC smo vpisovali znanstvene članke osrednjih slovenskih zgodovinskih časopisov in revij ter 

knjige, ki so v Cobissu označene s tipologijo znanstvene monografije oziroma zbornike recenziranih 

znanstvenih posvetovanj in simpozijev. V letu 2010 smo navezali stike z Zgodovinskim inštitutom 

Milka Kosa ZRC SAZU, izdelali smo seznam relevantnih del s področja zgodovinopisja, na osnovi 

katerega bomo gradili bazo ZIC v letu 2011. 

 

Ostalo 

V letu 2010 so sodelavci RI skrbeli za aţuriranje povezav z uporabniki, nadgradili so modul Novice, 

ki uporabnikom nudi podatke o novostih na portalu SIstory, hkrati pa predstavlja arhiv objav. O 

vseh novostih na portalu so bili registrirani uporabniki obveščeni po osebni E pošti, ostali 

potencialni uporabniki pa po t. i. zgo-listi (mailing lista). Po objavi Vilfanove Pravne zgodovine 

Slovencev je bila pravna stroka o portalu SIstory, njegovih vsebinah (uradni listi idr.) in vizijah 

obveščena v prispevku, objavljenem v reviji Pravna praksa. V letu 2010 je skupina RI dobila precej 

povratnih informacij, s katerimi so  uporabniki (tako iz Slovenije kot tujine) opozarjali na nejasnosti 

in pomanjkljivosti, hkrati pa so poleg številnih pohval podajali sugestije in ideje za nadaljnje delo, 

kar skupina ocenjuje kot (prvo stopnjo) interaktiviranja portala. Ker spletni portal ni postavljen 

statično, temveč deluje kot ţiv organizem, so popravki, modifikacije, nadgradnja del stalne prakse, 

s čimer je uporabnikom skoraj ad hoc dana moţnost sodelovanja oziroma soustvarjanja spletne 

strani.  

V dneh 16.-17. 4. 2010 je v Črnomlju potekalo zborovanje učiteljev zgodovine, na katerem je dr. 

Mojca Šorn govorila o stanju digitalizacije raziskovalne infrastrukture v humanistiki, pod 

drobnogled pa je vzela portal SIstory. 21. 4. 2010 je Muzej novejše zgodovine Celje organiziral 

kolokvij Virtualna dostopnost gradiv druge svetovne vojne na Slovenskem. Mojca Šorn je 

predstavila portal SIstory, njegove vsebinske sklope, glavna tema pogovora pa je bilo vprašanje 

avtorskih pravic v digitalnem svetu. Zunanji sodelavec Marko Kupljen se je udeleţil 35. zborovanja 

Zveze zgodovinskih društev Slovenije, kjer je 30. 9. 2010 na šolskem panelu predstavil spletni 

portal SIstory - Zgod(b)ovedove spletne strani. 

Dr. Jurij Hadalin in dr. Mojca Šorn sta se 15. 9. 2010 (Ljubljana) udeleţila izobraţevanja 

Nacionalna konferenca EuropeanaLocal, Slovenske digitalne kulturne vsebine, za kar sta prejela 

certifikat. 17. 9. 2010 sta se dr. Jurij Hadalin in dr. Mojca Šorn udeleţila izobraţevanja Slovenska 

konferenca o trajnem ohranjanju digitalnih virov, ki ga je v Ljubljani organizirala Narodna in 

univerzitetna knjiţnica; prejela sta certifikat. 
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Mednarodni infrastrukturni projekt Digital Research Infrastructure for the Arts and 

Humanities (DARIAH) : Preparing for the construction of the Digital Research 

Infrastructure for the Arts and Humanities 

Vodja: dr. Nina Vodopivec, sodelavca dr. Ţarko Lazarević, dr. Filip Čuček 

 

V letu 2010 sodelovanje INZ v Dariah ni bilo financirano, saj je le-ta dvanajstmesečno črpanje 

sredstev izkoristil ţe v letu 2009, zato je naše sodelovanje v preteţni meri zajelo nadaljnje 

dogovore in koordinacijo med partnerji, vodji projekta ter Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost 

in tehnologijo v Sloveniji. V začetku 2010 je pri Dariah aktivno sodeloval Ţarko Lazarević (delovni 

paket 5) in sicer pri pripravi poslovnega modela. Dariah bo modelu sledila v nadaljevanju, v fazi 

konstrukcije (2011-2013). Dogovore z MVZT je vodila dr. Nina Vodopivec, predvsem kar  zadeva 

vključevanje v ESFRI Roadmap (kar je zajelo tudi ponovno neformalno predstavitev Dariah na 

MVZT) in dogovarjanja za podpis MoU dokumenta, ki bi izrazil nacionalni interes pri podpori MVZT 

za nadaljnje delo v Dariah (faza konstrukcije). 

Oktobra 2010 sta se dr. Nina Vodopivec in dr. Ţarko Lazarević udeleţila sestanka Dariah na 

Dunaju, kjer je bil predstavljen končen načrt kot produkt pripravljalne faze in baza za nadaljevanja 

v fazi konstrukcije. Za pravni okvir je bil določen ERIC model (European Research Infrastructure 

Consortium), poslovna struktura, ki bo sestavljena iz skupščine, sveta upravljavcev, znanstvenega 

sveta in osrednjega referata/pisarne Dariah, v organizacijskem smislu pa bo Dariah razdeljena na 4 

virtualne kompetenčne centre (VKC): 

1. VKC za E-infrastrukturo: gre za vzpostavljanje in oblikovanje infrastrukture - povezav med 

raziskovalci, viri, analitičnimi orodji in vzpostavljanje dostopa do podatkov  

2. VKC za raziskovanje in izobraţevanje: center bo skrbel za podporo in razvoj digitalnega 

raziskovanja, za izobraţevanje na področju digitalne humanistike in oblikovanje/odpiranje 

podiplomskih programov na področju digitalne humanistike; 

3. VKC za vsebino in pravna vprašanja: center bo podpiral digitalno organizacijo znanja, kar 

se povezuje z vprašanji; kako kreirati znanstvene podatke, jih hraniti, strukturirariti in 

omogočiti dostop do njih; ter s pravnimi nasveti o avtorskih pravicah in intelektualni 

lastnini na področju digitalne humanistike; 

4. VKC za podporo in promocijo: center bo identificiral in promoviral pomen digitalnih raziskav 

in digitalne humanistike in umetnosti. 

Dr. Nina Vodopivec se je oktobra 2010 udeleţila tudi konference na Dunaju, ki sta jo v sodelovanju 

organizirali projektni skupini DARIAH in CLARIN z naslovom Supporting Digital Humanities. Šlo je 

za skupni dogodek v smislu mreţenja na področju evropske raziskovalne infrastrukture. Okoli 150  

udeleţencev je sodelovalo na dvodnevnem dogodku, kjer so razpravljali o vprašanju, kako lahko 

infrastrukture širijo in obogatijo raziskovalne dejavnosti na področju humanistike in umetnosti. 

Predstavili so posamezne analitične digitalne projekte s področja zgodovine (vojaške, druţbeno 

ekonomske), psihologije, sociologije, arheologije, študija rokopisov, lingvistike, muzikologije. 

Razpravljali so predvsem o moţnostih interoperabilnosti, integracije in povezovanja različnih 

infrastruktur s podobnimi viri na različnih lokacijah. 

Decembra 2010 smo v sodelovanju z ZRC SAZU ustanovili konzorcij in pripravili projekt SI-DIH, 

projekt za vzpostavitev nacionalne digitalne infrastrukture za humanistiko in umetnost kot 

pripravljalni projekt pred vstopom v ERIC DARIAH – nadaljevanje Dariah v fazi konstrukcije (2011- 

2014). 
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Knjiţnica Inštituta za novejšo zgodovino 

 

Knjiţnica Inštituta za novejšo zgodovino je po statusu specialna knjiţnica javnega značaja. V letu 

2010 je bila odprta 255 delovnih dni, delo pa je potekalo po ustaljenih postopkih. Teţave s 

financiranjem so tudi v letu 2010 dale največji pečat njenemu delovanju. Čeprav smo ţe leto 

poprej govorili o tem, so se šele lani pokazale vse razseţnosti krize in potreba po novem 

organiziranju nabave knjig in periodike, saj se le-te lahko nabavljajo le iz sredstev za raziskovalno 

delo.  

 

 
Nabava gradiva 
 
V knjiţnici smo leta 2010 vpisali 542  (leto prej 665) ali  18,5 % manj novih knjiţnih naslovov v 

689 (prej 699 ali 1,4% manj) zvezkih in 130 naslovov revij v 200 zvezkih (lani pa 155 naslovov v 

338 zvezkih). Nekoliko razmere izboljšuje dejstvo, da smo v letu 2010 podpisali konzorcijsko 

pogodbo za vključitev v Konzorcij JSTOR Slovenija, hkrati pa smo po odločitvi ARRS z decembrom 

2010 dobili dostop do baze revij Springer links. 

 

Pregled inventariziranega gradiva  v letu 2010 
 

 Monografske 
publikacije: 

serijske publikacije:     
Skupaj
Skupaj: 

Nakup: 283 68 351 

Zamena: 37 61 98 

Dar: 253 65 318 

    

Stari fond 0 1 1 

Lastna 
izd. 

12 5 17 

Skupaj 585 200 913 
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Načini nabave monografskih in serijskih publikacij v letu 2009: 
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Knjige:               Revije: 

 
31. decembra 2010 je tako celoten fond naše knjiţnice obsegal: 
 
 

Knjige: Disertacije / 
elaborati 

Serijske 
publikacije 

neknjiţno 
gradivo 

     skupaj: 

35.922 
 

181 9.826 14 45.158 

                                                       
Izposoja 
 
V letu 2010 smo imeli v knjiţnici 448 aktivnih članov (leto poprej 483) med katerimi jih je bilo na 
novo vpisanih 110 (v letu 2008 154). V letu 2010 je knjiţnica zabeleţila po podatkih iz COBISS-a 
3.268 obiskov, (lani 3.607) kar pomeni 10 % padec obiska. Seveda pa v to število pogosto niso 
všteti »domači« obiskovalci, ki so izposojali revije in knjige v delovne prostore ali v čitalnico.   
 
V letu 2010 smo s pomočjo računalnika izposodili 3.088 enot (lani 3.940, leto poprej 3.535), na 
zadolţnice pa le 18. Iz spodnje preglednice je lepo razvidna povečana izposoja, kar je povezano z 
večjim obiskom knjiţnice v minulem letu.  
 
    

 Knjige: Časniki in 
časopisi 

     skupaj: 

Izposoja na dom  v letu 
2008 

2.687 866+beleţka 3553 

Izposoja na dom  v letu 
2009 

2.997 943+179 4119  
 Izposoja na dom  v letu 

2010 
2.317 771+beleţka 3088 

 
V medknjiţnični izposoji smo si izposodili 57 knjig iz raznih knjiţnic po Sloveniji (brez NUK in MKL) 
in 12 iz tujine, sami pa smo drugim institucijam iz naših zbirk posodili 46 knjig, kar je kar 11 manj 
kot leto poprej. Številka bi bila seveda še precej višja, če bi upoštevali knjige, ki smo si jih iz 
knjiţnice izposojali na SAZU, FF in v drugih knjiţnicah ljubljanske univerze. 
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Strokovno delo: 
  
COBISS 
V bazo COBISS so sodelavci vnesli ţe 20.573 (do lani 20.001) naslovov bibliografskih enot (ali 
29.509 inventarnih enot), kar je za 902 več kot leto poprej. V letu 2010 so v vzajemni bazi COBIB 
kreirali 478 bibliografskih enot (skupaj z OCLC 513) iz nje pa smo prevzeli 542 zapisov. Med 
strokovnimi doseţki še moramo omeniti pripravo spletne strani knjiţnice, ki je opremljena tudi s 
spletnimi tehnologijami Web 2.0 in uporabnikom omogoča seznanjanje z novostmi na blogu 
knjiţnice in facebook strani. 

 
 

Igor Zemljič je bil predsednik organizacijskega odbora 4. skupnega posvetovanja sekcij za 
specialne in za visokošolske knjiţnice z naslovom: »Prost dostop do doseţkov slovenskih 
znanstvenikov«, ki je potekal v mednarodnem sklopu prireditev ob mednarodnem tednu prostega 
pristopa (18. do 22. oktobra 2010). Na strokovnem posvetovanju, ki je bilo 27. in 28. oktobra 
2010 v hotelu Union v Ljubljani je bilo 28 predavateljev in preko 200 registriranih udeleţencev. 
Igor Zemljič pa je bil tudi urednik zbornika posvetovanja.  
Igor Zemljič je kot predsednik sekcije za specialne knjiţnice organiziral tudi tradicionalno strokovno 
ekskurzijo 4. in  5. junija 2010, katere cilj je bil spoznavanje knjiţnic na Dunaju, Gradiščanskem 
(Sopron) in obisk Slovenskega Porabja. Obiskali so Nacionalno knjiţnico na Dunaju, ogledali so si 
še dunajski parlament in njegovo knjiţnico, kjer jih je vodila vodja knjiţnice Dr. Elisabeth Dietrich-
Schulz. 

 
Avgusta je bilo oddano knjigovezu Ermanu 22 letnikov serijskih  publikacij v vezavo. Arhiv 
Republike Slovenije še vedno obnavlja vezane letnike časnika Slovenec iz obdobja prve svetovne 
vojne.  
 
 

 

 

 

ZALOŢBA INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO 
 

Zaloţba INZ opravlja zaloţniško dejavnost Inštituta, ki je vedno bolj osredotočena okoli treh osi: 

izdajanja revije Prispevki za novejšo zgodovino, kontinuiranega izdajanja zbirke Razpoznavanja / 

Recognitiones, zalaganja zbornikov z referati inštitutskih znanstvenih konferenc in tematskih 

zbornikov v seriji Vpogledi. 

 

Prispevki za novejšo zgodovino, L, 2010 

 

Znanstveno revijo Prispevki za novejšo zgodovino, osrednjo slovenska znanstveno revijo za 

novejšo zgodovino, izdaja  Inštitut za novejšo zgodovino s sofinanciranjem Javne agencije za 

knjigo Republike Slovenije v višini 10.100 EUR. Revija ima polstoletno tradicijo, saj izhaja 

neprekinjeno od leta 1960. Objavlja znanstvene članke, ki so kronološko in posledično tematsko 

vezani na novejšo zgodovino. 

V letu 2010 so izšle tri številke revije v treh posameznih zvezkih v obsegu 60,5 avtorskih pol, od 

tega jih je 49,6 avtorske pole znanstvenih člankov, ostali članki so poročila in ocene in drugi članki. 

Glede na pogodbo z Javno agencijo za knjigo RS, po kateri je treba izdati v treh zvezkih 50 
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avtorskih pol, od tega 35 avtorskih pol znanstvenih člankov, je bil obseg prekoračen za petino, pri 

znanstvenih člankih pa za dve petini. V celotnem letniku Prispevkov za novejšo je sodelovalo 37 

avtorjev. 

 

Serija Razpoznavanja / Recognitiones 

V letu 2010 je urednik pripravil dve prijavi na razpis Javne agencije za knjigo za izdajo znanstvenih 

monografij. Finančna sredstva je dobil predlog za izdajo monografije Ervina Dolenca Med kulturo 

in politiko : kulturnopolitična razhajanja v Sloveniji med svetovnima vojnama. Knjiga je izšla konec 

leta; urednik je pripravil tudi tiskovno konferenco s predstavitvijo. 

 

Zbirka Vpogledi 
 
V zbirki Vpogledi, ki je namenjena objavam zbornikov člankov, običajno z znanstvene konference, 

je izšel zbornik Slovenija – Jugoslavija, krize – reforme, 1968/1988. V zborniku je objavljeno  20 

referatov, v katerih so se avtorji dotaknili bistvenih zadev  političnih, kulturnih in gospodarskih 

vprašanj iz šestdesetih in  osemdesetih let 20. Stoletja, ko so za obe desetletji bile značilne krize in 

njihove posledice  - reforme.  

 

Ostala zaloţniška dejavnost 

 

Dr. Aleš Gabrič je uredil zbornik Preţihov Voranc - Lovro Kuhar: pisatelj, politik, patriot, ki ga je 

INZ izdal v sozaloţništvu s Slovenskim znanstvenim inštitutom na Dunaju. 

 

 

Promocija znanosti v medijih in na javnih prireditvah 
 

Sodelavci Inštituta za novejšo zgodovino ţe tradicionalno pogosto sodelujejo v promociji svojih 

raziskovalnih doseţkov v medijih, še pogosteje pa jih mediji vabijo v razlage, pojasnjevanje in 

polemike glede druţbeno pomembnih zgodovinskih in perečih problemov. Dejavnost je v veliki 

meri odvisna od toka dogajanj, medtem ko inštitut le omejeno programira svojo promocijsko 

dejavnost; predvsem preko tiskovnih konferenc, oktroglih miz in strokovnih posvetovanj. 

Med tiskanimi mediji je najbolj redno soavtorstvo tedenske kolumne Kocine zgodovine (Marko 

Zajc) v Nedelu.  

Med javnimi prireditvami, ki predstavljajo promocijo raziskovalnega dela, zajemajo osrednje mesto 
tiskovne konference in javna predavanja. 
Med predavatelji so bili:  

Ţiga Koncilija: Prezrti heroji Velike vojne – konji, psi, golobi in ostale ţivali na frontah prve 

svetovne vojne. Park vojaške zgodovine, Pivka, 13. januarja 2010 

Nevenka Troha: Foibe – genocidio o punizione dei crimini fascisti? : Sloveni e Italiani nella guerra 

totale, Livorno, Italija, 10. februar 2010. 

 

 

Mednarodno sodelovanje z ustanovami in raziskovalci 

 

Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2010 razvijal sodelovanje z novimi raziskovalnimi 

ustanovami in univerzami v Evropi in svetu, ob tem pa ohranjal vzpostavljene stike. 
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Poglobil je stike s Hrvatskim institutom za povijest v Zagrebu, Filozofsko fakulteto, Ekonomsko 

fakulteto in Fakulteto političkih nauka Sveučilišča v Zagrebu, s katerimi je dogovorjeno sodelovanje 

za več let.  

Sodelavci Inštituta so v letu 2010 sodelovali z Geoekonomsko fakulteto Megatrend Univerziteta 

Beograd, Institutom za savremenu istoriju v Beogradu, Institutom za strategijska istraţivanja 

(odeljenje za vojnu istoriju) v Beogradu, Univerzo v Gradcu, Inštitutom za vzhodnoevropsko 

zgodovino Univerze na Dunaju, Obrambno akademijo (Landesverteidigungsakademie) z Dunaja, 

Inštitutom za vzhodno in jugovzhodno Evropo Univerze na Dunaju, Akademijo za znanost Češke 

republike, Inštitutom za sodobno zgodovino v Pragi, Inštitutom za ekonomsko in socialno 

zgodovino Karlove univerze v Pragi, Filozofsko fakulteto Univerze Hradec Kralove, Komission des 

Parlamentarismus und der politischen Parteien Berlin, South East European Monetary History 

Network, Military History Working group, School of Slavic and Eastern European Studies Univerze v 

Londonu, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Giulia, Università 

degli studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche, Facoltà di scienze politiche, 

Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, Udine, Istituto Nazionale per la Storia 

del Movimento di Liberazione in Italia, Milano, Istituto storico della Resistenza e di storia 

contemporanea, Modena, Università La Sapienza, Rim, Fondazione Istituto Gramsci, Rim, Istituto 

di Storia Contemporanea Pier Amato Perretta, Como. 

 

 

Uredništva in članstva 
 

Prispevki za novejšo zgodovino 

Dr. Zdenko Čepič je bil odgovorni urednik, dr. Mojca Šorn pomočnik odgovornega urednika, 

dr. Damijan Guštin glavni urednik, člani uredništva dr. Boris Mlakar, dr. Janko Prunk, dr. Avguštin 

Malle, dr. Franc Rozman, dr. Aleksej Kalc, dr. Dušan Nećak, dr. Mario Strecha. 

Zgodovinski časopis 

Član uredniškega odbora dr. Ţarko Lazarević 

Historijska traganja, Sarajevo 

Član mednarodne redakcije dr. Aleš Gabrič  

Vojnoistorijski glasnik, Beograd 

Član uredništva dr. Damijan Guštin 

Studia Historica Slovenica 

Član uredništva dr. Jurij Perovšek 

Kronika, časopis za krajevno zgodovino 

Član uredniškega odbora dr. Aleš Gabrič 

Zgodovina za vse 

Odgovorni urednik dr. Andrej Studen 

Acta Histriae 

Članica uredniškega odbora dr. Nevenka Troha 

Annales 

Članica uredniškega odbora dr. Nevenka Troha 

Zgodovina v šoli 

Člana uredniškega odbora dr. Aleš Gabrič, dr. Mojca Šorn 

Vojaška zgodovina 

Član uredniškega odbora dr. Damijan Guštin 

Borec, revija za literaturo, zgodovino in antropologijo 



 

 37 

Član uredništva dr. Damijan Guštin 

Viri 

 Člana uredniškega odbora dr. Peter Vodopivec in dr. Mojca Šorn 

Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 

Glavni urednik dr. Aleš Gabrič 

Zbirka Drobtini.ce 

Član uredniškega odbora dr. Andrej Studen 

Zbirka Gordogan 

Članica uredniškega odbora dr. Jerca Vodušek Starič 
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2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA 
LETO 2010 PO FIZIČNIH, FINANČNIH IN OPISNIH KAZALCIH 
 

Inštitut za novejšo zgodovino je dosegel s programom in finančnim načrtom zastavljene cilje. 

Pri izvajanju raziskovalne dejavnosti so bili vsi programi in projekti uspešno začeti, nadaljevani ali 

zaključeni. Rezultati opravljenega raziskovalnega dela se dobro, čeprav nekateri z zamikom, 

odraţajo v bibliografiji sodelavcev. Kvaliteta, obseg in število objavljenih bibliografskih enot, ki jih 

izkazuje bibliografija INZ, odraţajo kvaliteto in obseg raziskovalnega dela na programih in 

projektih. 

V letu 2010 so sodelavci objavili 316 bibliografskih enot. Med njimi so najpomembnejši: 

 3 znanstvene in strokovne monografije,  

 27 izvirnih znanstvenih člankov in 4 pregledni znanstveni članki,  

 57 poglavij v znanstvenih monografijah,  

 9 objavljenih prispevkov na znanstvenih konferencah.  

Mladi raziskovalci uspešno dokončujejo svoj doktorski študij. Dva raziskovalca sta tekste 

doktorskih disertacij napisala (eden od teh bo študij končal v letu 2011), ena raziskovalka ga 

končuje, raziskovalne programe in študijske obveznosti preostali izvajajo pravočasno in uspešno; 

vsi so izpeljali neposredni prehod na doktorski študij. 

Izvajanje infrastrukturnega programa se je močno obogatilo z vsebinami, izoblikovane pa so tudi 

pravne rešitve za pridobivanje novih z avtorskimi pravicami ščitenih vsebin.  

Zastavljen plan pridobivanja novih projektov je bil le deloma uresničen. Pridobljen je bil en 

temeljni projekt in ciljni raziskovalni projekt, eno sodelovanje v projektu iz 7. OP v statusu 

pridruţenega partnerstva ter projekt iz sredstev izven ARRS, Inštitut pa se je po potrditvi 

sodelovanja Slovenije v projektu DARIAH pripravlja na sodelovanje v omenjenem evropskem 

programu. 

Po finančnih kazalcih inštitut ni dosegel zastavljenega na vseh področjih. Predvsem se kaţe 

padanje sredstev na prihodkovni strani.  

Ustanoviteljske obveznosti inštitutu v višini 353.000 EUR so se v primerjavi s predhodnim letom in 

načrtovano  višino povečale za 10.000 EUR. S takšnim obsegom sredstev je inštitut uspel  –  in s 

prošnjo ARRS za prerazporejeno rabo sredstev za plače zaposlenih v upravi – infrastrukturi 

(knjiţnici) - zagotoviti sredstva za 6,5 zaposlenih v upravi in knjiţnici in hkrati financirati vse fiksne 

stroške poslovanja inštituta. 

Prav tako je inštitut pridobil sredstva v enaki višini kot leto poprej za infrastrukturni program.  

V enaki višini in pogodbeni dinamiki so bila pridobljena tudi sredstva obeh raziskovalnih 

programov. Financiranje pogodbenih obveznosti s strani ARRS je teklo skladno s pogodbenimi roki. 

Pridobljena sredstva iz projektnega financiranja so se povečala. Za dva raziskovalna projekta 

(temeljnega in ciljnega), ki ju je za financiranje izbrala ARRS, je INZ povečal razpoloţljiva 

raziskovalna sredstva za 75.000 EUR. Vendar pa sta se ob koncu decembra 2009 dva raziskovalna 

projekta tudi zaključila. 

Pridobljena projekta izven ARRS (Drţavni zbor RS in iz 7. okvirni program EU) bosta  finančno 

učinkovala šele v letu 2011. 

Prihodki iz trţne dejavnosti so se v letu 2010 zniţali, njihov poglavitni del so predstavljali prihodki 

iz naslova oddajanja poslovnih prostorov in stanovanja, medtem ko je vrednost sklada vrednostnih 

papirjev stagnirala. V pridobivanju trţnih sredstev iz oddajanja poslovnih prostorov, ki je izvirala iz 

upravljanja stavbe Kazina, so bila v letu 2010 pridobljena skoraj enaka sredstva kot v letu 2009 in 

za okoli 30.000 manjša od načrtovanih, kar gre pripisati prenosu pravice upravljanja na MVZT 27. 



 

 39 

7. 2010. S prenosom upravljanja je bilo prekinjeno zaračunavanje najemnin in povračil 

obratovalnih stroškov od najemnikov s 1. 9. 2010. 

V letu 2010 je Inštitut poleg drugega pridobil namenska sredstva za izvedbo načrta investicijsko 

vzdrţevalnih del izdelave dodatnih prostorov v mansardi, ter zaščite proti vodi in vlagi juţne in 

zahodne stranice stavbe Kazina. V izvedbo je investiral tudi lastna sredstva, ki jih je zbral iz 

naslova najemnin. Med letom je prišlo ob sodelovanju MVZT do spremembe načrta izvajanja IVD 

del. Med prioritetna se je uvrstila izvedba dodatnega razvlaţevanja v kletni etaţi, za leto 2010 pa 

opustila izvedba del za pridobitev dodatnih poslovnih prostorov v mansardi. 

Na odhodkovni strani je Inštitut v letu 2010 presegel zastavljen načrt zniţanja stroškov dela, 

storitev in materiala. Stroški dela so stagnirali, predvsem zaradi omejitev pri izplačilu tretje četrtine 

plačnih nesorazmerij in izplačevanja redne delovne uspešnosti. Glede na planirano višino so bili 

niţji za okoli 40.000 EUR. 

Stroške materiala in storitev pa je Inštitut v letu 2010 zmanjšal za 100.000 EUR ali 20 % glede na 

leto prej; ţe predhodno leto pa so bili zmanjšani za 33 % (tedaj predvsem zaradi manjših stroškov 

IVD del). Tolikšno zmanjšanje stroškov je omogočalo tudi zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki jih 

po prenosu upravljanja inštitut plačuje le za prostore v uporabi. Vendar pa so se stroški z načrtnim 

omejevanjem izdatkov za sluţbene poti, prevajanja znanstvenih prispevkov, uporabo storitev, 

smotrnim izkoriščanjem materiala dejansko zmanjšali na skoraj vseh postavkah, tako stroški 

materiala za 25 %, stroški storitev za 22 %. Celotni stroški, upoštevaje tudi stroške dela, so se 

zmanjšali za 8,5 %. 

V letu 2010 je inštitut svojo dejavnost izvajal  z nekoliko manjšo kadrovsko zasedbo. Med letom je 

za polovični delovni čas zaposlil enega raziskovalca na projektnem delu, en mladi raziskovalec pa 

je zaključil svoje usposabljanje. 
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2.5 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŢENI 
 

Inštitut je v letu 2010 pridobil manj sredstev iz raziskovalne dejavnosti kot je načrtoval. 

Pridobil je en temeljni projekt na razpisu ARRS, en ciljni raziskovalni projekt iz sredstev Ministrstva 

za pravosodje, Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve in ARRS, ter projekt iz sredstev 

izven ARRS (Drţavni zbor RS). Vsa zbrana sredstva niso zadoščala za polno dovoljeno obremenitev 

(1700 raziskovalnih ur) zaposlenih raziskovalcev. 

V letu 2010 Inštitut za novejšo zgodovino ni bil uspešen pri pridobivanju projekta iz evropskih 

sredstev. S sodelavci je direktor sicer snoval pridobitev več projektov, vendar do realizacije ni 

prišlo. V programu HERA je bil v začetku leta 2010 projekt na prvi stopnji zavrnjen. Inštitut se je 

povezal z dvema skupinama, ki sta snovali konzorcij za pridobitev sredstev iz evropskega 

socialnega sklada, vendar sta skupini odstopilii od prijave. Za samostojno nastopanje na razpisih 

za evropska sredstva je inštitut premajhen in nima lastnih sredstev, ki so potrebna za sodelovanje 

v nekaterih razpisih.  

V izvajanju IVD dejavnosti časovni rok dokončanja investicije ni bil doseţen. Kljub pravočasni 

oddaji del, pridobitvi gradbenega dovoljenja in uvedbi v delo, pa dela niso potekala v skladu s 

terminskim planom, na kar so vplivale tako nove tehnične zahteve kot usklajevanje izvajalca z 

izvajanjem del gradnje garaţne hiše Kongresni trg. V novembru in decembru 2010 pa so nizke 

temperature onemogočile izvajanje arheoloških del, ki so zaradi pomembnosti najdb tudi dobile 

večji obseg. Spričo tega je bil z izvajalcem doseţen aneks k pogodbi, s katerim je bil določen nov 

datum dokončanja del 9. februar 2011 in priznana obseţnejša arheološka in nekatera druga dela. 

Tudi sodni spori, v katerih je bilo zastavljeno, da se zaključijo s poravnavo ali medsebojnim 

dogovorom, v letu 2010 niso bili končani. Za poravnavo z dr. Jasno Fischer je bila z odobritvijo 

Upravnega odbora izdelana ponudba v višini 5800 EUR, ki v mediacijskem postopku ni bila 

sprejeta. Sodni proces se je začel v drugi polovici leta in do konca leta še ni bil končan.  Sodni spor 

z najemnikom Plesna šola Kazina je bil še v teku. Inštitut za novejšo zgodovino je ţe leta 2009 

ponudil pogodbeni vzajemni odstop od toţbenih zahtevkov in sklenitev nove najemne pogodbe za 

določen čas. V toţbi za plačilo najemnine za uporabljane prostore v kletni etaţi je bila predlagana 

poravnava ob pogoju plačila polovice osnovnega zahtevka, ki pa s strani Plesne šole Kazina d.o.o. 

ni bila sprejeta. Po prenosu upravljanja na MVZT je Inštitut prenesel na novega upravljavca tudi 

sodne dokumente z najemniki, saj razmerij z najemniki ni mogel več urejati. 
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2.6 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 

Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2010 posloval v splošnih okoliščinah recesije in gospodarske 

krize. Poslovno leto je začel z nezadostno pokritostjo raziskovalnih kapacitet raziskovalne skupine, 

saj se je v poslovnem letu zaključilo več projektov. Zato si je prizadeval, da bi s konkuriranjem na 

projektnih razpisih pridobil nova sredstva za zaposlene raziskovalce.  

Oktobra 2010 je konkuriral s 7 projektnimi zasnovami na razpisu ARRS za temeljne, aplikativne in 

postdoktorske projekte. 

Iz tega sledi, da sta pri pridobivanju prihodkov inštituta dva temeljna problema: 

 Nezadostno število in obseg financiranega raziskovalnega dela za zaposlene delavce 

 premajhno financiranje infrastrukturnih obveznosti inštituta.  

Da bi inštitut ne zdrsnil v izgubo, je vodstvo na eni strani uvedlo program racionalizacije stroškov, 

seznanjalo s projekcijami glede poslovanja  resornega zastopnika ustanovitelja (MVZT) kot tudi 

upravni odbor. Po opravljeni notranji reviziji poslovanja z najemniki decembra 2010 je bilo mogoče 

knjiţiti prihodke od oddajanja poslovnih prostorov med prihodke inštituta, s čemer je bila 

prihodkovna stran povečana za okoli 122.000 EUR. 

Kljub temu pa obstaja velika nevarnost, da bo zaradi premalo pridobljenih sredstev oteţeno 

izvajanje raziskovalnega dela, predvsem pa, da se pojavijo preseţni delavci. Inštitut je imel v letu 

2009 sredstev v višini 27.300 raziskovalnih ur, s čemer je zagotovil na raziskovalca povprečno     

75 % pokritost dovoljene obremenitve iz javnih sredstev 1700 raziskovalnih ur na polno 

zaposlenega raziskovalca. V letu 2010 je imel na razpolago le 24.800 raziskovalnih ur, s čimer je 

lahko zagotovil le 72 % finančnega kritja za zaposlene raziskovalce. Potrebno višino sredstev za 

plače je zagotovil s prošnjo ARRS za povečanje porabe iz materialnih stroškov za več kot 

dovoljenih 15 % odstopanja. 

 

Zaradi nejasnosti pri razporejanju prihodkov iz oddajanja poslovnih prostorov v najem (ali so 

prihodek inštituta, ali jih je treba namensko usmerjati v investicijsko-vzdrţevalna dela, ali je 

Inštitut kot upravljavec upravičen do plačila za delo upravljavca), je vodstvo inštituta naročilo 

pravno mnenje in nato še notranjo revizijo. Po prejemu mnenja notranje revizije je inštitut 

prihodke iz oddajanja poslovnih prostorov uvrstil med prihodke iz trţne dejavnosti, s katerimi 

razpolaga, 87.000 EUR od teh pa je razporedil za izvedbo investicijsko-vzdrţevalnih del. 

 

Cena raziskovalne ure kot poglavitne obračunske kategorije sistema financiranja raziskovalnega 

dela se po januarju 2010 ni spremenila. Še vedno je ob predpisani metodologiji pokrivala  ceno 

dela raziskovalcev ob upoštevanju povprečne strukture raziskovalcev glede na nazive in plačne 

razrede. . Zaradi visoke znanstvene kvalifikacije obeh raziskovalnih skupin mora inštitut vedno 

znova prositi za dovoljenje za prekoračitev dovoljenih  odstopanj od namenske porabe sredstev. 

Takšno stanje lahko vpliva na zmanjševanje kvalitete raziskovalnega dela, saj se premalo izdvaja 

za materialne stroške projektov, in bo na taki osnovi teţko povečati deleţ primerjalnih ali v širši 

evropski prostor usmerjenih raziskav. Na drugi strani nastaja tudi potencialna nevarnost za 

nezmoţnost plačevanja zaposlenih raziskovalcev. 

Problem nezadostnih sredstev za druge izdatke iz dela (potne stroške, prehrano med delom), kjer 

je nastal primanjkljaj glede na izplačane, po kolektivni pogodbi zajamčene prejemke delavcev, je z 

novim pravilnikom o zagotavljanju infrastrukturnih obveznosti javnim raziskovalnim zavodom 



 

 42 

normativno rešen, vendar bo inštitut zaradi obsega dodeljenih ustanoviteljskih obveznosti to 

obvezo lahko zagotavljal le ob krčenju drugih stroškov. 

Revizijsko poročilo je opozorilo, da inštitut kot upravljavec stavbe Kazina najemnikom - sicer po 

določilih obstoječih najemnih pogodb - zaračunava premajhen del obratovalnih stroškov.  

 

V letu 2010 je bil INZ pozvan k mediaciji v sodnem sporu z dr. Jasno Fischer. Dr. Jasna Ficher je  v 

letu 2008 vloţila toţbo za plačilo avtorskega honorarja za raziskovalno delo v programski skupini v 

letih 2005-2007. Inštitut se je glede na okoliščine spora odločil za mediacijo in poskus poravnave. 

Mediacija ni uspela zaradi nezmoţnosti doseči soglasje obeh strank o znesku poravnave. Sodni 

postopek se je začel jeseni, vendar ni bil dokončan, ker upravni odbor ni mogel odločati o znesku 

poravnave. Decembra 2010 je upravni odbor direktorja pooblastil za poravnavo v višini do 

7.850,00  EUR. 

 

 

2.7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 
 

Doseţena stopnja gospodarnosti poslovanja je visoka. Preudarna in gospodarna raba sredstev je 

omogočila poslovno leto zaključiti s polno realizacijo programa in hkrati tudi poslovati pozitivno, 

kljub zmanjšanju prihodkov.  

Z letnim načrtom zastavljeno delo je bilo realizirano in celo preseţeno, saj je bilo število, pa tudi 

kvaliteta raziskovalnih rezultatov (objav in nastopov na znanstvenih srečanjih, pa tudi druţbeno 

relevantnih del), višje od lanskega. Gospodarno in po rezultatih učinkovito so bila uporabljena 

sredstva za infrastrukturni program. Prav tako so po načrtu tekla tudi izobraţevanja mladih 

raziskovalcev.  

Nabava knjiţničnega fonda in fonda revij je bila racionalizirana tako, da smo nabavili 

najpotrebnejšo strokovno literaturo in opustili naročanje manj pomembnih periodik. 

Postopki nabave so bili vodeni racionalno, izvedeni v skladu z zakonodajo in pravili javnega 

naročanja.  

Gospodarnost poslovanja se odraţa tudi na področju stroškov dela. Zaradi predpisanih omejitev 

izplačevanja sredstev za izravnavo plačnih nesorazmerij, redne delovne uspešnosti, dodatkov in 

ostalih omejitev so bili stroški dela ohranjeni na isti višini v primerjavi s predhodnim letom. Vsi 

delavci so prejemali plačo v višini kolektivne pogodbe, omejene z navedenimi omejitvami. Nadurno 

delo in dodatek za povečan obseg dela so bili izplačani v minimalnem obsegu. Ob takšnem stanju 

pa se še bolj odpira vprašanje motivacije zaposlenih za boljše in več dela, ki ga ni mogoče 

spodbujati tudi z elementi plačne politike. 

Učinkovitost poslovanja je bila ob tako omejenih človeških virih in zlasti finančnih sredstvih visoka. 

Zaradi projektne organiziranosti raziskovalnega dela tudi raziskovalci INZ vzporedno raziskujejo na 

več projektih, spričo tega pa učinkovitost, predvsem pa poglobljenost raziskovalnega dela ni 

optimalna. Maloštevilna uprava je pred vedno bolj strokovno zahtevnimi nalogami prisiljena 

opravljati vedno več nalog; s prenosom upravljanja stavbe Kazina na MVZT je bila deloma 

razbremenjena opravil v zvezi z najemninami. Gospodarno ravnanje s stroški je omogočilo 

nemoteno  in še vedno učinkovito delovanje celotnega inštituta. 
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2.8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino nadzoruje poslovanje in sprejema splošne akte. Za 

izvedbo vseh obveznosti in pravilno poslovanje inštituta je bil odgovoren direktor dr. Damijan 

Guštin. Poraba sredstev se vrši v skladu s zakoni in drugimi predpisi, predpisi Javne agencije za 

raziskovalno dejavnost in notranjimi akti. Materialna sredstva pridobljena iz javne sluţbe se 

razporejajo namensko, porabljajo za namen izvajanja projektov in drugih nalog, kar nadzorujejo 

tako direktor kot vodje programskih  in projektnih skupin. Sistem nadzora stroškov in smotrnega 

razporejanja sredstev je ţe utečen. Porabi in njenim vsebinskim utemeljitvam preko inštitutovih 

poročil  sledijo tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost in Ministrstvo za visoko šolstvo, 

znanost, in tehnologijo, pa tudi Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo.  

Znanstveno raziskovalno delo  sta usmerjala Znanstveni svet INZ in direktor inštituta kot vodja 

znanstveno-raziskovalnega oddelka, delo v okviru posameznih programov in projektov pa tudi 

vodje raziskovalnih skupin. Zaradi razdeljenosti raziskovalnega dela na večje število manjših 

projektov je takšen nadzor nujno potreben.  

Oddajo javnih naročil je vodila uprava s strokovno izdelanimi razpisi. Vsa izvedena javna naročila 

so bila uspešna. Nobeden od udeleţenih ponudnikov se ni pritoţil. Prispele ponudbe je 

pregledovala komisija za pregled naročil male vrednosti. Izbiro izvajalca javnega naročila Zaščita 

proti vodi in vlagi J in Z stranice stavbe Kazina je  pregledala še posebna komisija, v kateri so bili 

člani tako iz inštituta kot Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 

V letu 2010 je bilo notranje revidiranje osredotočeno na pregled poslovanja,  povezanega z 

oddajanjem poslovnih prostorov. Na javnem razpisu je bila izbrana revizijska hiša KPMG, ki je do 

3. 12. izdala končno poročilo o izvedeni reviziji.  

V skladu z zakonskimi zahtevami smo izvedli tudi notranjo ocenitev poslovanja in izdelali register 

tveganj. 

 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ  

 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 

poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o 

javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja 

in uresničevanje proračuna. 

 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi 

absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo 

doseţeni, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Sistem nadzora temelji na nepretrganem 

procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega 

tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in 

gospodarno. 

 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora 

javnih financ na Inštitut za novejšo zgodovino.  

    

Oceno podajam na podlagi:  

notranja revizija prihodkov povezanih z oddajanjem poslovnih prostorov, samoocenitve vodij 

organizacijskih enot za področja uprava – infrastruktura (tajništvo in računovodstvo, knjiţnica), 

znanstvenoraziskovalnega oddelka.   
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V INŠTITUTU ZA NOVEJŠO ZGODOVINO je vzpostavljeno:  

 

1. primerno kontrolno okolje na preteţnem delu poslovanja 

2. upravljanje s tveganji:  

2.1. cilji so realni in merljivi, kar pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 

na posameznih  delih poslovanja,    

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način 

ravnanja z njimi na preteţnem delu poslovanja 

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 

zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven na preteţnem delu poslovanja 

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja na preteţnem delu poslovanju,    

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje 

revizijsko sluţbo na posameznih področjih poslovanja 

6. notranje revidiranje zagotavlja v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje 

sistema notranjega nadzora javnih financ 

z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja 

 

V letu 2010 so bile  področju notranjega nadzora izvedene naslednje pomembne izboljšave:  

- uredil in izvajal se je  sistem odgovornosti nosilcev projektov pri upravljanju s sredstvi,  

 dopolnil register tveganj,  

- izpeljana je bila  delna notranja revizija in svetovanje, 

_ izpopolnili smo  nadzor nad načrtovanjem porabe sredstev, 

- uvedli smo  vodenje evidence prejete in poslane pošte, 

_ izdelali smo razmejitev med javno in trţno sluţbo, 

- uvedli smo  mesečno spremljanje stroškov. 

 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 

obvladujemo v zadostni meri:  

_  nihanje prihodkov iz izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti zaradi projektne 

organizacije. Ukrep: sistematični pregled nad moţnimi viri pridobivanja raziskovalnih projektov, 

povečano prizadevanje za pridobivanje sredstev, opozarjanje MVZT in ARRS na tveganja, ki 

izvirajo iz takega načina financiranja raziskovalne dejavnosti. 

 

-  nepopoln nadzor nad kroţenjem poslovnih in računovodskih listin 

 Ukrep: izdelava pravilnika o kroţenju listin, ureditev on-line zbirk podatkov o 

pogodbah, zahtevkih za porabo sredstev in izdanih naročilnicah 
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2.9 DRUGA POJASNILA 
 

A: Analiza kadrovanja, kadrovske politike in izobrazbena struktura 

Kadrovska politika inštituta za novejšo zgodovino sledi strokovnim izhodiščem njegovega dela, 

vendar je močno odvisna od obsega razpoloţljivega raziskovalnega dela, ki se kaţe v številu in 

obsegu raziskovalnih programov in projektov. Glede na sedanje razmere inštitut lahko le skrajno 

omejeno vodi dolgoročno kadrovsko politiko. Osnovno izhodišče je, da predvsem zaposluje mlade 

raziskovalce, ki jih skozi program mladih raziskovalcev vzgaja sam. V letih 2005-2009 so bili 

sodelavci INZ na razpisih ARRS izbrani za mentorje 9 mladih raziskovalcev. Ob premajhnem številu 

pridobljenih projektov inštitut raziskovalcev z končanim izobraţevanjem ne bo mogel zaposliti, 

čeprav so med njimi kvalitetni raziskovalci, ki bi jih inštitutska raziskovalna skupina potrebovala za 

reprodukcijo raziskovalnega kadra. Zaradi starostne strukture raziskovalne skupine se postavlja 

potreba po postopni obnovi raziskovalne skupine z mlajšimi raziskovalci. 

V letu 2010 se je ob omejitvah v zaposlovanju v javnem sektorju in manjšem številu pridobljenih 

raziskovalnih projektov postavil problem, ali zaposliti raziskovalca, ki je uspešno končal program 

mladega raziskovalca. Po pridobitvi temeljnega projekta je bil glede na razpoloţljive delovne ure in 

vsebinski načrt projekta zaposlen za polovični delovni čas. 

V upravi – infrastrukturi ni bila načrtovana, niti izvedena nobena zaposlitev.  

 

 

Struktura zaposlenih na Inštitutu za novejšo zgodovino 

 

1.1. Mladi raziskovalci 
 
V začetku leta 2010 je Inštitut zaposloval 9 mladih raziskovalcev. Od 1. aprila 2010 pa jih 

zaposluje 8, ker je enemu iztekla pogodba o zaposlitvi. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 

se v podiplomskem študijskem programu – doktorski študij Zgodovina, izobraţujejo mladi 

raziskovalci:  Blaţ Babič, Eva Mally, Aleksander Lorenčič, Janja Sedlaček, Mitja Sunčič, Ţeljko Oset, 

Meta Černigoj in Ţiga Koncilija.  

 
Število redno zaposlenih raziskovalcev glede na spol 
 

Stopnja izobrazbe Skupaj M Ţ MR DČ 

doktorat znanosti  19 15 4  2 

magisterij 1  1   

visoka izobrazba 12 7 5 8 8 

višja izobrazba      

srednja izobrazba 3 1 2   

nepopolna srednja izobrazba 1  1   

OŠ      

SKUPAJ: 36 23 13 8 10 
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1.2 Zaposleni na Inštitutu za novejšo zgodovino 
 
 
Število zaposlenih na dan 31.12.2010 
 

 Nedoločen čas Določen čas SKUPAJ 

Redno zaposleni raziskovalci 16 2 18 

Mladi raziskovalci  8 8 

Strokovno osebje 5  5 

Tehnično osebje    

Administrativno osebje 5  5 

SKUPAJ 26 12 36 

 
 
V letu 2010 je število zaposlenih ostalo enako kot prejšnje leto. Redno je bilo zaposlenih 36 

delavcev, dve raziskovalki sta bili za čas enega leta ,  zaposleni dopolnilno.  Ena od njiju je bila 

zaposlena do 31.12.2010.  

31. marca 2010 je doktorski študij zaključil mladi raziskovalec, ki smo ga nato zaposlili na delovno 

mesto asistent z doktoratom za določen čas s krajšim delovnim časom. 

Na podlagi izvolitve v višji znanstveni naziv sta bila dva raziskovalca razporejena na delovno mesto 

znanstveni svetnik.  

V skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so bili v marcu 2010 vsi zaposleni 

ocenjeni, sedem pa jih je izpolnilo pogoje za redno napredovanje v višji plačni razred.  

 

Število redno zaposlenih po delovnih mestih 31. 12. 2010 
 

Delovno mesto Skupaj M Ţ 

Znanstveni svetnik 7 6 1 

Višji znanstveni sodelavec 4 4  

Znanstveni sodelavec 5 4 1 

Asistent z doktoratom 3 1 2 

Asistent z magisterijem 1  1 

MR /Asistent  8 5 3 

Asistent/ Strokovni sodelavec 2  2 

Višji bibliotekar 1 1  

Referent/knjiţničar 1 1  

Administrator V 1  1 

Računovodja 1  1 

Knjigovodja 1  1 

Samostojni strok. sodelavec 1  1 

SKUPAJ: 36 22 14 
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B) Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih 

 

Inštitut je v skladu s projektno dokumentacijo Dolgoročni investicijski načrt za stavbo Kazina v letu 

2010 izvajal dela Zaščita proti vlagi in vodi Z in J stranice stavbe Kazina. Do realizacije del je prišlo 

na podlagi sporazuma Inštituta za novejšo zgodovino z Mestno občino Ljubljana, ki je bil sklenjen 

septembra 2009. Izhajajoč iz dogovorjenega je bilo potrebno dinamiko del usklajevati z gradnjo 

garaţne hiše, tako da se je čas izvedbe del časovno podaljševal. Inštitut je kot naročnik del 

pripravil projektno dokumentacijo, pridobil gradbeno dovoljenje, sredstva pa zagotovil tako iz 

lastnih sredstev (najemnin) kot s pridobitvijo namenskih sredstev MVZT za izvajanje IVD. Na 

razpisu za izvedbo del je bil izbran edini ponudnik Gradis Skupina G. Po prenosu pravice 

upravljanja z Inštituta za novejšo zgodovino na MVZT je slednje s sporazumom o uporabi 

stvarnega premoţenja pooblastilo Inštitut za novejšo zgodovino, da investicijska dela vodi do 

pridobitve uporabnega dovoljenja. 

Po dogovoru z Arhivom Republike Slovenije, da bo kot najemnik prevzel prostore v kletni etaţi 

stavbe Kazina, je Inštitut ob soglasju MVZT sklenil izvesti dela dodatnega razvlaţevanja prostorov 

v vzhodnem krilu kletne etaţe. Dela so bila uspešno izvedena do jeseni 2010 z montaţo dodatnih 

razvlaţevalnikov in preureditvijo klimatske naprave. 

Naročila za vsa gradbena in spremljajoča dela so bila oddana v skladu z Zakonom o javnem 

naročanju. Pritoţb ponudnikov ni bilo. Inštitut je o namenski porabi sredstev za investicijsko-

vzdrţevalna dela redno mesečno poročal MVZT. 
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1.3 Prikaz sredstev, dovoljenega obsega sredstev in virov financiranja za delovno 

uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

 

RAČUNOVODSKI IZKAZI 

 

1.1 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2010 

 

 

BILANCA STANJA 

na dan 31. 12. 2010 

      

(v eurih, brez centov) 

členitev 
kontov 

NAZIV SKUPINE KONTOV 

 
Oznaka 
za AOP  

ZNESEK 
indeks 

2010/2009 Tekoče leto Predhodno 
leto 

1 2 3 4 5 6 

 SREDSTVA     

 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

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

001          
390.522    

      
1.836.306    

              
21    

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002            
76.213    

           
71.288    

            
107    

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003            
54.943    

           
16.287    

            
337    

02 NEPREMIČNINE 004            
25.697    

      
1.468.119    

                
2    

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005              
9.566    

           
49.802    

              
19    

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006          
821.208    

         
794.766    

            
103    

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007          
762.844    

         
726.763    

            
105    

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŢBE 008          
286.111    

         
282.250    

            
101    

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009              
8.646    

           
12.735    

              
68    

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010                      
-    

                     
-    

 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011                      
-    

                     
-    

 

 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

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

012          
652.786    

         
580.444    

            
112    

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013                      
-    

                     
-    

 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014          
516.884    

         
230.460    

            
224    

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015              
1.271    

           
16.009    

                
8    

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016                      
-    

                     
-    

 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

017          
126.316    

         
106.359    

            
119    

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŢBE 018                      
-    

         
200.000    

                 
-    

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019                      
-    

                     
-    

 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020              
8.207    

           
25.536    

              
32    

18 NEPLAČANI ODHODKI 021                      
-    

                     
-    

 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022                 
108    

             
2.080    

                
5    
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 C) ZALOGE 

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

023                      
-    

                     
-    

 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024                      
-    

                     
-    

 

31 ZALOGE MATERIALA 025                      
-    

                     
-    

 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŢE 026                      
-    

                     
-    

 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027                      
-    

                     
-    

 

34 PROIZVODI 028                      
-    

                     
-    

 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029                      
-    

                     
-    

 

36 ZALOGE BLAGA 030                      
-    

                     
-    

 

37 DRUGE ZALOGE 031                      
-    

                     
-    

 

 I. AKTIVA SKUPAJ 

(001+012+023) 

032       
1.043.308    

      
2.416.750    

              
43    

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033                      
-    

                     
-    

 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV     

 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034          
624.166    

         
490.738    

            
127    

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 

035                      
-    

                     
-    

 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036            
89.698    

           
84.154    

            
107    

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037            
91.962    

           
88.444    

            
104    

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038            
20.102    

           
25.645    

              
78    

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039          
172.942    

                
443    

       
39.039    

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040                      
-    

                     
-    

 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041                      
-    

                     
-    

 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042                      
-    

                     
-    

 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043          
249.462    

         
292.052    

              
85    

 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-

059) 

044          
419.142    

      
1.926.012    

              
22    

90 SPLOŠNI SKLAD 045                      
-    

                     
-    

 

91 REZERVNI SKLAD 046                      
-    

                     
-    

 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047                      
-    

                     
-    

 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048                      
-    

                     
-    

 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŢENJA V JAVNIH SKLADIH 049                      
-    

                     
-    

 

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

050                      
-    

                     
-    

 

9411 SKLAD  PREMOŢENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŢBE 

051                      
-    

                     
-    

 

9412 PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052                      
-    

                     
-    

 

9413 PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053                      
-    

                     
-    

 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054                      
-    

                     
-    

 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055                      
-    

                     
-    

 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056          
417.856    

      
1.924.561    

              
22    

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŢBE 057                      
-    

                     
-    

 

985 PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058              
1.286    

             
1.451    

              
89    



 

 51 

986 PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059                      
-    

                     
-    

 

 I. PASIVA SKUPAJ 

(034+044) 

060       
1.043.308    

      
2.416.750    

              
43    

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061                      
-    

                     
-    
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2 Izkaz prihodkov in odhodkov –določenih uporabnikov od 1. 1. 2010 do 31. 12. 
2010 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 

      
 

 (v eurih, brez centov)  

členitev 
kontov 

NAZIV SKUPINE KONTOV 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK indeks 
2010/200

9 
Tekoče leto Predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 6 

 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  

(861+862-863+864) 
860 

         
1.684.297    

         
1.812.984    

              
93    

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 
861 

         
1.684.297    

         
1.812.984    

              
93    

 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

862 
                        
-    

                       
-    

                 
-    

 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863 
                        
-    

                       
-    

                 
-    

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  
864 

                        
-    

                       
-    

                 
-    

762 B) FINANČNI PRIHODKI 
865 

                
7.375    

              
26.975    

              
27    

763 C) DRUGI PRIHODKI 
866 

                
2.760    

                
1.649    

            
167    

 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 

(868+869) 
867 

                        
-    

                       
-    

                 
-    

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 
868 

                        
-    

                       
-    

                 
-    

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
869 

                        
-    

                       
-    

                 
-    

 D) CELOTNI PRIHODKI 

(860+865+866+867) 
870 

         
1.694.432    

         
1.841.608    

              
92    

 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

(872+873+874) 
871 

            
416.809    

            
539.426    

              
77    

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  
872 

                        
-    

                       
-    

                 
-    

460 STROŠKI MATERIALA 
873 

              
59.876    

              
79.864    

              
75    

461 STROŠKI STORITEV 
874 

            
356.933    

            
459.562    

              
78    

 F) STROŠKI DELA 

(876+877+878) 
875 

         
1.204.316    

         
1.204.458    

            
100    

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 
876 

            
952.992    

            
943.008    

            
101    

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 
877 

            
153.654    

            
152.598    

            
101    

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 
878 

              
97.670    

            
108.852    

              
90    

462 G) AMORTIZACIJA 
879 

              
32.090    

              
39.343    

              
82    

463 H) REZERVACIJE 
880 

                        
-    

                       
-    

                 
-    

465,00  J) DRUGI STROŠKI 
881 

                
7.763    

                
9.348    

              
83    

467 K) FINANČNI ODHODKI  
882 

                   
421    

                       
6    

         
7.017    

468 L) DRUGI ODHODKI 
883 

                        
-    

                       
-    

                 
-    

 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

(885+886) 
884 

              
31.747    

              
47.576    

              
67    

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 
885 

                        
-    

                       
-    

                 
-    

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
886 

              
31.747    

              
47.576    

              
67    

 N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 
         

1.693.146    
         

1.840.157    
              

92    

 O) PRESEŢEK PRIHODKOV 

(870-887) 
888 

                
1.286    

                
1.451    

              
89    



 

 53 

 P) PRESEŢEK ODHODKOV 

(887-870) 
889 

                        
-    

                       
-    

                 
-    

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 
890 

                        
-    

                       
-    

                 
-    

del 80 Preseţek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 

od dohodka 

(888-890) 

891 

                
1.286    

                
1.451    

              
89    

del 80 Preseţek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 

od dohodka 

(889+890) oz. (890-888) 

892 

                        
-    

                       
-    

                 
-    

 Preseţek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja 
893 

                        
-    

                       
-    

                 
-    

 Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju (celo število) 
894 

                     
36    

                     
38    

              
95    

 Število mesecev poslovanja 
895 

                     
12    

                     
12    

            
100    
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  

PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

 

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 

         

      (v eurih, brez 
centov) 

 

členitev 
v 

skupine 
kontov 

 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

Oznaka 
za AOP 

 

ZNESEK 

indek
s 

2010/
2009  
javna 
sluţb

a 

indek
s 

2010/
2009 
trţna 
dejav
nost 

Prihodki in 
odhodki za 
izvajanje 

javne 
sluţbe 
2010 

Prihodki 
in 

odhodki 
od 

prodaje 
blaga in 
storitev 
na trgu 
2010 

Prihodki in 
odhodki za 
izvajanje 

javne 
sluţbe 
2009 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje 
blaga in 

storitev na 
trgu 2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(661+662-663+664) 

660     
1.617.362    

         
66.935    

    
1.776.276    

         
36.708    

              
91    

            
182    

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661     
1.617.362    

         
66.935    

    
1.776.276    

         
36.708    

              
91    

            
182    

 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

662                    
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

                
-    

                
-    

 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

663                    
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

                
-    

                
-    

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  664                    
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

                
-    

                
-    

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665            
7.375    

                   
-    

              
932    

         
26.043    

            
791    

                
-    

763 C) DRUGI PRIHODKI 666            
2.760    

                   
-    

                   
-    

           
1.649    

                
-    

                
-    

 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 

(668+669) 

667                    
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

                
-    

                
-    

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668                    
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

                
-    

                
-    

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669                    
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

                
-    

                
-    

 D) CELOTNI PRIHODKI 

(660+665+666+667) 

670     
1.627.497    

         
66.935    

    
1.777.208    

         
64.400    

              
92    

            
104    

 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

(672+673+674) 

671        
400.345    

         
16.464    

       
536.098    

           
3.328    

              
75    

            
495    

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  672                    
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

                
-    

                
-    

460 STROŠKI MATERIALA 673          
57.511    

           
2.365    

         
79.864    

                   
-    

              
72    

                
-    

461 STROŠKI STORITEV 674        
342.834    

         
14.099    

       
456.234    

           
3.328    

              
75    

            
424    

 F) STROŠKI DELA 

(676+677+678) 

675     
1.156.746    

         
47.570    

    
1.145.555    

         
58.903    

            
101    

              
81    

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676        
915.349    

         
37.643    

       
894.680    

         
48.328    

            
102    

              
78    

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677        
147.585    

           
6.069    

       
145.495    

           
7.103    

            
101    

              
85    

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678          
93.812    

           
3.858    

       
105.380    

           
3.472    

              
89    

            
111    

462 G) AMORTIZACIJA 679          
30.822    

           
1.268    

         
38.572    

              
771    

              
80    

            
164    

463 H) REZERVACIJE 680                    
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

                
-    

                
-    

465,00  J) DRUGI STROŠKI 681            
7.456    

              
307    

                   
-    

                   
-    

                
-    

                
-    

467 K) FINANČNI ODHODKI  682               
405    

                
16    

           
9.348    

                   
-    

                
4    

                
-    

468 L) DRUGI ODHODKI 683                    
-    

                   
-    

                  
6    

                   
-    

                
-    

                
-    

 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

(685+686) 

684          
30.493    

           
1.254    

                   
-    

                   
-    

                
-    

                
-    

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685                    
-    

                   
-    

         
47.576    

                   
-    

                
-    

                
-    

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686          
30.493    

           
1.254    

                   
-    

                   
-    

                
-    

                
-    



 

 55 

 N) CELOTNI ODHODKI 

(671+675+679+680+681+682+683+684) 

687     
1.626.267    

         
66.879    

    
1.777.155    

         
63.002    

              
92    

            
106    

 O) PRESEŢEK PRIHODKOV 

(670-687) 

688            
1.230    

                
56    

                
53    

           
1.398    

         
2.321    

                
4    

 P) PRESEŢEK ODHODKOV 

(687-670)  

689                    
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

                
-    

                
-    

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690                    
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

                
-    

                
-    

del 80 Preseţek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 

(688-690) 

691            
1.230    

                
56    

                
53    

           
1.398    

         
2.321    

                
4    

del 80 Preseţek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 

(689+690) oz. (690-688) 

692                    
-    

                   
-    

             -                 -                    
-    

                
-    

 Preseţek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 

693                    
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

                
-    

                
-    
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA 
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 

      

    (v eurih, brez centov) 

členitev 
kontov 

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za 
AOP 

ZNESEK  indeks 
2010/200

9  
Tekoče leto Predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 6 

 I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431) 
401 1.848.358 1.953.568 95 

 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE 

(403+420) 
402 1.725.046 1.942.285 89 

 A. Prihodki iz sredstev javnih financ 

(404+407+410+413+418+419) 
403 1.690.846 1.787.291 95 

 a. Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna 

(405+406) 
404 1.690.846 1.787.291 95 

del 7400 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za tekočo porabo  405 1.580.488 1.687.291 94 

del 7400 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za investicije  406 110.358 100.000 110 

 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  

(408+409) 
407 - - - 

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

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

 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

(411+412) 
410 - - - 

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

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

 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 

(414+415+416+417) 
413 - - - 

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

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

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

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

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

741 f. Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije  
419 - - - 

 B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne sluţbe 

(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 
420 34.200 154.994 22 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne sluţbe 421 14.785 2.728 542 

del 7102 Prejete obresti 422 1.297 1.242 104 

del 7100  Prihodki od udeleţbe na dobičku in dividend ter preseţkov prihodkov nad 
odhodki 

423 1.344 - - 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne sluţbe 424 319 145.430 0 

72 Kapitalski prihodki 425 - - - 

730  Prejete donacije iz domačih virov 426 - - - 

731 Prejete donacije iz tujine 427 - - - 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 - - - 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 16.455 4.576 360 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 - 1.018 - 

 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

(432+433+434+435+436) 
431 123.312 11.283 1.093 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 - 6.957 - 

del 7102 Prejete obresti 433 - - - 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoţenja 434 123.312 2.160 5.709 

del 7100  Prihodki od udeleţbe na dobičku in dividend ter preseţkov prihodkov nad 
odhodki 

435 - 1.668 - 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne sluţbe  436 - 498 - 

 II. SKUPAJ ODHODKI  

(438+481) 
437 1.768.649 1.840.387 96 

 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE 

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 
438 1.650.680 1.778.227 93 

 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

(440+441+442+443+444+445+446) 
439 972.514 988.272 98 

del 4000 Plače in dodatki 440 881.582 877.160 101 

del 4001 Regres za letni dopust 441 23.407 23.520 100 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 54.526 58.749 93 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 1.600 11.903 13 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.021 744 137 
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del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 - - - 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 10.378 16.196 64 

 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

(448+449+450+451+452) 
447 155.251 151.988 102 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 78.218 68.950 113 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 62.663 60.928 103 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 530 516 103 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 884 859 103 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

452 12.956 20.735 62 

 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sluţbe 

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 
453 385.497 532.660 72 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  454 153.002 263.540 58 

del 4021 Posebni material in storitve 455 9.358 15.777 59 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 46.957 58.406 80 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 - - - 

del 4024 Izdatki za sluţbena potovanja 458 32.642 37.691 87 

del 4025 Tekoče vzdrţevanje 459 52.404 55.524 94 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  460 8.644 7.309 118 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 - - - 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 - - - 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 82.490 94.413 87 

403 D. Plačila domačih obresti 464 21 6 350 

404 E. Plačila tujih obresti 465 - - - 

410 F. Subvencije 466 - - - 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 - - - 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 - - - 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 - - - 

 J. Investicijski odhodki 

(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 
470 137.397 105.301 130 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 - - - 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 - - - 

4202 Nakup opreme 473 16.204 1.161 1.396 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 - - - 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 - - - 

4205 Investicijsko vzdrţevanje in obnove 476 121.193 104.140 116 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 - - - 

4207 Nakup nematerialnega premoţenja 478 - - - 

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

479 - - - 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 - - - 

 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

(482+483+484) 
481 117.969 62.160 190 

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

storitev na trgu 
482 69.504 51.800 134 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu 
483 11.095 7.103 156 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu 
484 37.370 3.257 1.147 

 III/1 PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

(401-437) 
485 79.709 113.181 70 

 III/2 PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

(437-401) 
486 - - - 
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 

      

    (v eurih, brez centov) 

členitev 
kontov 

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP ZNESEK  indeks 
2010/200

9  

  Tekoče leto Predhodno 
leto 

1 2 3 4 5 6 

50 VII. ZADOLŢEVANJE 

(551+559) 

550                         
-    

                      
-    

               
-    

500 Domače zadolţevanje 

(552+553+554+555+556+557+558) 

551                         
-    

                      
-    

               
-    

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552                         
-    

                      
-    

               
-    

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553                         
-    

                      
-    

               
-    

del 5003 Najeti krediti pri drţavnem proračunu 554                         
-    

                      
-    

               
-    

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555                         
-    

                      
-    

               
-    

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556                         
-    

                      
-    

               
-    

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557                         
-    

                      
-    

               
-    

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558                         
-    

                      
-    

               
-    

501 Zadolţevanje v tujini 559                         
-    

                      
-    

               
-    

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 

(561+569) 

560                         
-    

                      
-    

               
-    

550 Odplačila domačega dolga 

(562+563+564+565+566+567+568) 

561                         
-    

                      
-    

               
-    

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562                         
-    

                      
-    

               
-    

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563                         
-    

                      
-    

               
-    

del 5503 Odplačila kreditov drţavnemu proračunu 564                         
-    

                      
-    

               
-    

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565                         
-    

                      
-    

               
-    

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566                         
-    

                      
-    

               
-    

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567                         
-    

                      
-    

               
-    

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568                         
-    

                      
-    

               
-    

551 Odplačila dolga v tujino 569                         
-    

                      
-    

               
-    

 IX/1 NETO ZADOLŢEVANJE 

(550-560) 

570                         
-    

                      
-    

               
-    

 IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 

(560-550) 

571                         
-    

                      
-    

               
-    

 X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

(485+524+570)-(486+525+571) 

572               
83.798    

           
117.432    

             
71    

 X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

(486+525+571)-(485+524+570) 

573                         
-    

                      
-    

               
-    
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 

      

    (v eurih, brez centov) 

členitev 
kontov 

NAZIV SKUPINE KONTOV 
Oznak
a za 
AOP 

ZNESEK indeks 
2010/200

9 
   Tekoče leto 

Predhodno 
leto 

1 2 3 4 5 6 

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 
500 4.089 4.251 96 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 4.089 4.251 96 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 - - - 

7502 
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in druţb, ki so v lasti 
drţave ali občin 

503 - - - 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 - - - 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 - - - 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 - - - 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 - - - 

7507 Prejeta vračila danih posojil-drţavnemu proračunu 508 - - - 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 - - - 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 - - - 

751 Prodaja kapitalskih deleţev 511 - - - 

440 
V. DANA POSOJILA 

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

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 - - - 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 - - - 

4402 
Dana posojila javnim podjetjem in druţbam, ki so v lasti drţave ali 
občin 

515 - - - 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 - - - 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 - - - 

4405 Dana posojila občinam 518 - - - 

4406 Dana posojila v tujino 519 - - - 

4407 Dana posojila drţavnemu proračunu 520 - - - 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 - - - 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 - - - 

441 Povečanje kapitalskih deleţev in naloţb 523 - - - 

 
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

(500-512) 
524 4.089 4.251 96 

 
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 

(512-500) 
525 - - - 
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 

          (v eurih, brez 
centov) 

NAZIV 
Oznaka 
za AOP 

Z N E S E K 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Poveča
nje 

nabavn
e 

vrednos
ti 

Poveča
nje 

popravk
a 

vrednos
ti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjš
anje 

popravk
a 

vrednos
ti 

Amortiza
cija 

Neodpisa
na 

vrednost 
(31.12.) 

Prevr
ednot
enje 

zarad
i 

okrep
itve 

Prevr
ednot
enje 

zarad
i 

oslabi
tve 

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

11 12 

I. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 

upravljanju 

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

700 1.442.422 41.007 43.861 0 1.416.428 0 28.848 0 0 0 

A. Dolgoročno odloţeni stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoţenjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 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 1.442.422 41.007 43.861 0 1.416.428 0 28.848 0 0 0 

F. Oprema 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.  Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 

lasti 

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

708 891.751 751.845 46.357 0 56.831 0 33.666 95.766 0 0 

A. Dolgoročno odloţeni stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoţenjske pravice 710 71.288 16.287 6.180 0 31.748 0 8.163 21.270 0 0 

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

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 713 25.697 8.795 0 0 0 0 771 16.131 0 0 

F. Oprema 714 794.766 726.763 40.177 0 25.083 0 24.732 58.365 0 0 
G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 

finančnem najemu 

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

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloţeni stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoţenjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŢB IN POSOJIL 

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 
 

 

(v eurih, brez centov) 

VRSTA NALOŢB OZIROMA POSOJIL 
 

Oznaka 
za AOP 

Znesek 
naloţb in 

danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravk

ov 
naloţb 

in danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
poveča

nja 
naloţb 

in danih 
posojil 

Znesek 
poveča

nj 
popravk

ov 
naloţb 

in danih 
posojil 

Znesek 
zmanjš

anja 
naloţb 

in danih 
posojil 

Znesek 
zmanjš

anja 
popravk

ov 
naloţb 

in danih 
posojil 

Znesek  
naloţb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znes
ek 

popra
vkov 
naloţ
b in 

danih 
posoji

l 
(31.1
2.) 

Knjigovod
ska 

vrednost 
naloţb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
odpisan

ih 
naloţb 

in danih 
posojil 

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

(4+6-
8) 

11 (9-10) 12 

I. Dolgoročne finančne naloţbe 

(801+806+813+814) 
800 282.250 0 9.899 0 6.038 0 286.111 0 286.111 0 

A. Naloţbe v delnice 

(802+803+804+805) 
801 48.869 0 0 0 6.038 0 42.831 0 42.831 0 

1. Naloţbe v delnice v javna podjetja 802 48.869 0 0 0 6.038 0 42.831 0 42.831 0 

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

3. Naloţbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naloţbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Naloţbe v deleţe 

(807+808+809+810+811+812) 
806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naloţbe v deleţe v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naloţbe v deleţe v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naloţbe v deleţe v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naloţbe v deleţe drţavnih druţb, ki 
imajo obliko d.d. 

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naloţbe v deleţe drţavnih druţb, ki 
imajo obliko d.o.o. 

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naloţbe v deleţe v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Naloţbe v plemenite kovine, drage 

kamne, umetniška dela in podobno 
813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne kapitalske 

naloţbe 

(815+816+817+818) 

814 233.381 0 9.899 0 0 0 243.280 0 243.280 0 

1. Namensko premoţenje, preneseno 
javnim skladom 

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoţenje, preneseno v last drugim 
pravnim osebam javnega prava, ki imajo 
premoţenje v svoji lasti 

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Druge dolgoročne kapitalske naloţbe 
doma 

817 233.381 0 9.899 0 0 0 243.280 0 243.280 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske naloţbe 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 javnim 
skladom 

822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim 
podjetjem 

823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila finančnim 
institucijam 

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila privatnim 
podjetjem 

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila drugim 
ravnem drţave 

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila drţavnemu 
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 
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B. Dolgoročno dana posojila z 

odkupom vrednostnih papirjev 

(830+831) 

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Dolgoročno dani depoziti 

(833+834) 
832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim 
bankam 

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

III. Skupaj 

(800+819) 
836 282.250 0 9.899 0 6.038 0 286.111 0 286.111 0 
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2010 

   

1. Pojasnilo k bilanci stanja 

   
Med dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so uvrščena neopredmetena dolgoročna sredstva (licence v 
računalniške programe), nepremičnine (poslovna stavba v upravljanju in stanovanje) in oprema (računalniška oprema, 
pohištvo, pisarniška oprema in drobni inventar).  
 
Popis sredstev je opravljen vsako leto, hkrati se ugotavlja tudi fizična in tehnološka zastarelost sredstev. Konec leta je bilo 
ugotovljeno, da večji del računalniških programov in licenc zaradi tehnološke zastarelosti ne izkazuje poštene vrednosti, 
zato je bil ob koncu leta s soglasjem inventurne komisije odpisan. Določena sredstva so bila uničena in izločena iz 
knjigovodske evidence. Evidenca sredstev je zajeta v poročilu inventurne komisije in usklajena s poslovnimi knjigami. 
Računalniški programi, ki so se do sedaj odpisovali z 10 % amortizacijsko stopnjo, se bodo v bodoče v skladu z navodili 
Ministrstva za finance odpisovali s 50 % stopnjo in bodo tako usklajeni z ostalo računalniško opremo.       
 
V letu 2010 je upravljanje stavbe prevzelo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, zato je bila stavba 
izločena iz registra. Med nepremičninami konec leta ostaja samo stanovanje, ki je oddano v najem.  
 
Ostala sredstva so glede na nabavno vrednost 93 % odpisana. Pohištvo se odpisuje z 12% stopnjo, računalniki z 50% 
stopnjo, ostalo pisarniško opremo (telefoni, tiskalniki, fotokopirni stroji, skenerji in podobno) pa z 20% oz. 25% stopnjo.  
 
Dolgoročne kapitalske naloţbe predstavljajo portfelj zavoda. Stanje vrednosti se je v primerjavi z lanskim letom  
minimalno povečalo (1%). Dolgoročno dana posojila predstavljajo vračila kadrovskih posojil iz preteklih let, ki jih delavci 
redno odplačujejo v obliki odtegljajev pri izplačilu plače. Zavod ne izvaja gotovinskega poslovanja, denarna sredstva na 
podračunu UJP znašajo konec leta 516.884,01 EUR. Visoka vrednost je posledica sprostitve vezanih sredstev in nakazila 
namenskih sredstev s strani MVZT za IVD, tik pred koncem leta 2010.   
 
Kratkoročne terjatve do kupcev so ţe zapadle in so bile delno ţe plačane, za druge so bili izstavljeni opomini. Vse terjatve 
predstavljajo izdane račune za literaturo, večjih terjatev iz prejšnjih let zavod nima. Kratkoročne terjatve do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta so sestavljene iz zadnjih dotacij za leto 2010 in so bile v januarju poravnane. Med drugimi 
kratkoročnimi terjatvami je knjiţen še zadnji obrok sredstev EU projekta Dariah, ki bo izplačan v letu 2011. Aktivne 
časovne razmejitve zajemajo v decembru zaračunane stroške leta 2011 (Mobitel, Telekom in podobno).  
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obračunane decembrske plače in povračila, izplačana v januarju 2011. 
Obveznosti do dobaviteljev so kratkoročne, vsi neplačani računi imajo valutacijo krajšo od 30 dni. Med kratkoročne 
obveznosti iz poslovanja se ponovno uvrščajo januarja 2010 izplačane dajatve za plače ter obračuni sejnin in avtorskih 
honorarjev. Na kontih kratkoročnih obveznostih do uporabnikov enotnega kontnega načrta so evidentirana sredstva, ki so 
bila tja preknjiţena s kontov 98 po prenosu pravice upravljanja na MVZT. Gre za namenska sredstva za investicijsko 
vzdrţevalna dela, ki bodo predvidoma porabljena v prvi polovici leta 2011.  Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so 
knjiţeni kratkoročno odloţeni prihodki, namenjeni pokrivanju stroškov, ki bodo nastali v letu 2011; šolnine mladih 
raziskovalcev, sredstva za izdajo monografij in podobno.  
 
Vrednosti na kontih skupine 98, obveznosti za neopredmetena osnovna sredstva, so se zaradi izknjiţenja stavbe v 
primerjavi z lanskim letom bistveno zniţale. Preostanek sredstev je namenjen nadomeščanju stroškov amortizacije in 
tekočega vzdrţevanja stanovanja.    
 
Inštitut je v letu 2010 posloval pozitivno, preseţek prihodkov nad odhodki znaša 1.286 EUR 
 
 

    2 Pojasnilo k izkazu prihodkov in odhodkov  

 
Prihodki poslovanja so razdeljeni na dotacije in sredstva, ki so namenjena financiranju raziskovalne dejavnosti in stroškov 
javne sluţbe ter prihodke od najemnin in povračil najemnikov, ki so razvrščeni med trţno dejavnost. Finančne prihodke 
sestavljajo dividende in prihodki od obresti. Glede na to, da je bilo prihodkov v primerjavi s prejšnjim letom bistveno 
manj, so bili ustrezno niţji tudi stroški, kar se kaţe v indeksih. Med drugimi prihodki je knjiţena vrnjena napačno 
obdavčena obveznosti iz leta 2009, drugih izrednih prihodkov v letu 2010 ni bilo.  
 
Stroški blaga, materiala in storitev so v skladu s priporočili Dursa in stroke razdeljeni sorazmerno glede na prihodke. 
Delitev po dejanskih stroških pri določenih kategorijah stroškov inštitut ni izvajal  (amortizacija, stroški dela, poraba 
pisarniškega materiala…),  zato se tako sodilo uporablja tako pri obračunskih kontih kot tudi pri evidentiranju in delitvi 
sredstev po denarnem toku. 
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3 Pojasnilo k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
 
V letu 2010 je inštitut prejel manj denarnih sredstev kot leto poprej, vendar je zaradi nakazila namenskih sredstev konec 
leta izkazan preseţek prihodkov nad odhodki. Niţji prilivi na bančni račun so bili knjiţeni tako iz naslova dotacij za redno 
delo javne sluţbe, kot tudi iz naslova trţne dejavnosti. Prihodki najemnikov so se zmanjšali zaradi prekinitve upravljanja 
stavbe, 57 % letnih prihodkov (najemnine leta 2009 in 2010) je bilo namenjenih sofinanciranju investicijsko vzdrţevalni 
del. Na strani prihodkov je poleg namenskih sredstev za investicije pozitivni indeks izraţen pri prejetih sredstvih iz 
proračuna EU in prejetih obrestih za obresti. Izdatki za plače so se zaradi rednih napredovanj nekoliko povečali, kar je bilo 
v skladu s finančnim načrtom. Glede na niţje prihodke je bilo nujno potrebno skrčiti odhodke povsod tam, kjer to ni 
vplivalo na pričakovane rezultate dela. Indeksi so bili izrazito niţji pri stroških pisarniškega in splošnega materiala, 
storitvah, izdatkih za sluţbena potovanja. Nekoliko višji od leta 2009 so bili izdatki za poslovne najemnine in zakupnine, 
kar je posledica plačila najema tehnične opreme  in stroškov povezanih z organizacijo znanstvenih sestankov. Indeks se 
je povečal tudi pri stroških investicijskega vzdrţevanja. Investiranje v opremo in potek investicijskih del  sta podrobneje 
prikazana v spodnjih tabelah.  
 
 
Investicije v letu 2010   

    

Zap. št. Naziv investicije Vrednost 
investicije 

Viri sredstev 

1. Računalniška in programska oprema    14.269,97 €  namenska 
sredstva ARRS 

 3 osebni računalniki      3.202,35 €   

 2 prenosna računalnika      3.129,44 €   

 2 tiskalnika      2.270,73 €   

 2 čitalnika          184,82 €   

 Programska oprema      5.482,63 €   

2. Oglasna vitrina          650,00 €  namenska 
sredstva ARRS 

3. Klima naprava v sobi s streţniki      2.442,00 €  namenska 
sredstva ARRS 

 Skupaj investicije v letu 2010:    17.361,97 €   

 
 
 
 
 
Investicijsko vzdrţevanje v letu 2010   

    

Zap.š
t. 

Vrsta IVD del - javna sluţba Vrednost IVD 
del 

Viri sredstev 

1. Izvedba zaščite proti vodi in vlagi na Z in J stranici stavbe 
Kazina 

            
67.213,10 €  

MVZT 74%, 
lastni viri - 
trţna 26% 

 Storitve inţeniringa                
5.241,00 €  

 

 Storitve projektiranja             
18.543,60 €  

 

 Strokovni nadzor nad izvedbo GOI del                
4.000,00 €  

 

 Storitve koordinatorja varnosti                   
870,00 €  

 

 Izvedba GOI del             
38.558,50 €  

 

2. Dodatno hlajenje in razvlaţevanje prostorov v  delu kleti 
stavbe Kazina 

            
47.467,04 €  

MVZT 74%, 
lastni viri - 
trţna 26% 

 Storitve inţeniringa in strokovnega nadzora nad izvedbo GOI del                
4.542,00 €  
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 Storitve projektiranja in projektantskega nadzora                
3.000,00 €  

 

 Izvedba GOI del             
39.925,04 €  

 

3. Mansarda obnova prostorov             
11.743,20 €  

MVZT 74%, 
lastni viri - 
trţna 26% 

 Storitve inţeniringa                
2.944,80 €  

 

 Storitve projektiranja                
8.798,40 €  

 

4. Dodelava nadstreška nad kolesarnico                   
992,22 €  

MVZT 74%, 
lastni viri - 
trţna 26% 

5. Izvedba čiščenja in pregled kanalizacijskih cevi s TV kamero                   
731,07 €  

MVZT 74%, 
lastni viri - 
trţna 26% 

6. Izdelava elektro inštalacij za klima napravo                   
309,68 €  

lastni viri - 
trţna 100% 

Zap.š
t. 

Vrsta IVD del - trţna dejavnost  Vrednost IVD 
del  

Viri sredstev 

1. Izvedba zamenjave okna, police, vrat v garsonjeri                
1.398,00 €  

lastni viri - 
trţna 100% 

 Skupaj IVD dela v letu 2010:           
129.854,31 €  

 

 
 
 
 
Anita Rus, računovodstvo INZ 
 
 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: dr. Damijan Guštin 

  

 

    

                        Direktor: 

                  dr. Damijan Guštin  


