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1. POUDARKI ZA LETO 2011 

 

Število izvajanih raziskovalnih projektov: 12 

 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 

družbene vede UL, 

 Položaj in vloga Slovenije v jugoslovanski državi po drugi svetovni vojni (1945-1991), od 

1. 5. 2010 do 30. 4. 2013. Nosilec Inštitut za novejšo zgodovino, sodelujoča organizacija 

Inštitut Nove revije, 

 Strategije in prakse energetske oskrbe Slovenije, od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2014. Nosilec 

Inštitut za novejšo zgodovino, sodelujoča organizacija Zgodovinski inštitut Milka Kosa 

ZRC SAZU, 

 Zgodovina upravnih meja in mejnosti : slovensko-hrvaška meja 1800-1991, od 1. 7. 2011 

do 30. 6. 2014. Nosilec Inštitut za novejšo zgodovino, sodelujoča organizacija Inštitut za 

narodnostna vprašanja, 

 Vodilni humanisti slovenskega prostora med 16. in sredo 19. stoletja ter njihovo socialno 

in kulturno okolje, od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2014. Nosilec Zgodovinski inštitut Milka Kosa 

ZRC SAZU, sodelujoča organizacija Inštitut za novejšo zgodovino, 

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

kapitalizem, od 1. 2. 2008 do 31. 1. 2011. Nosilec Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC 

SAZU, sodelujoča organizacija Inštitut za novejšo zgodovino, 

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

10. 2010 do 30. 9. 2012. Nosilec Inštitut za novejšo zgodovino, 

 Državni zbor – slovenski demokratični zakonodajni organ 1992-2012; dvajset let 

delovanja, Nosilec Inštitut za novejšo zgodovino, 

  Komparativna analiza japonskih in slovenskih učbenikov za zgodovino; strukture, 

vsebine, interpretacije. Vodja projektne skupine dr. Žarko Lazarevič. (bilateralni projekt 

Slovenija – Japonska), 

 Zgodovina in spomin – Slovaška in Slovenija v srednjeevropskih integracijskih in 

dezintegracijskih procesih v 19. in 20. stoletju, (bilateralni projekt Slovenija-Slovaška, 

nosilec Inštitut za novejšo zgodovino), 

 Jugovzhodna Evropa med zahodom in vzhodom: ekonomija, politika, kultura med 19. in 

21. stoletjem (bilateralni projekt Slovenija – Bolgarija, nosilec Inštitut za novejšo 

zgodovino), 

Število raziskovalnih programov: 2 

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

1. 1. 2009 do 31. 12. 2014. 
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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. 2014. 

Vodja programske skupine dr. Žarko 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. 

Infrastrukturni projekti: 2 

ESFRI Dariah Slovenija (SI-DIH) 

Towards a European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) , infrastrukturni projekt v 

okviru 7. OP, pridruženi partner INZ. 

 

Število projektov iz OP EU: 1 

 

Trije najpomembnejši dogodki na Inštitutu za novejšo zgodovino: 

Mednarodna znanstvena konferenca Osamosvojitev 1991: država in demokracija na 

Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih, Ljubljana 23. in 24. novembra 2011. Organizatorji: 

Inštitut za novejšo zgodovino, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 

Oddelek za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Zveza 

zgodovinskih društev Slovenije in Zgodovinsko društvo Ljubljana. Predsednik znanstvenega 

odbora dr. Aleš Gabrič, predsednik organizacijskega odbora dr. Jure Gašparič,  

Okrogla miza: "Comparative analysis of textbooks for history in Japan and Slovenia : 

structures, contents and interpretations", Ljubljana 1. in 2. septembra 2011. Organizator 

Inštitut za novejšo zgodovino, 

Znanstveni posvet »Vloga civilne družbe pri obrambi domovine«, v Pekrah pri Mariboru 21. 

maja 2011. Organizatorji:  Zveza društev General Maister, Inštitut za novejšo zgodovino in 

Katedra za obramboslovje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. 

5 najpomembnejših znanstvenih objav: 

Bojan Godeša: Čas odločitev : katoliški tabor in začetek okupacije. Ljubljana, Mladinska 

knjiga, 2011, 

Jurij Hadalin: Boj za Albanijo : propad jugoslovanske širitve na Balkan. Ljubljana, INZ, 2011. 

Eva Mally Slovenski odpor : Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1941-1945. Ljubljana, 

INZ, 201,. 

Jure Gašparič: The country at stiillstand : Yugoslavia and Slovene Politics in the 1930s. 

Nationalitys papers 39, 2011, 2, str. 223-236, 

Aleš Gabrič: Slovenska akademija znanosti in umetnosti na političnem prepihu svojega 

prvega desetletja. Zgodovinski časopis, 65, 2011, 3-4, str. 438-457. 
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5 najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme: 

»Računalniška oprema za raziskovalno infrastrukturo Inštituta za novejšo zgodovino in 

Slovensko zgodovinopisje«: 5 osebnih računalnikov, 4 prenosni računalniki, strežnik, 2 

čitalnika, modul programske opreme za portal Slovensko zgodovinopisje. 

 

Število patentnih prijav pri EPO:  

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

 

 

Število inovacij: 0 

Število mladih raziskovalcev: 5 (31. 12. 2011) 

Število raziskovalcev razdeljeno glede na spol: 

28, 10 žensk, 18 moških 

Število raziskovalcev vključenih v pedagoški proces: 12 

Število gostujočih odličnih tujih uveljavljenih raziskovalcev: 4 

Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme: 81,24 % 

Realizacija programa dela v odstotku: 100 % 

Delež celotnih prihodkov, pridobljenih na podlagi sodelovanja z gospodarstvom: 

 0 % 

Sredstva pridobljena iz OP EU: 0 

Drugi poudarki: 

Inštitut je v letu 2011 izvedel prvo fazo posodobitve spletne strani in uvedel 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 pripravo gradiv za arbitražni 

sporazum z Republiko Hrvaško pri  Ministrstvu za zunanje zadeve R Slovenije. 

Dr. Jurij Hadalin je bil za doktorsko disertacijo Jugoslovanski pogled na jugoslovansko-

albanske odnose 1945-1971 nagrajen na natečaju Ministrstva za zunanje zadeve  RS za 

najboljše diplomske in magistrske naloge ter doktorske disertacije.
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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), Odlokom o 

spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni 

raziskovalni zavod (Ur. L. RS 11/2006) ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o 

preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Ur. L. 47/2011. 

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

podlagami: 

Zakoni: 

 Zakon o zavodih (Ur.l. RS št. 12/1991, Ur.l. RS št. 17/1991 – ZUDE, Ur.l. RS 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. RS  št. 96/2002, 115/2005, 61/2006-

Zdru-1, 112/2007 in 9/2011), 

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

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

19/2010), 

Pravilniki: 

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

raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS  št. 4/2011), 

 Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost 

(Ur.l. RS  št. 4/2011),   

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

raziskovalne in razvojne  nazive (Ur.l. RS 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.  RS št. 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), 
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 Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

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

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna  ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih  in rezultatih neposrednih in 

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

 Navodilo za pripravo letnega poročila za leto 2011 (MVZT, št. 029-11/2011/1210), 

 Uredba  o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 

državnega proračuna (Ur. l. RS št.  54/2010), 

 Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega in 

razvojnega programa (Ur.l. RS št.  

  74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007, 89/2008, 102/2009), 

 Drzna Slovenija – raziskovalna strategija 2011-2020. 

 

 

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 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n. 

M/80.301 – višje strokovno izobraževanje 

M/80.302 – visoko strokovno izobraževanje 

M/80.303 – univerzitetno izobraževanje 

O/92.511 – dejavnost knjižnic 

 

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 

izobraževanju. Inštitut kot javni raziskovalni zavod v skladu z dolgoročnim programom  dela 

sam ali v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi institucijami raziskuje nacionalno in občo 

zgodovino novejšega obdobja, od 19. stoletja do najnovejše dobe. Raziskovalne rezultate v 

različnih oblikah sprotno posreduje znanstveni in širši javnosti. V ta namen razvija lastno 

založniško 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 zgodovinopisja obdobja 19. in 

20. stoletja, tako da bo s svojimi raziskovalci sposoben kvalitetnega, evropskim 

merilom primernega zgodovinopisnega raziskovanja, pridobljeno znanje in spoznanja 

pa posredovati v pedagoškem procesu ter strokovni in laični javnosti. Vsebinsko so 

cilji opredeljeni v raziskovalnih programih, 

 snovati in 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 dosežkov, 

 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 
2011 
 

Inštitut za novejšo zgodovino si je za leto 2011 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.  

V  izvajanja infrastrukturnega programa je bil zastavljen cilj, da se razvije tako vsebinska kot 

tehnološka platforma spletnega portala, ki je osrednja točka infrastrukturnega programa.  

 
 

Raziskovalno delo 

Inštitut za novejšo zgodovino je izvajal dva raziskovalna programa, program Slovensko 
zgodovinopisje / Sistory; in 10 raziskovalnih projektov od tega štiri temeljne, aplikativnega, 
ciljni raziskovalni projekt v okviru CRP Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 i in infrastrukturni 
program. Raziskovalci so sodelovali še v treh 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 26.545 raziskovalnimi 
urami. 
 

Raziskovalni program Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na 

Slovenskem v 20. stoletju (P6-0281) 

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

Filip Čuček, dr. Vida Deželak Barič, dr. Aleš Gabrič, dr. Jure Gašparič, dr. Bojan Godeša, dr. 

Damijan Guštin, dr. Jurij Hadalin, Žiga Koncilija (MR), Eva Mally (MR), dr. Boris Mlakar, 

Željko Oset (MR), mag. Tadeja Tominšek Čehulić, dr. Nevenka Troha in dr. Marko Zajc. 

  

Programska skupina je, skladno z zastavljenim načrtom izvajanja RP v sedanjem obdobju 

financiranja, v letu 2011 zaključila prvo vsebinsko in časovno stopnjo izvajanja RP. Le-ta je 

zadevala obravnavo vprašanja idejne, politične, kulturne, socialne in nacionalne kohabitacije 

na Slovenskem od nastanka modernih političnih strank konec 19. stoletja do vključitve R 

Slovenije v EU leta 2004. Izvajanje RP v dveh vsebinskih in časovnih stopnjah izhaja iz 

zahteve ARRS, da je mogoče delo PS na RP celovito oceniti že po treh letih tekočega obdobja 

njegovega financiranja. Da bi zadostila omenjeni zahtevi, je PS v letu 2011 rezultate svojega 

dela v prvi stopnji izvajanja RP pripravila za objavo, in jih predstavila v posebni številki 

inštitutske znanstvene revije Prispevki za novejšo zgodovino (2011, št. 1, 366 str.). V njej so 

razčlenjeni družbene razmere v habsburški monarhiji kot državnopolitičnem okviru vprašanja 

idejnega, političnega, kulturnega, socialnega in nacionalnega sobivanja na Slovenskem v 

avstrijski dobi, vprašanje nacionalnih odnosov, demokratizacije in politične pluralizacije ter 

politična misel in praksa katoliškega, liberalnega in marksističnega tabora v problemskem 

kompleksu sobivanja do leta 1918, vojno stanje kot suspenz demokratične ureditve v letih 

prvega svetovnega spopada (1914–1918), ključna vprašanja političnega in kulturnega 

sobivanja na Slovenskem v prvi Jugoslaviji, izkušnja Slovencev na tem bivanjskem polju v 

Kraljevini Italiji, medsebojna idejna in politična dinamika političnih dejavnikov Sloveniji ob 
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začetku 2. svetovne vojne, vprašanje demokracije in demokratičnosti OF, vloga varnostno-

obveščevalnih organov NOG med vojno, politični sodni procesi po vojni, vprašanje sobivanja 

ali soodvisnosti KPS in OF v letih 1945–1953, utemeljitev in praksa načela socialistične 

demokracije, položaj disidentov v Sloveniji v primerjavi z vzhodnoevropskimi komunističnimi 

državami, odnos jugoslovanskih varnostno-obveščevalnih služb do albanske narodnosti in 

posredno do Slovencev v 80. letih, razmerje med opozicijo in oblastjo konec 80. let, ter 

politična tranzicija in vprašanje vrednostnih sistemov v RS po letu 1990. Raziskovalno 

podlago omenjene razčlenitve so predstavljali delo v arhivskih, dokumentacijskih in študijskih 

ustanovah doma in v tujini, vključno z digitaliziranim gradivom, dosegljivim na spletni strani 

www.dlib.si in konzultacija relevantne strokovne literature.  

Vsebinska celota opravljene razčlenitve pokaže, da je (bilo) vprašanje idejnega, političnega, 

kulturnega, socialnega in narodnega sobivanja eden od najtrših problemov v življenju 

slovenske družbe in naroda v novejši zgodovini. Pri tem je pomembna ugotovitev, da to ni 

(bila) le posebna slovenska značilnost, ampak velja tudi za izvenslovenski zgodovinski in 

politični okvir. Problem kohabitacije (sobivanja, sožitja) v vsej svoji razsežnosti predstavlja 

vprašanje, ki bo še dolgo zaposlovalo sedanjega človeka in njegov zgodovinski spomin.  

Programska skupina je v letu 2011 prešla še k izvajanju druge vsebinske stopnje dela na 

raziskovalnem programu. Raziskovalno delo je za obdobje 1890–2004  usmerila v 

preučevanje vprašanja demokracije na politično-sistemskem področju (problematika oblike 

vladavine, oblike državne ureditve, vprašanja parlamentarne demokracije in delovanja 

parlamenta, volilnega sistema, strank, znotrajstrankarske demokracije, razmerja 

demokracija-monarhija-republika, delitve oblasti), na področju temeljnih človekovih pravic in 

svoboščin (razčlenitev odnosa posameznik/skupnost in načela enakopravnosti /spolov, 

slojev/), na področju razumevanja naroda in narodne samoodločbe ter odnosa med svobodo 

posameznika in naroda, na področju odnosa države do Cerkve in Cerkve do države (ter s tem 

povezanim vprašanjem položaja Cerkve v družbi in njenih pogledov na posameznika, družbo, 

svobodo, avtoriteto in različnih pogledov tako na Cerkev kot na sekularizacijske procese), na 

področju razumevanja demokracije z vidika instituta lastnine, na področju soočenja s 

korporativističnimi družbenimi modeli in totalitarističnimi sistemi moderne (komunizem, 

fašizem, nacizem), in na problemskem polju revolucije, vojne in vojske. 

 

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

Vodja: dr. Žarko Lazarevič, člani raziskovalne skupine: dr. Andrej Pančur, dr. Andrej Studen, 

dr. Peter Vodopivec, dr. Jože Prinčič, dr. Mojca Šorn, dr. Nina Vodopivec, dr. Aleksander 

Lorenčič (MR),  dr. Mitja Sunčič (MR), dr. Jerca Vodušek Starič, Marta Rendla, Janja Sedlaček 

(MR). 

 
V letu 2011 so bila v ospredju naslednja raziskovalna vprašanja kontekstualizacije in celovite 

monografske zaokrožitve regionalno diferenciranih razvojnih modelov v pogojih odsotnosti 

oziroma aktivne regionalne politike tekom 20. stoletja s stališča vrednotenja kratko in 

dolgoročnih učinkov;   problem lastniških sprememb v kontekstu prerazporejanja politične 

moči na širših ozadjih preoblikovanja slovenskih elit ob državno-pravnih prelomih; okoljska 

patologija in ekologija kot koncept in praksa v kontekstu komunističnega razvojnega vzorca 

pospešene industrializacije, konfliktna razmerja poseganja v krajino v kontekstu tehtanja 

http://www.dlib.si/
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dolgoročnih tveganj;  vprašanje organizacije in učinkov inovativnih procesov v slovenskih 

podjetjih in njihov vpliv na dolgoročno ekonomsko učinkovitost in prestrukturiranje 

gospodarstva v dolgoročni perspektivi postopnega vstopanja v mednarodno ekonomsko 

menjavo blaga in storitev; procesi in fenomeni družbene marginalizacije in stigmatizacije 

posameznih družbenih skupin na osnovi moralističnega »industrializacijskega« diskurza in 

spreminjajočih se konceptov in vrednotenja dela v času do druge svetovne vojne; za čas 

druge polovice 20. stoletja in tranzicijski čas pa postavljamo v ospredje vprašanja, kako 

misliti modernizacijo slovenske družbe v navezavi na prestrukturiranje dela, delavcev in trga 

dela ter sprememb življenjskega stila v socialnem pogledu, v kontekstu procesov 

individualizacije. In sicer individualizacije kot avtonomnosti posameznika v osebnostnih 

razmerjih in družbenih odnosih znotraj kompleksa družbenih norm in standardov, ki določajo 

obnašanje v konkretnih družbenih situacijah. In zaradi tega se zastavlja tudi vprašanje 

samoodgovornosti, primernega obnašanja, ki naj posameznika ali družbo kot celoto 

»obvaruje« pred tveganji, saj je moderna družba zaradi konfliktnosti razmerij med 

družbenimi akterji hkrati tudi rizična družba oz. družba tveganja. V letu 2011 smo v tem 

okviru analitično razčlenjevali in  kontekstualizirali javni in zasebni diskurz, ter javno in 

zasebno prakso na področju socialno-ekonomskih konceptualizacij na kategorijah  

ekonomske samopomoči, delovne discipline / nezaposlenosti, revščine, zdravja, telesne 

hendikepiranosti in dolgoročne osebne materialne varnosti. 

 
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, Žiga Koncilija 

(MR). 

 
V okviru dela na projektu so raziskovalci  nadaljevali s pregledovanjem gradiva in pisanjem 

posameznih poglavij , tako o evropskem kontekstu povojnih pobojev, o vlogi odvzema 

osebne svobode in zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij v povojnih letih, o političnih 

procesih v prvih desetih povojnih letih, cenzurnem aparatu KPJ in pritiskih na intelektualce, a 

o tistih, ki so jih maja 1945 na območju Tržaške pokrajine aretirale jugoslovanske oblasti in 

so pogrešani. Že izdelani imenski seznam se dopolnjuje na osnovi gradiva, ki ga hranita zlasti 

Arhiv Republike Slovenije in Zgodovinsko-diplomatski arhiv italijanskega zunanjega 

ministrstva, s podatki o delovanju posameznikov. Z pritegnitvijo vseh virov, predvsem pa 

baze smrtnih žrtev druge svetovne vojne in po njej se namerava z orisom osebnih zgodb 

pridobiti kompleksnejši vpogled v strukturo žrtev. 
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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. Božo Repe (FF UL), dr. Uroš Svete (FDV UL). 

 
Projektna skupina je, po objavi temeljne monografije, v letu 2011 delo nadaljevala v treh 

smereh: pridobljeno gradivo ustnih intervjujev so urejali za pripravo javne prezentacije; 

primerjali so medsebojne relacije in potrditve posameznih dogajanj. Posamezni raziskovalci 

so raziskavo poglabljali, tako glede vprašanj stališč jugoslovanske vojske v obdobju 1990 in 

1990, ki so vodila do odvzema orožja teritorialnim obrambam, razvoja MSNZ v vojaških 

strukturah, vprašanj vključevanja civilnega prebivalstva v sam projekt, načinov vključevanja 

in vloge organov za notranje zadeve pri tem, posebej, ker je vključevanje potekalo deloma 

ločeno med obema sestavnima deloma. V primerjavi z vključevanjem pripadnikov MSNZ iz 

vojaške in policijskih struktur, je potekalo vključevanje civilnega prebivalstva v mnogo manj 

razvidni obliki, neformalnih zavezništvih in dogovorih na lokalni ravni. Velik del raziskovalne 

skupine je sodeloval tudi pri izdelavi kronološkega pregleda dogajanj v organih za notranje 

zadeve, ki se sicer širi tudi preko poletja in jeseni 1990. Izdelali so vsebinsko zasnovo, 

napisali uvodne preglede posameznih obdobij in sodelovali pri presoji zbranega gradiva za 

posamezna obdobja.  

 

 
Temeljni raziskovalni projekt Položaj in vloga Slovenije v jugoslovanski državi 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. Jože Prinčič, dr. Mateja Režek (Inštitut Nove revije). 

 
V okviru projekta so se raziskovalci dogovorili, da začnejo pripravljati  prva strnjena besedila 

za skupno monografsko študijo, nastala na osnovi individualnih raziskav. Takšno delo bo 

zahteva več medsebojnega usklajevanja in kritičnega razpravljanja, da se doseže zaokrožena 

celoto. Raziskovalci so v 2011 posvetili največ prizadevanj pripravi bazičnih študij, o 

raziskovanju kritičnih obdobij v prvi Jugoslaviji, hkrati pa krize v drugi Jugoslaviji v letih 

1970-1980, v vprašanju uporabe uradnega jezika in ostre odzive Slovenije na deprivilegiran 

položaj slovenščine, na vprašanje javne podobe voditelja Josipa Broza Tita, na vprašanje 

razmerij med slovenstvom in jugoslovanstvom v osemdesetih letih 20. stoletja, ko se je 

dotedanja velika vloga jugoslovanstva v slovenski zgodovini preobrnila in začela utesnjevati 

slovensko nacionalno ideologijo. Sledeč temu je glede na bogat ustavni razvoj v obdobju 

odločilno vprašanje, kako je bila republika opredeljena v jugoslovanskih in republiških 

ustavah, saj je t.im. nacionalno vprašanje postalo eno od osrednjih tem jugoslovanske 

države. Posebna vprašanja zadevajo študije o odzivu množice na jugoslovansko državo in 

njeno ureditev, o vlogi športa v utrjevanju ali razhajanju skupne identitete. Študija o 

blagovno-denarnih odnosih med posameznimi republiškimi gospodarstvi zadeva težko 

razločljivo problematiko, saj je v načelu jugoslovansko gospodarstvo veljalo za enoten 
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gospodarski prostor, medrepubliško menjavo blaga in storitev so statistično začeli spremljati 

šele 1966. V načelu enoten gospodarski prostor pa so republike na nekaterih področjih 

zapirale. Študija o vlogi represivnih mehanizmov sledi predvsem vprašanju delitve in 

prenašanju pristojnosti med zveznimi in republiškimi organi, s ciljem, da opredeli stopnjo 

suverenosti republiških represivnih organov.  

 

Temeljni raziskovalni projekt Zgodovina upravnih meja in mejnosti: Slovensko-

hrvaška meja 1800-1991 

 

Vodja dr. Marko Zajc, člani projektne raziskovalne skupine, dr. Zdenko Čepič, dr. Filip Čuček, 

dr. Aleš Gabrič, dr. Bojan Godeša, dr. Aleksander Lorenčič, dr. Nevenka Troha, dr. Janez 

Cvirn (FF UL), dr. Damir Josipovič (INV). 

 
 
Delo na projektu se je začelo 1. julija 2011. Meja med Republiko Slovenijo in Republiko 

Hrvaško je 1. maja 2004 postala zunanja meja EU, 21. decembra 2007 pa je dobila status 

schengenske meje. Prihodnost meje je odvisna od širitve EU (vstopa Hrvaške), njena 

preteklost pa je posledica razvoja državnih tvorb v tem delu Evrope. Mejo danes 

obremenjuje več spornih točk, ki jih ne moremo razumeti brez poznavanje zgodovinskega 

razvoja. Osnovni namen projekta je v preseganju napačnih metodoloških izhodišč, ki 

odločilno vplivajo na rezultate raziskovanja. Za (širši) predmet raziskovanja so bile izbrane 

upravno-politične meje na širšem območju današnje slovensko-hrvaške meje od začetkov 

moderne državne uprave do osamosvojitve Slovenije (od katastrskih občin do držav). 

Predmet raziskovanja projekta niso samo tiste upravne meje, ki so se preoblikovale v 

državno mejo, ampak tudi tiste, ki so izgubile ali spremenile pomen, so pa pomembne za 

razumevanje mejnosti na obravnavanem območju. Stare administrativne meje so imele 

veliko vlogo pri izoblikovanju današnje mejne črte, tudi tam, kjer meja danes poteka drugje.  

 

Vodja projekta dr. Marko Zajc je v letu 2011 večino raziskovalnega dela v okviru projekta 

opravil na področju vodenja in koordiniranja raziskovalne skupine. V dogovoru z ostalimi 

sodelavci na projektu je raziskovalno delo razdelil na 13 sklopov, ki so zastavljeni kot 

poglavja v načrtovani monografiji. V okviru teh sklopov raziskovalci izvajajo individualne 

raziskave, rezultate raziskave pa bodo v naslednjih fazah dela umestili v širši kontekst 

projekta. Na področju individualnega raziskovanja se je vodja projekta posvetil dvema 

področjema: 1) študiju svetovne primerjalne znanstvene literature o mejah, še zlasti na 

področju teorije ter 2) raziskovanju mejnih sprememb v Prekmurju/Medžimurju pred letom 

1918 in v obdobju med obema vojnama. Dr. Zdenko Čepič je preučeval zgodovinske 

nekatere okoliščine nastajanja meje med Slovenijo in Hrvaško po drugi svetovni vojni. 

Osredotočil se je na politično dogajanje na območju Razkrižja (vprašanje Štrigove) v letu 

1946, ko je bilo med obema takratnima federalnima enotama jugoslovanske države 

vprašanje tega območja odprto in je predstavljalo političen problem. Gradivo za to je iskal 

tako v Arhivu Republike Slovenije in v objavljenih virih. Dr. Nevenka Troha je pripravila 

referat z naslovom Slovenske meje v 20. stoletju : problematika nastanka državnim mej 

Republike Slovenije. Objavila je tudi znanstveni članek z istim naslovom. Dr. Filip Čuček se je 

osredinil na pripravo tekstov na temo mejni spori pred 1918 na lokalnem nivoju (Štajerska-

Hrvaška-Ogrska). Razdelal in proučeval je obstoječo literaturo in pregledal vodnike 
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slovenskih arhivov in pričel z analizo določenih fondov. Dr. Bojan Godeša je zbiral in študiral 

relevantno znanstveno literaturo o vprašanju ozemeljskega razmejevanja med slovensko in 

hrvaško stranjo v času druge svetovne vojne. Dr. Aleksander Lorenčič je raziskoval 

ekonomske odnose med ali povojnem obdobju na območju Štajerske in Prekmurja 

pomembne za razumevanje slovensko-hrvaške meje. Začel je z raziskovanjem arhivskega 

gradiva v Pokrajinskem arhivu Maribor in Zgodovinskem arhivu Ptuj. Dr. Aleš Gabrič je razširil 

raziskovanje spornih točk na slovensko-hrvaški meji v času FLRJ/SFRJ. Dr. Janez Cvirn je 

raziskoval naravo meja v habsburški monarhiji s posebnim ozirom na »avstrijsko-ogrsko« 

mejo (velik del današnje slovensko-hrvaške meje). Poleg tega je podrobno preučeval 

ideološko-politično dojemanje meja v habsburški monarhiji. Geograf dr. Damir Josipovič je 

raziskoval različne vidike prostora v zgodovinski primerjavi, predvsem se je še dodatno 

posvetil pomenu katastrskih izmer za konstrukcijo meja od 18. stoletja do leta 1991. 

 

 

Temeljni raziskovalni projekt Strategije in prakse energetske oskrbe  

Vodja dr. Peter Vodopivec, člani projektne skupine dr. Žarko Lazarevič, dr. Jože Prinčič, dr. 

Aleksander Lorenčič, dr. Mitja Sunčič, dr. Nina Vodopivec, dr. Peter Vodopivec. 

 

Raziskovalni projekt je skupina začela izvajati 1. julija 2011. V skladu s predvideno dinamiko 

raziskovalnega dela in dogovorjenimi načeli upravljanja projekta je v letu 2011 začela s prvo 

fazo raziskovalnega dela. Tako je bil v letu 2011 dan poudarek vzpostavljanju podatkovne in 

kategorialne baze na osnovi publicirane domače in tuje literature za čas do druge svetovne 

vojne. Začetek dela na registraciji in analizi publiciranih metodoloških pristopov, vsebin in 

kakovosti domačih del je pokazal izrazito neuravnoteženost in parcialnost dosedanjih  

historičnih obravnav. Predadaptacijski in adaptacijski procesi ter tranzicijska obdobja k novim 

energetskim virom si izrazito pomanjkljiva, zlasti v predindustrijski družbeni in ekonomski 

strukturi. Vzporedno s tem delom je kot nujen  sestavni del te etape potekalo tudi 

evidentiranje, pregledovanje in kontekstualno analiziranje primarnega arhivskega gradiva za 

celotno raziskovalno obdobje skoraj poldrugega stoletja. Do sedaj pregledani registri 

arhivskega gradiva in primerjava s publiciranimi izsledki znanstveno-raziskovalnega dela so 

pokazali, da je bilo v dosedanjih tematizacijah uporabljen sorazmerno ozek izbor razpoložljive 

arhivske dokumentacije in še ta izrazito enostransko.  Razpoložljivo gradivo za čas do druge 

svetovne vojne tako ponuja raziskovalcem dopolnjevanje, a tudi reinterpretiranje spoznanj iz 

literature, zlasti na polju tranzicije prevladujoče uporabe posameznih  energentov v prvem 

obdobju industrializacije in disperznosti produkcije, prenosa in uporabe.  

 

 

Projekt Državni zbor Republike Slovenije – slovenski demokratični zakonodajni 

organ 1992-2012; dvajset let delovanja 

Vodja raziskovalne skupine dr. Jure Gašparič, člana projektne skupine dr. Zdenko Čepič, Blaž 

Babič. 

 

Izvajalci so v skladu z začrtano projektno dinamiko pregledovali, evidentirali in selekcionirali 

relevantno literaturo in gradivo za raziskavo, ga analizirali ter pripravljali besedila o 

posameznih segmentih problematike. V okviru opravljenega so tako v letu 2011še naprej 
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pregledovali literaturo, zlasti tuje članke iz nemško-avstrijskega prostora, ki bi utegnili 

dodatno osmisliti metodološki pristop in zastaviti nova vprašanja, odpreti nove dileme. 

Pregledali so naslednje gradivo: Poročevalce DZ, izsledke raziskave Slovensko javno mnenje 

in drugih sorodnih raziskav o parlamentarni demokraciji v začetku devetdesetih let, dnevno 

časopisje (zgolj ciljano in ilustrativno k posamezni problematiki), dobesedne zapise sej DZ, 

zakonodajno gradivo k posamezni problematiki. Začeli so z analizo zbranega gradiva in 

pripravili prva besedila. Nekaj poglavij so tudi že zaključili in pripravili besedila razprav, ki v 

strnjeni obliki povzemajo posamezna poglavja: Blaž Babič, Od delegata do poslanca; Jure 

Gašparič, Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije 1992 – 2011; Preiskovalne komisije 

– najostrejši meč opozicije. 

 

 
CRP Pregled mrliških matičnih knjig za ugotovitev števila ter strukture žrtev 

druge svetovne vojne in neposredno po njej (V6-1035) 

 

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

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

Damijan Guštin. 

 

Raziskovalna skupina je na projektu popisa ter evalvacije seznamov smrtnih žrtev 2. 

svetovne vojne in neposredno po njej nadaljevala delo po doslej zastavljeni metodologiji. 

Evalvacijo podatkov o žrtvah druge svetovne vojne, ki so bili zbrani v prejšnjih raziskovalnih 

fazah, je nadaljevala na podlagi pregleda matičnih knjig na matičnih in krajevnih uradih, pri 

čemer je sistematično pregledovala mrliške matične knjige iz vojnega in neposrednega 

povojnega obdobja, naknadne vpise smrti, ki še vedno potekajo, ter pripadajočo arhivsko 

dokumentacijo, ki je bila podlaga za naknadne vpise dejstev smrti v mrliške knjige. Skladno z 

izkazanimi potrebami tekom raziskovalnega postopka pa je v omejenem obsegu upoštevala 

tudi rojstne matične knjige.  

V letu 2011 je raziskovalni pregled matičnih knjig potekal na območju dvajsetih upravnih 

enot (UE) oziroma na 77 matičnih in krajevnih uradih, kjer so trije člani raziskovalne skupine 

skupno opravili 201 delovni dan terenskega dela. Matične knjige so pregledovali na območjih 

20 UE Republike Slovenije. V navedenih UE je, razen v eni UE, pregled matičnih knjig z 

dokumentiranjem podatkov s pomočjo digitalne fotografije že zaključen. Delo je potekalo 

nemoteno, čeprav je vsako območje izkazalo nekatere metodološke probleme in lokalno 

specifiko. 

Digitalno dokumentirane podatke iz matičnih knjig je projektna skupina v veliki meri ažurno 

analizirala in na tej podlagi izvajala evalvacijo podatkov iz računalniške baze podatkov. V 

omejenem obsegu je evalvacijo in izpopolnjevanje seznama izvajala tudi na osnovi pregleda 

literature in arhivske dokumentacije. Tozadevno je spremljala nove publikacije, ki 

obravnavajo problematiko žrtev, posamezne podatke pa so posredovali tudi posamezniki 

samoiniciativno.  

Poleg temeljnega pomena raziskovalnega pregleda matičnih knjig, tj. oblikovanje čimbolj 

kredibilnega seznama žrtev in baze ostalih podatkov, ki jih skupina skuša pridobiti, je med 

pomembnimi parcialnimi rezultati sistematičnega preverjanja podatkov o žrtvah na podlagi 
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matičnih knjig na nemškem okupacijskem območju treba izpostaviti npr. evidentiranje 

precejšnjega števila novih žrtev različnega statusa, med njimi precej mobilizirancev v nemško 

vojsko. Medtem pa je specifika italijanskih matičnih knjig na Primorskem omogočala 

predvsem preverjanje že zbranih podatkov, v zelo omejenem obsegu pa pridobivanje novih. 

V Prekmurju pa ni bilo mogoče preveriti podatkov o žrtvah med judovsko skupnostjo, ker so 

te matične knjige uničene. 

Ob koncu leta 2011 je bilo stanje glede celotnega obsega opravljenega pregleda matičnih 

knjig sledeče: od skupno 58 UE na območju Republike Slovenije je bilo delo povsem 

zaključeno na 52 UE. V bazi je bilo doslej evidentiranih 97.513 smrtnih žrtev. Število žrtev, 

katerih identiteta je že preverjena po matičnih knjigah (preverjenost se  povprečno giblje v 

razponu med 60 % in 70 % z odkloni navzgor in navzdol), njihovi podatki pa so večinoma že 

objavljeni na spletni strani http://www.sistory.si, je ob koncu leta 2011 znašalo 44.404. 

Ugotoviti je mogoče, da se v zadnjem letu število evidentiranih smrtnih žrtev ni spremenilo, 

pomembno pa je bil korigiran seznam žrtev, saj so v postopkih pregleda matičnih knjig bile 

ugotovljene nove žrtve, istočasno pa so bile izločene osebe, za katere se je potrdilo, da so 

vojno preživele ali da gre za t. i. dvojnike.  

Potek, problematiko in rezultate raziskave je skupina večkrat predstavila v obliki objavljenih 

znanstvenih in strokovnih prispevkov, intervjuja in na mednarodni konferenci »Osamljenost 

žrtev: metodološki, etični in politični aspekti ugotavljanja števila človeških izgub med 2. 

svetovno vojno«. Projektna skupina je na podlagi vlog posredovala podatke, ki jih 

potrebujejo posamezniki ali upravne enote v raznih upravnih postopkih, vendar je bilo teh 

vlog v primerjavi s prejšnjim obdobjem bistveno manj. Dalje je skupina posredovala podatke 

v raziskovalne namene več raziskovalcem in raziskovalnim ustanovam.  

 

Temeljni raziskovalni projekt Svoboda govora in tiska ter njeno omejevanje v 

Sloveniji 1945-1991 

 

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

 
Projekt se je zaključil 31. januarja 2011. Sodelujoči Raziskovalec je v okviru projekta izvedel 

vse načrtovane aktivnosti, ter dokončal delo na članku o cenzuri.  

 

Temeljni raziskovalni projekt Gospodarsko-socialni položaj prebivalstva na 
Slovenskem na prehodu iz fevdalizma v kapitalizem 
 

Vodja dr. Stane Granda (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa), član projektne skupine 
z INZ dr. Andrej Studen. 
  

Projekt se je zaključil 31. januarja 2011. Sodelujoči raziskovalec je v okviru projekta presegel 

načrtovane rezultate. V zadnjem mesecu projekta je opravil zadnjo redakcijo raziskave o 

higienskih razmerah na podeželju.  

 
 

http://www.sistory.si/
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Bilateralni projekt Komparativna analiza japonskih in slovenskih učbenikov za 
zgodovino 
Vodja dr. Peter Vodopivec, člana dr. Aleš Gabrič, dr. Žarko Lazarević. 
 
Raziskovalci so se v drugem letu trajanja projekta srečali na dveh sestankih obeh projektnih 

skupin v Ljubljani in Tokiu. Na obeh so na podlagi pripravljenih referatov razpravljali 

zastavljenih vidikih komparativne analize učbenikov in predstavili dve različni temi, šolski 

sistem in njegovo vlogo zgodovine v šolskih učnih načrtih.  

 

 
Češka in slovenska družba na poti v moderno – gospodarsko, politično in kulturno 
sodelovanje čeških dežel/Češkoslovaške in Slovenije/Jugoslavije v 19. in 20. 
stoletju  (BI – CZ/10-11-001), vodja dr. Žarko Lazarevič, člani dr. Jure Gašparič, 
dr. Filip Čuček 
 
Slovenci in Čehi so v preteklosti delili skupen političen, geografski in idejni prostor. Tako v 

času Habsburške monarhije kot v obdobju med vojnama in v drugi polovici dvajsetega 

stoletja. Ta časovni kontekst povezuje tudi problemska sorodnost političnih, ekonomskih in 

kulturno-socialnih transformacij v čeških in slovenskih deželah. Vsekakor dovolj velika 

spodbuda za komparativni pristop pri proučevanju povezovalnih historičnih vsebin. Na 

podlagi  institucionaliziranega sodelovanja med slovenskimi in češkimi zgodovinarji smo s 

soočenjem dveh nacionalnih historiografij, njunih raziskovalnih dosežkov, dveh kategorialnih 

aparatov in diferenciranih metodoloških pristopov v letih 2010 in 2011 izvajali bilateralni 

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

sodelovanje čeških dežel/Češkoslovaške in Slovenije/Jugoslavije v 19. in 20. stoletju  (BI – 

CZ/10-11-001). Bilateralni raziskovalni projekt konvergentnih in divergentnih aspektov 

vzajemnih stikov se je navezoval na predhodni bilateralni projekt »Politične, ekonomske in 

kulturne oblike panslavizma v čeških deželah in na Slovenskem  - zgodovinska komparativna 

perspektiva« (Political, economic and cultural features of panslavism in Bohemian Lands and 

Slovenia – Historical comparative perspective), ki ga je Inštitut za novejšo zgodovino opravil 

v sodelovanju z Inštitutom za ekonomsko in socialno zgodovino Filozofske fakultete Karlove 

univerze v Pragi. Projekt smo izvajali na izbranih vsebinah iz politične, družbene, 

gospodarske in kulturne zgodovine s poudarkom na vzajemno sodelovanje in medsebojne 

percepcije dveh kulturno-političnih in ekonomsko-socialnih entitet v perspektivi zadnjega 

poldrugega stoletja. Skozi analitično in  strukturirano tematizacijo smo vzpostavili 

dogodkovne in procesne paralele historičnega razvoja obeh narodov.  

 
 

Bilateralni projekt Zgodovina in spomin. Slovaška in Slovenija v srednjeevropskih 

integracijskih in dezintegracijskih procesih v 19. in 20. stoletja 

Vodja projekta dr. Jure. Gašparič, člani dr. Filip Čuček, dr. Zdenko Čepič.  

 

Raziskovalni projekt se osredinja na problematiko, ki je v obeh nacionalnih historiografijah – 

tako v slovenski kot v slovaški – med najpomembnejšimi in aktualnejšimi raziskovalnimi 

prioritetami. Člani obeh delov raziskovalne skupine so problematiki integracijskih tokov doslej 
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posvetili več parcialnih študij, ki bi jih bilo potrebno ustrezno poglobiti in zaokrožiti na 

konkretnem historično-primerljivem primeru in na tej podlagi skušati izvirno opredeliti 

izkušnjo z večnacionalnimi državami. 

Slovenska raziskovalna skupina se je v Bratislavi sestala s slovaško raziskovalno skupino in se 

dogovarjala glede skupnega projekta (skupna monografija, vmesni simpoziji in konference, 

obojestranska predavanja na fakultetah). Raziskovalci so v Bratislavi pregledovali tudi 

gradivo (Univerzitná knižnica Bratislava), na Pedagoški in Filozofski fakulteti opravili 

konzultacije s slovaškim delom projektne skupine. Poleg tega je član skupine dr. Čepič 

pripravil predavanje za podiplomske študente zgodovine bratislavske univerze o značilnostih 

druge jugoslovanske države in njenem razpadu, celotna skupina pa se je udeležila 

konference Central European Heritage after the Fall of the Bipolar World na Spišu. Konec leta 

2011 sta nas nato obiskala slovaška kolega dr. Ľuboš Kačírek in dr. Mária Tonková. V okviru 

študijskega obiska sta pregledovala slovensko literaturo in časopisje (19. stoletja in drugo 

polovico štiridesetih let 20. stoletja) in opravila skupne konzultacije o nadaljnjem izvajanju 

projekta. 

 
 
Infrastrukturni program Raziskovalna infrastruktura Slovenskega zgodovinopisja 

 

Primarna naloga raziskovalne infrastrukture INZ je graditev portala slovenskega 

zgodovinopisja Zgodovina Slovenije – SIstory, ne pa ustvarjanje repozitorija, knjižnice ali 

arhiva gradiv v klasičnem pomenu besede. Zato si je programska skupina v skladu s 

svetovnimi oziroma evropskimi smernicami za enega od pomembnih ciljev zadala postavitev 

spletnega sistema, ki bi omogočal ustvarjanje raziskovalnih podatkov in njihovo uporabo v 

raziskovalnem okolju. Prvi korak v tej smeri je bil narejen že v letu 2011, ko je RI INZ v 

sodelovanju z zunanjimi sodelavci izpeljala programsko nadgradnjo portala SIstory; ta je bila 

potrebna tako zaradi vzpostavitve hitrejšega in stabilnejšega delovanja sistema kot tudi 

zaradi vzpostavitve najnovejših standardov, s katerimi je portal postal kompatibilen z ostalimi 

sorodnimi evropskimi spletnimi portali oziroma z arhitekturo evropske mreže za humanistiko 

(DARIAH), v prvi fazi pa predvsem izhodišče sodelovanja z ZRC SAZU pri vzpostavitvi 

nacionalne digitalne infrastrukture za humanistiko in umetnost z akronimom SI-DIH, ki 

poteka v skladu z osnutkom Načrta razvoja RI 2011-2020 Ministrstva za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo. 

 

II. Spletni portal slovenskega zgodovinopisja Zgodovina Slovenije – SIstory 

A. Ocena opravljenega dela za leto 2011 in obiskanost portala SIstory 

Delo, ki ga je v letu 2011 opravila programska skupina RI INZ kaže, da je načrt dela, ki si ga 

je zastavila konec leta 2010, v celoti realiziran oziroma v več segmentih presežen. Opravljeno 

delo izkazuje dvojezičen (slovensko-angleški) prosto- in odprtodostopen spletni portal 

slovenskega zgodovinopisja Zgodovina Slovenije – SIstory, ki se razvija v okviru RI INZ, in 

odraža celotno delovanja programske skupine.  

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

uporabnike, izkazuje obisk portala SIstory, ki je bil v letu 2011 še nadalje členjen v dva 

sklopa; v okviru prvega-vsebinskega so člani RI INZ zbirali, evalvirali, valorizirali in 
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digitalizirali gradiva ter urejali pravne vidike ter inventarizirali metapodatke za njihovo spletno 

objavo, v okviru drugega sklopa pa so nadaljevali s popolnjevanjem slovenskega 

zgodovinarskega indeksa citiranosti – ZIC, ki se mu je preko administracijskega vmesnika 

pridružil Inštitut za narodnostna vprašanja. 

V letu 2011 je portal SIstory zabeležil 33.993 obiskov, ki jih je skupno ustvarilo 17.310 

različnih obiskovalcev, ti so si ogledali 219.798 različnih strani vsebin. Glede na podatke iz 

leta 2010 se je tako v letu 2011 število obiskov povečalo za 21 %, za prav toliko število 

ogledov strani, diverziteta obiskovalcev pa se je povišala za 60 %.  

Obiskanost portala SIstory je ocenjena kot zelo dobra še posebej zaradi dejstva, ker je bil ta 

od konca junija do konca oktobra 2011 v programski nadgradnji; to pomeni, da so 

uporabniki do želenih vsebin sicer lahko dostopali, vendar v tem času RI INZ ni objavljala 

novih gradiv. Številke kažejo, da je z vzpostavitvijo programsko nadgrajenega portala njegov 

obisk občutno porastel: v prvih desetih mesecih leta 2011 je bilo zabeleženih nekaj manj kot 

60 % letnih obiskov, obiskovalcev in ogledanih strani, v novembru in decembru 2011 pa 

nekaj več kot 40 %. 

 

B. Programska in tehnološka nadgradnja portala SIstory 

V sodelovanju z zunanjima sodelavcema, programerjem in informatikom, je bil v letu 2011 

po smernicah Vzpostavitvenega dokumenta projekta Nadgradnja portala Zgodovina Slovenije 

iz konca leta 2010 portal SIstory programsko in tehnološko nadgrajen. V prvi fazi so bili 

analizirani podatki, določeni in postavljeni novi standardi ter infrastruktura za nadgradnjo in 

postavljeni ter konfigurirani strežniki in produkcijsko okolje za njeno delovanje in inštaliran 

ter konfiguriran nov Sphinx iskalnik. V drugi fazi sta bila izdelana in implementirana dva nova 

modula (Smrtne žrtve med prebivalstvom RS med drugo svetovno vojno in Popisi 

prebivalstva). V zadnji fazi so bili postavljeni novo ogrodje in grafične predloge, izboljšani so 

bili iskalniki, ki filtrirajo in sortirajo rezultate (tudi po celotnem besedilu), ter po nadgrajenem 

standardu Dublin Core standardizirani meta podatki, kar omogoča izvoz ali izmenjavo 

podatkov pri vključevanju v večje nacionalne in evropske sisteme. Oblikovno in strokovno 

dovršen nadgrajeni portal, ki je narejen modularno, in je zato dodajanje funkcionalnih rešitev 

časovno neomejeno, omogoča enostavno in pregledno uporabo po posameznih vsebinskih 

sklopih in podsklopih, hitrejše, stabilnejše in popolnejše delovanje sistema ter nudi 

kvalitetnejšo uporabniško in administracijsko izkušnjo. 

 

C. Vsebinska nadgradnja portala SIstory: Digitalizacija in spletna objava gradiv s 

poudarkom na metapodatkovni inventarizaciji in avtorskopravnem vidiku 

 

V težnjah za pridobivanje zgodovinopisne literature, virov idr. gradiv so v letu 2011 sodelavci 

RI INZ vzdrževali in navezovali 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 gradiv za vsebinske sklope Viri, Literatura ter 

Zgodovina in šola - v letu 2011 je bilo skeniranih 13.000 strani, v fazi digitalizacije pa je 

43.000 strani arhivskega gradiva. 

V letu 2011 vsebinsko popolnjevanje ni bilo vezano le na že obstoječe analogne vsebinske 

sklope, zato sta digitalizacija in spletna objava številnih (raznovrstnih) gradiv terjali 

oblikovanje novih podsklopov oziroma kreiranje nove menijske strukture. Zaradi aktivnega 
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dotoka vsebin je bilo potrebno ažurirati arhivski datotečni sistem za shranjevanje vsebin in 

indeksirati vse pdf dokumente, naložene na strežnik.  

Pregled novih vsebin po posameznih sklopih portala SIstory: 

 

A. ARHIVSKI VIRI:  

V letu 2011 je bil oblikovan razdelek za Arhiv Republike Slovenije oziroma njegovo gradivo, v 

katerem je poleg osnovnih informacij o arhivu podrobneje (arhivski inventar fonda in 

historiat zbirke) predstavljena v letu 2010 digitalizirana Zbirka stenografskih beležk 

zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

oziroma Kraljevine Jugoslavije.  

V letu 2011 je bil oblikovan razdelek za Narodno in študijsko knjižnico v Trstu – Odsek za 

zgodovino, kjer je poleg osnovnih podatkov o inštituciji (kronološki pregled delovanje odseka 

od ustanovitve do danes in prikaz organizacijske strukture, delovanja in gradiva) objavljen 

tudi del njegovega gradiva, ki ga je v letu 2010 digitalizirala RI INZ: Slavjanska čitalnica v 

Trstu, Pevsko društvo Adrija v Barkovljah (Trst), Slovenska čitalnica v Škednju (Trst), Javna 

ljudska knjižnica v Nabrežini in Dramatični krožek v Gorici.  

B. TISKANI VIRI: 

Ustvarjeni so bili trije novi podsklopi:  Ljubljanski klasiki 1563-1965 za več kot 700 strani 

obsežen korpus, Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (1856-1860) in Stenografski 

zapisniki Ljudske skupščine LRS s 35 publikacijami iz obdobja 1947-1963.  

Dopolnjen je bil sklop Krajevni repertoriji (Alphabetisches Verzeichniß aller Ortschafts und 

Schlösser Namen des Herzogthums Krain in Deutsch und Krainischer Sprache, Orts-

Repertorium des Herzogthums Steiermark itd.). 

Razdelek Statistični letopisi je bil vključen v nov sklop Statistične publikacije, ki je razdeljen 

na Popisne publikacije (ki vsebuje 6 v letu 2011 digitaliziranih publikacij) in Statistični 

letopisi. 

 

C. ZBIRKE PODATKOV:  

Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju RS med drugo svetovno vojno in neposredno 

po njej : Metodologiji in historiatu popisa smrtnih žrtev je bilo v letu 2011 dodano zbirno 

mesto Analize, na katerem so objavljena vmesna in letna poročila projektne skupine iz 

obdobja 2007-2011. V prvi fazi same nadgradnje baze podatkov Smrtne žrtve pa je RI v 

sodelovanju s programerjem in projektno skupino v letu 2011 izdelala grafični prikaz žrtev po 

obdobjih in pokrajinah, s čimer je uporabnikom omogočena vizualizacija zbranih podatkov.  

MONOGRAFIJE, ROKOPISI IN SERIJSKE PUBLIKACIJE: V letu 2011 je bilo objavljenih več 

zgodovinskih znanstvenih monografij, 12 diplomskih del, 1 magistrska naloga in 1 doktorat. 

Pri serijskih publikacijah so bile v letu 2011 dodane posamezne številke oziroma letniki 2007, 

2008 in 2009 in starejše številke revije Zgodovina v šoli (2002, 2003 in 2004). Na spletno 

objavo revije Glasnik Slovenskega etnološkega društva je bila  narejena spletna povezava.  

V letu 2011 je bil v sodelovanju z Aleksandrom Lorenčičem oblikovan nov vsebinski sklop, ki 

bo uporabnikom približal raziskave, sinteze ter analize procesa tranzicije in bo na spletu 

dostopen v začetku februarja 2012.  

javascript:void(0);


 21 

Oblikovan je bil nov sklop PRIREDITVE, ki je razdeljen na podsklope Predavanja, Virtualne 

razstave in Konference; v slednjem je dostopen posnetek znanstvenega simpozija 

Osamosvojitev 1991: država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih, ki je 

bil posnet z lastno opremo za snemanje, kupljeno v letu 2011. 

V sklopu nadgradnje portala SIstory je bila vzpostavljena metapodatkovna baza, ki ne 

zagotavlja zgolj hitrejšega, lažjega in natančnejšega iskanje dokumentov po spletu oziroma 

takojšnji prehod na iskani članek temveč osnovo za izgradnjo in adaptacijo analitičnih orodij, 

ki bodo omogočala povezavo raznolikih vrst zbirk, raziskav, baz podatkov raziskovalnih in 

izobraževalnih institucij na področju humanistike v domačih in evropskih sistemih.  

Od julija do decembra 2011 je potekala inventarizacija gradiv, objavljenih na SIstory, po 

nadgrajenem standardu Dublin Core (po 16 generalijah). V prvi fazi so bili v bazo vneseni 

podatki o posameznih publikacijah, sledila je faza členitve vseh publikacij, ki so plod več kot 

enega avtorja, na posamezne prispevke – obdelanih je bilo 5000 dokumentov, kar pomeni 

80.000 standardiziranih vpisov.  

 

V kontekstu digitalizacije in spletnega objavljanja gradiv je nujno potrebno izpostaviti 

avtorskopravni vidik oziroma delovanje skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, 

edinim pravnim aktom, ki ureja razmerja med nosilci (materialnih) avtorskih pravic in 

spletom.  

RI INZ od leta 2010 sodeluje z Inštitutom za intelektualno lastnino oziroma njihovo 

strokovnjakinjo s področja avtorskega prava v digitalni dobi, ki je v letu 2010 izdelala 

osnovno strategijo portala, po nadgradnji SIstory pa je sodelovala  z RI INZ pri zasnovi 

strategije prikaza avtorskih pravic.  

Trenutno stanje izkazuje, da je RI INZ za okoli 90 % gradiva, objavljenega na portalu 

SIstory, že pridobila soglasja ustvarjalcev oziroma nosilcev avtorskih pravic (založbe, 

uredništva, avtorji, dediči), za gradivo, ki je bilo digitalizirano v letu 2011 oziroma je v fazi 

digitalizacije, pa je bilo avtorskopravno vprašanje urejeno že pred samim skeniranjem.  

 

D. Projekti-moduli, vključeni v portal Zgodovina Slovenije – SIstory 

Modul Popisi prebivalstva: Po smernicah Vzpostavitvenega dokumenta projekta Nadgradnja 

portala Zgodovina Slovenije in skladno z vizijo RI INZ je bil izdelan modul Popisi prebivalstva.  

Od leta 2010 poteka v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Ljubljana digitalizacija popisov 

prebivalstva in njihova objava na portalu SIstory. Načrt je, da bodo vsebine iz popisnic 

uporabljali tudi raziskovalci e-humanistike, zato je potrebno te podatke najprej pretvoriti v 

elektronsko obliko, kar pa je mogoče storiti samo s pomočjo ročnega prepisovanja podatkov. 

Po vzoru različnih projektov, ki delujejo po načelu "crowdsourcinga", je RI INZ začela 

vzpostavljati sistem za on-line ročno transkribiranje podatkov s strani različnih uporabnikov. 

V prvi fazi je bil zasnovan zaprti sistem za transkribiranje in urejanje osnovnih popisnih 

podatkov, ki se ponavljajo skozi vse popise prebivalstva in na podlagi katerih je zato mogoče 

izdelati indekse k popisom, v naslednji fazi pa tudi začeti s standardizacijo imen in priimkov.  

V letu 2011 je bila tako v večjem delu izvedena pretvorba indeksa popisa prebivalstva 

Ljubljane iz leta 1830 v na novo oblikovane podatkovne baze, pripravljen pa je tudi prenos 

podatkov za popis prebivalstva iz leta 1857. S pomočjo te standardizacije bo nato po vzoru  

projektov, ki potekajo v okviru mreže European Historical Population Samples Network, 
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mogoče na podlagi standardizirane sheme Intermediate Data Structure med seboj 

longitudinalno povezati različne popise prebivalstva.  

Modul M-SIstory - Mobilna aplikacija Zgodovina Ljubljane (ZgoLJ): V letu 2011 je bil 

vzpostavljen modul M-SIstory, s katerim je RI INZ pokazala, da se ukvarja z oblikovanjem 

najsodobnejših spletnih medijev, ki ni zanimiva le za znanstveno in strokovno temveč tudi 

širšo javnost (šolarji, turisti).  

V sodelovanju z ZAL je RI INZ širši javnosti začela s pomočjo tehnologije nadgrajene 

resničnosti (Augmented Reality) predstavljati bogato arhivsko slikovno gradivo.  

V testni fazi se je omejila na prikaz zgodovine Kongresnega trga in oktobra 2011 v okviru že 

uveljavljenih brskalnikov za nadgrajeno resničnost Junaio in Layar javno objavila pilotsko 

verzijo mobilne aplikacije ZgoLJ Kongresni. Za opis posameznih zgodovinskih stavb na 

Kongresnem trgu so zbrane geografske informacije o stavbah, krajša besedila z osnovnimi 

opisi ter osnovne predstavitvene sličice. Te informacije o točkah zanimanja so shranjene v 

javno dostopni bazi podatkov za nadgrajeno resničnost, daljši opisi posameznih stavb in 

dodatne slike pa so shranjeni v okviru portala SIstory.  

 

 
E. Zgodovinarski indeks citiranosti 
V okviru ZIC je bilo v letu 2011 zabeleženih 14.000 vnosov citatov, sodelavci RI INZ so v 

bazo dodajali nova gradiva, izdana v obdobju 2011, indeks pa so dopolnjevali s publikacijami 

iz obdobja 2005-2010, predvsem s seznama, ki ga je izdelal Zgodovinski inštitut Milka Kosa 

ZRC SAZU. V ZIC so 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 2011 se je začel pilotski projekt oddaljenega dostopa. Vzpostavljene so bile možnost 

vnašanja v citatno bazo preko administracijskega vmesnika; aplikacija je sprogramirana na 

način, ki omogoča odpravo napak in dvojne vnose. Projektu se je pridružil Inštitut za 

narodnostna vprašanja, s čimer se je nabor serijskih publikacij in monografij, ki so v ZIC 

citirane, močno razširil z avtorji, ki do sedaj niso bili zajeti v osnovni nabor publikacij.  

 

III. Nacionalni projekt SI-DIH v povezavi z evropsko mrežo DARIAH 

V letu 2011 je bila RI INZ še naprej vključena v DARIAH - Digital Research Infrastructure for 

the Arts and Humanities, katere cilj je vzpostaviti digitalno raziskovalno infrastrukturo za 

umetnost in humanistiko v Evropi. Kot partner mreže DARIAH je RI INZ v sodelovanju z ZRC 

SAZU skladno z Načrtom razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011–2020, ki ga je Vlada RS 

sprejela 28. 4. 2011, sledila zastavljenim ciljem in nalogam programa, med katerimi je - 

poleg promocije digitalnega analitičnega raziskovanja na področju humanistike in umetnosti 

ter povezovanja v mednarodni prostor - predvsem vzpostavitev nacionalne digitalne 

infrastrukture za humanistiko in umetnost –SI-DIH.  

Projekt vzpostavitve poenotene nacionalne digitalne infrastrukture za humanistiko in 

umetnost, ki je bil zaupan partnerjema RI INZ in RI ZRC SAZU, je bil v letu 2011 členjen v tri 

dele: 

Nabor potencialnih sodelujočih v nacionalni mreži za humanistiko in umetnost: V okviru 

projekta sta RI INZ in RI ZRC SAZU septembra 2011 na več kot 100 inštitucij s področja 

znanosti, kulture in izobraževanja, ki bi lahko potencialno sodelovale pri ustvarjanju 
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nacionalne mreže, naslovili spletni anketni vprašalnik o stanju digitalizacije v posamezni 

ustanovi. Vprašalnik je izpolnilo več kot 20 ustanov, med njimi je 17 takih, ki so pripravljene 

na takojšnje sodelovanje. 

Detektiranje dejanskega stanja na področju e-humanistike ter izdelava splošnih standardov: 

RI sta po analizi anketnih vprašalnikov prišli do zaključka, da je slovenska digitalna 

infrastruktura za humanistiko ne le povsem razpršena, temveč v vseh ključni točkah 

popolnoma nestandardizirana, zato sta postavili minimalne standarde, ki naj bi služili kot 

skupni imenovalci vsebin (Dublin Core kot standard metapodatkovnih elementov ter  OAI - 

PMH kot odprta platforma standardov in protokola za izmenjavo metapodatkov med 

»harvesterjem« in »data-providerjem« preko XML).  

Zgodovina Slovenije – SIstory in portala @rzenal oziroma vzpostavitev iskalnika nacionalnih 

humanističnih vsebin z akronimom SI-DIH: RI INZ in RI ZRC SAZU sta  si v težnji za 

vzpostavitev iskalnika nacionalnih humanističnih vsebin SI-DIH (oziroma Povezava vsebin 

dveh največjih specializiranih humanističnih znanstvenih portalov, portala Dariah-SI), ki bi bil 

kompatibilen z evropsko mrežo za humanistiko in umetnost DARIAH, za prvo fazo projekta 

zadali povezavo vsebin portalov SIstory in portala @rzenal. V ta namen je RI INZ v 

sodelovanju s programerjem na portalu SIstory izvedla implementacijo in konfiguracijo OAI-

PMH, izbrala je metapodatke za novi iskalnik in poskrbela za njihov izvoz in konfiguracijo v 

XML preko OAI-PMH ter oblikovala in implementirala odprtokodni iskalniški strežnik Sphinx. 

Že izdelano beta verzijo iskalnika SI-DIH, ki omogoča iskanje po SQL bazi in indeksacijo 

podatkov, bosta RI v prvih mesecih leta 2012 testirali  in po potrebi tudi adaptirali, saj bo le 

tako omogočeno priključevanje drugih sorodnih inštitucij in zaobjetje večine prostodostopnih 

digitalnih vsebin humanistične provenience. Do vzpostavitve maksimalne stabilnosti in 

kompatibilnosti ostalih partnerskih vsebin bo iskalnik internega značaja. 

 

 

 

Knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino  

Poročilo o delu knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino v letu 2011 prikazuje 

najpomembnejše aktivnosti v knjižnici leta 2011 in dogodke, ki so vplivali na njeno 

poslovanje. Hkrati prinaša statistični pregled nabave gradiva in obiska. Težave s 

financiranjem nabave knjižničnega gradiva so bile precej manjše kot v letu 2010, k višji 

nabavi gradiva, pa je pomembno vplivalo tudi povečana zamena z različnimi inštitucijami in 

celo časopisnimi hišami. 

V letu 2010 je bila knjižnica odprta 260 delovnih dni, delo pa je potekalo po ustaljenih 

postopkih.  

 
Nabava gradiva: 
 
V knjižnici smo leta 2011 vpisali 571 (leto prej 542 ali  5 % več)  novih knjižnih naslovov v 

619 (prej 689 ali 10% manj)  zvezkih in 108 naslovov revij v 161 zvezkih (lani pa 130 
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naslovov v 200 zvezkih). Seveda pa so to leto naši raziskovalci prvič imeli tudi dostop do revij 

iz Konzorcijev JSTORE in Springerlinks. 

 
 
 
Pregled inventariziranega gradiva  v letu 2011 
 

 Monografske 
publikacije: 

serijske publikacije:    
Skupaj: Nakup: 303 58 361 

Zamena: 47 29 76 

Dar: 213 70 283 

Lastna 
izd. 

3 4 7 

Skupaj 571 161 732 

 

 
 
 
 
 
 
Načini nabave monografskih in serijskih publikacij v letu 2011: 
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Knjige:               Revije: 

 
31. decembra 2011 je tako celoten fond knjižnice obsegal: 
 
 

Knjige: Disertacije / 
elaborati 

Serijske 
publikacije 

neknjižno 
gradivo 

     skupaj: 

36.487 
 

187 9.877 14 46.565 

                                                       
Izposoja 
 
V letu 2011 smo imeli v knjižnici 418 aktivnih članov, (lepo poprej 448) med katerimi jih je 

bilo na novo vpisanih 111 (v letu 2008 110). V letu 2011 je knjižnica zabeležila po podatkih iz 

COBISS-a 2.902 obiskov, (lani 3.268 / 3.607) kar pomeni 10 % padec obiska. Seveda pa v to 

število pogosto niso všteti »domači« obiskovalci, ki so izposojali revije in knjige v pisarno ali 

v čitalnico.   

 

V letu 2011 smo s pomočjo računalnika izposodili 2.572 enot (lani 3.940, leto poprej 3.535), 

na zadolžnice pa le 18. Iz spodnje preglednice je lepo razvidna povečana izposoja, kar 

povezano z večjim obiskom knjižnice v minulem letu.  

   

 Knjige: Časniki in 
časopisi 

     skupaj: 

Izposoja na dom  v letu 2008 2.687 866+beležka 3.553 

Izposoja na dom  v letu 2009 2.997 943+179 4.119  
 Izposoja na dom  v letu 2010 2.317 771+beležka 3.088 

Izposoja na dom  v letu 2011 2.027 771+1996 
 

4.023 
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V medknjižnični izposoji smo si izposodili 50 knjig iz raznih knjižnic po Sloveniji (brez NUK in 

mestna) in 24 iz tujine, sami pa smo drugim institucijam iz naših zbirk posodili 45 knjig. 

 

Statistika rabe revij v J-STORE s strani sodelavcev INZ leta 2011: 
 

The Journal of Economic History 31 2 29 

Slavic Review 21 6 15 

The Economic History Review 18 3 15 

Central European History 16 2 14 

Comparative Studies in Society and History 14 2 12 

Europe-Asia Studies 13 0 13 

The Journal of Modern History 13 5 8 

Technology and Culture 13 2 11 

The American Historical Review 12 1 11 

Comparative Politics 11 6 5 

The Slavonic and East European Review 11 7 4 

Theory and Society 11 4 7 

The American Economic Review 10 4 6 

Geografiska Annaler. Series B, Human 
Geography 9 4 5 

Current Anthropology 8 7 1 

 
 
 
Strokovno delo 
  
COBISS: V bazo COBISS smo do začetka leta 2011 vnesli že 21.191(do lani 20.573) 

naslovov bibliografskih enot (ali 30.455 inventarnih enot), kar je za 618 več kot leto poprej. 

V letu 2011 smo v vzajemni bazi COBIB smo kreirali 397 bibliografskih enot (skupaj z OCLC 

454) iz nje pa smo prevzeli 542 zapise. Med strokovnimi dosežki še moramo omeniti pripravo 

bloga knjižnice, ki prinaša novosti, dogodke in recenzije naših knjig. 

  

Izobraževanje zaposlenih: Sergej Škofljanec se je med 28.3. in 1.4.2011 udeležil 

nadaljevalnega tečaja na IZUM-u, Igor Zemljič pa se je udeležil izobraževanj o novostih  v 

Narodni in univerzitetni knjižnici in predavanj na strokovnem srečanju »Gradnja in oprema 

knjižničnih prostorov« (Ljubljana, 9. 4l 2011), in izobraževanja »E-knjige in slovenske 

knjižnice« (Ljubljana, 26. 11. 2011). Na prvem je imel tudi predavanje z naslovom: Poti in 

stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino v letih 2007/2011. 16. 6 2011 je 

organiziral strokovno srečanje Sekcije za specialne knjižnice z naslovom: SPECIALNE 

KNJIŽNICE V KRIZI : včeraj - danes – jutri.  Od 2. do 4. 62011 se je Igor Zemljič udeležil še 

strokovne ekskurzije po specialnih in visokošolskih knjižnicah v Beogradu, od 20. do 22. 10. 

pa konference ZBDS z naslovom »Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje« in kjer je bil 

na občnem zboru društva ponovno izvoljen za predsednika Sekcije za Specialne knjižnice. 15. 

in 16. 11. se je Igor Zemljič udeležil bienalne konference uporabnikov COBISS-a. 

  

VEZAVA: 28. 7. 2011 je bilo odpeljanih v vezavo 32 letnikov serijskih  publikacij, v Arhivu 

republike Slovenije pa še zmeraj obnavljajo vezan časopis Slovenec iz časa prve svetovne 

vojne.  
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Usposabljanja mladih raziskovalcev 
 
Na podiplomskih programih (podiplomski študij, doktorski študij) na Filozofski fakulteti 

Univerze v Ljubljani se je v šolalo 8 mladih raziskovalcev, ki so jim mentorji inštitutovi 

sodelavci: Blaž Babič, Eva Mally, Aleksander Lorenčič, Jurij Hadalin, Janja Sedlaček, Mitja 

Sunčič, Željko Oset, Meta Remec in Žiga Koncilija; ter dve delavki inštituta: Marta Rendla in 

Dunja Dobaja. Obveznosti študija so uspešno izpolnjevali,  so vpisani v podiplomski študij 

oziroma imajo potrjene teme doktorskih disertacij, trije pa so v letu 2011 šolanje končali z 

zagovori doktorskih disertacij. 

 

Aleksander Lorenčič, Tranzicija slovenskega gospodarstva v letih 1990–2004 

 

V letu 2011 je mladi raziskovalec opravil le še tehnične naloge pred oddajo doktorske 

disertacije. 21. marca 2011 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjal 

doktorsko disertacijo z naslovom Tranzicija slovenskega gospodarstva v letih 1990–2004. Z 

31. marcem 2011 mu je iztekla pogodba o zaposlitvi kot mlademu raziskovalcu.  

 

 
Meta Remec, Civilizacijski proces osveščanja prebivalstva za zdravo življenje v 
dobi meščanstva, 2008-2012 

 
V letu 2011 je zaključila s pregledovanjem arhivskega gradiva v Arhivu Republike Slovenije, 

prav tako je zaključila s pregledovanjem monografij, priročnikov, bontonov in pratik ter 

časopisnega gradiva, ki so v omenjenem obdobju prinašali makrobiotične nasvete in navodila 

za zdravo življenje. V preostalem času se je že posvečala pisanju teksta doktorske 

disertacije. Ukvarjala se je predvsem z uvodnim poglavjem, ki vsebuje teoretične temelje 

naloge, predvsem natančno analizo dela Makrobiotika Christopha Wilhelma Hufelanda. 

Posvečala se je tudi poglavjem, ki bodo obravnavala vprašanje higiene in skrbi za zdravje 

med vojaki ter odnos meščanske družbe do razvad, kot so kava, tobak in čokolada. Tema 

doktorske disertacije ji je bila junija 2011 potrjena na Senatu Filozofske fakultete, septembra 

pa je bila tema pogojno sprejeta tudi na KDRŠ UL, kar ji je omogočilo uspešen vpis v 4. 

letnik podiplomskega študija. Tema še vedno ni dokončno potrjena, saj je prišlo do zapleta s 

potrjevanjem somentorstva. 

 
Mitja Sunčič, Zgodovina podjetništva na Slovenskem od srede 19. stoletja do 

druge svetovne vojne 

Mladi raziskovalec je v letu 2011 zaključil z raziskovanjem arhivskega gradiva, ki se nanaša 

na njegovo temo. Obiskoval je zlasti Arhiv Republike Slovenije in Zgodovinski arhiv Ljubljana. 

Mladi raziskovalec je poleg tega nadeljaval z zbiranjem biografskih podatkov o posameznih 

podjetnikih s katerimi je dopolnjeval podatkovno bazo, ki jo je nato analiziral v 

kvantitativnem delu doktorske disertacije. Biografske podatke je pridobival predvsem iz 

časopisnih virov, ki se nahajajo v Narodni in univerzitetni knjižnjici. Obenem je posebno 

pozornost posvetil preučevanju tiskanih virov nanašajočih se na interesne organizacije 

slovenskih gospodarstvenikov, katerih delovanje je podrobno popisal v doktorski disertaciji. 
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Pomemben dogodek za mladega raiskovalca Mitjo Sunčiča je v tem obdobju bil predvsem 

začetek pisanja doktorske disertacije, ki je v času sestavljanja tega poročila zaključeno. Mladi 

raziskovalec v tem trenutku tekst popravlja v skladu z mentorskimi predlogi in nasveti.   

  

Eva Mally, Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1941 do 1945 
V letu 2011 je mlada raziskovalka zaključevala doktorsko disertacijo, vnesla še dopolnila in 

popravke mentorjev ter jo 5. aprila oddala. Namen disertacije je bil ovrednotiti pomen 

Osvobodilne fronte slovenskega naroda kot  specifičnega primera političnega organiziranja 

odporniškega gibanja v času okupacije slovenskega ozemlja. Ker Osvobodilna fronta kot 

osnovni in hkrati najširši okvir slovenskega odporniškega gibanja predstavlja pomembno 

poglavje v slovenski zgodovini, je o njej že veliko napisanega, vendar je bilo potrebno glede 

na pridobljeno časovno distanco in pojav nekaterih novih virov vidike in kontekst 

Osvobodilne fronte preučiti na novo. Za objektivno presojo pomena Osvobodilne fronte je 

bilo tako potrebno poleg raziskave virov opraviti tudi ustrezno primerjalno analizo že 

obstoječe literature, saj sem le tako lahko opravila sintetičen in celovit pregled tega 

odporniškega gibanja s konotacijo politične organizacije. Doktorsko disertacijo je uspešno 

zagovarjala 24. oktobra 2011 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Disertacijo je 

pripravila za izdajo v obliki znanstvene monografije, ki je pod naslovom Slovenski odpor : 

Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1941 do 1945 izšla novembra 2011.  

 

Janja Sedlaček, Regionalni razvoj na Slovenskem v 20. stoletju 
 
Mlada raziskovalka je bila do junija 2011 na porodniškem dopustu, od 1. avgusta 2011 pa 
dela s skrajšanim delovnim časom (4 ure dnevno). V letu 2011 se je posvetila na podlagi 
zbranega gradiva oblikovanju teksta doktorske disertacije. V tej bo najprej obravnavala 
osnovne pojme in teorije o regionalnem razvoju in regionalnih razlikah, nato pa v osrednjem 
delu disertacije obravnavala regionalne razlike v Sloveniji skozi 20. stoletje, s poudarkom na 
dveh temeljnih obdobjih, med 1. in 2. svetovno vojno in po letu 1945, ukrepe za njihovo 
zmanjševanje (regionalno politiko). V ta namen bodo analizirani statistični podatki iz 
statističnih letopisov, popisov prebivalstva in ostalih publikacij statističnih služb ter že 
narejene študije o regionalnih razlikah in ukrepih za njihovo zmanjševanje. Kot osnovne 
regionalne enote bodo v času med obema svetovnima vojnama služili srezi, po drugi svetovni 
vojni pa sprva okraji, od oblikovanja komunalnih občin pa slednje. Na podlagi primerjave teh 
podatkov bo predstavljena širša slika o razvitosti posameznih geografskih regij. V letu 2011 
je obdelala regionalne politike. Analizirala in primerjala je vse slovenske zakone, ki so bili v 
času po drugi svetovni vojni sprejeti na področju regionalne politike in vse srednje- in 
dolgoročne plane ter s tem prikazala razvoj prizadevanj za skladnejši regionalni razvoj po 
drugi svetovni vojni, vključno s prikazom ideološkega in političnega ozadja kot podlage za 
(ne)ukrepanje na področju regionalnih razlik. Prav tako ugotavlja, da so občutne razlike v 
dojemanju regionalnih razlik in nujnosti njihovega odpravljanja. V času med obema 
svetovnima vojnama se v Sloveniji o enakomernem razvoju in o težavah območij, ki so v 
razvoju zaostajala za drugimi, namreč ni razmišljalo na način, na katerega so tovrstne 
probleme videli v obdobju po letu 1945 ali kot jih vidimo danes. Do 70-ih let 20. stoletja, z 
izjemo enega poskusa, resnejše regionalne politike v Sloveniji ni bilo in razlike med močneje 
industrializiranimi središči in njihovimi okolicami ter nekaterimi manj razvitimi območji so se 
le še povečevale. Leta 1971 pa je nastopilo obdobje aktivnejšega ukvarjanja z 
zmanjševanjem razvojnih razlik v Sloveniji. Politika spodbujanja razvoja manj razvitih območij 
v Sloveniji v 70-ih in 80-ih letih je temeljila zlasti na dveh teoretičnih idejah – na teorijama 
centralnih krajev in polov rasti ter na načelu endogenega razvoja. Teoriji centralnih krajev in 
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polov rasti sta bili teoretična podlaga za takoimenovani policentrični razvoj, v skladu s 
katerim naj bi se na ozemlju Slovenije razvilo več močnih centov rasti (mest).  
 
 
Blaž Babič, Politična preobrazba slovenske družbe 1990-2004 
 
V letu 2011 je obravnaval temo od uvedbe parlamentarne demokracije do vstopa Slovenije v 

evroatlantske povezave (Evropska zveza, NATO), ko se je na formalni ravni politična 

tranzicija zaključila. Hkrati je končal tretji letnik podiplomskega študija na Oddelku za 

zgodovino Filozofske fakultete univerze v Ljubljani, kjer se na smeri »Obča in narodna 

zgodovina od 18. stoletja do najnovejše dobe« usposabljam po individualnem študijskem 

programu »Politična tranzicija v Sloveniji med letoma 1990 in 2004«. Vsebinsko je v 

preteklem letu največ truda namenil oblikovanju poglavij zgoraj omenjene raziskovalne 

naloge, ki kronološko sledijo najpomembnejšim spremembam na področju zakonodajne in 

izvršne veje oblasti po letu 1990 v Republiki Sloveniji. Ob tem je izvedel primerjalno analizo 

med Slovenijo, Češko, Hrvaško in Srbijo ter Latvijo, Litvo in Estonijo v času osamosvajanja 

omenjenih držav. Spoznanja do katerih je prišel, je uporabil v dveh seminarskih nalogah. Pri 

svojem osnovnem delu, pisanju raziskovalne naloge, pa se je osredotočil predvsem na 

spremembe, ki so najbolj zaznamovale proces politične tranzicije v Republiki Sloveniji. Pri 

tem sem nadaljeval z identifikacije in evidentiranja relevantnega arhivskega oziroma 

predvsem dokumentarnega gradiva. gradivo za obravnavano obdobje, je povečini še vedno 

pri ustvarjalcih ter v nekaterih posebnih zbirkah v Narodni in univerzitetni knjižnici ter v 

Dokumentacijsko-knjižničnem oddelku Državnega zbora Republike Slovenije. Izvedel je tudi 

nekaj intervjujev z nosilci političnega dogajanja v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja. 

 

Željko Oset, Konstituiranje »slovenske« znanosti 

 

V letu 2011 je pregledoval arhivsko gradivo v arhivu Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti in Arhiva RS. Večino pozornosti v letu 2011 je namenil pisanju doktorske 

disertacije z naslovom Pomen in vloga Slovenske akademije znanosti in umetnosti v procesu 

oblikovanja slovenske znanosti. Ob tem je pripravil tudi več člankov in referat iz teme 

usposabljanja za mladega raziskovalca. 

 

Žiga Koncilija, Analiza povojne totalitarne družbene ureditve in državne represije 

med leti 1945 in 1953 

 
V letu 2011 je mladi raziskovalec, v soglasju z mentorjema dr. Nevenko Troho in dr. Božo 

Repetom, prvotno široko zastavljeno temo osredotočil na vprašanje politične represije s 

poudarkom na političnih sodnih procesih kot enih izmed glavnih orožij za obračunavanje s 

političnimi nasprotniki, za komparacijo predvojnih in povojnih političnih sodnih procesov v 

dveh izrazito avtoritarnih obdobjih med leti 1929-1941 ter 1945-1953. V tem smislu je bila 

izdelana in nato predložena dispozicija doktorskega dela, ki je bila 9. novembra 2011potrjena 

tako na ravni Oddelka za zgodovino FF kot Univerze v Ljubljani.  
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Leto 2011 je minilo v znamenju zbiranja gradiva primernega za izdelavo doktorske 

disertacije. Raziskovalno delo poteka v več fazah. Vzporedno z iskanjem in prebiranjem tuje 

in domače relevantne literature tako s področja prava, sociologije kot zgodovinopisja je bilo v 

tem letu poudarjeno delo na arhivskem gradivu v Arhivu Republike Slovenije. Poudariti velja, 

da slovensko zgodovinopisje na področju vprašanj represije, državnega nasilja, zlasti pa 

podrobnejše analize političnih sodnih procesov, le stežka dohaja korake tujih zgodovinopisij, 

zlasti za predvojno obdobje. Na podlagi raziskovalnega dela v arhivih je napisal dva članka.  

 

 

Dunja Dobaja, Zdravstvena in socialna zaščita žensk in otrok v Dravski banovini, 

podiplomski študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 

 

V okviru svojih študijskih obveznosti je raziskovalka v letu 2011 predvsem pisala tekst 

doktorske naloge in jo v prvem delu, to je za čas 1918-1941, tudi v glavnem zaključila. 

Obravnavala in raziskovala je Zakonodajo v zvezi z zdravstveno in socialno zaščito mater in 

otrok v Dravski banovini v obdobju med obema vojnama in okupacije, slovenske, hrvaške in 

srbske poglede na socialno in zdravstveno politiko v Jugoslaviji v obdobju med obema 

vojnama, skrb za otroke s posebnimi potrebami v Dravski banovini s posebnim poudarkom 

na gluhonemih otrocih, socialno in zdravstveno politiko v obdobju Marka Natlačena, 

primerjavo "liberalnih" in "klerikalnih" pogledov na zdravstveno in socialno politiko v Dravski 

banovini, s poudarkom na skrbi za matere in otroke, utemeljitelja javnega zdravstva v 

Jugoslaviji med obema vojnama Andrijo Štamparja in njegovo kritiko zdravstvene politike v 

Jugoslaviji ter poskus Iva Pirca, da Štamparjeve zasnove vpelje v zdravstveni politiki Dravske 

banovine, s poudarkom na zdravstveni zaščiti mater in otrok. 

 

Marta Rendla, Družbeni in osebni standard v Sloveniji v šestdesetih in 

sedemdesetih letih 20. stoletja, podiplomski študij na Filozofski fakulteti Univerze 

v Ljubljani 

 

V okviru podiplomskega študija je raziskovalka opravila še zadnje obveznosti in s tem 

izpolnila pogoje za predložitev dispozicije doktorske disertacije. Tema doktorske disertacije  z 

naslovom Življenjska raven Slovencev  v času socializma s poudarkom na šestdesetih in 

sedemdesetih letih je bila odobrena 9. novembra 2011. V letu 2011 se je ukvarjala s 

konceptualnimi in metodološkimi vprašanji raziskovanja življenjske ravni. V konceptualni 

okvir življenjske ravni, ki jo označujejo doseženi življenjski pogoji, je vključila tako temeljne 

človekove potrebe kot tudi vire oziroma posameznikove »zmožnosti« za zadovoljevanje 

njegovih potreb. Za ugotavljanje posameznih prvin in vidikov, v omenjenem obdobju 

predvsem ekonomskega vidika, življenjske ravni Slovencev v jugoslovanski državi v 

določenem času je oblikovala kazalnike/spremenljivke za popis dejstev o življenjskih pogojih 

in za vrednotenje ter primerjavo le-teh. Pri oblikovanju kazalnikov ekonomskega vidika 

življenjske ravni je dala prednost objektivnimi družbenim kazalnikom (statistični, demografski 

podatki), usklajenimi s takrat veljavnimi merili – normativi.  

 
Udeležba na znanstvenih in strokovnih posvetovanjih in konferencah 
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Najpomembnejša in tudi ena najpogostejših oblik sprotnega predstavljanja rezultatov 

raziskovalnega dela je aktivna udeležba na znanstvenih konferencah in strokovnih srečanjih. 

Hkrati je to tudi pomembna oblika 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 2011 udeležili 28 konferenc doma in v tujini, od katerih je bilo 

15 mednarodnih. Skupaj so sodelavci nastopili s 53 prispevki na sestankih, kar pomeni, da je 

vsak raziskovalec nastopil povprečno več kot dvakrat. 

 

 

Inštitut za novejšo zgodovino, organizator in soorganizator znanstvenih in 

strokovnih sestankov 

Mednarodna znanstvena konferenca Osamosvojitev 1991: država in demokracija na 

Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih, Ljubljana 23. in 24. novembra 2011. Organizatorji: 

Inštitut za novejšo zgodovino, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 

Oddelek za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Zveza 

zgodovinskih društev Slovenije in Zgodovinsko društvo Ljubljana. Predsednik znanstvenega 

odbora dr. Aleš Gabrič, predsednik organizacijskega odbora dr. Jure Gašparič,  

Okrogla miza: "Comparative analysis of textbooks for history in Japan and Slovenia : 

structures, contents and interpretations", Ljubljana 1. in 2. septembra 2011. Organizator 

Inštitut za novejšo zgodovino, 

Znanstveni posvet »Vloga civilne družbe pri obrambi domovine«, v Pekrah pri Mariboru 21. 

maja 2011. Organizatorji:  Zveza društev General Maister, Inštitut za novejšo zgodovino in 

Katedra za obramboslovje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, 

Strokovni posvet "Ljubljana v vojni za Slovenijo 1991", v Ljubljani 15. oktobra 2011. 

Organizatorji: Mestna občina Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Zveza veteranov vojne 

za Slovenijo in Združenje Sever za Ljubljano. 

 

Aktivna udeležba sodelavcev inštituta na znanstvenih in strokovnih sestankih 

 

Znanstveni simpozij Osamosvojitev 1991: država in demokracija na Slovenskem v 

zgodovinskih razsežnostih, Ljubljana 23. in 24. novembra 2011. Organizatorji: Inštitut za 

novejšo zgodovino, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Oddelek 

za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Zveza zgodovinskih 

društev Slovenije in Zgodovinsko društvo Ljubljana. 

BABIČ, Blaž. Vse se je začelo z odločitvijo volivcev leta 1990 : Krvav razpad SFRJ in razlike 

med na volitvah izbrano smerjo politične tranzicije v Sloveniji in Srbiji, 
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ČEPIČ, Zdenko. Slovenija, Moja država: država in državnost v mislih in dejanjih slovenske 

politike (dejstva in mnenja),  

ČUČEK, Filip. Slovenska milica v procesu osamosvajanja 1989-1991, 

DEŽELAK-BARIČ, Vida. Osvobodilna fronta in vprašanje narodne emancipacije ter 
demokratizma, 

GODEŠA, Bojan. Druga svetovna vojna - prelomnica v slovenski narodni in državotvorni 
emancipaciji,  

GAŠPARIČ, Jure. Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije 1992 – 2011, 

GUŠTIN, Damijan. Oborožene sile v prelomnem trenutku: nacionalna obramba - dosežek 
samostojne slovenske države?,  

LORENČIČ, Aleksander. Prehod v kapitalizem: izkušnja Slovenije, Češke, Srbije in Hrvaške, 

MLAKAR, Boris. Fašizem in slovenske izkušnje,  

PEROVŠEK, Jurij. Država in demokracija v pogledih slovenske politike v Kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v Jugoslaviji (1918-1941), 

PRINČIČ, Jože. Zadnji del poti k slovenskemu narodnemu gospodarstvu (1945-1991),  

TROHA, Nevenka. Slovenske meje v 20. stoletju : problematika nastanka državnih mej 
Republike Slovenije,  

VODUŠEK STARIČ, Jerca. Revolucija in država.  

Okrogla miza: "Comparative analysis of textbooks for history in Japan and 

Slovenia : structures, contents and interpretations", Ljubljana 1. in 2. septembra 

2011. Organizator Inštitut za novejšo zgodovino 

GABRIČ, Aleš. National history in curricula in the Yugoslav period, 

LAZAREVIĆ, Žarko. Others and minorities in Slovene history textbooks : concepts and 
presentations, 

VODOPIVEC, Peter. National, European and world history in Slovene History Textbooks. 

 
Mednarodni znanstveni simpozij  Reprezentacije zgodovinopisja slovensko-

italijanskega obmejnega prostora v 20. stoletju. Koper 12.-13. september 2011. 

Organizator Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije. 

GODEŠA, Bojan. Italijanska in nemška okupacija Slovenije med drugo svetovno vojno : 

nekateri primerjalni vidiki njune začetne okupacijske politike,  
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TROHA, Nevenka. Primerjava med povojnimi sodnimi procesi proti partizanom in 

fašistom/kolaboracionistom z območja Julijske krajine in Videmske pokrajine. 

Delavnica Comparative Analysis od textbooks for History in Japan and Slovenia 

(Fourth Workshop), v Tokiu (Japonska), 16. – 17. decembra 2011. Organizator 

Univerza Tokio. 

VODOPIVEC Peter, History Textbooks : Why, by Whom and in What Way?, 

LAZAREVIĆ, Žarko, Idea od Progress in History Teaching (Some Observations from Slovenian 
Textbooks). 

Mednarodni znanstveni simpozij Militärische Traditionpflege im Internationalen 

Vergleich = Military traditions - an international comparative approach, v 

Reichenau (Avstrija) 17.-19. oktobra 2011. Organizator: Inštitut za sodobno 

zgodovino Univerze na Dunaju in Landesverteidigungsakademie na Dunaju.  

GUŠTIN, Damijan, PREBILIČ, Vladimir. Slovenian Military tradition - tradition without a 
tradition? 

Mednarodni znanstveni simpozij Sjevernojadranski povijesni panoptikum s 
temom Povijesne poveznice 1921.-2011, na Reki (Hrvaška) 7. oktobra 2011 

TROHA, Nevenka, Slovensko-italijansko bratstvo : pogledi na vlogo Italijanov v Slovansko-

italijanski antifašistični uniji. 

 

Mednarodna znanstvena konferenca "National Identity in the Context of Global 

Citiyenship", na gradu Jablje 17. in 18. oktobra 2011. Organizator Ministrstvo za 

zunanje zadeve RS  v sodelovanju s Centrom Sever-Jug Sveta Evrope (Evropskim 

centrom za globalno soodvisnost in solidarnost) in SLOGO (Slovensko platformo 

nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, 

globalnega učenja in humanitarne pomoči 

VODOPIVEC, Nina. Global Education, Global Citiyenship and Intercultural Dialogue.  

Mednarodna znanstvena konferenca REEEC Annual Center Conference » New 

Postsocialist Ontologies and Politics« - The annual symposium of SOZUY - the 

research network for postsocialist Culturalstudies, v Urbana-Champaign(Ilinois, 

ZDA), 11. in 12. marca 2011. Organizator University Of Illinois 

VODOPIVEC, Nina. From Non-Alignment to EU : the case of socialist Yugoslavia and 

postsocialist Slovenia. 

Znanstveni posvet »Urbana etnologija in antropologija na Slovenskem« : simpozij 

ob 80-letnici prof. dr. Slavka Kremenška in 70-letnici Oddelka za etnologijo in 
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kulturno antropologijo Filozofske fakultete, v Ljubljani, 27. in 28. okt. 2011. 

Organizator oddelek za etnologijo FF UL. 

VODOPIVEC, Nina. Postsocialistične proletarke: tovarniški režimi in delavske subjektivitete. 

Znanstveni posvet »Vloga civilne družbe pri obrambi domovine«, v Pekrah pri 

Mariboru 21. maja 2011. Organizatorji:  Zveza društev General Maister, Inštitut 

za novejšo zgodovino in Katedra za obramboslovje Fakultete za družbene vede 

Univerze v Ljubljani. 

ČEPIČ, Zdenko. Podpora civilnega prebivalstva partizanski vojski, 

GUŠTIN, Damijan. Civilna družba in obramba Republike Slovenije 1990-1991, 

MLAKAR, Boris. Podpora civilne sfere domobranski vojski pri protipartizanskem vojskovanju 

na Slovenskem, 

Znanstveni simpozij »Usnjarstvo v gospodarstvu trgov in mest na Slovenskem« , 

v Šoštanju 26. septembra 2011. Organizatorji:  Muzej usnjarstva na Slovenskem, 

Muzej Velenje in ŠMZD. Šoštanj, 2011 

LORENČIČ, Aleksander. Agonija usnjarsko predelovalne industrije med tranzicijo (1990-2004),  

PRINČIČ, Jože. Prelomnice v razvoju slovenske usnjarske industrije v času druge 

jugoslovanske države (1945-1991), 

SUNČIČ, Mitja. Prispevek k življenjepisu industrialca Karla Polaka. 

Mednarodni znanstveni posvet »La terza parte (Liturgie di violenza, liturgie di 

pace : mediatori, arbitri, pacieri, giudici) – Tretja stranka (Med nasiljem in mirom : 

posredniki, razsodniki, miritelji, sodniki), v Kopru, 14. – 16. aprila 2011. 

Organizatorja: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče; 

Univerza Ca' Foscari Benetke, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko 

GODEŠA, Bojan. Lojze Ude in poskus vzpostavitve premirja med drugo svetovno vojno. 

PANČUR, Andrej. Državne in občinske oblasti kot tretja stranka v sporih kmečkega 

prebivalstva s potepuhi in berači : primer beračenja ljudi iz Krope po Gorenjskem v tretji 

četrtini 19. Stoletja, 

STUDEN, Andrej. Vprašanje pravilne presoje in pravične sodbe : sodni izvedenec - psihiater 

Ivan Robida (1871-1941). 

 

Mednarodni znanstveni simpozij »Central European Heritage after the Fall of the 

Bipolar World«, v Spišu (Slovaška) 13.- 16. oktobra 201. Organizator Comenius 

University Bratislav 
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GAŠPARIČ, Jure. Why we do not believe the political system that we wished after the fall of 
socialism?. 

Strokovni posvet "Ljubljana v vojni za Slovenijo 1991", v Ljubljani 15. oktobra 

2011. Organizatorji: Mestna občina Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 

Zveza veteranov vojne za Slovenijo, in Društvo Sever 

GUŠTIN, Damijan. Vojaške razmere na območju Ljubljanske pokrajine. 

 

Simpozij o Lojzetu Udetu, v Tržiču 14. novembra 2011. Organizatorja: Združenje 

vojaških gornikov in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  

MLAKAR, Boris. Od kritičnega spremljevalca OF do partizana : Lojze Ude med drugo svetovno 

vojno. 

 

Znanstvena konferenca »Vsako leto eno ime: Reševanje Judov 1938-1941 in 

slovenski pravičnik Uroš Žun«,  v Mariboru 26. januarja 2011. Organizator:  

Sinagoga Maribor 

 

PANČUR Andrej, Reševanje Judov preko avstrijsko-jugoslovanske meje od anšlusa do 

aprilskega napada sil osi na Jugoslavijo. 

 

Hrvaško-slovenska arhivska konferenca : projekt HERITAGE LIVE »Arhivisti v 

elektronskem okolju«, Mariji Bistrici (Hrvaška), . 19. - 20. maj 2011  

 

PANČUR, Andrej, ŠORN Mojca, Arhivsko gradivo na portalu Povijest Slovenije – SIstory.  

 

Znanstveni simpozij ob 120-letnici rojstva profesorja Janka Orožna, v Celju  8. 

decembra 2011. Organizatorja Zgodovinsko društvo Celje in Mestna občina Celje 

 

PANČUR, Andrej,  CVIRN Janez, Janko Orožen med lokalno in nacionalno zgodovino. 

 

 
26. slovenski glasbeni dnevi : mednarodni muzikološki simpozij »Fin de siècle in 

Gustav Mahler«, Ljubljana, 5. – 6. aprila 2011. 

 
GABRIČ, Aleš: Kulturni utrip na Slovenskem na prelomu 19. in 20. Stoletja. 
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Znanstveni skup »Hrvatsko proljeće, 40 godina poslije«, v Zagrebu (Hrvaška), 

13.-14. oktobra 2011 

 
GABRIČ, Aleš: Slovensko-hrvatski odnosi u prijelomnim godinama. 
 
 
Znanstveni simpozij ob 90. obletnici rojstva Dušana Pirjevca »Dušan Pirjevec, 

slovenska kultura in literarna veda«, v Ljubljani,  29.-30. november 2011. 

Organizator Filozofska fakulteta UL 

GABRIČ, Aleš. Dušan Pirjevec - Ahac kot sodelavec agitpropa Komunistične partije Slovenije, 

VODOPIVEC, Peter, Pirjevčev dosje. 

Mednarodna znanstvena konferenca "43. National Convention of the American 

Association for the Advancement of Slavic Studies", v Washingtonu, Združene 

države Amerike, 17.- 20. november 2011. 

LAZAREVIĆ, Žarko. Banking performance in eastern Europe in the Interwar period. 

Mednarodna znanstvena konferenca »Forging the nation«, v Londonu marca 

2011. Organizator: London School od Economics. 

ZAJC, Marko. A misunderstanding that works : everyday nationhood between localism and 

nation-building. 

Mednarodno znanstveno srečanje »Jugoslovanski in ruski prostor v stiku : od 

mita o slovanski vzajemnosti do jugoslovanskih vojn«, v Kopru 12. - 13. maja 

2011. Organizator Univerza na Primorskem Koper 

 
ZAJC, Marko. Slovanstvo kot del slovenske nacionalne ideologije v 19. Stoletju. 
 

Mednarodna znanstvena konferenca "Justice in wartime and revolutions: Europe 
1795-1950" v Bruselju (Belgija), 21. - 23. september 2011. 

LAZAREVIĆ, Žarko. Economy, law and revolution : Economic sanctions in Slovenia after 1945. 

 

Mednarodna znanstvena konferenca »Loneliness of Victims : Methodological, 

Ethical and Political Aspects of Second World War’s Human Casualties Counting, v 

Budimpešti 9. - 10. decembra 2011. 
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DEŽELAK BARIČ, Vida, ČEHULIĆ, Tadeja Tominšek, The Methodology of Compiling the 

Second World War Sasualties' List in Slovenia. 

Mednarodni znanstveni simpozij Internationales Kulturhistorisches Symposion 

Mogersdorf 2011 "Gesinde im pannonischen Raum vom 18. bis ins frühe 20. 

Jahrhundert"v Fürstenfeldu (Avstrija) 5. - 8. julija 2011. Organizatorja: Dežela 

Štajerska in Mestna občina Fürstenfeld. 

STUDEN, Andrej. Zum Alltag von Dienstmädchen in bürgerlichen Haushalten  

Mednarodno znanstveno srečanje » Jugoslovanski in ruski prostor v stiku : od 

mita o slovanski vzajemnosti do jugoslovanskih vojn«, v Kopru 12. in 13. maja 

2011. Organizator: Univerza na Primorskem Koper.  

ZAJC, Marko. Slovanstvo kot del slovenske nacionalne ideologije v 19. stoletju, 

Okrogla miza ob sedemdesetletnici ustanovitve Osvobodilne fronte "Mi pa se nismo uklonili 

njih podivjani sili" : 5. AntiFA seminar na FDV, Ljubljana, FDV,  1. marec 2011, 

GUŠTIN, Damijan, O odporu, oboroženem boju in partizanski vojski. 

 

Predavanja in predstavitve 

LAZAREVIĆ, Žarko, Slovensko bančništvo do druge svetovne vojne, predavanje na seminarju 

»Plačilna sredstva skozi čas«: Mladi raziskovalci zgodovine za mentorje zgodovinskih krožkov 

ZPMS, v Ljubljani 14. oktobra 2011,  

LORENČIČ, Aleksander. 20 let kapitalizma v Sloveniji in njegovo (ne)razumevanje . 

Predavanje na »Cankarjevi tribuni« slovenskega društva Ivan Cankar v Sarajevu, (Federacija 

BiH) 19. maj 2011, 

LORENČIČ, Aleksander. Dvajset let "kapitalizma s človeškim obrazom" in odločitve za lastni 

gospodarski razvoj. Predavanje na Historičnem seminarju Znanstveno raziskovalnega centra 

SAZU v Ljubljani 7. junija 2011, 

GABRIČ, Aleš, CIPERLE, Jože, CINDRIČ, Alojz, MIHEVC, Bogomir, LEVSTEK, Anton, GERŽINA, 

Aleksander, PEJOVNIK, Stane. Knjižnica arhiva in muzeja Univerze : javna predstavitev 

znanstvene zbirke arhiva Univerze v Ljubljani, Slovenski kulturni center, Korotan, Dunaj, 31. 

maj 2011, 

GABRIČ, Aleš, Branje od razvedrila elite do splošne dobrine, predavanje v ciklu Zgodovina 

knjige in bralna kultura na Slovenskem, NUK, Ljubljana, 2. november 2011, 
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LORENČIČ, Aleksander. Zbledele romantične predstave o prehodu v kapitalizem. Predavanje 

na strokovnem večeru, ki sta ga pripravila Zgodovinsko društvo Ljubljana in Modrijanova 

knjigarna, v Ljubljani, 20. oktobra 2011, 

STUDEN, Andrej, Inscenirane usmrtitve kot organiziran spektakel. Predavanje na  Maratonu 

predavanj in pogovorov o fenomenu dogodka, sklop Dogodki za državo, zgodovino in medije, 

30. septembra 2011, 

 

VODOPIVEC, Nina, "Bili smo kot piščanci pod žarnicami" : tovarniški režimi, tehnike 

discipliniranja in "nove" delavske subjektivitete. Predavanje v ciklu "Više to nije Drava o kojoj 

su pričali moji stričevi"[i] (d)robni zapiski o vprašanju solidarnosti in (pre)živetja, ki ga je 

organiziral ŠKUC, Ljubljana 19. septembra 2011 

 

DEŽELAK BARIČ, Vida, Zakaj, proti komu in kako so demonstrirale Ljubljančanke nekoč? 

Predavanje na sestanku Zgodovinskega društva Ljubljana, 15. decembra 2011, 

 

ŠORN, Mojca, O zgodovini vsakodnevnega življenja na primeru Ljubljane med drugo 

svetovno vojno, predavanje na seminarju za profesorje zgodovine ob uvajanju posodobljenih 

učnih načrtov v IV. letnik gimnazije, 

 

GABRIČ Aleš, GODEŠA Bojan, LAZAREVIĆ Žarko:  Trst, Društvo slovenskih izobražencev, 28. 

marec 2011. Predstavitev  knjige Ervina Dolenca Med kulturo in politiko: kulturnopolitična 

razhajanja v Sloveniji med svetovnima vojnama, 

 

ČEPIČ, Zdenko, GUŠTIN, Damijan, predstavitev Zbornika prispevkov in razprav 20. letnica 

Manevrske strukture narodne zaščite v Tacnu 10. maja 2011, 

 

ČEPIČ, Zdenko ČUČEK, Filip, GAŠPARIČ Jure, GUŠTIN Damijan, predstavitev knjige Prikrita 

modra mreža v Muzeju novejše zgodovine Celje 18. maja 2011, 

 

ČEPIČ, Zdenko, predstavitev knjige Josip Vidmar, Moj obraz, SAZU, 20. junija 2011,  

ČEPIČ, Zdenko, predstavitev knjige Matej Šurc, Blaž Zgaga, V Imenu države, knjiga 1., 

Odprodaja, knjiga 2. Preprodaja. Kino Šiška, 16. junija 2011 in 27. oktobra 2011, knjigarna 

Konzorcij Ljubljana, 10. novembra 2011,. knjigarna založbe Sanje, Ljubljana,16. decembra 

2011. 

ČEPIČ, Zdenko, predstavitev zbirke virov Ljuba Dornik Šubelj, Prijatelj ali sovražnik? : 

dokumenti o stikih med Edom Brajnikom in Danom Shaikejem : (1944–1980) v Arhivu 

Republike Slovenije. 25. oktobra 2011, 

GABRIČ, Aleš, predstavitev zbornika Prežihov Voranc – Lovro Kuhar : pisatelj, politik, patriot 

v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah 27. januarja 2011, 

 

GABRIČ, Aleš, predstavitev  najnovejše knjižne produkcije Inštituta za novejšo zgodovino v 

Društvu slovenskih izobražencev v Trstu 28. marca 2011, 

 

GABRIČ, Aleš, predstavitev znanstvene monografije Andreja Inkreta In stoletje bo zardelo : 

Kocbek, življenje in delo, v knjigarni Kulturnica v Velenju 12. aprila 2011,  
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GABRIČ, Aleš predstavitev znanstvene knjižnice arhiva Univerze v Ljubljani, v Slovenskem 

kulturnem centru Korotan na Dunaju 31. maja 2011,  

 

GABRIČ, Aleš, predstavitev Slovenskega zgodovinskega atlasa na SAZU v Ljubljani 24. 

avgusta 2011, na Fakulteti za humanistične vede v Kopru4. oktobra 2011, v Mestni knjižnici v 

Kranju27. oktobra 2011, na Filozofski fakulteti v Mariboru in v Knjižnici Ivana Potrča na Ptuju 

10. novembra 2011 in v Društvu slovenskih izobražencev v Trstu21. novembra 2011, 

 

GABRIČ, Aleš, okrogla miza ob predstavitvi zbornika Dinamika sprememb v slovenskem 

gledališču 20. stoletja, v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani 11. oktobra 2011, 

 

GABRIČ, Aleš, tiskovna konferenca in predstavitev izdaj v letu 2011 Inštituta za novejšo 

zgodovino, na INZ 22. novembra. 

 
 
Drugo strokovno in raziskovalno delo 
 

Aleš Gabrič je soavtor Slovenskega zgodovinskega atlasa, ki ga je v letu 2011 izdala založba 

Nova revija. Gre za prvo tovrstno delo na Slovenskem. Raziskovalec je pripravil osnutke za 

zemljevide za obdobje od leta 1848 dalje. V atlasu je to obdobje razdeljeno na tri poglavja, 

na obdobje do razpada Avstro-Ogrske, na obdobje Jugoslavije in samostojne Republike 

Slovenije. Za vsako obdobje je avtor pripravil izhodišča, sodeloval pri izdelavi zemljevidov, 

napisal uvodne pregledne študije in besedila k zemljevidom.  

 

Aleš Gabrič je soavtor novega učbenika Zgodovina 4, namenjenega poučevanju zgodovine v 

četrtem letniku gimnazije. 

Pri pripravi strokovne monografije Slovenska zgodovina v preglednicah (Ljubljana: 

Cankarjeva založba, 2011) sta sodelovala dr. Filip Čuček in dr.  Marko Zajc. 

 

Nevenka Troha, Zdenko Čepič sta za sintetično 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, pripravila priloge in 

zemljevide. 

Aleksander Lorenčič je sodeloval pri Slovenskem biografskem leksikonu. 

 
 
Pedagoško delo 
 

Poučevanje na univerzah 

 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede dr. Aleš Gabrič (nosilec predmeta 

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

zgodovina Slovenije in Slovencev ter Hladna vojna), 
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 na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične študije dr. Andrej Studen (nosilec 

predmeta Zgodovina vsakdanjega življenja, Socialna zgodovina in Zgodovina konceptov 

zdravja in bolezni), 

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

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

Sodobna slovenska zgodovina),   

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

Svetovne vojne 20. stoletja), dr. Žarko 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). 

 

Gostujoča predavanja na univerzah 

 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, dr. Jože Prinčič, 28.  in 29. marec 2011, 

 Univerzi J. A. Komenskega Bratislava, Filozofska fakulteta, podiplomski program 

Zgodovina, dr. Zdenko Čepič, oktober 2011, 

 Univerza v Krakowu, Filozofska fakulteta, Slovanski seminar, dr. Peter Vodopivec, 15. 

maec 2011, 

 Univerza v Katowicah, Filozofska fakulteta, dr. Peter Vodopivec, 17. marec 2011. 

 

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

Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici) so kot predavatelji oz. nosilci predmetov 

sodelovali dr. Aleš Gabrič, dr. Jure Gašparič, dr. Bojan Godeša, dr. Jurij Perovšek, dr. Žarko 

Lazarević, dr. Boris Mlakar, dr. Jože Prinčič, dr. Andrej Studen, dr. Nevenka Troha, dr. Nina 

Vodopivec, pri doktorskem študiju dr. Jože Prinčič. 

Navedeni raziskovalci so bili tudi mentorji in somentorji diplomskih del (dr. Andrej Studen, dr. 

Damijan Guštin, dr. Žarko Lazarević, dr. Aleš Gabrič) in člani komisij za zagovor diplomskih 

del, nekateri tudi člani komisij za zagovor magistrskih del in doktorskih disertacij. 

 

Mentorji mladim raziskovalcem, ki jih je izbrala ARRS, so bili v letu 2011 raziskovalci: dr. 

Bojan Godeša (Blaž Babič), dr. Boris Mlakar (Eva Mally), dr. Jože Prinčič (Aleksander 

Lorenčič), dr. Žarko Lazarević (Janja Sedlaček, Željko Oset), dr. Peter Vodopivec (Mitja 

Sunčič), dr. Andrej Studen (Meta Remec), dr. Nevenka Troha (Žiga Koncilija). 

 
Mlakar Boris, somentor pri doktorski disertaciji Eve Mally Osvobodilna fronta slovenskega 
naroda od 1941 do 1945, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
 
Prinčič, Jože somentor pri doktorski disertaciji Aleksandra Lorenčič: Tranzicija slovenskega 
gospodarstva v letih 1990-2004. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
 
Lazarević, Žarko, somentor pri doktorski disertaciji Mitje Sunčiča: Zgodovina podjetništva na 
Slovenskem od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne, Univerza v Ljubljani, Filozofska 
fakulteta, 
 
Troha, Nevenka, somentorica pri doktorski disertaciji Blaža Koncilije, Politični sodni procesi 

kot eno izmed glavnih orodij državne represije na Slovenskem v obdobju Kraljevine 
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Jugoslavije (1929-1941) in v prvih letih po 2. svetovni vojni (1945-1953),  Univerza v 

Ljubljani, Filozofska fakulteta, 

 
Gabrič, Aleš, somentor pri doktorski disertaciji Karle Oder: Delavci železarne Ravne v 

obdobju socializma in njihov način življenja, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 

 

Prinčič, Jože, somentor pri doktorski disertaciji Estere Cerar: Razvoj in preoblikovanje 

tekstilne industrije v Sloveniji v drugi polovici 20. stoletja. Univerza v Ljubljani, 

Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za tekstilstvo, 

 

Lazarević, Žarko, somentor pri doktorski disertaciji Marija Počivavšek: Trgovina v Sloveniji 

med obema vojnama. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 

 

Mlakar Boris, somentor pri doktorski disertaciji Jože Možina, Začetki oboroženih oddelkov 

protirevolucionarnega tabora v Ljubljanski pokrajini, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 

 

Studen, Andrej, mentor pri magistrskem delu Sonja Škrlj Počkaj: Prebivalstvo župnije Trnovo 

v 19. stoletju skozi matične knjige in zapisnike duš. Univerza na Primorskem, Fakulteta za 

humanistične študije. 

 
Gostujoči uveljavljeni znanstveniki 
 
Na inštitutu za novejšo zgodovino so v letu 2011 gostovali uveljavljeni znanstveniki:  

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

 dr. Ľuboš Kačírek in dr. Mária Tonková (Slovaška). 

 
ZALOŽBA INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO 
 

Založba INZ opravlja založniško dejavnost Inštituta, ki je osredotočena okoli treh osi: 

izdajanja znanstvene revije Prispevki za novejšo zgodovino, kontinuiranega izdajanja zbirke 

Razpoznavanja / Recognitiones ter izdajanja zbornikov z referati inštitutskih znanstvenih 

konferenc in tematskih zbornikov v seriji Vpogledi. 

 

Prispevki za novejšo zgodovino, letnik LI, 2011 

 

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 redno že več kot petdeset let; leta 2011 je 

izšel 51 letnik.  Revija objavlja znanstvene članke, ki so kronološko in posledično tematsko 

vezani na novejšo zgodovino, na čas 19. in 20./21. stoletja. Poleg objave znanstvenih 

člankov ima revija še nekaj ustaljenih rubrik, npr. ocene in poročila strokovnjakov za 

posamezna področja zgodovine in časovne okvire knjig iz tematike novejše zgodovine. S tem 

izpolnjuje revija pomembno poslanstvo strokovne kritike in hkratnega seznanjanja z 

bistvenimi izsledki zgodovinopisja tako doma kot v tujini. V reviji so redno objavljani 

prispevki avtorjev iz tujine. Njihovi prispevki so objavljeni v slovenskem jeziku, tako da so 
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dosegljivi širšemu krogu bralcev in ne le ožjim znanstvenim krogom ali posameznim 

raziskovalcem.  

V letu 2011 so izšle tri številke revije v treh posameznih zvezkih v obsegu 72,2 avtorskih pol. 

Večina objavljanih člankov, 59,7 avtorskih pol, je izvirnih znanstvenih člankov ali preglednih 

znanstvenih člankov. Med avtorji izvirnih znanstvenih člankov je več kot polovica 

raziskovalcev Inštituta za novejšo zgodovino. V celotnem letniku Prispevkov za novejšo je 

sodelovalo 50 avtorjev; nekaj jih je sodelovalo v vseh številkah letošnjega letnika. Avtorji 

polovice so raziskovalci zaposleni na Inštitutu za novejšo zgodovino.  

 
Serija Razpoznavanja / Recognitiones 

V letu 2011 je urednik pripravil dve prijavi na razpis Javne agencije za knjigo za izdajo 

znanstvenih monografij. Finančna sredstva je dobil predlog za izdajo monografije Maje 

Gombač »Modni pele mele« slovenske družbe med svetovnima vojnama. 

V serijo je glavni urednik uvrstil tudi dodelano disertacijo dr. Jurija Hadalina Boj za Albanijo : 

propad jugoslovanske širitve na Balkan. Doktorsko disertacijo Eve Mally Slovenski odpor : 

Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1941 do 1945 je uspel izdati s sofinanciranjem 

ZZBV NOB. Glavni urednik je pripravil tudi tiskovno konferenco s predstavitvijo vseh izdanih 

del. 

 

Zbirka Vpogledi 
 
V zbirki je v letu 2011 izšel zbornik The Role of Education and Universities in Modernisation 

Processes in Central and South – Eastern European Countries in 19th and 20 th Century, v 

katerem so objavljeni referati z istoimenskega znanstvenega posvetovanja. Inštitut je pridobil 

sofinanciranje Avstrijskega znanstvenega inštituta v Ljubljani. 

 

 

 

Promocija znanosti v medijih  
 

Sodelavci Inštituta za novejšo zgodovino pogosto sodelujejo v promociji raziskovalnih 

dosežkov v medijih, še pogosteje pa jih mediji vabijo v razlage, pojasnjevanje in polemike 

glede družbeno pomembnih zgodovinskih in perečih problemov. Dejavnost je v veliki meri 

odvisna od toka dogajanj, medtem ko inštitut opravlja svojo promocijsko dejavnost 

predvsem preko tiskovnih konferenc, okroglih miz in strokovnih posvetovanj. 

 

 

Promocija dela raziskovalne infrastrukture INZ 

V letu 2011 so sodelavci RI skrbeli za ažuriranje 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). SIstory so sodelavci RI 

promovirali na sestankih doma in v tujini, prav tako v merodajnih publikacijah. Srbskim 
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uporabnikom je portal SIstory predstavil Slobodan Mandić v Godišnjaku za društvenu istoriju 

2010/3,  Prikazi sajtova (Web adresar) X, 123-127. 

V letu 2011 je skupina RI dobila precej povratnih informacij, s katerimi so uporabniki (tako iz 

Slovenije kot tujine) opozarjali na pomanjkljivosti, hkrati pa so poleg številnih pohval podajali 

sugestije in ideje za nadaljnje delo, kar skupina ocenjuje kot interaktiviranje portala. Ker 

spletni portal ni postavljen statično, temveč deluje kot živ organizem, so popravki, 

modifikacije, nadgradnja del stalne prakse, s čimer je uporabnikom skoraj ad hoc dana 

možnost sodelovanja oziroma soustvarjanja spletne strani.  

 
Mednarodno sodelovanje z ustanovami in raziskovalci 
 

Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2011 razvijal ali ohranjal sodelovanje z številnimi 

raziskovalnimi ustanovami in univerzami v Evropi in tudi izven nje. Poglobil je zlasti stike z 

Univerzo v Tokiu, 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 2011 sodelovali z Geoekonomsko fakulteto Megatrend 

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

istraživanja (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, Komisijo za zgodovino parlamentarizma 

(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. 

Dr. Peter Vodopivec je kot član mednarodne evalvacijske komisije, ki jo je vodil profesor 

Robert Evans z univerze v Oxfordu obiskal štiri inštitute Avstrijske akademije znanosti na 

Dunaju in skupaj s člani evalvacijske skupine o njihovem delu in organizaciji napisal poročilo. 

 

 

 

Uredništva in članstva 

 

Prispevki za novejšo zgodovino 

Dr. Zdenko Čepič je bil odgovorni urednik, dr. Mojca Šorn pomočnica 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 Nečak, dr. Mario Strecha 
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Zgodovinski časopis 

Član uredniškega odbora dr. Žarko Lazarević, dr. Peter Vodopivec 

Historijska traganja, Sarajevo 

Član mednarodne redakcije dr. Aleš Gabrič  

Vojnoistorijski glasnik, Beograd 

Član uredništva dr. Damijan Guštin 

Povijesni zbornik, Osijek 

 Član uredništva dr. Aleš Gabrič 

Studia Historica Slovenica 

Član uredniškega odbora dr. Jurij Perovšek 

Kronika, časopis za krajevno zgodovino 

Član uredniškega odbora dr. Aleš Gabrič 

Zgodovina za vse 

Član uredništva dr. Andrej Studen 

Acta Histriae 

Člana uredniškega odbora dr. Nevenka Troha, dr. Andrej Studen 

Annales 

Članica uredniškega odbora dr. Nevenka Troha 

Argo, časopis slovenskih muzejev 

Članica uredniškega odbora dr. Mojca Šorn 

Zgodovina v šoli 

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

Vojaška zgodovina 

Član uredniškega odbora dr. Damijan Guštin 

Borec, revija za zgodovino, antropologijo in književnost,  

Člani uredniškega odbora dr. Vida Deželak Barič, dr. Damijan Guštin, dr. Nevenka 

Troha 

Viri 

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

Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 

Glavni urednik dr. Aleš Gabrič, člani uredniškega odbora dr. Bojan Godeša 

Zbirka Gordogan 

Članica uredniškega odbora dr. Jerca Vodušek Starič 

Zbirka Zgodovini.ce 

Član uredništva Dr. Andrej Studen 
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2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA 

LETO 2011 PO FIZIČNIH, FINANČNIH IN OPISNIH KAZALCIH 

 

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

cilje. 

1. Izvajanje raziskovalne in strokovne dejavnosti 

Pri izvajanju raziskovalne dejavnosti so bili vsi programi in projekti uspešno začeti oziroma 

nadaljevani. Rezultati opravljenega raziskovalnega dela se odražajo v bibliografiji sodelavcev. 

Kvaliteta, obseg in število objavljenih bibliografskih enot, ki jih izkazuje bibliografija INZ, 

odražajo kvaliteto in obseg raziskovalnega dela na programih in projektih. 

V letu 2011 so sodelavci objavili 253 bibliografskih enot. Med njimi so najpomembnejši: 

 8 znanstvenih in strokovnih monografij,  

 34 izvirnih znanstvenih člankov in 4 pregledni znanstveni članki,  

 57 poglavij v znanstvenih monografijah,  

 9 objavljenih prispevkov na znanstvenih konferencah. 

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

pravne rešitve za pridobivanje novih z avtorskimi pravicami ščitenih vsebin, izvedena 

tehnološka posodobitev portala in izdelana skupna tehnološka osnova za portal SI-DIH v 

okviru ESFRI projekta DARIAH.  

Mladi raziskovalci uspešno izvajajo svoj doktorski študij. Trije mladi raziskovalci so uspešno 

obranili doktorske disertacije. Vsi preostali so uspeli izpeljati neposredni prehod na doktorski 

študij, večina že piše tekste doktorskih disertacij. 

Zastavljen plan pridobivanja novih projektov je bil uresničen. Pridobljena sta bila dva 

temeljna projekta in eno partnersko sodelovanje v temeljnem projektu, pridobljen je bil 

bilateralni projekt.  

Posodobitev raziskovalne opreme je bila uspešno izvedena. 

2. Finančni kazalci 

V primerjavi s finančnim načrtom za leto 2011 je bila realizacija prihodkov za 0,8 % manjša, 

kljub temu da je Inštitut pridobil nenačrtovana sredstva iz opravljanja raziskovalne 

dejavnosti, ustanoviteljskih obveznosti ter izvajanja infrastrukturne dejavnosti. V primerjavi s 

predhodnim letom so se prihodki zmanjšali za 2,5 %. Temu je moral prilagoditi poslovanje z 

zmanjšanjem odhodki. 

Za izvajanje raziskovalne dejavnosti je zavod pridobil 1.767.161 EUR. Infrastrukturne 

(ustanoviteljske) obveznosti inštitutu v višini 403.707 EUR so se v primerjavi s predhodnim 

letom in načrtovano višino povečale za 50.000 EUR. S takšnim obsegom sredstev je inštitut 

uspel  –  in s prošnjo ARRS za prerazporejeno rabo sredstev za plače zaposlenih v upravi – 

infrastrukturi (knjižnici) - zagotoviti sredstva za 6,5 zaposlenih v upravi in knjižnici in hkrati 

financirati vse fiksne stroške poslovanja inštituta ter izvesti načrtovane investicije. 

Inštitut je v letu 2011 pridobil sredstva v višini 97.000 EUR za infrastrukturni program 

Slovensko zgodovinopisje in za vključitev v ESFRI program Dariah.  

Sredstva obeh raziskovalnih programov v višini 512.604 EUR se niso spreminjala. 

Financiranje pogodbenih obveznosti s strani ARRS je teklo skladno s pogodbenimi roki in zelo 

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

projekta, ki ju je za financiranje izbrala ARRS, je INZ povečal razpoložljiva raziskovalna 

sredstva za 84.000 EUR.  

Prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2011 stagnirali. Glede na ključ opredeljevanja tržne 

dejavnosti so celotne prihodke iz tržne dejavnosti predstavljali prihodki iz naslova oddajanja 

stanovanja. Vrednost sklada vrednostnih papirjev se je v letu 2011 ponovno zmanjšala.  

 

Na odhodkovni strani je Inštitut v letu 2011 dosegel zastavljen načrt obvladovanja stroškov 

dela, storitev in materiala. Stroški dela so dosegli 1.204.652 EUR in so stagnirali, predvsem 

zaradi omejitev pri izplačilu tretje četrtine plačnih nesorazmerij in izplačevanja redne delovne 

uspešnosti ter daljših bolniških odsotnosti dveh delavcev, na njihovo povečanje pa so vplivale 

izvolitve v višje znanstvene nazive in projektna zaposlitev dveh raziskovalcev. Stroške 

materiala in storitev pa je Inštitut v letu 2011 omejil na 368.288 EUR. V letu 2011 je inštitut 

svojo dejavnost izvajal s številčno zmanjšano kadrovsko zasedbo. Trije mladi raziskovalci so 

zaključili svoje usposabljanje in jim je prenehalo delovno razmerje. Med letom je na projektu 

za polovični delovni čas enega delavca, enega pa za polni delovni čas.  

 

2.5 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI 
 

Inštitut je v letu 2011 pridobil za 0,8 % manj sredstev iz raziskovalne dejavnosti kot je 

načrtoval. Pridobil je sicer dva temeljna projekta na razpisu ARRS, partnersko sodelovanje v 

temeljnem projektu in dodatna sredstva za infrastrukturno dejavnost. Projekt e-storitev, iz 

katerega je bilo načrtovana pridobitev sredstev, ni bil razpisan. Sredstva iz evropskega 

infrastrukturnega projekta, ki je v teku, niso bila pridobljena, ker še vedno ni bila 

dogovorjena pogodbena obveza sodelujočega inštitutovega raziskovalca. Vsa zbrana sredstva 

za raziskovalno dejavnost niso zadoščala za polno dovoljeno obremenitev zaposlenih 

raziskovalcev. 

 

2.6 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI 
NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 

Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2011 posloval v splošnih okoliščinah recesije in 

gospodarske krize, s tem pa so se povečevale možnosti nepričakovanih posledic pri izvajanju 

programa dela. Poslovno leto je inštitut začel z nezadostno pokritostjo raziskovalnih kapacitet 

raziskovalne skupine, medtem ko je leto zaključil s pridobljenimi štirimi projekti in dodatnimi 

sredstvi za infrastrukturni program. Sredstva so kljub zgornji splošni ugotovitvi prihajala 

redno in v pogodbeni višini. Zaradi pozne dodelitve dodatnih sredstev (v oktobru) je bila 

realizacija vseh predvidenih aktivnosti otežena in deloma zato prenešena v leto 2012. Za 

večjo gotovost pridobitve sredstev za raziskovalno dejavnost je inštitutska raziskovalna 
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skupina oktobra 2011 je konkurirala s 7 projektnimi zasnovami na razpisu ARRS za temeljne, 

aplikativne in postdoktorske projekte. 

Da bi inštitut ne zdrsnil v izgubo, je vodstvo na eni strani nadaljevalo že 2010 začet program 

racionalizacije stroškov, seznanjalo s projekcijami glede poslovanja  resornega zastopnika 

ustanovitelja (MVZT) kot tudi upravni odbor. 

Kljub temu da je obstajala nevarnost, da bo zaradi premalo sredstev za raziskovalno 

dejavnost ovirano izvajanje raziskovalnega dela, predvsem pa, da se pojavijo presežni 

delavci, je inštitutu uspelo program izvajati brez motenj. Največje poslovno tveganje inštituta 

je tudi v letu 2011 predstavljala kratkoročnost in nepredvidljivost obsega in dinamike 

pridobivanja sredstev iz projektnega financiranja, ki predstavlja 59 % potrebnih sredstev za 

polno zaposlenost raziskovalne skupine inštituta in 44 % sredstev, ki jih je (po stanju ob 

koncu 2011) inštitut pridobil iz izvajanja programske in projektne raziskovalne dejavnosti.  

Inštitut je imel v letu 2011 sredstev v višini 24.545 raziskovalnih ur, s čemer je zagotovil na 

raziskovalca povprečno 74 % pokritost dovoljene obremenitve raziskovalcev iz javnih 

sredstev 1700 raziskovalnih ur na polno zaposlenega raziskovalca. Potrebno višino sredstev 

za plače je zagotovil s prošnjo ARRS za povečanje porabe iz materialnih stroškov za več kot 

dovoljenih 15 % odstopanja med agregati strukture raziskovalne ure. 

Cena raziskovalne ure kot poglavitne obračunske kategorije sistema financiranja 

raziskovalnega dela se je le malenkostno spremenila decembra 2011. Še vedno je ob 

predpisani metodologiji pokrivala  ceno dela raziskovalcev ob upoštevanju povprečne 

strukture raziskovalcev glede na nazive in plačne razrede. Zaradi še višje znanstvene 

kvalifikacije obeh raziskovalnih skupin (saj ima raziskovalna skupina INZ nadpovprečno 

kvalifikacijsko strukturo (9 znanstvenih svetnikov in 1 višji znanstveni sodelavec, kar pomeni 

44 % vseh raziskovalcev) mora inštitut vsako leto 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 težko povečati delež primerjalnih ali v širši evropski prostor 

usmerjenih raziskav. Na drugi strani nastaja tudi potencialna nevarnost za nezmožnost 

plačevanja zaposlenih raziskovalcev. Zaradi dlje časa trajajočih kriznih razmer in omejitev 

proračunskih izdatkov je ogroženo postopno zaposlovanje mlajših raziskovalcev; v letu 2011 

inštitut ni mogel zaposliti treh raziskovalcev z doktoratom, ki jim je potekla pogodba za 

mlade raziskovalce. 

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 normativno rešen, vendar bo inštitut zaradi obsega dodeljenih 

ustanoviteljskih obveznosti to obvezo lahko zagotavljal le ob ostri racionalizaciji drugih 

(fiksnih) stroškov. 

V letu 2011 je inštitut dosegel poravnavo v sodnem sporu z dr. Jasno Fischer in s tem 

odstranil možnost bistveno višje obremenitve v primeru neugodnega izida sodnega spora.  
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2.7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 

POSLOVANJA 
 

Dosežena stopnja gospodarnosti poslovanja je visoka. Prav 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. Število raziskovalnih rezultatov 

(bibliografskih enot) se je sicer zmanjšalo, vendar pa se je izboljšala kvaliteta raziskovalnih 

rezultatov (več izvirnih znanstvenih člankov in monografij). Gospodarno in po rezultatih 

učinkovito so bila uporabljena sredstva dodeljena za infrastrukturni program. Prav tako so po 

načrtu tekla tudi izobraževanja mladih raziskovalcev.  

Nabava knjižničnega fonda in fonda revij je potekala racionalno,  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 odraža 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 

nujno potrebnem 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 tudi z najemanjem zunanjih 

strokovnjakov (pravniške in revizorske storitve). 

 

 

2.8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino nadzoruje poslovanje in sprejema program 

dela in finančni načrt ter letno poročilo skupaj z računovodskim poročilom. 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 službe 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 že utečen in se še izboljšuje. Porabi in njenim 

vsebinskim utemeljitvam preko inštitutovih poročil  sledijo tudi Javna agencija za 
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raziskovalno dejavnost in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost, in tehnologijo, pa tudi 

Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo.  

Oddajo javnih naročil je vodila uprava s strokovno izdelanimi razpisi. Vsa izvedena javna 

naročila so bila uspešno zaključena. V enem pritožbenem postopku je eden od ponudnikov 

zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Prispele ponudbe je pregledovala komisija 

za pregled naročil male vrednosti. V letu 2011 je bilo notranje revidiranje osredotočeno na 

pregled poslovanja,  povezanega z plačami. Revizijo nad porabo sredstev INZ za raziskovalno 

dejavnost za leto 2010 je izvedla tudi ARRS z izbrano revizijsko hišo. 

V skladu z zakonskimi zahtevami je inštitut izvedel tudi notranjo ocenitev poslovanja in 

izdelai register tveganj. 

 

 

 

 

 

2.9 POVZETEK POROČILA NOTRANJEGA REVIZORJA 

 

Notranje revidiranje je urejeno s svetovalno pogodbo, sklenjeno s pooblaščeno 
državno  notranjo revizorko.  

V letu 2011 je bil opravljen notranji revizijski pregled na področjih obračunov stanovanjskih 

kreditov, ki so bili dodeljeni delavcem pred več kot 10 leti. Ugotovljeno je bilo, da je 

potrebno zaradi spremembe zakonodaje in zastarelih, neažuriranih posojilnih pogodb, 

trenutno stanje urediti z aneksi, ki bodo posledično vplivali tudi na višino vračil do poplačila.  

Revizija izračuna plač delavcev po napredovanju v višje znanstveno raziskovalne nazive in 

razporeditvi na novo delovno mesto je pokazala, da je potrebno upoštevati prenesena 

napredovanja iz prejšnjih delovnih mest.  

 

2.10 DRUGA POJASNILA 

 

a) Poročilo o realiziranih stroških materiala in storitev, stroških dela in drugih 

stroških 

 
Materialni stroški so v letu 2011 znašali 44.337,00 EUR in so se v primerjavi z letom 2010 
znižali za 15.539,00 EUR. Glavnino materialnih stroškov predstavlja nakup letnega fonda 
knjižničnega gradiva.  
Struktura materialnih stroškov je izkazana v grafičnem prikazu:  
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Stroški storitev so v letu 2011 znašali 321.487,00 EUR in so se v primerjavi z letom 2010 

znižali za 35.446,00 EUR. Struktura storitev je izkazana v grafičnem prikazu:  
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Stroški dela so ostali skoraj nespremenjeni; kljub temu, da se je povprečno število zaposlenih 

v letu 2011 znižalo. Delno je na to vpliva poračun plač, ki je bil po oceni notranje revizije 

zaradi nepravilnih določanj plač na novih delovnih mestih po napredovanjih v preteklosti 

potreben pri 10 zaposlenih. Napredovanja so se izvajala v skladu z veljavno zakonodajo 

izključno pri premestitvah na druga delovna mesta v zvezi s izvolitvami v višje znanstvene 

nazive.  

Vrednost celotne amortizacije je ob zaključnem računu znašala 34.309,00 EUR v stroških pa 

je izkazana samo amortizacija, ki se je pokrivala v breme prihodkov. Razlika je bila knjižena 

kot poraba na sredstvih, prejetih v upravljanje.  

Med druge stroške so vključeni stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, članarin, 

RTV naročnine in podobno. Finančni odhodki v višini 22.442,45 EUR so nastali zaradi 
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oslabitve stanja portfelja v primerjavi z letom 2010.  Drugi odhodki so bili oblikovani zaradi 

uskladitve registra osnovnih sredstev z glavno knjigo. 

V letu 2011 so bili skupni stroški za 98.453,90 EUR nižji od načrtovanih, glede na strukturo 

pa so se najbolj znižali stroški storitev. Glede na načrtovane so bili slednji za kar 21,54 % 

nižji od načrtovanih. Stroški plač so bili zaradi poračuna, ki je bil obračunan konec leta 2011, 

za malenkost višji od planiranih. Če poračuna ne bi bilo, stroški plač ne bi presegali lanskih, 

niti planiranih. Finančni odhodki so bili višji od pričakovanih, kar je posledica padanja 

vrednosti portfelja, na kar inštitut ni imel vpliva.  

 
 

b) Poročilo o uporabljenih politikah amortiziranja, obračunu amortizacije po 

vrstah sredstev in vrstah dejavnosti 

 

Za potrebe določanja, spremljanja in amortiziranja so se uporabljale stopnje odpisa, ki so 

usklajene s Pravilnikom  o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev, ki velja za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava 
 
 

tip 
osnovnega 
sredstva 

stopnja odpisa, 
ki je bila 

uporabljena pri 
odpisu osnovnih 

sredstev 
 

najvišja predpisana 
amortizacijska 
stopnja odpisa 

glede na ZDDPO - 2 

dodatna interna sodila 

nepremičnine 3 % 3 % službeno stanovanje – tržna dejavnost 

pohištvo  12 % 20 % leseno, kovinsko pohištvo – javna služba 

druga / ostala 
oprema 

20 % 20 % 

pisarniška oprema in oprema, ki deluje brez 

povezave na računalnik oz. računalniški sistem – 
javna služba 

druga 
računalniška 

oprema 
25 % 50 % 

druga računalniška oprema, ki ne deluje brez 
računalnika oz. kadar se kupi ločeno od računalnika 

– javna služba 

računalniki 50 % 50 % 

po tej stopnji se amortizira tudi druga računalniška 
oprema, če je vgrajena v računalnik oz. je del 
računalnika ob nakupu (licence, nameščene v 

računalniku, monitor, antivirusni programi, 
nameščeni v računalnik oz. strežnik) – javna služba 

programska 
oprema / 
licence 

20 % 50 % 
programska oprema, ki se uporablja več kot eno 

leto, licence – javna služba 
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drobni 
inventar 

100 % 100 % 

oprema, katere nabavna vrednost ni višja od 500 
EUR in katere življenjska doba ni daljša od 1 leta 
(oz. na podlagi izkušenj ne bo v uporabi daljše 

obdobje) – javna služba 

 

 

c) Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih 

 
Investicije v letu 2011   

    

Zap. št. Naziv investicije Vrednost 
investicije 

Viri sredstev 

1 Računalniška in programska oprema 40.921,23 EUR 
 

namenska 
sredstva ARRS, 
Paket 14 

 strežnik in JBOD enota 16.940,76 EUR  

 fotokopirni stroj 2.268,00 EUR  

 5 računalnikov 6.735,55 EUR  

 4 prenosni računalniki 4.208,29 EUR  

 tablični računalnik 822,00 EUR  

 2 monitorja 338,00 EUR  

 čitalnik, kamera, fotoaparat 2.579,05 EUR  

 nadgradnja računalnikov in računalniške opreme 3.429,58 EUR  

 programska oprema portala 3.600,00 EUR  

 Skupaj investicije v letu 2011: 40.921,23 EUR     

 
 
 
 
 
Investicijsko vzdrževanje v letu 2011   

    

Zap.št. Vrsta IVD del - javna služba Vrednost IVD del Viri sredstev 

1. Izvedba zaščite proti vodi in vlagi na Z in J stranici stavbe 

Kazina 

143.291,92 EUR MVZT 68%, 

lastni viri 32% 

 Storitve inženiringa 5.600,00 EUR  

 Storitve projektiranja in nadzora 2.654,40 EUR  

 Storitve koordinatorja varnosti 1.099,20 EUR  

 Izvedba GOI del 133.738,32 EUR  

 Storitve izvedenca gradbene stroke 200,00 EUR  

2. Dodatno hlajenje in razvlaževanje prostorov v V delu kleti 
stavbe Kazina 

900,00 EUR MVZT 68%, 
lastni viri 32% 

 Storitve inženiringa in strokovnega nadzora nad izvedbo GOI del 300,00 EUR  

 Izvedba GOI del 600,00 EUR  

3. Sanacija kletnih prostorov 1.368,00 MVZT 68%, 

lastni viri 32% 
 

 Storitve koordinacije sestankov za odpravo posledic poplav 1.368,00  
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Zap.št. Vrsta IVD del - tržna dejavnost   

1. Izvedba obnove kopalnice v garsonjeri 5.528,88 EUR 
 

lastni viri 100% 
 

 Skupaj IVD dela v letu 2011: 151.088,80 EUR  

 

 

 

d) Analiza kadrovanja, kadrovske politike in izobrazbena struktura 

 

Kadrovska politika inštituta za novejšo zgodovino sledi izhodiščem njegovega strokovnega 

dela, vendar je močno odvisna od obsega razpoložljivih sredstev za raziskovalno delo, kar se 

kaže tudi v številu in obsegu raziskovalnih programov in projektov. Glede na sedanje  

družbene in notranje razmere inštitut lahko le skrajno omejeno vodi dolgoročno kadrovsko 

politiko. Osnovno izhodišče kadrovske politike je, da v skladu s predpisi za javni sektor 

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 s končanim 

izobraževanjem 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 je vsako leto bolj pereča potreba po postopni obnovi 

raziskovalne skupine z mlajšimi raziskovalci. 

V letu 2011 je ob omejitvah v zaposlovanju v javnem sektorju in manjšem številu 

pridobljenih raziskovalnih projektov lahko zaposlil dva raziskovalca, ki sta uspešno končala 

program mladega raziskovalca, na novo pridobljenih projektih, projektno, za določen čas 

trajanja projektov; enega za polni delovni čas in drugega za polovični delovni čas. V upravi – 

infrastrukturi ni bila načrtovana, niti ne izvedena nobena zaposlitev.  

 

 

Struktura zaposlenih na Inštitutu za novejšo zgodovino 

Mladi raziskovalci 
 
V začetku leta 2011 je Inštitut zaposloval 8 mladih raziskovalcev. Od 1. aprila 2011 pa jih 

zaposluje 5, ker se  je trem iztekla pogodba o zaposlitvi. Eden je doktoriral v roku, dva pa v 

šestmesečnem podaljšanem roku, jeseni 2011.  

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se v podiplomskem študijskem programu – 

doktorski študij Zgodovina, izobražujejo mladi raziskovalci:  Blaž Babič, Janja Sedlaček, 

Željko Oset, Meta Remec in Žiga Koncilija.  

 
Število redno zaposlenih raziskovalcev glede na spol 
 

Stopnja izobrazbe Skupaj M Ž 

doktorat znanosti  21* 17 4 

magisterij 1  1 

visoka izobrazba 10 5 5 
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višja izobrazba    

srednja izobrazba 3 1 2 

nepopolna srednja izobrazba 1  1 

OŠ    

SKUPAJ: 36 23 13 

*Direktor je  upoštevan med »doktorat znanosti«. 
 
 
Zaposleni na Inštitutu za novejšo zgodovino 
 
Število zaposlenih na dan 31.12.2011 
 

 Nedoločen čas Določen čas SKUPAJ 

Redno zaposleni raziskovalci 16 3 19 

Dopolnilno zaposleni raziskovalci  1 1 

Mladi raziskovalci  5 5 

Strokovno osebje 5 1 6 

Tehnično osebje    

Administrativno osebje 5*  5 

SKUPAJ 26 10 36 

* Pri številu zaposlenih je med »administrativnim osebjem« upoštevan direktor. 

 
V letu 2011  je bilo je bilo zaposlenih 36 delavcev, ena raziskovalka pa je bila zaposlena 

dopolnilno, za čas enega leta.  31. marca 2011 so doktorski študij zaključili trije mladi 

raziskovalci. Dva od njih smo avgusta zaposlili na delovno mesto asistent z doktoratom za 

določen čas, enega za poln delovni čas, enega s krajšim delovnim časom. 

Na podlagi izvolitve v višji znanstveni naziv sta bila dva raziskovalca razporejena na delovno 

mesto znanstveni svetnik, trije pa na delovno mesto znanstveni sodelavec.  

V skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so bili v marcu 2011 vsi zaposleni 

ocenjeni, pet  pa jih je izpolnilo pogoje za redno napredovanje v višji plačni razred, vendar v 

skladu z interventnim zakonom, se leto 2011 ni štelo za napredovalno obdobje, zato 

napredovanja  niso bila izvedena.  

 

Število redno zaposlenih po delovnih mestih 31. 12. 2011 
 

Delovno mesto Skupaj M Ž 

Znanstveni svetnik 10 8 2 

Višji znanstveni sodelavec 1 1  

Znanstveni sodelavec 6 4 2 

Asistent z doktoratom 3 2 1 

Asistent z magisterijem 1  1 

MR /Asistent  5 3 2 

Asistent/ Strokovni sodelavec 3 1 2 
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Višji bibliotekar 1 1  

Referent/knjižničar 1 1  

Administrator  1  1 

Računovodja 1  1 

Knjigovodja 1  1 

Samostojni strok. sodelavec 1  1 

Direktor  1 1  

SKUPAJ: 36 22 14 

 

 
 

e) Razpolaganje  s stvarnim premoženjem 

 

Inštitut za novejšo zgodovino je v skladu s svojim strateškim ciljem pri ravnanju s stvarnim 
premoženjem zagotavljal predvsem primerne delovne prostore za kakovostno izvajanje 
dejavnosti v poslovnih prostorih na lokaciji v stavbi Kazina, Kongresni trg 1. 
 
Lastni prostori in zemljišča 
Inštitut za novejšo zgodovino nima v lasti stavb in zemljišč, niti jih v letu 2011 ni načrtoval 
pridobiti. Prostori za izvajanje programa in dejavnosti so last Republike Slovenije in  18. 10. 
2010 dani v brezplačno uporabo s strani upravljavca stavbe Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo za nedoločen čas. Poslovni prostori na lokaciji Kongresni trg 1 
obsegajo 1423 m2.  
V lasti ima etažno stanovanjsko enoto za službene potrebe delavcev, ki stanujejo izven 
dosega dnevne migracije.  
 
Tabela 1 Lastni prostori in zemljišča 

Vrsta prostora 
oz. zemljišča 

Lokacija Parcelna številka Bruto etažna 
površina v m2 

Dejavnost 

stanovanje Molniške čete 
11, Ljubljana 

 27,87 m20 Oddaja v najem 
delavcem INZ 

 
 
 
Tabela 2 Najem prostorov in zemljišč 

Vrsta 
prostora oz. 
zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v 
m2 

Dejavnost  Obdobje 

0 0 0 0 0 0 

 
Inštitut za novejšo zgodovino v letu 2011 ni najemal prostorov in zemljišč. 
 
Tabela 3 Oddaja prostorov in zemljišč v najem 
 

Vrsta prostora 
oz. zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v 
m2 

Dejavnost  Obdobje 
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stanovanje Molniške čete 
11, Ljubljana 

 27,87 m2 Oddano v 
najem 
delavcem INZ 

1. 4. 2011-
31. 3. 2012 

 
Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2011 oddal stanovanje, last Inštituta za novejšo 
zgodovino, v najem delavcem inštituta. Najemna pogodba z najemojemalcem je potekla 31. 
3. 2011. Postopek ponovne oddaje je bil izveden v obliki internega razpisa, oddajo v najem 
pa je potrdil Upravni odbor inštituta. Najemnina se določa v skladu s podobnimi 
stanovanjskimi prostori, najemnino primerljivo s garsonjero v Domu podiplomcev. 
 
NABAVA OPREME IN INVESTICIJE 
 
Nabava opreme 
 
Investicije v raziskovalno in drugo opremo so obsegale obnovo in dopolnitev računalniške 
opreme za potrebe Inštituta in Portala Slovensko zgodovinopisje, nakup opreme za 
temperaturno kondicioniranje poslovnih prostorov. Načrt nabave raziskovalne opreme je bil v 
skladu s srednjeročnim načrtom. Inštitut je tako 100 % izkoristil dodeljena sredstva, 
namenjena za sofinanciranje raziskovalne opreme s strani ARRS v okviru razpisa Paket 14. 
Lastna sredstva za nabavo opreme so izvirala iz sredstev amortizacije dodeljene v 
programskih in projektnih sredstvih ter iz infrastrukturnih sredstev za investicije.  
 
Tabela 4b 
 

Oprema Namen opreme Vrednost opreme Viri sredstev v letu 
2011 

Računalniška oprema Dopolnitev 
računalniškega 
sistema INZ in Portala 
Slovensko 
zgodovinopisje 

40.921 EUR 61 % lastna sredstva 
39 % namenska 
sredstva ARRS 
(Paket 14) 

    

 
Načrtovana investicijsko-vzdrževalna dela, predvsem obnova knjižnice in instalacija hladilne 
tehnike pa je bila zaradi objektivnih razlogov prenesena v leto 2012. 
 
Tabela 5 Investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme v letu 2011 
 

Prioriteta Opis in vrsta del Obdobje Vrednost v letu 
2011 

Viri sredstev v 
letu 2011 

 Zaščita proti 
vlagi in vodi J in 
SZ stranice 
stavbe Kazina 

2010-2011 145.560 EUR Namenska 
sredstva MVZT 
63 %,  
Lastna sredstva 
37 % 

 Obnova 
stanovanja 
(kopalnica) 

2011 5529 EUR Lastna sredstva 
- tržna 

 
Inštitut je s pooblastilom upravljavca MVZT dokončal investicijsko vzdrževanje po projektu 
Zaščita JZ in Z stranice stavbe Kazina (podrobneje pri točki b) 
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Priloge 
Obrazec št 1. Pridobivanje nepremičnega premoženja za potrebe drugih državnih organov, 
javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 

Zap. številka Okvirna 
lokacija 

Okvirna 
velikost 

Vrsta 
nepremičnine 

Predvidena 
sredstva v 
EUR 

Ekonomska 
utemeljenost 

 0 0 0 0 0 

 
Obrazec št. 2: Razpolaganje z zemljišči, ki imajo status kulturnega spomenika po zakonu, ki 
ureja varstvo kulturne dediščine, načrt razpolaganja z zemljišči, ki so določena za javno 
kulturno infrastrukturo, načrt razpolaganja z zemljišči, ki se uporabljajo za kulturne namene 
in načrt razpolaganja z zemljišči za druge državne organe 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 

Zap. 
številka 

Parcelna 
številka 

Katastrska 
občina in 
šifra 
katastrske 
občine 

Orientacijska 
vrednost 

Metoda 
razpolaganja 

Ekonomska 
utemeljenost 

 0 0 0 0 0 

 
 
Obrazec št 2a: Razpolaganje s stavbami ali deli stavb, ki imajo status kulturnega spomenika 
po zakonu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, načrt razpolaganja z stavbami in deli stavb, ki 
so določeni za javno kulturno infrastrukturo, načrt razpolaganja z stavbami in deli stavb za 
druge državne organe 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 

Zap. 
številka 

Katastrska 
občina in 
šifra 
katastrske 
občine 

ID 
oznaka 
stavbe 

ID 
oznaka 
dela 
stavbe 

Orientacijska 
vrednost 

Metoda 
razpolaganja 

Ekonomska 
utemeljenost 

 0 0 0 0 0 0 

 
Obrazec št. 3: Oddaja v najem nepremičnega premoženja za potrebe drugih državnih 
organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 

Zap. 
številka 

Okvirna 
lokacija 

Okvirna 
velikost v 
m2 

Vrsta 
nepremičnine 

Predvidena 
sredstva v 
EUR 

Predviden 
čas 
trajanja 

Ekonomska 
utemeljenost 

 0 0 0 0 0 0 

 
Obrazec št. 4: Oddaja v najem za zemljišča 
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Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 

Zap. številka Parcelna 
številka 

Katastrska 
občina in 
šifra 
katastrske 
občine 

Predvidena 
mesečna 
najemnina 

Metoda 
oddaje v 
najem 

Ekonomska 
utemeljenost 

 0 0 0 0 0 
 

 
 
Obrazec št. 4a: Oddaje v najem za stavbe in dele stavb 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 

Zap. 
številka 

Katastrska 
občina in 
šifra 
katastrske 
občine 

ID oznaka 
stavbe 

ID oznaka 
dela 
stavbe 

Predvidena 
mesečna 
najemnina 

Metoda 
oddaje v 
najem  

Ekonomska 
utemeljenost 

 0 0 0 0 0 0 

 
Obrazec št. 5: Pridobivanje premičnega premoženja 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 

Zap. številka Vrsta 
premičnega 
premoženja 

Okvirni obseg 
premičnin 

Predvidena 
sredstva v EUR 

Ekonomska 
utemeljenost 

 0 0 0 0 

 
Obrazec št. 6: Razpolaganje s premičnim premoženjem 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 

Zap. 
številka 

Vrsta 
premičnega 
premoženja 

Obseg 
premičnega 
premoženja 

Orientacijska 
vrednost v 
EUR 

Metoda 
razpolaganja 

Ekonomska 
utemeljenost 

 0 0 0 0 0 

 
Obrazec št 8: Razpolaganje z zemljišči v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih 
organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, 
katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija. 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 

Zap. 
številka 

Parcelna 
številka 

Katastrska 
občina in 
šifra 
katastrske 
občine 

Orientacijska 
vrednost 

Metoda 
razpolaganja 

Ekonomska 
utemeljenost 

 0 0 0 0 0 
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Obrazec št. 8a: Razpolaganje s stavbami in deli stavb v upravljanju organov državne uprave, 
pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in 
javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 

Zap. 
številka 

Katastrska 
občina in 
šifra 
katastrske 
občine 

ID 
oznaka 
stavbe 

ID 
oznaka 
dela 
stavbe 

Orientacijska 
vrednost 

Metoda 
razpolaganja 

Ekonomska 
utemeljenost 

 0 0 0 0 0 0 
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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 
 
 
3.1 Bilanca stanja za 2011 
 
 

BILANCA STANJA 
na dan 31.12.2011 

(v eurih, brez centov) 

členitev 
kontov 

naziv skupine kontov 
oznak
a za 

AOP 

znesek 

2011 2010 

1 2 3 4 5 

 SREDSTVA    

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

001 356.518 390.522 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 28.447 76.213 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 10.881 54.943 

02 NEPREMIČNINE 004 25.697 25.697 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 10.336 9.566 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 396.850 821.208 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 342.171 762.844 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 263.668 286.111 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 5.244 8.646 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

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

012 639.851 652.786 

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

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 102.861 516.884 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 7.988 1.271 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

017 131.229 126.316 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 390.000 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 7.666 8.207 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 107 108 

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

023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

 
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 996.369 1.043.308 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV    

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

034 577.003 624.166 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 
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21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 105.966 89.698 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 14.451 91.962 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 22.703 20.102 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

039 41.633 172.942 

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 392.250 249.462 

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

044 419.366 419.142 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

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

050 0 0 

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

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 419.142 417.856 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 224 1.286 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

 
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 996.369 1.043.308 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 

 
 
 
 
 
3.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV 
od 1. 1. do 31.12.2011 

(v eurih, brez centov) 

členitev 
kontov 

naziv skupine kontov 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
Indeks 
2011 / 
2010 2011 2010 

1 2 3 4 5 6 

 
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 860 1.605.210 1.684.297 95 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.605.210 1.684.297 95 

 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 862 0 0  

 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 863 0 0  

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0  

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 6.298 7.375 85 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 5.456 2.760 198 

 
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 867 0 0  

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0  

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0  
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 D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 870 1.616.964 1.694.432 95 

 
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 871 365.824 416.809 88 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  872 0 0  

460 STROŠKI MATERIALA 873 44.337 59.876 74 

461 STROŠKI STORITEV 874 321.487 356.933 90 

 
F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 875 1.204.652 1.204.316 100 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 952.648 952.992 100 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 153.795 153.654 100 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 98.209 97.670 101 

462 G) AMORTIZACIJA 879 19.189 32.090 60 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0  

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 4.199 7.763 54 

467 K) FINANČNI ODHODKI  882 22.443 421 5.331 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 4 0  

 
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 884 429 31.747 1 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0  

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 429 31.747 1 

 
N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 1.616.740 1.693.146 95 

 
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 888 224 1.286 17 

 
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 889 0 0  

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0  

del 80 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(888-890) 891 224 1.286 17 

del 80 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 892 0 0  

 
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0  

 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 894 34 36 94 

 Število mesecev poslovanja 895 12 12 100 

 
 
 
3.3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

od 1. 1. do  31.12.2011 

(v eurih, brez centov) 

členitev 
kontov 

naziv skupine kontov 
Ozna
ka za 
AOP 

ZNESEK 

Prihodki in 
odhodki za 
izvajanje 

javne 
službe 
2011 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje 
blaga in 

storitev na 
trgu 2011 

Prihodki in 
odhodki za 
izvajanje 

javne 
službe 
2010 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje 
blaga in 

storitev na 
trgu 2010 

1 2 3 4 5 6 7 

 
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 660 1.602.770 2.440 1.617.362 66.935 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 1.602.770 2.440 1.617.362 66.935 
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POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0 0 0 

 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  664 0 0 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 6.298 0 7.375 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 5.456 0 2.760 0 

 
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 667 0 0 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0 0 0 

 
D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 670 1.614.524 2.440 1.627.497 66.935 

 
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 671 364.154 1.670 400.345 16.464 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  672 0 0 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 44.337 0 57.511 2.365 

461 STROŠKI STORITEV 674 319.817 1.670 342.834 14.099 

 
F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 675 1.204.652 0 1.156.746 47.570 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 952.648 0 915.349 37.643 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 153.795 0 147.585 6.069 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 98.209 0 93.812 3.858 

462 G) AMORTIZACIJA 679 18.419 770 30.822 1.268 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 0 0 

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 4.199 0 7.456 307 

467 K) FINANČNI ODHODKI  682 22.443 0 405 16 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 4 0 0 0 

 
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 684 429 0 30.493 1.254 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 429 0 30.493 1.254 

 
N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 687 1.614.300 2.440 1.626.267 66.879 

 
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 688 224 0 1.230 56 

 
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670)  689 0 0 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 0 0 

del 80 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(688-690) 691 224 0 1.230 56 

del 80 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 692 0 0 0 0 

 
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 693 0 0 0 0 

 
 
 
3.4 Izkaz odhodkov in prihodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

od 1. 1. do  31.12.2011 

(v eurih, brez centov) 

členitev 

kontov 
naziv skupine kontov Oznaka 

za AOP 

ZNESEK 

2011 2010 

1 2 3 4 5 

 
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 401 1.781.836 1.848.358 
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1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 402 1.779.396 1.725.046 

 
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 403 1.743.864 1.690.846 

 
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 404 1.743.864 1.690.846 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 1.743.864 1.580.488 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 110.358 

 
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 407 0 0 

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

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

 
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 410 0 0 

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

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

 
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 413 0 0 

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

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

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

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

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

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 419 0 0 

 
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 35.532 34.200 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 18.803 14.785 

del 7102 Prejete obresti 422 3.019 1.297 

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki 423 3.054 1.344 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 10.656 319 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 16.455 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 

 
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 431 2.440 123.312 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 2.440 123.312 

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki 435 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0 

 
II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 437 1.808.465 1.768.649 

 
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 1.806.025 1.650.680 

 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 439 1.007.478 972.514 

del 4000 Plače in dodatki 440 919.845 881.582 

del 4001 Regres za letni dopust 441 24.452 23.407 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 57.398 54.526 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 3.691 1.600 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 859 1.021 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 1.233 10.378 

 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 447 170.880 155.251 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 81.809 78.218 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 65.540 62.663 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 554 530 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 925 884 

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 452 22.052 12.956 

 
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 436.361 385.497 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 205.667 153.002 
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del 4021 Posebni material in storitve 455 6.927 9.358 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 35.858 46.957 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 0 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 44.121 32.642 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 54.687 52.404 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 5.964 8.644 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 4 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 83.133 82.490 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 21 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 253 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

 
J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 191.053 137.397 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 Nakup opreme 473 42.404 16.204 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 148.649 121.193 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inženiring 479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 
(482+483+484) 481 2.440 117.969 

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 482 0 69.504 

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 483 0 11.095 

del 402 
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 484 2.440 37.370 

 
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 485 0 79.709 

 
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 486 26.629 0 

 
 
3.5 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 
od 1. 1. do  31.12.2011 

(v eurih, brez centov) 

členitev 
kontov 

naziv skupine kontov 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 

2011 2010 

1 2 3 4 5 

50 
VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 550 0 0 

500 
Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 551 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 560 0 0 
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550 
Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 561 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

 
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 570 0 0 

 
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 571 0 0 

 
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 572 0 83.798 

 
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 573 23.227 0 

 
 
 
3.6 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
 

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 

od 1. 1. do  31.12.2011 

(v eurih, brez centov) 

členitev 
kontov 

naziv skupine kontov 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 

2011 2010 

1 2 3 4 5 

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 3.402 4.089 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 3.402 4.089 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti 
države ali občin 503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 
V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali 
občin 515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 



 69 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

 
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 524 3.402 4.089 

 
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 525 0 0 

 
 
3.7  Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev 
 

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

od 1.1. do 31.12.2011 

(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 

Poveč
anje 

popra
vka 

vredn
osti 

Zman
jšanje 
nabav

ne 
vredn
osti 

Zman
jšanje 
popra
vka 

vredn
osti 

Amortizac
ija 

Neodpis
ana 

vrednos
t 

(31.12.
) 

Prevred
notenje 
zaradi 

okrepitv
e 

Prevred
notenje 
zaradi 

oslabitv
e 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

B. Dolgoročne premoženjske 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 0 0 0 0 0 0 0 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) 708 450.994 329.079 0 0 0 0 34.309 87.606 0 0 

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

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 28.447 5.252 0 0 0 0 5.629 17.566 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 9.566 0 0 0 0 771 15.360 0 0 

F. Oprema 714 396.850 314.261 0 0 0 0 27.909 54.680 0 0 
G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+
723) 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

 
 
 
3.8 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
 

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL 
od 1.1. do 31.12.2011 

(v eurih, brez centov) 

vrsta naložb oziroma posojil 
Oznaka 
za AOP 

Z N E S E K 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravk

ov 
naložb 

in danih 
posojil 
(1.1.) 

Znese
k 

poveč
anja 
nalož
b in 

danih 
posoji

l 

Znese
k 

poveč
anj 

popra
vkov 
nalož
b in 

danih 
posoji

l 

Znesek 
zmanjš
anja 

naložb 
in danih 
posojil 

Znese
k 

zmanj
šanja 
popra
vkov 
nalož
b in 

danih 
posoji

l 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
popravk

ov 
naložb 

in danih 
posojil 

(31.12.) 

Knjigovod
ska 

vrednost 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znese
k 

odpis
anih 
nalož
b in 

danih 
posoji

l 

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

(4+6-8) 
11 (9-10) 12 

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

800 
286.111 0 0 0 22.443 0 263.668 0 263.668 0 

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

801 
42.831 0 0 0 13.349 0 29.482 0 29.482 0 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 42.831 0 0 0 13.349 0 29.482 0 29.482 0 

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

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

 B. Naložbe v deleže 
(807+808+809+810+811+812) 

806 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 
obliko d.d. 

810 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 
obliko d.o.o. 

811 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

C. Naložbe v plemenite kovine, drage 
kamne, umetniška dela in podobno 

813 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne kapitalske 
naložbe 
(815+816+817+818) 

814 
243.280 0 0 0 9.094 0 234.186 0 234.186 0 

1. Namensko premoženje, preneseno 
javnim skladom 

815 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v last drugim 
pravnim osebam javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 

816 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
doma 

817 
155.244 0 0 0 7.602 0 147.642 0 147.642 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 
tujini 

818 
88.036 0 0 0 1.492 0 86.544 0 86.544 0 

II. Dolgoročno dana posojila in 
depoziti 
(820+829+832+835) 

819 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827
+828) 

820 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim 
podjetjem 

823 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila finančnim 
institucijam 

824 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila privatnim 
podjetjem 

825 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem 
države 

826 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila državnemu 
proračunu 

827 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

B. Dolgoročno dana posojila z 
odkupom vrednostnih papirjev 
(830+831) 

829 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Dolgoročno dani depoziti 
(833+834) 

832 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim 
bankam 

833 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

III. Skupaj  
(800+819) 

836 
286.111 0 0 0 22.443 0 263.668 0 263.668 0 

 
 
3.9 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 
 
  

Med dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so uvrščena neopredmetena dolgoročna 
sredstva (licence v računalniške programe), nepremičnine (stanovanjska garsonjera na Ulici 
Molniške čete 11, Ljubljana) in stanovanje) in oprema (računalniška oprema, pohištvo, 
pisarniško opremo in drobni inventar). 
Popis sredstev je opravljen vsako leto. Za potrebe določanja, spremljanja in amortiziranja se 
uporabljajo stopnje odpisa, ki so usklajene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki velja za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava. Določena so interna sodila za razmejevanje 
osnovnih sredstev. Osnovna sredstva so usklajena z registrom.  
Izven registra se vodijo evidence o dolgoročnih kapitalskih naložbah. Zavod ima del prostih 
denarnih sredstev deponiranih v portfelju, ki je bil oblikovan v letu 2002. Stanje vrednosti se 
je v primerjavi z lanskim letom znižalo za 7,84 % in na dan 31. 12. 2011 po obračunani 
proviziji znaša 263.668,33 EUR. Portfelj sestavljajo obveznice (88,82%) in delnice (11,18%).  
Upravljavec portfelja je Nova Ljubljanska banka d. d.  
Dolgoročno dana posojila predstavljajo vračila kadrovskih posojil iz preteklih let, ki jih delavci 
odplačujejo v obliki odtegljajev pri izplačilu plače.  
Zavod gotovinskega poslovanja ne izvaja. Denarna sredstva na podračunu UJP znašajo konec 
leta 102.861,01 EUR. Od tega je 78.631,15 EUR namenjenih redni porabi, 24.229,52 EUR pa 
je vodenih na posebnem kontu  namenskih sredstev za investicije. Gre za neporabljena 
sredstva, ki jih je v preteklosti MVZT nakazalo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih in v tem 
trenutku še niso vrnjena upravljavcu stavbe.   
Kratkoročne terjatve do kupcev so že zapadle, glavnino terjatev pa predstavlja zadnji obrok 
pogodbenega partnerja in sofinancerja aplikativnega projekta (73% vseh odprtih terjatev). 
Večjih terjatev iz prejšnjih let zavod nima. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta so sestavljene iz zadnjih dotacij za leto 2011 in so bile v januarju 2012 
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poravnane. Sem so vštete tudi terjatve iz naslova refundacij za bolniške staleže in invalidnine 
za zadnje tri mesece leta 2011.   
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami je 390.000,00 EUR začasno neporabljenih sredstev, 
ki so bila v času zaključnega računa vezana na Banki Slovenije. Gre za namenska sredstva 
programov in projektov, ki bodo porabljena tekom letu 2012 oz. najkasneje do zaključka 
programov. 
Med drugimi kratkoročnimi terjatvami je knjižen še zadnji obrok sredstev EU projekta Dariah, 
ki bo izplačan v letu 2012. Aktivne časovne razmejitve zajemajo v decembru zaračunane 
stroške leta 2012 (Mobitel, Telekom in podobno).  
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obračunane decembrske plače in povračila, 
izplačana v januarju 2012. Obveznosti do dobaviteljev so kratkoročne, vsi neplačani računi, 
izkazani v bilanci stanja so do dneva oddaje fin. poročila že poravnani.  
 
Med kratkoročne obveznosti iz poslovanja so vključene dajatve za plače ter nezapadli 
obračuni sejnin in avtorskih honorarjev, del obveznosti pa zajemajo sredstva, ki so povezana 
s porabo investicijskih sredstev in še niso vrnjena ministrstvu.  
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so knjiženi kratkoročno odloženi prihodki, namenjeni 
pokrivanju stroškov raziskovalne dejavnosti, ki bodo nastali v letu 2012; šolnine mladih 
raziskovalcev, sredstva za izdajo monografij in podobno.  
Vrednosti na kontih skupine 98 so sestavljena neporabljenih sredstev za amortizacijo, 
nerazporejenih presežkov prihodkov preteklih let in drugih obveznosti za sredstva, prejeta v 
upravljanje.  
Inštitut je v letu 2011 posloval pozitivno, presežek leta 2011 znaša 240,00 EUR. 
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3.10 OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ GLEDE NA PREDHODNO LETO, PROGRAM 
DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011 
     
Pojasnilo k izkazu prihodkov in odhodkov  
 
Prihodki poslovanja so razdeljeni na prihodke javne službe in prihodke od prodaje storitev na 

trgu. Med slednje so razvrščeni prihodke od najemnin za službeno stanovanje. Vsi ostali 

prihodki so namenjeni javni službi in so namenjeni pokrivanju stroškov javne službe. Javna 

služba je financirana iz sredstev javnih financ, prihodkov od prodaje literature, medknjižnične 

izposoje, donacij za izdajo monografij, finančnih prihodkov in izrednih prihodkov. Finančne 

prihodke sestavljajo dividende in prihodki od obresti, izredne pa vračila sodnih taks preteklih 

let.  

Stroški blaga, materiala in storitev so bili v primerjavi s porabo v 2010 nižji za 50.985,00 

EUR.  

 
 
Pojasnilo k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka 
 
V letu 2011 je inštitut prejel za 66.522,00 EUR manj denarnih sredstev kot leto poprej. 

Prejem sredstev za tekočo porabo je bil sicer višji od preteklega leta, zmanjšala pa so se 

sredstva za investicije. Velika razlika pri izkazovanju sredstev za tržno porabo je posledica 

porabe najemnin iz preteklih let. Skupni odhodki javne službe so se povečali za 39.816,00 

EUR, največja razlika je opazna pri plačah. Kljub znižanju nekaterih izdatkov je na denarnem 

toku še vedno izkazana za 50.864,00 EUR višja vrednost skupne porabe, kot pa leto prej.  

       
 
 
 

Direktor: 
dr. Damijan Guštin 
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Priloga 
 
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 doseženi, 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:  

notranje revizije plač povezanih z napredovanji, notranje revizije kreditov delavcem, reviziji 

porabe sredstev za raziskovalno dejavnost, samoocenitve vodij organizacijskih enot za 

področja uprava – infrastruktura (tajništvo in računovodstvo, knjižnica), 

znanstvenoraziskovalnega oddelka.   

 

 

V INŠTITUTU ZA NOVEJŠO ZGODOVINO je vzpostavljeno:  

 

1. primerno kontrolno okolje na pretežnem 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 pretežnem delu poslovanja 

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, 

ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven na pretežnem delu poslovanja 

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja na pretežnem delu poslovanju,    

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) 

notranje revizijsko službo na posameznih področjih poslovanja 

6. notranje revidiranje zagotavlja v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno 

delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 
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z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja 

 

V letu 2011 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 za ureditev pomanjkljivosti na 

področju plač in stanovanjskih posojil delavcem, 

-  izpopolnili smo nadzor nad načrtovanjem porabe sredstev, 

- 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: sistematično iskanje možnih virov 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 kroženjem poslovnih in računovodskih listin 

Ukrep: v letu 2012 bo  izdelan pravilnik o kroženju listin, ureditev on-line zbirk podatkov o 

pogodbah, zahtevkih za porabo sredstev in izdanih naročilnicah 

 
 
Direktor: 
Dr. Damijan Guštin 
 
 


