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1. 1 POUDARKI ZA LETO 2012 

 

Število izvajanih raziskovalnih projektov: 10;  9 nosilec, 1 sodelujoča organizacija 

 

Število raziskovalnih programov: 2 

 

Število infrastrukturnih programov: 1 

 

Število infrastrukturnih projektov: 2 

Število projektov iz OP EU in višina sredstev v EUR: 1 projekt; 7.954,00 EUR 

 

Najpomembnejši dogodki na Inštitutu za novejšo zgodovino: 

Mednarodna znanstvena konferenca Represija med drugo svetovno vojno in v povojnem 

obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Ljubljana 7. in 8. novembra 2012. Organizator: 

Inštitut za novejšo zgodovino. Predsednica znanstvenega in organizacijskega odbora dr. 

Nevenka Troha 

Tiskovna konferenca Založbe Inštituta za novejšo zgodovino – predstavitev letne knjižne 

produkcije 28. 11. 2012 

5 najpomembnejših znanstvenih objav: 

 

Zdenko Čepič, Damjan Guštin, Nevenka Troha: La Slovenia durante la seconda guerra 

mondiale Prevod Alenka Spetič). Udine: Istituto friulano per la storia del movimento di 

liberazione, 2012, 437 str.  ilustr. 

 

Jure Gašparič: Državni zbor 1992-2012: o slovenskem parlamentarizmu. Ljubljana: Inštitut za 

novejšo zgodovino, 2012, 378 str., ilustr. 

 

Žarko Lazarević: Iz malega v veliki svet: pol stoletja koncerna Kolektor (1963-2013). Idrija : 

Kolektor group, 2012, 318 str., ilustr. 

 

Aleksander Lorenčič: Prelom s starim in začetek novega : tranzicija slovenskega 

gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004). Ljubljana: Inštitut za novejšo 

zgodovino, 2012, 520 str., ilustr. 

 

Jurij Perovšek: Samoodločba in federacija : slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 

1920-1941, (Zbirka Razpoznavanja, 16). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. 336 

str., ilustr. 

 

5 najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme: 

- računalniki HP P3500 MT 

- prenosni računalnik HP HB 474/s 
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- tablični računalnik Apple iPpad 

- monitorji Samsung  

- zvočniki Logitech 

 

Število patentnih prijav pri EPO: 0 

Inštitut za novejšo zgodovino ne izvaja raziskav na področjih, kjer je mogoča patentna 

prijava. 

 

Število inovacij: 0 

 

Število mladih raziskovalcev (31. 12. 2012): 4   

 

Število raziskovalcev razdeljeno glede na spol (31. 12. 2012): 27, 10 žensk, 17 moških 

 

Število raziskovalcev vključenih v pedagoški proces: 12 

 

Število gostujočih odličnih tujih uveljavljenih raziskovalcev:  4 

 

Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme: 92,40% 

 

Realizacija programa dela v odstotku: 100 % izvedba raziskovalnega in strokovnega 

dela, 96,6 % pridobivanje sredstev za raziskovalno dejavnost 

 

Delež celotnih prihodkov, pridobljenih na podlagi sodelovanja z gospodarstvom:  

0 % 

 

Število upokojitev na podlagi ZUJF: 1  

 

Število podaljšanih pogodb o zaposlitvi za zaposlene, ki so izpolnjevali pogoje za 

upokojitev skladno z določili ZUJF: 1 

 

Odstotek znižanja stroškov dela na podlagi ZUJF, prihranki iz naslova 166. člena, 

168. člena, 169. člena, 176. in 177. člena  ZUJF 

 

izračun prihrankov po ZUJF  

znesek v EUR absolutni 

odmik glede na 
2011 

povečanje oz. 
zmanjšanje v 

% glede na 

2011 

indeks 2012 / 

2011 realizacija 
2011 

realizacija 
2012 

 znižanje stroškov dela na podlagi ZUJF  1.204.652,00 € 1.190.687,00 € -13.965,00 € -1,16% 98,84  

 stroški prehrane (166.člen ZUJF)  26.478,89 € 25.282,87 € -1.196,02 € -4,52% 95,48  

 stroški prevoza (168. in 169. člen 
ZUJF)  30.623,02 € 36.459,30 € 5.836,28 € 19,06% 119,06  

 regres (176.  člen ZUJF)  24.451,32 € 7.387,85 € -17.063,47 € -69,79% 30,21  

 jubilejne nagrade  (177. člen ZUJF)  1.233,39 € 577,51 € -655,88 € -53,18% 46,82  
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Pojasnilo o avtorskih pogodbah skladno s 184. členom ZUJF:  

V letu 2012 ni bila sklenjena nobena  avtorska pogodba, pogodba o delu ali svetovalna 

pogodba z zaposlenimi. V izjemnih  primerih so bile avtorske pogodbe sklenjene  z zunanjimi 

izvajalci za izvajanje znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela, ki je bilo potrebno za 

nemoteno delovanje inštituta. Za sklenitev teh pogodb  je soglasja predhodno izdal Upravni 

odbor. 

 

Pojasnilo o izobraževanju skladno s 185. členom ZUJF:  

Inštitut za novejšo zgodovino v letu 2012 ni sklenil nobene pogodbe z zaposlenimi o 

izobraževanju. 

 

Drugi poudarki: 

Dr. Bojan Godeša je za monografijo Čas odločitev (Ljubljana 2007) prejel nagrado Klio Zveze 

zgodovinskih društev Slovenije za najboljšo znanstveno monografijo s področja 

zgodovinopisja v letih 2010-2012. 

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. 
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1.2 POSLOVNO POROČILO 

 

1. 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,  45/1994,  - Odl. US,U-I 104/1992,  8/1996, 

18/1998, 34/1998,  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, 57/2012_ZPOP-1A), 

 Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), 

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

 Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS št. 13/2011-UPB3, 18/2011, 78/2011, 

38/2012, 40/2012_ZUJF, 83/2012), 

 Zakon o davku dohodkov pravnih oseb (Ur.l. št. 117/2006, 

90/2007,56/2008,92/2008,5/2009,110/2009-ZDavP-2B, (1/2010 popr.), 43/2010, 

59/2011, 24/2012, 30/2012-ZDDPO-2H, 94/2012), 

 Obligacijski zakonik (ur. l. RS  št. 97/2007-UPB1, 30/210, Odl. US: U-I 207/08, Up-

2168/08-12), 

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

18/2011, 43/2012, Odl. US  U-I: 211/11-26. 90/2012), 

 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS št. 43/2011, 

60/2011-ZTP-D), 

 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS št. 69/2001-UPB2, 

 Zakon o interventnih ukrepih (Ur.l. RS št. 94/2010, 110/2011-ZDIU12), 

 Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Ur.l. RS št. 110/2011, 40/2012 

ZUJF, 43/2012), 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. št. 40/2012, 55/2012, Skl. US: U-l-

162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012), , 

 Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS. št. 42/2002, 79/2006,-ZZZPB-F, 46/2007, Odl. 

US: U-l45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2 

 Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št. 40/2006), 
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 Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur.l. RS št. 5/1996, 18/1996-ZdavP, 34/1996, 

87/1997, 3/1998, 7/1998, Odl. US: I-l-22/98, 106/1999-ZPIZ-1, 81/2000ZPSV-C, 

97/2001, 97/2001, 62/2010 Odl. US: U-l214/09, 96/2012-zPIZ-2), 

 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS št. 96/2012), 

 Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 68/2008-ZTFI-A, 

69/20008-ZZaavarE, 74/2009, 40/2012-ZUJF),  

 Zakon o  avtorskih in sorodnih pravicah (ur.l. RS št .16/2007-IPB3, 68,2008, 85/2010, 

Skl. US: U-l-191/09-7, Up-916/09-16), 

 Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS št. 80/2010, 40/2012-ZUJF), 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS št. 108/2009.UPB-1, 8/2010, 

Odl.US: U-l-244/08/14, 13/2010, 16/2010, Odl.US: U-l-256/08/27, 50/2010, 59/2010, 

85/2010, 94/2010-ZIU, 107,210, 35/2011, 110/2011-ZDIU12, 27/2012 Odl. US: U-l-

249/10-27, 40/2012-ZUJF), 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 43/2011), 

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 72/2006-

UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008Skl. US:U-l-163-08/12, 47/2010, 62/2010-

ZUJPS, 87/2011, 40/2012-ZUJF), 

 Zakon o odstopu informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 51/2006-UPB  

117/2006-ZDavP-2), 

 Zakon o dostopu informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 51/2006-UPB2, 117/2006-

ZDavP-2), 

 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ur. l. RS št. 

30/2206), 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007-UPB1), 

 Zakon o stvarnem premoženju države (Ur. l. RS 86/2010, 75/2012). 

 

Uredbe: 

 

 Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 

sektorju (Ur. l. RS št. 14/2009, 23/2009, 48/2009, 113/2009, 25/2010, 67/2010, 

105/2010, 45/2012), 

 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 72/2005, 103/2005, 

12/2006, 36/2006, 46/2006, 77/2006, 128/2006, 37/2007, 95/2007, 112/2007, 

104/2008, 123/2008, 21/2009, 61/2009, 91/2009, 3/2010, 27/2010, 45/2010, 

62/2010, 88/2010, 94/2010-ZIU, 10/2011, 45/2011, 53/2011, 86/2011, 26/2012, 

41/2012, 90/2012), 

 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS št. 51/2008, 

91/2008, 113/2009), 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 

(Ur. l. RS št. 53/2008, 89/2008, 98/2009-ZIUZGK, 94/2010-ZIU), 

 Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. 

RS št. 85/2010), 

 Uredba  o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS št. 86/2006), 

 Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 

dejavnosti, financirane iz Proračuna RS (Ur. l . RS št. 103/2011, 56/2012), 
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 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS 

št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).  

 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS št. 

34/11, 42/12). 

 

 

Pravilniki:, 

 

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

raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS  št. 4/2011, 72/2011, 45/2012), 

 Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost 

(Ur.l. RS  št. 4/2011, 40/2011),   

 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 metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem 

sektorju (Ur. l . RS št.  55/2012),  

 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne 

dejavnosti (Ur. l . RS št. 86/2008, 109/2008, 73/2011), 

 Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega 

šolstva, znanosti in tehnologije (Ur. l .RS št. 31/2006), 

 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in 

tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS št. 

106/2005, 20/2206, 65/2006, 43/2007, 28/2009, 10/2012), 

 Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo  raziskovalnega 

projekta (Ur. l . RS  št. 41/2009, 72/2011), 

 Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur. l . RS št. 126/2008, 41/2009,55/2011, 80/2012), 

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

osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/07, 

124/08, 58/2010, 104/2010, 104/2011), 

 

Drugo: 

 

 Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS 57/2008 s spremembami in 

dopolnitvami), 

 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS št. 18/1991 s 

spremembami in dopolnitvami), 

 Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost Ur. l. RS št. 45/1992 s spremembami in 

dopolnitvami), 

 Statut Inštituta za novejšo zgodovino,  

  

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna  ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih  in rezultatih neposrednih in 
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posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS št.  12/2002, 10/2006, 8/2007, 

102/2010), 

 Navodilo za pripravo letnega poročila za leto 2012 (MVZT, št. 029-11/2012/141), 

 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), 

 resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur. l . RS št. 

43/2011), 

 Drzna Slovenija – raziskovalna strategija 2011-2020. 

 

Podlage za realizacijo zastavljenih ciljev in aktivnosti so podane v Programu dela javnega 

zavoda Inštitut za novejšo zgodovino za obdobje 2009 – 2014.- 

 

 

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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1.2.2 DOLGOROČNI CILJI DELOVANJA INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO 

 

Inštitut za novejšo zgodovino opredeljuje načrtno in kontinuirano izvajanje temeljnega 

raziskovalnega dela na področju zgodovinopisja novejše zgodovine, objavljanje, 

predstavljanje raziskovalnih rezultatov  in posredovanje pridobljenega znanja v višjem in 

visokem strokovnem ter univerzitetnem izobraževanju za svoje poglavitne dolgoročne cilje:  

 razvijati kontinuirano raziskovanje na vseh področjih zgodovinopisja obdobja 19. do 

začetka 21. stoletja, tako da bo s svojimi raziskovalci sposoben kvalitetnega, 

evropskim merilom primernega zgodovinopisnega raziskovanja, pridobljeno znanje in 

spoznanja pa posredovati strokovni javnosti, v pedagoškem procesu ter 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, katere sodelavci so  

sposobni kvalitetnega, evropskim merilom primerljivega raziskovanja v zgodovinopisju 

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

stoletja. 

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 začetka 21. stoletja. 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 so opredeljeni v Programu dela Inštituta za novejšo zgodovino 2009-2014, ki 

ga je v letu 2010 potrdila, Vlada Republike Slovenije.  

 

1.2.3 LETNI CILJI INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO ZA LETO 2012 

 

Inštitut za novejšo zgodovino si je za leto 2012 zastavil kot poglavitne cilje 

 da uspešno izvaja raziskovalno delo v okviru programov in projektov, ki jih je pridobil na 

razpisih ARRS in drugih financerjev,  

 da zagotovi uspešno spremljanje in prijavljanje na razpise za izvajanje raziskovalnega 

dela,  

 da nadalje razvija tako vsebinsko kot tehnološko platformo spletnega portala, ki je 

osrednja točka infrastrukturnega programa, enako tudi razvijanje spletnega portala      

SI-DIH, ki je sestavni del mednarodnega projekta DARIAH 

 da posluje stabilno in zakonito, s presežkom prihodkov nad odhodki. 

 

 

1.2.3.1 Izvajanje raziskovalnih programov in projektov 
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Inštitut za novejšo zgodovino je izvajal dva raziskovalna programa, infrastrukturni program 

Slovensko zgodovinopisje / Sistory; in 9 raziskovalnih projektov od tega štiri temeljne, enega 

aplikativnega, ciljni raziskovalni projekt v okviru CRP Konkurenčnost Slovenije 2006-2013, in 

dva bilateralna. V devetih od teh je bil Inštitut za novejšo zgodovino nosilec, v enem pa 

pridružena inštitucija. Projektne in programske skupine so se redno sestajale.  

 

Raziskovalna skupina Inštituta za novejšo zgodovino je bila zasedena z 27.613 raziskovalnimi 

urami na letni ravni, kar je pomenilo 74,55 % pokritost njenih kapacitet. 

 

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), dr. Boris Mlakar, Željko Oset (MR), 

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

  

Programska skupina (PS), ki izvaja RP Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na 

Slovenskem v 20. stoletju, je v letu 2012 prešla k uresničevanju njegove druge vsebinske in 

časovne stopnje. Skladno  načrtom izvajanja RP je začela razčlenjevati v tej stopnji zajete 

problemske sklope: 1. vprašanje razumevanja in uresničevanja demokracije na politično-

sistemskem področju, v katero sodijo problematika oblike vladavine, oblike državne ureditve, 

vprašanja parlamentarne demokracije in delovanja parlamenta, volilnega sistema, strank, 

znotrajstrankarske demokracije, razmerja demokracija-monarhija-republika in problem 

delitve oblasti; 2. vprašanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, skozi katerega sta 

problematizirana odnos posameznik/skupnost in načelo enakopravnosti (spolov, slojev); 3. 

vprašanje odnosa države do Cerkve in Cerkve do države ter vprašanja položaja Cerkve v 

družbi in njenih pogledov na posameznika, družbo, svobodo, avtoriteto ter različnih pogledov 

tako na Cerkev kot na sekularizacijske procese; 4. vprašanje razumevanja naroda in narodne 

samoodločbe ter odnosa med svobodo posameznika in naroda; 5. vprašanje oboroženih sil in 

vojne; ter 6. vprašanje razumevanja demokracije z vidika instituta lastnine, soočenja s 

korporativističnimi družbenimi modeli in totalitarističnimi sistemi moderne (komunizem, 

fašizem, nacizem) in odnosa do revolucije. V okviru omenjenih problemskih sklopov je 

raziskala dojemanje demokracije v slovenskem prostoru od druge polovice 19. stoletja do 

leta 1918 ter njeno vsesplošno nesubstancialno razumevanje, ko so v njej videli zgolj sistem 

odločanja oziroma taktike, ki določeni idejni in politični skupini ustreza za doseganje ožjih 

političnih ciljev. Obenem je razčlenila nemško-slovenski nacionalni konflikt na Spodnjem 

Štajerskem v avstrijski ustavni dobi, idejnopolitični sistem slovenskega liberalizma, in 

liberalno  preusmeritev iz slovenskega narodnoemancipacijskega stališča k jugoslovanskemu 

integralističnemu nacionalnemu vodilu v letih pred prvo svetovno vojno. 

Nadaljnji zgodovinski razvoj je programska skupina preučila z vidika ideoloških in političnih 

prizadevanj katoliške SLS po oblastni dominaciji na Slovenskem v času prve jugoslovanske 

države ter dosegi avtonomnega položaja Slovenije v njej, kontinuitete slovenskega 

liberalnega unitarizma, njegove kulturnobojne usmeritve in razumevanja načela 

demokratične parlamentarne ustavne monarhije, ter pogledov marksističnega tabora do 
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revolucije in instituta lastnine (revolucionarno izvedena družbena preobrazba ter razlastitev 

in socializacija gospodarskih subjektov pri komunistih; reformna izvedba družbenih 

sprememb po parlamentarni poti in ohranitev privatne lastnine pri socialnih demokratih) v 

tem obdobju. Opravljeni sta bili tudi obravnavi teorije in prakse slovenskih komunistov v 

nacionalnem vprašanju v letih 1920–1941 in konkretnih gospodarskih, kulturnih ter 

antropoloških vplivov oziroma infiltracije fašistične politike v življenje primorskih Slovencev, 

temelječe v prisili italijanske države in s problematiko vsakdanjega preživetja povezanim 

oportunizmom »drugorodnega« slovenskega prebivalstva. V dogajanje med drugo svetovno 

vojno sta posegli razčlembi neuspešnega prizadevanja vodstva SLS za vzpostavitev 

samostojne slovenske države pod nemško oziroma italijansko zaščito leta 1941 ter 

izoblikovanja odnosa odporniškega gibanja do najvidnejšega strankinega predstavnika v 

domovini, oktobra 1942 usmrčenega dr. Marka Natlačena. Opravljena je bila tudi razčlemba 

kompleksa političnega razvoja na Slovenskem med vojno (vključno s specifiko dogajanja na 

Primorskem). Z dinamiko medvojnega dogajanja je bila povezana še razčlenitev večplastne 

problematike obračuna z v njej premagano stranjo (maščevanje, kolektivna kazen za 

kolaboracioniste, časovni pritisk ob prevzemanju in utrjevanju oblasti s strani komunistov) v 

letih 1945–1946. 

Vprašanje demokratične teorije in prakse v monističnem političnem sistemu druge 

Jugoslavije je bilo obdelano skozi delovanje t. i. »partijske« države, to je ekskluzivne 

politične in državnoupravne oblasti komunistične stranke (za obdobje od leta 1945 do srede 

60. let), političnih sodnih procesov po koncu druge svetovne vojne kot dejavnika utrjevanja 

novega družbenopolitičnega sistema, ter kulturnega razvoja in konfliktnih situacij med 

kulturo in politiko po letu 1945. V opaznem vidiku iz njih porojen prehod iz enopartijskega v 

pluralistični politični sistem je bil obravnavan skozi številne posebnosti slovenskega 

političnega preloma konec 80. let v primerjavi z razkrojem komunistične Vzhodne Evrope in 

poglobljenim pregledom tedanjega vprašanja varnosti Slovenije, to je ogrožanja in 

zavarovanja demokratizacije in osamosvojitvenega procesa nasproti jugoslovanskim zveznim 

organom v letih 1989–1991. Raziskane so bile tudi temeljne značilnosti politične tranzicije do 

leta 2004, ko se je z vstopom RS v evroatlantske povezave le-ta na formalni ravni zaključila. 

Omenjene obravnave so bile opravljene na podlagi raziskovalnega dela v Arhivu Republike 

Slovenije, Dokumentacijsko-knjižničnem oddelku Državnega zbora RS, Osrednjem državnem 

arhivu v Rimu, Pokrajinskem arhivu v Kopru in Novi Gorici, Vojnoistorijskem arhivu v 

Beogradu, Zgodovinskem arhivu Ljubljana ter Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani in 

študija relevantne tuje in domače literature. Člani PS so svoja raziskovalna spoznanja 

predstavili v znanstvenem tisku in srečanjih doma in v tujini (Češka, Italija, Nizozemska, R 

Hrvaška, R Srbija, ZDA), prenesli pa so jih tudi v visokošolski proces (FDV in FF UL, FF UM, 

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Pedagoška in Filozofska fakulteta Univerze v 

Bratislavi). Obenem je potekalo tudi njihovo osebno mednarodno sodelovanje s tujimi 

institucijami ali posameznimi raziskovalci iz BiH (Institut za istoriju, Sarajevo), Češke (Karlova 

univerza), Hrvaške (FF v Osijeku, FF v Zagrebu, Hrvatski institut za povijest, Zagreb), Italije 

(Univerza v Vidmu), Japonske (Tokio), Rusije (Inštitut za slovanske študije pri Ruski 

akademiji znanosti, Moskva), Slovaške (Univerza J. A. Komenskega) in Srbije (Institut za 

noviju istoriju, Institut za suvremenu istoriju, Beograd, Univerza v Novem Sadu).  
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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, dr. Jerca Vodušek Starič, Marta Rendla, Janja Sedlaček 

(MR). 

 

V letu 2012 je bilo v ospredju raziskovalnega dela problematika razmerja med trgom, podjetji 

in državo v historični perspektivi zadnjih dveh stoletij. Prvo raziskovalno vprašanje se je 

dotikalo vzpostavljanja trga v slovenski protoindustrijski družbi na področju blagovne 

proizvodnje, storitev in delovne sile. V primerjalnem konceptu so bila problematizirana 

vprašanja mehanizmov in dinamike nastajanja trga posameznih ekonomskih področij v 

soodvisnosti od dinamike poglabljanja kapitalistične ekonomije na slovenskih tleh. Nadalje so 

nas zanimali načini in poti tržne komunikacije med posameznimi udeleženci oziroma kateri so 

tisti mehanizmi, ki v historičnem oziru povežejo proizvajalce in potrošnike. Ta moment je bil 

izpostavljen na primeru izvora in prvotnih oblik oglaševanja. Drugo raziskovalno vprašanje je 

imelo v ospredju večplastna razmerja med državo in podjetjem. Bolj natančno smo naše 

raziskovalne napore usmerili v proučevanje prakse subvencioniranja podjetij  ali na ravni 

panoge ali posameznih podjetij v liberalističnem okolju do druge svetovne vojne. Obravnavali 

smo torej vprašanja razmerij med lastnino, odgovornostjo nosilca podjetniške pobude in 

pravico države, da posreduje v imenu interesa lokalnih okolij zaradi socialnih ozirov. Študija 

je bilo deležno zlasti vprašanje fines in argumentacije ukrepanja državnih oblasti v dilemi 

med poudarki prestrukturiranja ali ohranjanja obstoječe gospodarske strukture. Tretje 

raziskovalno vprašanje je odpiralo razmerja med podjetji, trgom in državo v času 

komunistične gospodarske ureditve. Raziskavo smo osredotočili na analizo obravnavanja in 

uravnavanja temeljnih ideoloških in ekonomsko-političnih odnosov med tremi stebri 

socialistične gospodarske ureditve, to je med državo, trgom in podjetniško pobudo oziroma 

delovnimi organizacijami v slovenskem gospodarstvu. V obravnavanem obdobju je država 

postala ključni agens gospodarske politike. Gospodarsko življenje si je podredila, ga urejala 

in umerjala s pomočjo treh vzvodov. To je z določanjem gospodarske ureditve, prilagajanjem 

globalnega sistema vodenja države organiziranosti in delovanju Komunistične partije oziroma 

Zveze komunistov ter preko državne oziroma družbene lastnine produkcijskih (proizvodnih) 

sredstev. Kljub spremembam gospodarske ureditve in razvojnih prioritet, do katerih je prišlo 

v petdesetih in šestdesetih letih so državni organi do konca osemdesetih let obdržali vlogo 

povezovalcev in usklajevalcev produkcijskih virov in financ, nosilcev gospodarske rasti in 

ustvarjalcev novih delovnih mest. V obravnavanem obdobju so strokovnjaki in laiki tako na 

zahodu kot na vzhodu  v glavnem ocenjevali, da planiranje in trg predstavljata nerazdružljivo 

nasprotje: organiziranost nasproti anarhiji. V jugoslovanskem gospodarskem razvoju pa so 

trg  na različne načine skušali povezati  s planskim sistemom, tako da bi oba sistema postala 

komplementarna. V taki plansko-tržni usmeritvi pa najpomembnejši instrumenti za 

dopolnjevanje in usmerja tržišče niso mogli polno delovati zato tržišče ni moglo zaživeti in 

opravljati  funkcije glavnega usmerjevalca proizvodnje in alokacije proizvodnih dejavnikov. V 

posebni študiji smo zato problematizirali vzpostavljanje in okrnjeno delovanje trga v okviru 

komunistične gospodarske ureditve na primeru trga izdelkov široke potrošnje in dinamike 
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industrijske proizvodnje. Izvajali smo tudi vzorčno raziskavo na primeru podjetja Kolektor. 

Osnovni zastavljeni raziskovalni vprašanji sta bili usmerjeni v analitično tolmačenje 

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 

oziroma na problem lastniških sprememb v kontekstu prerazporejanja politične moči na širših 

ozadjih preoblikovanja slovenskih elit ob državno-pravnih prelomih. Analiza podjetja Kolektor 

na izvirnem podjetniškem gradivu je potekala v širokem loku polstoletnega obstoja podjetja v 

času in prostoru komunistične in kapitalistične gospodarske ureditve. Raziskava je potekala 

na podlagi podmene o podjetju kot ekonomskem in socialnem prostoru. Tako so bila 

tematizirana raziskovalna vprašanja historične kontinuitete, razvojnih etap, razvojne in 

raziskovalne dejavnost, inovativnosti, razmerij med domačimi in tujimi vlagatelji, struktur in 

tehnik upravljanja in vodenja podjetij, tranzicijskih transformacij in lastniškega 

preoblikovanja, internacionalizacije, globalizacije in diverzifikacije, definiranja in upravljanja 

blagovnih znamk,  konceptov družbene odgovornosti, dolgoročne ekonomske učinkovitosti, 

poslovnih modelov in organizacije podjetja. V sodobnem času se z imperativom 

samoodgovornosti spreminja odnos med sistemi socialnega varstva in trga delovne sile, med 

državo, trgom in posameznikom (s tem tudi koncept državljanstva in razmerja med pravicami 

in dolžnostmi). Za razumevanje razmerja trg-država-podjetje je ob sodobnih preoblikovanjih 

najbolj ključna preoblikovana vloga in podoba države, zato smo se osredotočili na različne 

načine zamišljanja države. 

 

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, Igor Zemljič, Žiga 

Koncilija (MR). 

 

Projekt se je zaključil 30. aprila 2012. Večina opravljenega raziskovalnega dela je bila v 

skladu z načrtom izvajanja projekta posvečena izdelavi kompleksnejših projektnih elaboratov. 

Rezultati projekta pa so bili predstavljeni tudi na mednarodni znanstveni konferenci, na kateri 

je sodelovalo pet članov raziskovalne skupine. Vodja projekta Nevenka Troha je poleg 

koordinacije dela sodelavcev projekta dokončala elaborat o tistih, ki so jih maja 1945 na 

območju Tržaške pokrajine aretirale jugoslovanske oblasti in so pogrešani. Pri tem je že 

izdelani imenski seznam dopolnila s podatki, ki jih hranita zlasti Arhiv Republike Slovenije in 

Zgodovinsko-diplomatski arhiv italijanskega zunanjega ministrstva. Namen raziskave je bil 

ugotoviti, kdo so bili pogrešani, izhajajoč iz propagandistične domneve – ali so bili samo 

nedolžni Italijani in je torej šlo za genocid, ali samo fašistični zločinci. Osebe je ločila na 

osnovi kategorij, katerim so pripadali, in njihovega delovanja. Tako je prišla do spektra usod 

posameznikov, ki segajo od tega, da so bili dejanski vojni zločinci, do tega, da so bili aktivni 

protifašisti. 

Za mednarodno znanstveno konferenco Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem 

obdobju v Sloveniji in sosednjih državah, ki je bila 7. in 8. novembra 2012 v Ljubljani, je 



 

15 

 

pripravila referat Razmislek o usmrtitvah. V njem je spomnila na usmrtitve, ki so postale 

simbol boja in trpljenja, in druge, ki pa vse bolj izginjajo iz zgodovinskega spomina. Bila je 

tudi predsednica programskega in organizacijskega odbora zgoraj omenjene mednarodne 

znanstvene konference in sosednjih državah, in urednica objave povzetkov.  

Strokovna sodelavka Tadeja Tominšek Čehulić se je osredotočila na vprašanja delovanja 

povojnih sodišč v obdobju 1945-1950. Elaborat je pripravljala na podlagi temeljne literature, 

ohranjenih sodb Okrožnih sodišč v Ljubljani, Mariboru, Celju in Novi Gorici ter odzivov na 

sodbe v Slovenskem poročevalcu, kakor tudi izsledkov inštitutske baze podatkov o smrtnih 

žrtvah povojnega obračuna leta 1945. Pregledane sodbe potrjujejo dosedanje ocene 

raziskovalcev povojnega pravosodja, da se je v slovenskem primeru težnja po obračunu s 

kolaboranti v prvem povojnem obdobju mešala s političnimi cilji, s težnjo po prevzemu 

oblasti s strani komunistov.  

Strokovna sodelavka Marta Rendla je na podlagi zbranega gradiva upravnih enot (UE) 

Republike Slovenije (sklepi sodišč o razglasitvah pogrešanih oseb zaradi povojnih dogodkov 

za mrtve in odločbe upravnih enot RS, oddelka za upravne notranje zadeve), referenčne 

literature in časopisnih virov pripravila elaborat z naslovom Nasilje revolucionarne oblasti po 

vojni na t. i. Spodnjem Štajerskem. Tam so bili povojni poboji usmerjeni zlasti na civilno 

prebivalstvo, tako slovenske kot tudi nemške narodnosti. Med žrtvami so bili tudi Slovenci, 

vključeni v različne okupatorjeve oborožene formacije, dejansko in domnevni kolaboranti ter 

pripadniki oborožene protirevolucije (Slovenski četniki, domobranci). Ker na Spodnjem 

Štajerskem ni bilo državljanske vojne, je žrtev med slednjimi v primerjavi s tistimi, iz vrst 

civilnega prebivalstva, veliko manj.  

Sodelavka projekta Dunja Dubaja je dokončala elaborat o osebnih zgodbah ljudi, ki so bili po 

vojni izvensodno usmrčeni kot domobranci. Te je našla predvsem v literaturi, zlasti v 

zgodbah, ki so jih zapisali preživeli sorodniki ali prijatelji. To so precej enostransko pisane 

zgodbe, ki jim (razumljivo) manjka kritični pristop, a drugih virov, ki bi uravnotežili zgodbe in 

pisali objektivno, ni. Za posamezne osebe ji je uspelo najti nekaj malega v partizanski 

literaturi, a so te osebe ponovno prikazane potencirano negativno.  

Raziskovalec Boris Mlakar je dokončal elaborat o evropskem kontekstu povojnih pobojev in 

druge represije v Sloveniji. Gre predvsem za poboje in druge oblike represije nad medvojnimi 

kolaboracionisti, a tudi nad drugimi kategorijami nasprotnikov povojnih oblasti. Slednje je 

bilo posebej aktualno v srednji in vzhodni Evropi, kjer so na oblast – bodisi samostojno ali pa 

po odločilni zaslugi Sovjetske zveze – prišli socialistični oziroma komunistični režimi. S 

pojmom »evropski kontekst« se v tej zvezi razume najprej predvsem predstavitev načelne 

politike zavezniškega tabora do medvojnih sodelavcev z okupatorskimi silami, pri čemer 

posebej izstopajo sklepi zavezniških konferenc v Moskvi in na Jalti. V nadaljevanju pa gre za 

predstavitev konkretnih oblik in razsežnosti obračuna z navedenimi kategorijami prebivalstva 

po evropskih regijah in tudi posameznih državah. 

Raziskovalec je z referatom Poglavitne oblike in razsežnosti represije v povojni Evropi 

sodeloval na mednarodni znanstveni konferenci Represija med 2. svetovno vojno in v 

povojnem obdobju v Sloveniji in sosednjih državah, ki je bila 7. in 8. novembra 2012 v 

Ljubljani.  

Raziskovalec Zdenko Čepič je v letu 2012, ko se je projekt zaključil (konec aprila), oblikoval 

besedilo elaborata. Napisal je pregled kaznovalne politike oz. o kaznih   v jugoslovanski 
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zakonodaji 1945-1963 ter prikazal za to obdobje koliko je bilo v Sloveniji obsojencev, kdo so 

bili obsojenci, za katera kazniva dejanja in na kakšne kazni so bili obsojeni. 

Raziskovalec je z referatom Zločin in kazen sodeloval na mednarodni znanstveni konferenci 

Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in sosednjih državah, ki 

je bila 7. in 8. novembra 2012 v Ljubljani. Represijo v državi ali represijo države oziroma 

njene oblasti razumemo običajno predvsem kot nasilje nad političnimi nasprotniki oblasti. 

Niso pa bila to edina kazniva dejanja, ki jih je po drugi svetovni vojni državna oblast prek 

sodnega sistema preganjala. Storilci kaznivih dejanj, ki niso imela politične vsebine, namreč 

niso počivali. Glede »zločinov«, ki niso imeli s političnimi delikti ničesar skupnega, je življenje 

v Jugoslaviji kljub spremembi oblasti in političnega sistema teklo dalje. Dogajala so se tudi 

povsem običajna kazniva dejanja, od takšnih zoper premoženje, pa naj je bilo državno ali 

zasebno, do kaznivih dejanj zoper življenje in telo, torej kraje in pretepi ter uboji ali umori. 

Oblast je, tako kot vsaka druga, takšna kaznovala kazniva dajanja preganjala in to predvsem 

z namenom zaščite državljanov. Kaznivih dejanj, ki niso bila označena kot politična, je bilo 

namreč veliko več kot tistih zoper ljudstvo in državo. 

Raziskovalec Aleš Gabrič se je v letu 2012 nadaljeval s preučevanjem vprašanja represije nad 

drugače mislečimi na Slovenskem v povojnem obdobju. Pri raziskovanju odnosa 

komunistične oblasti do intelektualnega dela in uporabe represije za omejevanje svobode 

intelektualnega delovanja na primeru odnosa do konkretnega intelektualca, se je v letu 2012 

osredotočil na primer pisatelja Vitomila Zupana in na sodni proces proti njemu v letu 1949.  

Z referatom Totalitarizem in Slovenija ali zakaj za Slovenijo ni ustrezna terminologija, ki jo 

uporabljajo v tuji strokovni literaturi? Je raziskovalec sodeloval na mednarodni znanstveni 

konferenci Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in sosednjih 

državah, ki je bila 7. in 8. novembra 2012 v Ljubljani. V svojem prispevku se je vprašal, zakaj 

terminologije, ki jo uporablja svetovna literatura, ne uporabljamo na enak način tudi v 

slovenskem zgodovinopisju. Poudaril je, da je prišel pojem v znanstveno terminologijo po 2. 

svetovni vojni, ko je Hannah Arendt leta 1951 izdala temeljno delo Izvori totalitarizma, v 

katerem je primerjala nemški nacizem in sovjetski stalinizem. V naslednjih desetletjih so bile 

raziskave pod vtisom hladne vojne, pozornost pa je bila pogosto usmerjena v primerjave 

Sovjetske zveze pod Stalinom in po njegovi smrti v času destalinizacije. Vprašanje, katere  

režime lahko označimo kot totalitarne, se je vleklo skozi desetletja, več pozornosti pa je v 

strokovnih razpravah vnovič dobilo po padcu berlinskega zidu in koncu hladne vojne v 

devetdesetih letih 20. stoletja. Terminologijo, prevladujočo v svetovni historiografski 

literaturi, je nato primerjal z razmerami v Sloveniji v preteklosti in tudi z današnjo uporabo 

pojma v praksi, ki pogosto ne sledi znanstvenim dognanjem, temveč je bolj pod vplivom 

aktualnega idejno-političnega boja. 

 

Temeljni raziskovalni projekt Položaj in vloga Slovenije v jugoslovanski državi po 

drugi svetovni vojni (1945-1991) 

 

Vodja dr. Peter Vodopivec (od. 1.12.2012 dr. Zdenko Čepič), člani raziskovalne skupine: dr. 

Zdenko Čepič, dr. Filip Čuček, dr. Aleš Gabrič, dr. Jurij Hadalin, dr. Jože Prinčič, dr. Marko 

Zajc, dr. Jure Gašparič, Marta Rendla, dr. Mateja Režek (Inštitut Nove revije). 
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Projekt je bil v letu 2012 v fazi oblikovanja rezultatov raziskovalnega dela. V skladu z 

načrtom dela so se člani projektne skupine posvetili pripravi elaboratov, ki bodo služili za 

pripravo posameznih poglavij načrtovane monografije. Opredeljene so bile poglavitne 

raziskovalne celote. Dr. Peter Vodopivec je raziskovanje kritičnih obdobij v prvi Jugoslaviji 

osredotočil na politične in družbene vidike krize v letih 1970-1980. Potrjuje se mu teza, da je 

bil razpad Jugoslavije posledica razkroja jugoslovanskega političnega in gospodarskega 

sistema, nacionalne zaostritve pa so bile eden njegovih posledic in ne njegov glavni vzrok.  

Dr. Zdenko Čepič je oblikoval zasnovo teksta, v katerem prikazuje, kako je Slovenija v času 

druge svetovne vojne v okviru osvobodilnega partizanskega gibanja oblikovala svojo 

državnost in kako se je vključila v jugoslovansko državo na novih organizacijskih osnovah, tj. 

na federativnem načelu na osnovi priznavanja načela naroda do samoodločbe. To načelo je 

bilo vse obdobje druge jugoslovanske države osnovno vodilo za vključitev posameznih 

narodov oziroma njihovih držav, te so imele omejeno suverenost, saj so dobršen del te 

prenesle na zvezno državo in njene organe, v novo organizirano jugoslovansko državo. Za 

oblikovanje državnosti, kakršno je imela Slovenija v drugi Jugoslaviji, je bil namreč 

pomemben način vstopa v to državo – način druge odločitve Slovencev za Jugoslavijo. 

Priznavanje pravice do samoodločbe je bilo vpeto v vse jugoslovanske ustave po drugi 

svetovni vojni in je tako opredeljevalo vlogo in stopnjo pravnega položaja in iz nje 

izhajajočega stvarnega, političnega in gospodarskega, v skupni državi.  

Dr. Jure Gašparič je nadaljeval s pregledovanjem literature in gradiva Centra za raziskave 

javnega mnenja na FDV. Pri tem ga je zanimalo, zlasti kako so skozi rezultate javnega 

mnenja ljudje dojemali svoj položaj, položaj države in njo samo. S študijem grobih podatkov 

in literature je izoblikoval koncept poglavja o slovenskem dojemanju druge Jugoslavije in 

njenih težav ter izdelal prvo delovno različico zaključnega besedila raziskave. 

Dr. Jože Prinčič je pripravil študijo o jugoslovanskem tržišču ter blagovni menjavi 

Slovenije z drugimi jugoslovanskimi republikami. To je bilo do konca 80-ih let preteklega 

stoletja za slovenska podjetja  skorajda osrednji prostor, kjer so po eni strani lahko pokrivali 

potrebe po surovinah, hkrati pa na njem prodajali presežke, zlasti tiste, ki jih niso mogli 

prodati na konvertibilnih trgih.  V načelu in tudi po ustavi je bil blagovni promet med 

republikami svoboden in se ni mogel omejiti z republiškim zakonom. Slovenija si je tako kot 

druge republike prizadevala zagotoviti monopolni položaj svojega gospodarstva na notranjem 

republiškem trgu, na trgih drugih republik pa je hotela do konca izrabiti prednosti, ki sta jih 

zagotavljali usposobljenost trgovinskega osebja in še zlasti razvita predelovalna industrija. Pri 

tem je bila uspešna, saj je bila struktura njene blagovne menjave z drugimi republikami ves 

čas ugodna, zato so medrepubliški blagovni tokovi  delovali kot spodbujevalni dejavnik 

njenega gospodarskega razvoja, saj so multiplikativno povečevali njen družbeni neto 

proizvod. Pri tem pa se je sistem medrepubliške blagovne menjave večkrat spremenil, od 

planske distribucije do ponudbe in povpraševanja. V zadnjih dvajsetih letih druge 

jugoslovanske države se je zmanjšal obseg medrepubliške blagovne menjave, zato pa so se 

okrepile avtarkične težnje, na kar so najbolj vplivala ustavna dopolnila in ustava iz leta 1974, 

uveljavitev dogovornega gospodarstva ter gospodarska kriza v osemdesetih letih. Zbrani 

podatki o medrepubliški menjavi pokažejo, da je bilo že v sedemdesetih letih skoraj 70 

odstotkov vse  blagovne menjave opravljene znotraj posamezne republike. 

Dr. Aleš Gabrič je izdelal razpravo o slovensko-hrvaških odnosih v obdobju t.i. partijskega 

liberalizma. Posebna pozornost je namenjena jezikovnemu vprašanju, tj. odnosu slovenske 
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strani do vprašanj srbsko-hrvaškega jezika, do sodelovanja s Hrvaško, do zaostrovanja 

političnih razmer in do stopnjevanja nacionalnih zahtev na Hrvaškem. Kljub sorodnosti 

nekaterih pogledov obeh republik je iz analize razvidno, da je bilo slovensko politično vodstvo 

pri nekaterih odprtih vprašanjih jugoslovanskega razvoja rezervirano tudi do preveč tesnega 

navezovanja na republiko, ki je v Jugoslaviji sicer predstavljala nekakšnega naravnega 

zaveznika Slovenije. 

Dr. Filip Čuček je pripravljal študijo o športu znotraj skupne države. V prispevku se je 

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

kolektivne športe (košarka in nogomet). Analiziral je razlike v športnih panogah (alpsko in 

nordijsko smučanje kot »slovenski« šport, nogomet kot »srbski in hrvaški« šport) in vzdušje 

med slovenskimi športniki znotraj skupne države ter prispevek slovenskih športnikov k 

skupnim (jugoslovanskim) uspehom ter odnos slovenskega športa s centrom jugoslovanske 

države. Raziskal je tudi metode in načine oblikovanja športnih klubov. 

V okviru teme o represivnem aparatu druge jugoslovanske države in slovenske izkušnje z 

njim je dr. Jurij Hadalin raziskoval tri veje tega aparata: obrambne sile, službe javne in 

državne varnosti ter sodstvo. Raziskovalna spoznanja je deloma že ubesedil, dodatno 

nadgradnjo za končno objavo pa bo izdelal v letu 2013. Med raziskovalnim delom je ugotovil, 

da se glavnina sprememb pri odnosu slovenskega prebivalstva do represivnega sektorja kaže 

v obdobju sproščanja politične kontrole, torej v osemdesetih letih, čemur bo še naprej 

posvečena največjo pozornost. Rezultati raziskave Slovensko javno mnenje je konec 

osemdesetih kazala na to, da so Slovenci o sebi menili, da so najmanj represivno naravnani v 

Jugoslaviji, kljub temu, da so nato nadaljnji odgovori od povprečja odstopali le pri vprašanjih 

smrtne kazni in verbalnega delikta – temah, ki sta bili v tem času zelo spolitizirani in aktualni. 

Marta Rendla se osredotoča na raziskovanje življenjskih pogojev oziroma na njihova osnovna 

kazalnika - osebni in družbeni standard. Analizirala je statistično in plansko gradivo. 

Ugotovitve je strnila v prispevek z okvirnim naslovom Življenjska raven Slovencev v 

Jugoslaviji. V oris življenjske ravni za obdobje 1955-1990, razdeljeno po posameznih 

razvojnih obdobjih, je z ekonomskega vidika vključila oris opremljenosti gospodinjstev s 

trajnimi potrošnimi dobrinami, stanovanjskih razmer, razpoložljivih sredstev in dohodkov ter 

strukturni porabi le-teh; posebej je obravnavala kupno moč; od družbenega standarda pa 

stanovanjsko izgradnjo ter zdravstveno in socialno zavarovanje. 

 

 

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). 

 

Vodja projekta je poleg vodenja in koordiniranja projekta v letu 2012 podrobno raziskal in 

opredelil konceptualno-teoretske probleme raziskovanja upravnih meja od 1800 dalje s 

posebnim poudarkom na slovensko-hrvaško mejo. S tega področja je napisal teoretski 

članek, ki ga namerava urediti in objaviti v letu 2013. Udeležil se je konference »Nationalism, 

Ethnicity and Boundaries«, ki je potekala od 26. do 30. marca na London School of 
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Economics & Political Science (LSE), The Association for the Study of Ethnicity and 

Nationalism (ASEN). Raziskoval je tudi koncept »naravne meje« v 19. stoletju na primeru 

mejne reke Sotle. O tej temi je objavil znanstveni članek v letu 2012. Pomemben del dela dr. 

Marka Zajca je predstavljalo raziskovanje administrativnih meja v Beli krajini, Žumberku in 

Hrvaški 1775-1918. Raziskovalec je poskušal interpretirati naravo mejnih sporov na terenu in 

mejnih sporov deželnopravne narave. Dr. Janez Cvirn je raziskoval pravni in upravni sistem 

habsburške monarhije 1775-1815 v kontekstu Kranjsko/štajersko-hrvaške meje. Osredotočil 

se je predvsem na prehodnost ljudi, blaga in kapitala. Poleg tega je obravnaval spor o 

pripadnosti Medžimurja med Zagrebom in Budimpešto ter genezo administrativnih meja v 

Istri 1797-1918. Dr. Filip Čuček se je osredinil na pripravo študije o mejnih sporih na 

lokalnem nivoju. Predvsem je razdelal in preučeval obstoječo literaturo, prav tako pa je tudi 

raziskovalno delal v graškem deželnem arhivu. V tem sklopu je pregledal predvsem fond 

Landesgrenze Steiermark-Croatien, ki je predstavljal osnovo pri pisanju razprave o urejanju 

štajersko-hrvaške meje v 19. stol. Članek je že sprejet v objavo v znanstveni reviji. 

Obdobje 1918-1941 

Dr. Marko Zajc je iz tega obdobja raziskoval ustalitev upravnih meja na področju slovensko-

hrvaške meje v času oblikovanja Kraljevine SHS. Nekdanja meja med ogrskim in avstrijskim 

delom monarhije je izgubila širši pomen, postala je zgolj meja med različnimi upravnimi 

enotami (oblastmi). V politično-ideološkem smislu pa je ostala meja med Slovenci in Hrvati, 

ki pa konceptualno ni bila natančno določena. Poseben problem predstavlja meja v Istri in 

Prekmurju/ Medžimurju, kjer pred letom 1918 ni bilo pomembne upravno-politične meje, na 

katero bi se lahko naslonila nova upravna meja. Dr. Zdenko Čepič je preučeval potek meje 

na območju Medžimurja pred drugo svetovno vojno, ko se je upravna pristojnost na tem 

ozemlju večkrat spremenila. Občina Štrigova kot del Medjimurja, v kateri so bili tudi kraji, v 

katerem je bilo večina prebivalstvo Slovencev, je bila vključena v Mariborsko oblast, nato pa 

v Savsko banovino. Avgusta 1931 je postala del Dravske banovine. Dr. Nevenka Troha se je 

posvetila raziskovanju širšega konteksta razmejitev na Primorskem in v Istri, brez katerega ni 

mogoče razumeti narave slovensko-hrvaških razmejitev na tem območju. V tem prostoru so 

samo v 20. stoletju zarisali devetnajst mej in mejnih predlogov, tamkajšnji prebivalci pa so v 

tem času živeli pod avstrijsko, italijansko, nemško, anglo-ameriško ali jugoslovansko, in nato 

spet pod italijansko ali pa jugoslovansko in slovensko (hrvaško) oblastjo. Oblasti, pa ne le 

avtoritarne in totalitarne, ki so se menjavale na tem območju, so bile tako le redkokdaj 

strpne do drugačnih, ampak so jih z bolj ali manj nasilnimi sredstvi skušale spremeniti ali 

izločiti. To so občutili Avstrijci in Italijani, zlasti pa Hrvati in Slovenci, torej pripadniki dveh t. 

i. nezgodovinskih narodov. Ko se je na mirovnih pogajanjih po 1. svetovni vojni odločalo o 

novih mejah, so prevladali globalni interesi velikih sil in interes, pa tudi moč oziroma nemoč 

posamezne države, ki je to območje zahtevala zase, ne pa hotenje in želje tamkajšnjega 

prebivalstva, o usodi katerega se je odločalo. So pa ta njihova čustva in hotenja oblasti 

uporabljale in izrabljale kot sredstvo propagande in pritiska, kar je onemogočalo mirno in 

strpno sobivanje. 

Dr. Bojan Godeša je v okviru projekta, kjer proučuje vprašanje ozemeljskega razmejevanja 

med slovensko in hrvaško stranjo v času druge svetovne vojne analiziral splošne razmere in 

odnose med slovensko in hrvaško odporniško organizacijo v sklopu celotne jugoslovanske 

problematike. Ugotovil je, da je bilo sodelovanje med sosednjima odporniškim 

organizacijama zlasti v obmejnem prostoru dobro razvito, toda kljub temu je prihajalo na 
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terenu med predstavniki lokalnih oblasti večkrat tudi do nesoglasij. V skladu s splošno 

usmeritvijo jugoslovanskega odporniškega gibanja, ki je temeljila na enakopravnem 

sodelovanju vseh narodov v boju proti okupatorju (geslo o bratstvu in enotnosti), si je 

njegovo vodstvo tudi prizadevalo, da bi bilo teh nesoglasij čim manj ter da bi spore reševali, 

če je bilo le mogoče, že lokalni voditelji na terenu. V ta sklop ravnanj bo v nadaljevanju 

študije potrebno umestiti tudi razmejevanje pristojnosti delovanja slovenskega in hrvaškega 

odporniškega gibanja in poiskati vzroke zanje v konkretnih okoliščinah. Dr. Aleš Gabrič je 

raziskoval spreminjanje slovensko-hrvaške meje v začetnem obdobju Titove Jugoslavije in so 

posvetil vprašanjem pravne ureditve spreminjanja notranjih meja v državi in posameznim 

primerom spreminjanja ter kako so bili ti opisani v sočasnih uradnih dokumentih. Dr. Zdenko 

Čepič je raziskoval tudi problematiko razmejevanja na območju Razkrižja/ Štrigove v obdobju 

po drugi svetovni vojni. Poudarek v raziskavi je na osnovi gradiva iz Arhiva Republike 

Slovenije raziskovalec dal povojnemu političnemu delovanju lokalnih oblasti in ljudi, ki so 

svoja mnenja in zahteve glede poteka meje izražali na množičnih zborovanjih. Zanimivi so pri 

tem prav njihovi argumenti, zakaj naj posamezen kraj pripade k Sloveniji. Tovrstno »ljudsko 

gibanje« je predstavljalo določen način pritiska na oblasti, da so se problematike oblikovanja 

meje lotile dokaj hitro in zavzeto, tako da je bilo mejno vprašanje rešeno v letu 1946. Dr. 

Damir Josipovič je raziskoval ozadja določanja in spreminjanja meja v Istri iz geografske 

perspektive. Dr. Aleksander Lorenčič je v letu 2012 obravnaval predvsem obmejno 

ekonomsko sodelovanje na Štajerskem in v Prekmurju v obdobju od leta 1945 do leta 1991. 

Obdobje, ki je predmet raziskave obmejnim problemom, ni dajalo večjega pomena, saj smo 

bili teoretično v isti državi. Težava ni samo v pomanjkanju arhivskih virov, temveč kot se je 

do zdaj izkazalo v praksi, tudi z dostopnostjo do gradiva posameznih podjetij. Kar zadeva 

arhivske vire je npr. v ARS uporaben fond AS 1264, šk. 135 – Sodelovanje SRS IN SRH 

(obmejnih občin). V arhivskih virih najdemo zelo malo podatkov, je pa dr. Aleksander 

Lorenčič pridobil kadrovske informacije v podjetjih Perutnina Ptuj in Impol. Pogovori o 

dostopnosti do relevantnega gradiva v podjetju Talum d.d. se vlečejo že nekaj mesecev in 

kot kaže raziskovalec ne bo uspel priti v njihov arhiv. Poleg omenjenega je preučeval 

bilateralne odnose med državama in zakonodajo, ki ureja gospodarsko sodelovanje. Znano 

je, da Slovenija in Hrvaška že tradicionalno dobro sodelujeta na področju gospodarstva. Vse 

od samostojnosti obeh držav je zabeležena rast vseh komponent gospodarskega sodelovanja 

(blagovne in storitvene menjave, vhodnih oz. izhodnih investicij), ki je bila prekinjena v letu 

2009 kot posledica globalne gospodarske krize.  

 

 

Temeljni raziskovalni projekt Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji 

 

Vodja dr. Peter Vodopivec (od 1. 12. 2012 dr. Žarko Lazarevič), člani projektne skupine dr. 

Žarko Lazarevič, dr. Jože Prinčič, dr. Aleksander Lorenčič, dr. Mitja Sunčič, dr. Nina 

Vodopivec, dr. Stane Granda, dr. Katarina Keber, Miha Seručnik (zadnji trije Zgodovinski 

inštitut Milka Kosa ZRC SAZU). 

 

V letu 2012 so bila v ospredju raziskovalna vprašanja zajema in pretvorbe različnih virov 

energije. Tako so raziskovalci za čas 19. stoletja, za čas predindustrijske dobe v raziskavi 

izpostavili zajem in pretvorbo v tistem času prevladujočih virov energije. Na eni strani je to 
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pomenilo proučevanje strukture in izrabe živalske energije v kmetijstvu in prometu. 

Raziskovalno vprašanje je terjalo analizo na podlagi arhivskega in statističnega gradiva o 

obsegu in strukturi črede, konjev in govedi kot poglavitnemu viru in potrebni tehnološki 

opremljenosti za izrabo in pretvorbo živalske energije. Za predindustrijsko družbo smo tudi 

problematizirali tematiko zajema in pretvorbe vodne energije na primeru mlinov in žag, ki so 

predstavljali pomembno gospodarsko panogo pri predelavi naravnih surovin. V letošnjem letu 

je bil na osnovi literature in arhivskih virov vzpostavljen osnovna podatkovna baza, ki bo 

omogočala kvantitativno analizo na osnovi regionalne disperzije in geografskih značilnosti 

slovenskega prostora. znotraj predindustrijske dobe se k navedenim raziskovalnim 

vprašanjem pridruževala še tematizacija zajema in pretvorbe trdih goriv (les, oglje, šota, 

začetki uporabe premoga) s stališča pridobivanja, pretvorbe in porabe in prostorske 

razporeditve. V času industrijske družbe smo pozornost posvetili preskrbi in pridobivanju 

premoga ter načinom uporabe energetske vrednosti premoga v kontekstu celotnega 20. 

stoletja z upoštevanjem dinamike gospodarskega razvoja. Pri reaktualizaciji vodnih virov v 20. 

stoletju smo sledili razvojnim linijam elektrifikacije. Na osnovi razpoložljive literature je bila 

analizirana razpoložljivost in struktura slovenskih vodnih virov, predvsem s stališča percepcij 

sodobnikov.  

V naslednjem raziskovalnem sklopu so bila prizadevanja usmerjena na rekonstrukcijo, 

tehnološke značilnosti, prostorsko disperzijo in časovno dinamiko gradnje naprav (elektrarn) 

za zajem in pretvorbo vodne v električno energijo ter njeno transmisijo do uporabnikov. 

Kritično smo ovrednotil časovno in institucionalno dinamiko gradnje omrežij za prenos 

električne energije. V raziskovalni repertoar smo umestili  tudi pojavnost in uporabo novih 

energetskih virov, ki pridobijo na pomenu v drugi polovici 20. stoletja. Gre za uvajanje plina 

in nafte kot energetskega vira. Uporabo energetskih virov smo analizirali v kontekstu 

absorpcijske sposobnosti, tehnoloških značilnosti in prostorske členitve slovenskega 

gospodarstva in gospodinjstev. Posebno pozornost smo namenili osvetlitvi prizadevanj 

državno političnih prizadevanj za stabilnost in zanesljivost energetske oskrbe, ki se zlasti v 

drugi polovici 20. stoletja vzpostavlja kot ena od osrednjih nalog države, kot ena od 

osrednjih nalog ekonomske politike. V okviru projekta smo odprli tudi vprašanje, kako misliti 

o energiji kot o družbenem fenomenu. Tako smo s historično (socialno) antropološkega 

stališča povezali vprašanja energetske oskrbe z vprašanji potrošnje, kulture,  političnih ekonomskih 

interesov, z definiranjem sodobne vloge države in trga, razmerij med energijo, politiko in kulturo (z 

energopolitiko). Raziskovalno pozornost smo posvetili tudi problematizaciji razmerij med energopolitiko in 

razvojnimi vprašanji, okoljevarstvenim problemom (emisija ogljikovega dioksida in globalno segrevanje), 

privatizaciji virov, analizi interesov po njihovem nadzoru, iskanju alternativnih poti. 

 

 

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). 

 



 

22 

 

Projektna skupina je v letu 2012 dokončala še zadnje programske cilje. Osrednji del 

programske skupine je v sodelovanju s sofinancerjem pripravil monografsko, kronološko 

zastavljeno dokumentarno publikacijo, ki bo prikazala razvoj v obdobju od jeseni 1990 do 

jeseni 1991. Člani raziskovalne skupine so napisali uvodne preglede posameznih obdobij in 

sodelovali pri presoji zbranega gradiva za posamezna obdobja. V tem obdobju so organi za 

notranje zadeve še naprej delovali ne le kot varnostni organi, pač pa tudi v obrambni 

komponenti, vendar ne več v okviru Manevrske strukture Narodne zaščite. V letu 2012 so ob 

proučevanju gradiva iz dokumentarnega arhiva Ministrstva za notranje zadeve dopolnjevali 

monografijo. Ocenjuje se, da je bilo ob tem delu pridobljenega veliko novega 

dokumentarnega gradiva za nadaljnje znanstveno raziskovanje omenjene problematike. 

Pridobljeno gradivo ustnih intervjujev so raziskovalci uredili in pripravili za uvrstitev v zbirko 

dokumentarnega gradiva, s čemer so izpolnili enega od zastavljenih ciljev. Dva raziskovalca 

sta dokončala svoji področni raziskavi in objavila raziskovalne rezultate v obliki znanstvenih 

člankov, medtem ko je objava nekaterih delnih rezultatov, zlasti problema usklajevanja 

policijskih in vojaških sil v skupnem delovanju še v teku. Projektna skupina je tako 

pomembno prispevala k raziskavam obdobja demokratizacije in osamosvajanja Slovenije, 

izpolnila projektni načrt in še pomembneje prispevala k širši družbeni diskusiji o problemu 

Manevrske strukture Narodne zaščite v razvoju varnostnih in vojaških struktur nastajajoče 

slovenske države. 

 

 

 

Ciljni raziskovalni projekt 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, dr. Andrej Pančur. 

 

Raziskovalni projekt je tudi v sklepni fazi izvajanja – končal se je 30. septembra 2012 -   

temeljil na predhodno vzpostavljeni zbirki podatkov o žrtvah druge svetovne vojne in 

neposredno po njej. Podatkovna baza je v prvih fazah raziskave nastajala predvsem na 

temelju pregleda relevantne literature in arhivskih virov, zatem pa je bila verificirana na 

podlagi podatkov iz matičnih knjig. Skladno z delovnim načrtom je projektna skupina v prvi 

polovici leta 2012 nadaljevala z zbiranjem gradiva s pregledom matičnih knjig na matičnih in 

krajevnih uradih na območjih 6 upravnih enot (Upravna enota Ormož, Upravna enota 

Lendava, Upravna enota Kranj, Upravna enota Sevnica, Upravna enota Krško, Upravna enota 

Brežice). Opravila je 82 dni (v celotnem zadevnem dvoletnem projektnem obdobju pa skupaj 

381 dni) terenskega raziskovalnega dela – pregledovanja mrliških in delno tudi rojstnih 

matičnih knjig na omenjenih območjih. S tem je bil končan pregled matičnih knjig in 

pripadajoče dokumentacije na vseh 58 obstoječih upravnih enotah Republike Slovenije. 

Podatki iz matičnih knjig, ki predstavljajo enega ključnih dokumentov pri raziskovanju 

problematike smrtnih žrtev med drugo svetovno vojno in neposredno po njej, so bili digitalno 

dokumentirani, nato pa analizirani in vneseni v podatkovno bazo. S postopkom verificiranja 

podatkov na podlagi sistematičnih pregledov matičnih knjig so bili predhodno zbrani podatki 
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potrjeni, dopolnjeni, korigirani ali ovrženi. V številnih primerih so bile ugotovljene nove žrtve, 

iz seznama žrtev so bile izločene osebe, za katere je pregled matičnih knjig izkazal, da so 

vojno dejansko preživele, izločeni so bili tudi t. i. dvojniki. Preveriti pa je bilo mogoče manj 

kot 60 % oseb s sedanjega seznama žrtev; za ostale žrtve vpisi smrti v mrliške knjige 

namreč niso bili izvedeni oziroma jih ni bilo mogoče ugotoviti (npr. v primerih, ko vzrok smrti 

v vpisu ni razviden).  

V računalniški bazi podatkov Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike 

Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej je bilo ob koncu leta 2012 

evidentiranih 97.750 smrtnih žrtev druge svetovne vojne in neposredno po njej. Podatke o 

osebah, za katere je bilo mogoče preveriti podatke v matičnih knjigah, je skupina pripravljala 

za objavo na spletni strani www.sistory.si; za objavo so bili ob koncu leta 2012 pripravljeni 

podatki za 52.200 žrtev 2. svetovne vojne in zaradi nje.  

Analiza zbranih podatkov izkazuje, da sodi Slovenija v evropskih primerjavah med visoko 

prizadeta območja, v nekdanjem jugoslovanskem državnem okviru pa se glede prizadetosti 

umešča v povprečje. Trenutno ugotovljeno število oseb, katerih smrt je povezana z nasilnimi 

vojnimi in povojnimi dogodki, predstavlja 6,5 % izgubo celotne populacije. V posameznih 

pokrajinah oziroma okupacijskih območjih pa izgube človeških življenj močno odstopajo; v 

Ljubljanski pokrajini je bilo 9,5 % populacijske izgube, v Prekmurju pa le 1,9 % izgubo 

prebivalstva. Najvišje število smrtnih žrtev je zakrivil nemški okupator, sledi mu partizansko-

revolucionarni tabor. Glede na ugotovljene vojne statuse so najvišje število smrtnih žrtev 

utrpeli pripadniki partizanskih enot (okoli 28.000) in civilno prebivalstvo (okoli 24.000).  

Rezultati raziskave so bili poleg objavljanja podatkov o smrtnih žrtvah druge svetovne vojne 

na spletni strani predstavljeni s celostnega ali parcialnega vidika na strokovnih 

posvetovanjih: o žrtvah druge svetovne vojne kot posledice represije na mednarodni 

znanstveni konferenci Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in 

sosednjih državah, o žrtvah med mladoletnimi osebami na 36. zborovanju Zveze 

zgodovinskih društev Slovenije, o smrtnih žrtvah med mobiliziranimi Slovenci v nemško 

vojsko in druge nemške uniformirane enote na mednarodni konferenci Mobilizacija v 

Wehrmacht v okupiranih deželah Tretjega rajha, o metodoloških izzivih vojne demografije 

Primorske med drugo svetovno vojno na mednarodni konferenci Prebivalstvo v Sloveniji in 

sosednjih deželah v zgodovinski perspektivi: Raziskovalni izzivi historične demografije.  

Ugotovitve, ki izhajajo iz zbranih podatkov v bazi in sploh problematiko izgub Slovenije v 

času druge svetovne vojne, ter probleme v zvezi z nadaljnjim posredovanjem podatkov, so 

člani projektne skupine predstavljali v intervjujih v časopisu Delo, Dnevnik, za spletni portal 

MMC RTV SLO, na Radiu SLO 1, na Televiziji Slovenija 1, na Radiu Koper Capodistria, v 

predavanju na Ponedeljkovem večeru Društva slovenskih izobražencev v Trstu.   

Vsi člani projektne skupine so sodelovali pri pisanju monografije Žrtve druge svetovne vojne 

v Zasavju, ki jo je skupaj z INZ izdal Zasavski muzej Trbovlje. Raziskovalci so v njej v širšem 

historičnem kontekstu izvedli analizo zbranih podatkov za 2.609 smrtnih žrtev z območja 

današnjih občin Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi. V strukturi tamkajšnjih žrtev mdr. 

izstopa visok odstotek žrtev iz vrst partizanskih borcev (44 %).  

Kakor v predhodnih obdobjih je skladno s potrebami upravnih organov pri vodenju 

postopkov, ki zadevajo uveljavljanje statusov žrtev vojnega nasilja, skupina posredovala 

podatke upravnim enotam ali svojcem žrtev, ki jih le-ti potrebujejo pri reševanju vlog za 

uveljavitev omenjenega statusa. Podatki so bili posredovani tudi posameznim raziskovalcem, 

http://www.sistory.si/
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državnim organom, ki zbirajo podatke po službeni dolžnosti, zasebnim interesentom. 

Izvedeno je bilo preverjanje seznama 2.136 padlih partizanskih borcev za odbor za 

postavitev spomenika na Cviblju. 

 

 

Bilateralni projekt Zgodovina in spomin. Slovaška in Slovenija v srednjeevropskih 

integracijskih in dezintegracijskih procesih v 19. in 20. stoletja (Inštitut za novejšo 

zgodovino Ljubljana, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pedagogická fakulta UK 

Bratislava, Filozoficka fakulta UK Bratislava),  

Vodja projekta dr. Jure Gašparič in dr. M. Tonková, člana dr. Filip Čuček, dr. Zdenko Čepič. 

 

Raziskovalni projekt se osredotoča 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 

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. Oboji so izvedli tudi predvidene izmenjave raziskovalcev 

po programu. V Sloveniji sta delala dva člana slovaške skupine, v Bratislavi pa trije člani 

slovenske skupine. 

 

Bilateralni projekt Slovenija – Bolgarija Jugovzhodna Evropa med zahodom in 

vzhodom: ekonomija, politika, kultura med 19. in 21. stoletjem (BI-BG/11-12-002) 

Nosilec Inštitut za novejšo zgodovino, )  

 

Vodja projekta dr. Žarko Lazarevič, člana dr. Marko Zajc, dr. Peter Vodopivec, 

  

Projekt je v vsebinski in metodološki strukturi postavljen na principu soočanja in 

primerjalnosti. S konfrontacijo področnih raziskav na slovenski in bolgarski strani, s 

soočenjem empirične in interpretacijske podlage so vzpostavljeni pogoje za komparativno 

analizo družbenih, ekonomskih in kulturnih procesov v navezavi modernizacijske strukture in 

mehanizme. Glavni cilj bilateralnega raziskovalnega projekta je postavljanje nacionalnega 

razvoja v širši regionalni in zgodovinski kontekst. Pri tem smo komparativni pristop opredelili 

kot bistven. Projekt je v skladu z – v zadnjih letih okrepljenim – transnacionalnim 

raziskovanjem in komparativno interpretacijo različnih tradicij. Nesporno dejstvo je, da je bilo 

dosedaj tovrstni problematiki v raziskovalnem smislu posvečeno malo pozornosti tako na 

slovenski kot bolgarski strani. Tudi medsebojnega sodelovanja zgodovinarjev tako rekoč ni 

bilo. Prav tako je le izjemoma v korpusu historiografskih del najti razprave ali članke, ki bi na 

konceptualni ali empirični ravni kot raziskovalni problem imeli v ospredju dinamiko in pojavne 

oblike medsebojnih percepcij v dolgoročni perspektivi. Program izvajanja bilateralnega 

projekta je temeljil na medsebojni izmenjavi raziskovalnih skupin v letu 2012.  

V okviru uresničevanja raziskovalnega projekta z medsebojno izmenjavo raziskovalcev, 

članov projektne skupine, so v času od 9. septembra do 16. septembra 2012 delali v 

Ljubljani Roumiana Prešlenova, Jura Konstantinova, Gergana Dončeva in Malamir Spasov. V 

času svojega bivanja v Sloveniji so zbirali podatke za primerjalne študije o razvoju in 

strukturi slovenskega izobraževalnega sistema, relacijam med politiko in izobraževalno sfero 
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ter vlogi izobražencev v nacionalnem gibanju; vlogi filma v strukturi in intenciji 

kulturnopolitičnih praks: literarno teoretičnih konceptov v navezavi na nacionalna politična 

gibanja. V času bivanja so delali na Inštitutu za novejšo zgodovino, v inštitutski knjižnici, ki je 

bila izhodiščna točka od koder se je urejal dostop do arhivskih in knjižničnih fondov ter 

drugega gradiva v Arhivu republike Slovenije, v Narodni in univerzitetni knjižnici, knjižnici 

ZRC ter Osrednji humanistični knjižnici na Filozofski fakulteti v Ljubljani.  

V času od 21. do 28. oktobra 2012 so izvedli enotedensko raziskovalno delo v Sofiji Peter 

Vodopivec, Marko Zajc in Žarko Lazarević. Gradivo so zbirali v bolgarski nacionalni knjižnici, 

bolgarskem državnem arhivu, arhivu bolgarske centralne banke in knjižnici Inštituta za 

bolgarske študije. Zbrano gradivo nam bo v nadaljevanju omogočilo komparativno analizo 

razvoja učinkovitosti in regulacije bančnega sistema v Jugoslaviji in Bolgariji do druge 

svetovne vojne, strukturnih lastnosti nacionalnih političnih gibanj, modernizacijskih tendenc 

in osebnosti Antona Bezenška, ki je s svojim delovanjem v Bolgariji povezoval bolgarsko in 

slovensko okolje. 

 

 

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 (MR). 

 

Projekt, ki ga je financiral Državni zbor Republike Slovenije, je bil v letu 2012 v zaključni fazi 

priprave elaborata. Končni rezultat projekta je znanstvena monografija o Državnem zboru 

Republike Slovenije, ki obsega obdobje od prvih državnozborskih volitev leta 1992 do začetka 

delovanja parlamenta v šestem mandatnem obdobju leta 2012 in torej zaokroža njegovih 

prvih dvajset let. Po svoji strukturi ni ne klasična politična ne kulturna zgodovina (kot 

zgodovina praks), a hkrati združuje veliko političnega (slednje je nenazadnje opredeljevalo 

delo parlamenta) in veliko »kulturne zgodovine političnega«. Konceptualno se še najbolj 

približuje oznaki »institucionalna zgodovina«, kar pomeni, da ilustrira in v določenih 

segmentih interpretira, kot kakšen je bil Državni zbor zamišljen, kako se je razvijal in kako 

deloval. 

Glede na časovno oddaljenost obravnavane problematike lahko delo o Državnem zboru 

nedvomno označimo s skovanko Georgea Kennana »zgodovina sedanjosti«, saj vse 

dolgoročne posledice vseh dogajanj in procesov niso znane, četudi je razvojni lok vendarle že 

mogoče zaznati. Slovenska parlamentarna praksa je v dveh desetletjih ne nazadnje šla skozi 

intenzivno in spreminjajoče se obdobje. Podajanje problematike je mestoma narativno in 

podrobno, kjer se skozi pripoved skuša izpostaviti posamičen subjekt in njegovo zgodbo 

(največkrat poslanca) in hkrati bogato s številnimi navedki s parlamentarnih sej. Slednje 

zlasti zato, ker delo prikazuje tudi zgodovino parlamentarnih praks in o tem najbolj plastično 

in ilustrativno govorijo sami poslanci. Študija je ob tem tudi podatkovno precej obilna, saj 

sledi tezi zgodovinarja Timothyja Gartona Asha: Dejstva so subverzivna. 

 

 

 

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

Univerze v Ljubljani se je v šolalo 5 mladih raziskovalcev, ki so jim mentorji inštitutovi 

sodelavci: Blaž Babič Janja Sedlaček, Željko Oset, Meta Remec in Žiga Koncilija; . Vsi so 

obveznosti študija  uspešno izpolnjevali  vpisani so  na enovit doktorski študij j in imajo razen 

enega potrjene teme doktorskih disertacij, eden pa je v letu 2012 šolanje končal z uspešnim 

zagovorom doktorske disertacije. 

 

 

Meta Remec, Civilizacijski proces osveščanja prebivalstva za zdravo življenje v 

dobi meščanstva, 2008-2012 

 

V letu 2012 se je skoraj v celoti posvečala pisanju teksta doktorske disertacije. Posvetila se 

je predvsem prikazu zdravstvenih in higienskih razmer v različnih mestih na Slovenskem in 

postopnim prizadevanjem za modernizacijo in higienizacijo mest in podeželja. S pomočjo 

arhivskega gradiva in drugih tiskanih virov, predvsem letnih poročil mestnih fizikov in 

zdravnikov, je skušala ustvariti celovit portret razmer, od razširjenosti posameznih nalezljivih 

bolezni in različnih socialnih problematik, do stanovanjskih razmer in komunalne urejenosti, 

ki so jih zdravniki, higieniki in drugi pisci s svojimi nasveti v člankih in priročnikih nato skušali 

spremeniti. V okviru programa Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem 

v 19. in 20. stoletju je opravila pregled in zbiranje gradiva za znanstveni članek, ki bo 

obravnaval problematiko vloge bolj ali manj prikritega oglaševanja različnih kozmetičnih 

produktov v ženskem časopisju in različnih priročnikih in vloge le tega pri ustvarjanju 

koncepta lepote, družbenih meril in pojavu družbenega discipliniranja. S prispevkom s 

področja boja proti spolnim boleznim na Slovenskem v dobi meščanstva se je udeležila 

mednarodne znastvene konference. Napisala je in objavila tudi dva znanstvena članka s 

področja usposabljanja.  

Z dnem 28. 6. 2012 je program usposabljanja začasno prekinila zaradi porodniškega dopusta 

in dopusta za nego in varstvo otroka. 

 

 

Janja Sedlaček, Regionalni razvoj na Slovenskem v 20. stoletju 

 

V letu 2012 se je posvečala analizi in interpretaciji zbranih statističnih podatkov in drugega 

gradiva o regionalnih razlikah in regionalni politiki na Slovenskem v 20. stoletju. Oblikovala je 

osnovo vseh poglavij moje doktorske naloge, zlasti natančno pa treh: 

V uvodnem poglavju so opredeljeni osnovni pojmi, kot so regije, regionalne razlike, 

regionalna politika, regionalizem, regionalni razvoj. Pri regijah sem upoštevala eno izmed 

najsplošnejših definicij, ki pravi, da je regija zaključeno območje, ki ga družijo podobne 

prostorske, gospodarske, okoljske, socialne ali politične značilnosti. Regionalizacija je v 

sodobnih teorijah najpogosteje označena kot tista politika (države ali neke širše 

organizacije), ki se z namenom, da bi čim lažje in čim učinkoviteje nadzorovala določeno 

ozemlje in pospeševala skladen razvoj, trudi vzpostaviti regije, nekateri pa tema dvema 

ciljema dodajajo še možnost ustanavljanja regij za zadovoljevanje lokalnih interesov. 

Regionalizem za razliko od tega prihaja od spodaj, njegov nosilec je prebivalstvo, ki želi 
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sodelovati pri upravljanju določenega področja. Regionalna politika pa naj bi zlasti 

spodbujala oziroma omogočala skladen razvoj vseh regij, zato po mnenju nekaterih niti v 

drugi Jugoslaviji takšne politike ni bilo, saj je šlo v prvi vrsti za politiko zmanjševanja 

medregionalnih razlik in spodbujanje razvoja manj razvitih predelov. 

V poglavju Teoretično o regionalnih razlikah in regionalnem razvoju se je osredotočila na 

teorije prostorske ekonomije, ki dajejo dobro osnovo za razumevanje pojava regionalnih 

razlik. Prostorska ekonomija obsega vse veje ekonomije, ki se ukvarjajo z ekonomskimi 

procesi in razvojem v prostoru. Mednje spadajo ekonomska geografija, razvojna ekonomija, 

urbanistična ekonomija, regionalna ekonomija, teorija mednarodne menjave itd.  

V poglavju Regionalne razlike v Sloveniji v obdobju med obema svetovnima vojnama je 

obdelala podatke o stopnji razvitosti posameznih okrajev oziroma srezov – ti so deloma 

pridobljeni iz različnih statističnih publikacij, deloma iz druge literature, zajemajo pa 

raznovrstne podatke. Žal ne gre za serije podatkov, ki bi omogočale primerjavo razvoja v 

času, pač pa so omogočili  izdelavo le grobega prereza stanja v tridesetih letih 20. stoletja. 

Poleg tega je napisala poročilo o mednarodnem znanstvenem simpoziju.  

 

 

Blaž Babič, Politična preobrazba slovenske družbe 1990-2004 

 

Pri raziskovalni nalogi se je odločil za celovito obravnavo obdobja 1990-2004 s temeljnim 

poudarkom zarisati lok od uvedbe parlamentarne demokracije do vstopa Slovenije v 

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

zaključila. Vsebinsko je največ časa namenil zbiranju gradiva za pisanje raziskovalne naloge. 

nadaljeval z identifikacije in evidentiranja relevantnega arhivskega oziroma predvsem 

dokumentarnega gradiva. Izkazalo se je namreč, da je gradivo za obravnavano obdobje 

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

ter v Dokumentacijsko-knjižničnem oddelku Državnega zbora Republike Slovenije. Pri 

zbiranju gradiva in pisanju se je osredotočil na spremembe, ki so najbolj zaznamovale proces 

politične tranzicije v Republiki Sloveniji od njenega začetka leta 1990 pa vse do leta 2004 

oziroma vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo in zvezo NATO.  Poleg tega je v letu 

2012 nadaljeval s pregledovanjem in prebiranjem že objavljene relevantne domače in tuje 

literature, časopisja, strokovnih revij, Uradnega lista Republike Slovenije ter Poročevalca 

skupščine oz. Državnega zbora Republike Slovenije ter gradivo zbiral tudi z intervjuji z 

nekaterimi nosilci političnega dogajanja v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja. Nastopil je 

na »Hrvaško-slovenski doktorski delavnici«, kjer je predstavil prispevek »Preučevanje 

obdobja po letu 1990 oz. "koncu zgodovine"«. Objavil je razširjen in popravljen znanstveni 

sestavek »Od delegata do poslanca«, s katerim je leta 2010 nastopil na mednarodnem 

znanstvenem simpoziju »Slovenska pot iz enopratijskega v demokratični sistem«. 

 

 

Željko Oset, Konstituiranje 'slovenske' znanosti 

 

Mladi raziskovalec je usposabljanje uspešno končal z uspešnim zagovorom doktorskega dela 

Pomen in vloga Slovenske akademije znanosti in umetnosti v procesu oblikovanja 
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slovenske znanosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V letu 2012 je bilo njegovo 

delo osredotočeno na dokončanje doktorske disertacije, v tekst katere si je prizadeval 

vključiti tudi novo pridobljeno arhivsko gradivo. V obsežni doktorski disertaciji (653 strani) je 

v širokem časovnem loku ob prikazu razvoja in delovanja Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti obravnaval številna temeljna kulturna in nacionalna vprašanja od začetka ustavne 

dobe (1860) do osamosvojitve Slovenije (1991). 

Mladi raziskovalec je med usposabljanjem pregledal obsežno arhivsko gradivo v Arhivu RS, 

arhivu Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Pokrajinskem arhivu v Mariboru, 

univerzitetnem arhivu Karel in Francove univerze v Gradcu/Grazu in Arhivu Jugoslavije v 

Beogradu. V obdobju usposabljanja je mladi raziskovalec objavil štiri izvirne znanstvene 

članke, 3 sestavke v znanstvenih monografijah (še dva znanstvena sestavka sta bila sprejeta 

v objavo), nastopil je na štirih znanstvenih sestankih, od tega na treh mednarodnih.   

 

Žiga Koncilija, Analiza povojne totalitarne družbene ureditve in državne represije 

med leti 1945 in 1953 

 

V letu 2012 je nadaljeval z izdelavo doktorske disertacije Politični sodni procesi kot eno izmed 

glavnih orodij državne represije na Slovenskem v obdobju Kraljevine Jugoslavije (1929-1941) 

in v prvih letih po drugi svetovni vojni (1945-1953), ki jo je odobrila Filozofska fakulteta 

Univerze v Ljubljani. Razdeljena bo v dva smiselna in vsebinsko zaokrožena sklopa, še prej 

pa bodo v uvodnem delu vprašanja politične represije na Slovenskem umeščena v širši 

prostorski in časovni kontekst ter opredeljeni nekateri za to problematiko pomembni pojmi, ki 

v slovenskem zgodovinopisju niso enoznačno utemeljeni, kot so npr. politična represija, 

državna represija, represivni aparat in nenazadnje, politični sodni procesi. V prvem 

osrednjem sklopu se posveča analizi politične represije in represivnega aparata po uvedbi 

šestojanuarske diktature leta 1929 do konca predaprilske Jugoslavije. Poudarek bo na 

političnih sodnih procesih, kot temeljnemu orodju pregona političnih nasprotnikov, od katerih 

so v slovenskem delu kraljevine pretežni del predstavljali komunisti. Na podoben način se 

nato v drugem osrednjem sklopu posveča analizi politične represije in represivnega aparata 

po koncu druge svetovne vojne. V tem obdobju se je baza političnih nasprotnikov bistveno 

razširila, zato so bile pestrejše tudi oblike in izvedbe političnih sodnih procesov. Poleg 

maščevalnih sodnih procesov proti okupatorju in njihovih sodelavcev so se prirejali tudi 

številni politični sodni procesi proti razrednim, ideološkim in drugim nasprotnikom s čimer 

sodni procesi odigrajo bistveno vlogo pri spreminjanju in utrjevanju novega družbeno-

političnega sistema. Cilj doktorske disertacije bo podati objektivnejši uvid v vlogo političnih 

sodnih procesov kot integralnega dela sistema državne represije in primerjave logik 

državnega nasilja v dveh različnih družbeno-političnih ureditvah.  

Poleg zbiranja in študija tuje in domače literature tako s področja prava, sociologije kot 

zgodovinopisja, se je posvečal pretežno ob analizi arhivskega gradiva, zlasti štirih fondov, ki 

se hranijo v ARS in Arhivu Ljubljane. Na osnovi analiziranega arhivskega gradiva je pripravil 

referat na mednarodni znanstveni konferenci Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem 

obdobju v Sloveniji in sosednjih državah. Napisal je tudi znanstveni članek Prispevek k 

zgodovini politične represije na Slovenskem – Politična sodna procesa proti skupini okrog 

Pavla Tepine (1935) in Mirka Bitenca (1947) za monografsko publikacijo po zaključku 

projekta Represija v Sloveniji med letoma 1945 in 1963 : strukturna analiza različnih etap 
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povojnih pobojev in drugih oblik represije; objava temeljnih virov in seznamov. Nastopil je na 

mednarodni znanstveni konferenci 11th Global Conference, Violence – Probing the 

Boundaries, kjer je predstavil rezultate raziskav dokumentov tajnih služb v povezavi s sodnim 

procesom proti Črtomirju Nagodetu in skupini 14 soobtoženih.  

 

1.2.3.3 Doktorske disertacije 

 

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

1918-1945, podiplomski študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 

 

V letu 2012 je bilo  njeno  delo usmerjeno v raziskavo socialne in zdravstvene zakonodaje v 

obdobju med obema vojnama, s poudarkom na položaju žensk in otrok. Za rekonstrukcijo 

zakonskih okvirov je pregledala uradne liste oblastnih samouprav in Dravske banovine. 

Raziskovala je tudi položaj žensk in otrok v programih slovenskih političnih strank in iz te 

problematike objavila članek. V letu 2012 je izoblikovala poglavje o otrocih s posebnimi 

potrebami, pri čemer se je osredotočila predvsem na ljubljansko gluhonemnico 1918-1945 in 

za to pregledala arhivske fonde Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana in Zveze društev 

gluhih in naglušnih Slovenije ter obsežno literaturo. Rezultate je deloma objavila v članku in 

predstavila na znanstveni konferenci. 

Raziskala je tudi nacistično ureditev zdravstvenega in socialnega sistema na nemškem 

okupacijskem območju, s poudarkom na zaščiti mater in otrok. V ta namen je pregledala 

arhivske fonde Deželni svetnik Kranj, Kamnik, Radovljica in Brežice ter Nemški Rdeči križ, 

pregledovala nacistične brošure in revije, internetno literaturo in knjige iz Nemške nacionalne 

knjižnice, ki obravnavajo delovanje nacistične socialne organizacije NSV ter oblike pomoči 

socialno šibkim slojem prebivalstva ter nosečim materam in otročnicam. Glede na to, da je 

sestavni del doktorske disertacije tudi obravnava nezakonskih rojstev, je izvedla s pomočjo 

rojstnih matičnih knjig analizo nezakonskih rojstev v letih 1930-1941 na območju današnje 

UE Krško in UE Sevnica.  

 

 

 

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 izdelave doktorske disertacije »Življenjska raven Slovencev v času socializma s 

poudarkom na šestdesetih in sedemdesetih letih« se je na podlagi tiskanih virov Statističnega 

urada RS: Statističnih letopisov 1953, 1955, 1964-1991; Zavoda SRS za gospodarsko 

planiranje; gradiva Inštituta za ekonomska raziskovanja –Ljubljana; gradiva Inštituta za 

sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani in Urada za makroekonomske analize in razvoj 

(UMAR) oziroma  njegovega predhodnika Zavoda SRS za družbeno planiranje o stanju in 

razvoju gospodarske in družbene dejavnosti; revijalnega tiska: Prikazi in študije 1956-1991 

Zavoda SR Slovenije za statistiko ter referenčne literature ukvarjala z raziskovanjem 

ekonomskega vidika življenjske ravni Slovencev v jugoslovanski državi. 
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 Ugotavljala je, kako se je v obdobju 1955-1991 skozi potrošnjo dobrin in storitev osebnega 

in družbenega standarda oblikovala življenjska raven. Življenjsko raven je tako raziskovala z 

vidika opremljenosti gospodinjstev s trajnimi potrošnimi dobrinami, stanovanjskih razmer, 

razpoložljivih sredstev in dohodkov ter strukturni porabi le-teh; posebej je obravnavala 

kupno moč; od družbenega standarda pa stanovanjsko izgradnjo ter zdravstveno in socialno 

zavarovanje. Hkrati je tudi ugotavljala založenost trga z dobrinami vsakdanje rabe na osnovi 

analiziranja industrijske proizvodnje določenih izdelov široke potrošnje, namenjenih osebni 

porabi, in na  osnovi analiziranja prometa trgovine na drobno po blagovnih skupinah in 

posameznih vrstah blaga.  

 

 

1.2.3.4 Znanstvena in strokovna posvetovanja in sestanki 

 

Najpomembnejša in tudi ena najpogostejših oblik predstavljanja rezultatov raziskovalnega 

dela je aktivna udeležba na znanstvenih konferencah in strokovnih srečanjih. Hkrati je to tudi 

pomembna oblika izobraževanja, 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 2012 udeležili 25 strokovnih in znanstvenih posvetovanj, na 

katerih so predstavili skupaj 45 referatov in drugih prispevkov. 13 sestankov in strokovnih 

posvetovanj je bilo v tujini in 12 v Sloveniji; povečini pa so tudi to bile mednarodne 

znanstvene in strokovne konference. 

 

Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov 

 

V letu 2012 je bil inštitut za svojo osrednjo prireditev pripravil mednarodni znanstveni 

simpozij »Represija med drugo svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v 

sosednjih državah«. Konferenco je sofinancirala ARRS. Organizacijski in programski odbor je 

vodila dr. Nevenka Troha. Konferenca je bila izvedena v Prostorih Muzeja novejše zgodovine 

Slovenije 7. in 8. novembra 2012. Udeležilo se je je 21 referentov iz petih držav: Slovenije, 

Italije, Avstrije, Hrvaške in Srbije. 

 

 

Nastopi sodelavcev inštituta na znanstvenih in strokovnih sestankih 

 

Znanstveni sestanki v Sloveniji 

36. zborovanje slovenskih zgodovinarjev Zgodovina otroštva. prireditelj Zveza zgodovinskih 

društev Slovenije, Rogla na Pohorju, 18. - 20. oktobra 2012: 

Dunja Dobaja: Gluhonemnica v Ljubljani 1919-1940 

Dr. Vida Deželak Barič: Nasilnost druge svetovne vojne in otroštvo 

Dr. Nina Vodopivec: Otroci in raziskovalci: pripovedi o otroštvu in spomini 

Dr. Aleksander Lorenčič: Tranzicija slovenskega gospodarstva v letih 1990-2004 
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Dr. Željko Oset: Pomen in vloga Slovenske akademije znanosti in umetnosti v procesu 

oblikovanja slovenske znanosti 

 

Mednarodni znanstveni simpozij Represija med drugo svetovno vojno in v povojnem obdobju 

v Sloveniji in v sosednjih državah / Repression during World War II and in the post-war 

period in Slovenia and in the neighbouring countries. Ljubljana, 7. in 8. november 2012: 

 

Dr. Nevenka Troha: Razmislek o usmrtitvah 

Dr. Boris Mlakar: Poglavitne oblike in razsežnosti represije v povojni Evropi  

Dr. Vida Deželak Barič: Posledice represije: smrtne žrtve 2. svetovne vojne in zaradi nje na 

Slovenskem 

Dr. Damijan Guštin: »Pobija se premalo«: vloga represije v uvajanju in vzdrževanju 

okupacijskega »novega reda« na Slovenskem 1941-1945 

Dr. Zdenko Čepič: Zločin in kazen 

Dr. Aleš Gabrič: Totalitarizem in Slovenija ali zakaj za Slovenijo ni ustrezna terminologija, ki 

jo uporabljajo v tuji strokovni literaturi? 

Žiga Koncilija: Posameznik v primežu treh različnih represivnih aparatov : Ivan Ranzinger in 

njegova življenjska pot  

Dr. Andrej Pančur: Represija nad judovskim prebivalstvom okupiranih ozemelj Slovenije med 

drugo svetovno vojno 

 

Mednarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij Kultura v času druge svetovne vojne 1939-

1945. Muzej narodne osvoboditve Maribor, Inštitut glasbenoinformacijskih znanosti pri 

Centru za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v Mariboru), 

Maribor 7. – 8. junij 2012. 

Dr. Aleš Gabrič: Slovensko gledališče med vojno 

Dr. Bojan Godeša: Slovenski intelektualci in okupacija 

 

 

Mednarodna konferenca Dediščina socializma : Film/Industrijska dediščina. Maribor Vetrinjski 

dvor), 19.-20. september 2012: 

 

Dr. Aleš Gabrič: Slovenian Cultural Policy after WWII  

 

Mednarodna znanstvena konferenca Mobilizacija  v  nemško  vojsko v okupiranih deželah 

Tretjega  rajha - Mobilisation into  the  Wehrmacht in the Occupied Lands of the Third Reich. 

Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana 18. – 19. oktober 2012:  

GUŠTIN Damijan. Prisilna mobilizacija v nemško vojsko v Sloveniji (1942-1945) 

 

Mednarodni  znanstveni  simpozij Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in 

perspektivo. Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana 14.-16. november 2012. 

Dr. Jože Prinčič:  Gospodarska zgodovina Slovencev v času druge jugoslovanske države in 

osamosvajanja (1945-1991) 
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Dr. Aleksander Lorenčič: Slovensko gospodarstvo med tranzicijsko in globalno krizo (1990–

2010) 

 

Znanstveni simpozij Pomembne slovenske osebnosti 20. Stoletja – drugi del. Organizator 

Zgodovinsko društvo Fran Kovačič, Maribor 4.-6. 12. 2012: 

 

Dr. Jurij Perovšek: Politični in idejni oris Alberta Kramerja (1882-1943) 

 

Okrogla miza Slovensko zgodovinopisje po drugi svetovni vojni v zrcalu Zgodovinskega 

časopisa: ob 65-letnici izhajanja zgodovinskega časopisa. Ljubljana, Muzej novejše zgodovine 

Slovenije, 6. december 2012 

Dr. Peter Vodopivec 

 

Strokovni posveti in sestanki v Sloveniji 

 

Seminar za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini. Ljubljana (M-hotel),  11.-13. april 

2012. 

Dr. Aleš Gabrič: Osamosvajanje in demokratizacija Slovenije 

 

Seminar za mentorje zgodovinskih krožkov Knjige, branje in bralna kultura. Ljubljana, 11. 

oktober 2012. 

Dr. Aleš Gabrič: Težave, s katerimi se srečujemo od osnovnošolcev do študentov 

 

 

6. zborovanje Društva učiteljev zgodovine Slovenije, Celje, 19. oktober 2012. Okrogla miza 

Dr. Aleš Gabrič: Novi učni načrti − kje smo in kam gremo?  

 

Prireditev ob Dnevu državnosti. Kočevje, Okrogla miza Akademija domoljubja. Občina 

Kočevje. Kočevje, 21. junij 2012.  

Dr. Aleš Gabrič, dr. Damijan Guštin 

 

 

Znanstveni sestanki v tujini 

 

XVI. World Economic History Congress, Stellenbosch (Južna Afrika) 9. – 13. julij 2012 

Dr. Žarko Lazarevič: Coopearative movement in Slovenia between the ideas and praxis – 

small nation, economic development and capitalism  

 

XL. Annual Convention of the American Association for the Advancement of Slavic Studies 

(ASEEES) 2012, New Orleans (ZDA) 15. – 18. november 2012 

Dr. Žarko Lazarevič: Backgrounds and Concepts of Economic Sanctioning in Slovenia during 

the 20th Century  

Dr. Jurij Hadalin: Yugoslav-Albanian relations from from the end of World war II : from the 

common path to socialism to the long-lasting ice age in neighborly relations 
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Mednarodni znanstveni posvet Zweiter Weltkrieg und ethnische Homogenisierungsversuche 

im Alpen-Adria-Raum, Klagenfurt Celovec (Avstrija)  28. in 29. november 2012 

Dr. Nevenka Troha: Ethnopolitische "Flurbereinigungen" im italienisch-slowenisch-

kroatischen Grenzraum = Etnopolitične "arondacije" v italijansko-slovensko-hrvaškem 

obmejnem prostoru 

 

8. letna konferenca Euro Atlantic Conflict Studies Working Group Past through Present: 

Thoughts on Military History at the Strategic, Operational and Tactical Levels of War. Dunaj 

(Avstrija),  21. – 25. maj 2012 

Dr. Damijan Guštin, dr. Vladimir Prebilič (FDV UL) : Crisis and the Military System, Military 

System in Crisis: Yugoslavia – Slovenia: the 1930s, 1980s, Present Time. 

 

 

Mednarodna znanstvena konferenca L'incorporation de force dans les territoires annexes au 

IIIe Reich. Univerza v Strasbourgu, Memorial Rote Ochse Halle, Dokumentations- und 

Informationszentrum Torgau. Strassbourg, Strasbourg (Francija),  4. – 7. oktober 2012: 

 

Dr. Damijan Guštin: Zwangsrekrutierung in Slovenien 1942-1945 

Dr. Damijan Guštin: Slowenischen Widerstand gegen Zwangsrekrutierung 

 

 

Mednarodna znanstvena  konferenca 100 Jahre Balkankriege und die Bedeutung 

Südosteuropas :. Landesverteidigungakademie Wien, Royal Military College in Kingston, 

Österreichischen Gesellschaft für Heereskunde, Österreichischen Kommission fur 

Militärgeschichte. Dunaj (Avstrija),  29. – 31. oktober 2012  

 

Dr. Damijan Guštin, dr. Vladimir Prebilič (FDV UL): »Our Brothers have Liberated 

Themselves, but which Path Should We Choose?«: Reaction of the Slovene Society to the 

Balkan Wars. 

 

 

Mednarodni znanstveni simpozij Fighting drink, drugs, and veneral diseases : global anti-vice 

activism, ca. 1870-1940, ETH Zürich, Zentrum Geschichte des Wissens, Centro Stefano 

Franscini, Departement Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften. Ascona - Monte Verita 

(Švica), 1. - 4. april: 

Dr. Andrej Studen: Alcoholism: a threat to the survival of a nation : the fight against 

alcoholism in Slovenia in the bourgeois era 

Meta Remec: Sexual diseases betwen science and morality : struggle against sexual diseases 

among Slovene authors and their Italian counterparts in the bourgeois era 

 

Mednarodna znanstvena konferenca Politička upotreba prošlosti; Istorijski revizionizam na 

postjugoslovenskom prostoru. Novi Sad (Srbija), 1.- 2. december 2012. 

Dr. Aleš Gabrič: Dostignuća istoriografije u medijskij slici 

Bojan Godeša: Drugi svetski rat u Sloveniji i pitanje revizije  
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Mednarodni znanstveni simpozij 100 Jahre Kriminologie in Graz, Karl-Franzens-Universität in 

Hans Gross Kriminalmuseum, Graz / Gradec (Avstrija), 18. - 20. oktober 2012 

Dr. Andrej Studen: Die Role der Psychiatrie bei der Beurteilung der strafrechtlichen 

Zurechnungsfähigkeit und die öffentliche Meinung. : Der Laibacher Psychiater und 

Sachverständiger Ivan Robida (1871-1941) 

 

 

10. mednarodna znanstvena konferenca Violence: probing the boundaries, Praga, 15. maj 

2012, panel Violence Stemming from State structures 

Žiga Koncilija: "Not enough of them are done away with, why interrogate them at all - they 

should be lynched": Political Trials in the Post-war Slovenia and Public Comments during the 

1947 Nagode Trial   

 

Mednarodni simpozij Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine, 

Matematična fakulteta Univerze v Beogradu, 20. in 21. september 2012. 

Dr. Jurij Hadalin: Uvid u delatnost slovenačke digitalne humanistike - razvoj portala Istorija 

Slovenije - Sistory i uspostavljanje veb-lokacije Slovenačka digitalna infrastruktura za 

humanistiku i umetnost - SIDIH : digitization of Slovene historical Contents 

 

 

Okrogla miza o Josipu Brozu Titu, organizator Društvo za istinu o NOB i Jugoslaviji, Beograd, 

22. - 24. maj 2012,  

Dr. Zdenko Čepič: Titoizem brez Tita (slovenski pogled – razmišljanje) 

 

Hrvatsko-slovenska doktorska radionica Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišča u Zagrebu, 25. 

maj 2012 

Blaž Babič: Preučevanje obdobja po letu 1990 oz. "koncu zgodovine". 

Dr. Željko Oset: Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti 

 

1.2.3.5 Predavanja in predstavitve 

Dr. Vida Deželak Barič je 8. 2. 2012 v Muzeju novejše zgodovine Slovenije ob razstavi 

Slovenke v obdobju moderne predavala o politični in kulturnoprosvetni vlogi žensk v 

odporniškem gibanju med II. svetovno vojno. 

Dr. Vida Deželak Barič je 26. 1. 2012 v Knjižnici Laško predavala o temeljnih značilnostih 

zgodovinskega razvoja v slovenski novejši zgodovini. 

Dr. Vida Deželak Barič je na vabilo Društva slovenskih izobražencev Trstu; ponedeljkov večer 

6. 2. 2012 predavala o raziskovanju problematike žrtev druge svetovne vojne na Slovenskem 

Žiga Koncilija je 13. 9. 2012 predaval na vabilo Zgodovinskega društva Ljubljana o živalih v 

prvi svetovni vojni.  

Dr. Andrej Studen je na Inštitutu za kriminologijo Pravne fakultete UL predaval o 

kriminalizaciji Romov na prelomu iz 19. v 20. stoletje. 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1228558166233420&rec=4&sid=2
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1228558166233420&rec=4&sid=2
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1228558166233420&rec=4&sid=2
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Dr. Jurij Hadalin je nastopil s prispevkom How can DARIAH help my organisation? na 

DARIAH VCC konferenci v Utrechtu. 

Dr. Andrej Studen je 15. 2. 2012 predstavil knjigo Jožeta Suhadolnika Portretna fotografija 

osebnosti mesta Ljubljana. Dr. Vida Deželak Barič je 30. 5. 2012 predstavila knjigo Matije 

Žgajnarja Zlomljena krila : reševanje zavezniških letalcev na Slovenskem med drugo 

svetovno vojno. Dr. Vida Deželak Barič je 2. 10. 2012 predstavila izdajo virov Zapisniki sej 

najvišjih organov in organizacij 1942-1945 (Dokumenti organov in organizacij 

narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji, 11). Dr. Aleksander Lorenčič je sodeloval na 

predstavitvah svoje monografije 13. 6. 2012 na Ptuju in 28. 11. 2012 na INZ. Dr. Aleš Gabrič 

in avtor dr. Bojan Godeša sta predstavljala knjigo Čas odločitev 12. 1. 2012 v Knjigarni 

Mladinska knjiga v Mariboru. Dr. Peter Vodopivec in avtor dr. Bojan Godeša sta 19. 1. 2012 

predstavljala knjigo Čas odločitev v Knjigarni Konzorcij v Ljubljani , 15. 2. 2012 pa sta isto 

knjigo predstavljala dr. Tone Kregar in avtor dr. Bojan Godeša v Muzeju novejše zgodovine v 

Celju, 10. 4. 2012 pa v Goriškem muzeju v Novi Gorici dr. Branko Marušič in avtor dr. Bojan 

Godeša. 

 

 

1.2.3.6 Drugo strokovno in raziskovalno delo 

 

 

Dr. Aleš Gabrič je kot predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za 

zgodovino in je sodeloval v vseh fazah priprav in izvajanja maturitetnih izpitov iz zgodovine.  

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

bili člani podskupine za zgodovino, ki je delovala v okviru Svetovalne skupine za arbitražni 

sporazum pri Ministrstvu za zunanje zadeve. Za njene potrebe so napisali elaborate. 

V skupini, ki v okviru Muzeja novejše zgodovine Slovenije pripravlja projekt razstave ob 140-

letnici časnika Slovenec, so sodelovali: dr. Jurij Perovšek, dr. Žarko Lazarevič.  

Dr. Nina Vodopivec je sodelovala v raziskavi Globalno učenje v Sloveniji – Raziskava o 

globalnem učenju  v slovenskih osnovnih in srednjih šolah v okviru projekta društva 

Humanitas. 

Dr. Aleš Gabrič je sodeloval v projektu Atrium (Architecture of Totalitarian Regimes of the XX 

Century in Urban Management, ki ga v Sloveniji vodi Fakulteta za arhitekturo UL. 

Dr. Andrej Pančur je 6. 11. 2012 na Medpodjetniškem izobraževalnem centru TŠC Nova 

Gorica vodil delavnico za člane projektne skupine e-svetovanje zahod 2009/2013 o 

tehnoloških vidikih izgradnje geografskih informacijskih slojev na brskalniku nadgrajene 

resničnosti Layar. 

V pripravi razstave Nemci in Maribor : stoletje preobratov, 1846-1946, ki je bila postavljena v 

razstavišču Velika kavarna v Mariboru od 15. 3. do 15. 6. 2012, sta kot strokovna sodelavca 

sodelovala dr. Filip Čuček in dr. Žarko Lazarevič. 

Dr. Damijan Guštin je sodeloval kot strokovni sodelavec pri snemanju dokumentarnega filma 

o Ruskem bataljonu (Producent Rodina, Moskva). 

Dr. Jurij Perovšek je sodeloval v snemanju oddaje Slovenci in prva svetovna vojna, ki jo 

pripravlja TV Slovenija. 

Dr. Andrej Studen sodeluje pri pripravi mednarodnega zbornika Zločin naš svagdašnji / Our 

Daily Crime. Napisal je razpravo o kriminalizaciji Romov. 
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Marko Zajc je poučeval na tečaju za turistične vodnike, ki jih organiziraTIC MO Ljubljana. 

 

Dr. Zdenko Čepič je uredil knjigo Marko Natlačen (1886-1942) : v zgodovinskem dogajanju. 

Dr. Aleš Gabrič je uredil zbornik Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem. 

Dr. Andrej Studen je uredil zbornik Pomisli na jutri : o zgodovini (samo)odgovornosti. 

Dr. Žarko Lazarevič je bil sourednik zbornika Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća – Iz hrvaške 

zgodovine 20. stoletja. 

Dr. Peter Vodopivec je bil sourednik knjige Pierra Milze Zgodovina Italije. 

Dr. Nevenka Troha je opravila končno redakcijo in korekturo knjige La Slovenia durante le 

Seconda guerra mondiale. 

 

Dr. Zdenko Čepič je recenziral učbenik Raziskujem preteklost 9 : učbenik za zgodovino v 9. 

razredu osnovne šole. Dr. Jurij Perovšek je recenziral zbornik Iz hrvatske povijesti 20. 

stoljeća. Dr. Jože Prinčič je recenziral rokopisa Deborah Rogoznica o gospodarstvu cone B 

STO in Aleksandra Lorenčiča Prelom s starim in začetek novega. Dr. Damijan Guštin je 

recenziral knjigo Duncana Hilla Kronika vojne od leta 1914 do danes in več člankov. Dr. Boris 

Mlakar je recenziral rokopis Renata Podbersiča Revolucionarno nasilje na Primorskem : 

Goriška in Vipavska 1941-1945 in Ljube Dornik Šubelj Vloga Ozne za Slovenijo pri prevzemu 

oblasti 1944-1946. 

 

 

1.2.3.7 Infrastrukturni program Raziskovalna infrastruktura slovenskega 

zgodovinopisja 

Vodja infrastrukturnega programa dr. Mojca Šorn 

 

A. Portal Zgodovina Slovenije - SIstory  

V okviru programa RI INZ poteka razvoj dvojezičnega (slovensko-angleškega) prosto- in 

odprto-dostopnega spletnega portala slovenskega zgodovinopisja Zgodovina Slovenije – 

SIstory. Delo, ki ga je v letu 2012 opravila programska skupina, izkazuje realiziran načrt dela 

iz leta 2011. V okviru prvega/vsebinskega dela portala so v letu 2012 člani RI INZ zbirali, 

evalvirali, valorizirali in digitalizirali gradiva, urejali pravne vidike objav na spletni strani, 

inventarizirali metapodatke za njihovo spletno objavo, hkrati pa so se angažirali pri 

programski nadgradnji in vsebinskem popolnjevanju modulov projektov Popisi prebivalstva in 

ZgodovinaLJ. V okviru t. i. drugega dela portala pa so dopolnjevali bazo Zgodovinarski indeks 

citiranosti, ki se ji je preko administracijskega vmesnika v letu 2011 pridružil Inštitut za 

narodnostna vprašanja, v letu 2012 pa Arhiv Republike Slovenije. 

V letu 2012 je portal SIstory zabeležil 57.384 obiskov, ki jih je skupno ustvarilo 28.620 

različnih obiskovalcev, ti so si ogledali 338.886 različnih strani vsebin ― kar pomeni v 

primerjavi z letom 2011 69 % rast števila obiskov, 72 % povečanje števila unikatnih 

obiskovalcev ter 54 % rast števila ogledanih strani. 87 % obiskovalcev na portal dostopalo z 

območja Slovenije, preostalih 13 % pa iz 98 različnih držav. 62,76 % obiskov portala je bilo 

ustvarjenih preko brskalnikov, 19,60 % preko povezav z ostalih sorodnih portalov, 17,64 % 

obiskov je bilo ustvarjenih z neposrednim dostopom.  

Spletni portal slovenskega zgodovinopisja Zgodovina Slovenije – SIstory je od maja 2012 

uporabnikom dostopen tudi kot mobilna spletna aplikacija - Mobilni SIstory. Aplikacija ni 
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mobilna kopija stacionarnega portala SIstory, temveč le njegovo dopolnilo. Uporabnikom 

pametnih telefonov in tabličnih računalnikov omogoča lažji dostop do publikacij, ki so 

objavljene na stacionarnem portalu. Mobilni SIstory je v letu 2012 zabeležil 862 obiskov, ki 

jih je ustvarilo 370 obiskovalcev, pri čemer so si ogledali 2344 strani vsebin. Modul 

ZgodovinaLJ je imel v preteklem letu 512 unikatnih obiskovalcev, ki so si ogledali 1851 točk 

zanimanja. 

 

B. Programska in tehnološka nadgradnja portala SIstory 

V letu 2012 se je RI INZ v sodelovanju z zunanjimi sodelavci intenzivno ukvarjala z 

nadgradnjo metapodatkovnega standarda portala SIstory, ki je uporabljal osnovni Dublin 

Core (DC) metapodatkovni standard (15 osnovnih + nekaj dodatnih elementov za: signaturo, 

menijski sistem ter uravnavo hierarhičnih odnosov med objekti). Zaradi hitrega naraščanja 

metapodatkovnih zapisov v MySQL bazi portala SIstory se je pojavila potreba po razširitvi 

obstoječega metapodatkovnega standarda. Osnovni DC elementi so bili nadgrajeni z elementi 

kvalificiranega DC (skupno 55 elementov), katerim se je glede na priporočila DC Metadata 

Initiative dodalo še nekatere XML in DC atribute, ki zajemajo sheme za kodiranje 

vokabularjev in sintakse. Zaradi pomanjkljivosti DC sheme se je po vzoru projekta HOPE 

(Heritage of the People's Europe) dodalo metapodatkovne elemente za knjižničarsko, 

arhivsko, slikovno in avdiovizualno analogno gradivo. Nadgrajeni portal omogoča prikaz 

digitalnega objekta v več formatih (poleg »klasičnih« PDF in JPEG še ePub, Mobi, XML, TEI 

XML, naložiti je mogoče tudi PNG in TIFF).  

V letu 2012 opravljena nadgradnja nadalje omogoča, da se metapodatke iz MySQL baze 

lahko izvaža kot XML datoteko. Zaradi nadgradnje metapodatkovnega standarda portala 

SIstory je bilo potrebno prilagoditi tudi pravila za kodiranje XML dokumenta, ki jih je kot XML 

shemo RI INZ uskladila s programerji-zunanjimi izvajalci. Za potrebe iskanja po PDF 

dokumentih z iskalnikom Sphinx je celotno besedilo iz optično prebranih slik (OCR) shranjeno 

v MySQL bazi. Nadgrajen portal SIstory uporabniku omogoča, da si to besedilo ogleda v XML 

datoteki. XML elementi in atributi teh datotek so v skladu s prvo stopnjo priporočil TEI (Text 

Encoding Initiative) XML za knjižnice, pri čemer manjka glava TEI dokumenta z metapodatki 

o digitalizirani publikaciji. Te metapodatke se dobi z izvozom iz MySQL baze v XML datoteko 

(skladno s SIstory XML shemo), ki se nato s pomočjo programskega jezika XSLT pretvori v 

TEI XML (skladen z ustrezno TEI Relax NG shemo). Sodelavec RI INZ je napisal osnovni 

XSLT, ki je bil nato nadgrajen s pomočjo strokovnjakov z Inštituta Jožef Stefan.  

 

C. Vsebinska nadgradnja portala SIstory: Avtorskopravni vidik, digitalizacija in 

spletna objava gradiv s poudarkom na metapodatkovni inventarizaciji 

V težnjah za pridobivanje zgodovinopisne literature, virov in drugih gradiv so 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 2012 je bilo skeniranih 30.800 strani, v fazi digitalizacije pa je še nekaj manj kot 

30.000 strani arhivskega gradiva. Pred samo digitalizacijo oziroma objavo gradiv na spletu pa 

RI INZ ni zanemarila avtorskopravnega vidika, saj deluje skladno z Zakonom o avtorskih in 

sorodnih pravicah, edinim pravnim aktom, ki ureja razmerja med nosilci (materialnih) 

avtorskih pravic in spletom. 
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Tudi v letu 2012 vsebinsko popolnjevanje ni bilo vezano le na že obstoječe analogne 

vsebinske sklope, zato sta digitalizacija in spletna objava številnih in raznovrstnih gradiv 

terjali oblikovanje novih sklopov in podsklopov oziroma kreiranje nove menijske strukture. 

Zaradi aktivnega dotoka vsebin je bilo potrebno tudi ažurirati arhivski datotečni sistem za 

shranjevanje vsebin in indeksirati gradiva oziroma vse pdf dokumente, naložene na strežnik, 

za shranjevanje digitaliziranih gradiv in lažji dostop do njih pa je bil v letu 2012 oblikovan in 

redno ažuriran t. i. interni arzenal. Za sekundarno arhiviranje strežnika SIstory sta bila v 

lanskem letu kreirana virtualna strežnika na Amazonu in Arnesu. 

V metapodatkovno bazo portala SIstory je bilo v letu 2012 po vseh DC elementih vpisanih 

oziroma razčlenjenih več kot 400 publikacij, kar je pomenilo členitev več kot 9000 

bibliografskih enot na cca. 150.000 standardiziranih vpisov. 

 

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

Modul Popisi prebivalstva: V sodelovanju z zunanjimi izvajalci – programerji je RI INZ 

koordinirala izdelavo modula za transkribiranje popisov prebivalstva. Podatke iz popisov 

prebivalstva je namreč potrebno v elektronsko obliko prepisati ročno. Ker je za del teh 

podatkov (ime in priimek, bivališče, kraj in datum rojstva) predvideno, da bodo prosto 

dostopni tudi na portalu SIstory, jih je potrebno shraniti v primerni relacijski bazi. Portal 

Sistory je zgrajen na odprtokodni MySQL bazi, za prikazovanje vsebine iz baze na HTML 

spletni strani pa uporablja PHP. Zato je potrebno tudi transkribirane podatke iz popisov 

prebivalstva shranjevati v relacijski MySQL bazi. Ti podatki so nato s pomočjo virtualne 

MySQL tabele (View) prikazani kot enotna tabela s stolpci in vrsticami, ki odraža strukturo 

originalnih tabel iz popisov prebivalstva. To preglednico, ki vsebuje podatke o popisanih 

osebah, je mogoče izvoziti kot XLS datoteko. Podatke iz te datoteke pa je nato mogoče 

poenotiti in standardizirati v skladu s potrebami vsakokratnega raziskovalnega projekta. 

Glede na obstoječo količino podatkov se pri tem lahko uporablja Google Refine. Ker 

transkribirani podatki povsem ustrezajo originalnemu zapisu, lahko vsak uporabnik v skladu s 

svojo raziskovalno hipotezo vedno znova standardizira te podatke, kar zagotavlja trajno 

raziskovalno vrednost transkribiranih podatkov. V skladu z načrtovano nadgraditvijo modula 

popisi prebivalstva je bil narejen vmesnik za transkribiranje popisov prebivalstva preko spleta. 

Ker se variable različnih popisov prebivalstva lahko med seboj zelo razlikujejo, ima 

administrator možnost, da za vsak popis prebivalstva posebej sestavi polja za vpisovanje. 

Zaradi možnosti naknadnega preverjanja pravilnosti transkripta je transkribirana oseba iz 

popisa povezana s konkretno JPG sliko originalne popisne pole. Poleg ohranjene relacijske 

povezave popisanih oseb do slike je v preglednici popisanih oseb ohranjena še relacija med 

tako imenovanim poglavarjem družine in ostalimi družinskimi in drugimi člani ter relacija do 

stanovanjske enote. Podatki o hiši so vpisani v posebni preglednici.  

RI INZ bo k transkribiranju popisov po načelu „crowdsourcing“ pritegnila širši krog 

zainteresirane javnosti, poleg raziskovalcev so na sodelovanje pristali že posamezni arhivisti, 

dogovorjen je tudi razpis seminarskih nalog v okviru podiplomskega študija.  

Poleg popisa prebivalstva Ljubljane iz leta 1830 se je v letu 2012 v bazo vneslo JPG slike in 

osnovne podatke za hiše popisa prebivalstva Ljubljane iz leta 1869 in tretjino popisa 

prebivalstva Ljubljane iz leta 1931. Posamezne podatke o osebah so sodelavci RI INZ 

transkribirali preko administracije. Iz popisa prebivalstva Ljubljane 1869 je bilo 

transkribiranih 1800 oseb s 44.000 podatki, iz popisa 1931 pa 10.900 oseb s skupno 225.000 
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podatki. Obenem se je začelo urejati in dopolnjevati še popis iz leta 1830. Od skupno 16.800 

popisanih oseb so bili dopolnjeni podatki za 2400 oseb. 

Modul ZgodovinaLJ: Projekt ZgoLJ Kongresni, ki ga je RI INZ v sodelovanju z Zgodovinskim 

arhivom Ljubljana začela razvijati leta 2011, se je v lanskem letu vsebinsko z območja 

Kongresnega trga razširil na celotno staro Ljubljano. Sodelavec RI INZ je v letu 2012 

vzpostavil MySQL bazo, v kateri so shranjeni vsi potrebni podatki o slikovnem gradivu, ki se s 

posebej napisano PHP kodo prenašajo v brskalnik nadgrajene resničnosti Layar. Vsi 

metapodatki o slikah so shranjeni tudi v SIstory MySQL bazi. Nova različica aplikacije 

nadgrajene resničnosti ZgodovinaLJ (Zgodovina Ljubljane) je uporabnikom dostopna od maja 

2012. Ker ima brskalnik Layar omejene možnosti prikazovanja vsebine, je RI INZ kot spletno 

aplikacijo na podlagi okolja jQuery Mobile izdelala pametnim telefonom in tablicam 

prilagojene spletne strani in galerije. 

 

E. Zgodovinarski indeks citiranosti (ZIC) 

V letu 2012 je bilo v bazo ZIC vpisanih 5000 citatov, vnosi so se nanašali predvsem na  

publikacije, izdane v letu 2012, indeks pa je bil dopolnjevan tudi s publikacijami iz obdobja 

2005-2011. V skladu s politiko baze ZIC so sodelavci RI INZ 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 (30 enot).  

V letu 2011 se je začel pilotski projekt oddaljenega dostopa do baze ZIC - vzpostavljene so 

bile možnost vnašanja v citatno bazo preko administracijskega vmesnika, pri čemer je 

aplikacija programirana na način, ki omogoča odpravo napak in dvojne vnose. Projektu ZIC 

se je poleg Inštituta za narodnostna vprašanja v letu 2012 pridružil Arhiv Republike 

Slovenije, 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. 

Ker pilotski projekt v letu in pol svojega obstoja ni izkazal nobenih programskih in vsebinskih 

težav, je mogoče pričakovati, da bi bile na podlagi širšega sodelovanja lahko trdno in hitro 

začrtane smernice nadaljnje širitve ZIC.  

 

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

 

V okvir dela RI INZ je od leta 2011 vključen tudi projekt Vzpostavitev nacionalne digitalne 

infrastrukture za humanistiko in umetnost SI-DIH, ki poteka v partnerstvu z RI ZRC SAZU. 

Ogrodje projekta predstavlja izgradnja portala SI-DIH, katerega dolgoročni cilj je postati 

vozlišče slovenske znanstvene digitalne humanistike in spodbuditi raziskovalce k uporabi 

novih tehnologij ter izkoriščanju možnosti, ki jih te ponujajo. V prvi fazi projekta portal 

raziskovalcem ponuja iskalnik po digitalnih vsebinah ter dokumentacijo o trendih na področju 

digitalne humanistike. Preizkusna različica spletišča je bila dokončana v prvi polovici leta 

2012 in za zdaj združuje gradiva dveh največjih portalov/repozitorijev humanističnih vsebin 

na Slovenskem, portala Zgodovina Slovenije - SIstory in spletišča Arzenal (ZRC SAZU). 

Javnosti je bil portal predstavljen 14. junija 2012. Predstavitev je doživela širok odmev (70 

udeležencev), dober odziv je bil tudi na strani potencialnih partnerjev, ki so nakazali željo po 

sodelovanju.  
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V letu 2012 je bila RI INZ v sodelovanju z RI ZRC SAZU nosilec dejavnosti Republike 

Slovenije  v evropskem projektu DARIAH (Digital Research Infrastructure for Arts and 

Humanities), katerega poslanstvo ne sloni izključno na izgradnji enovitega zaključenega 

infrastrukturnega sistema, temveč zainteresiranim partnerjem ponuja predvsem možnost, da 

že znane prakse povežejo pod enotno platformo, ter v popularizaciji uporabe naprednih 

orodij v humanistiki. Strategija DARIAH in s tem tudi SI-DIH je zato ponuditi prostor in okolje 

za pogovor ter homogenizacijo skupnosti razvijalcev ter uporabnikov sodobnih rešitev. V 

skladu z usmeritvijo in srednjeročnim načrtom sodelovanja v DARIAH je bilo se v okviru 

projekta SI-DIH izvedenih več nacionalnih delavnic za popularizacijo digitalne humanistike. 

Prva, ki je bila izredno dobro obiskana (okoli 80 udeležencev), je potekala 18. decembra 

2012 ter je obravnavala vprašanje avtorskega prava v digitalni dobi.  

V okviru DARIAH, ki je v letu 2012 prešla v vzpostavitveno fazo ter je v oktobru vložila 

prošnjo za ustanovitev evropskega konzorcija ERIC, slovenska država pa je podpisala 

(Sporazum o nameri, MOU) in s tem omogočila vključitev Slovenije v pravni okvir delovanja 

panevropske infrastrukture, je bilo preteklo leto delovno intenzivno. RI INZ je pripravila 

dvoletni načrt dela na nacionalnem nivoju. V tem času bo Slovenija v okviru DARIAH 

večinoma sodelovala z nacionalnimi dejavnostmi, ki bodo omogočile vzpostavitev dovolj 

velike skupnosti digitalnih humanistov, ta pa enakovreden in stabilen razvoj v koraku z 

evropskimi smernicami in trendi. Na nacionalnem področju so predstavniki treh večjih 

evropskih RI s humanističnega in družboslovnega polja, ki delujejo tudi v slovenskem 

prostoru (DARIAH, CEESDA in CLARIN), zaznali potrebo, da se povežejo in pričnejo enotno 

nastopati. Na tak način bo omogočeno lažje sodelovanje na evropskem nivoju, preprečitev 

podvajanja dela in dosežena sinergija na nekaterih področjih ter ne nazadnje dosežena širša 

publika. Prvi skupni sestanek je bil sklican 14. 12. 2012, svoje delovanje pa nameravajo 

koordinirati tudi v tekočem letu. 

 

 

1.2.3.8 Knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino  

Vodja knjižnice: Igor Zemljič, višji bibliotekar 

V letu 2012 je bila knjižnica, ki ima status javne knjižnice, odprta 249 delovnih dni. Delo je 

potekalo po ustaljenih postopkih.  

 

Nabava gradiva: 

V knjižnici je bilo vpisanih 648 (leto prej 571)  novih knjižnih naslovov v 691 (2011 619 ali 

10% več)  zvezkih in 96 naslovov revij v 150 zvezkih (lani 104 naslovov v 161 zvezkih).  

 

Pregled inventariziranega gradiva  v letu 2012 (izvodi) po načinu pridobitve: 

 

  Monografske 

publikacije: 

serijske publikacije:    

Skupaj: Nakup: 327 45 372 

Zamena: 67 47 114 

Dar: 285 55 340 

Lastna 

izd. 

12 3 15 

Skupaj 691 150 841 
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Načini nabave monografskih in serijskih publikacij v letu 2012: 

 

Knjige:               Revije: 

 

31. decembra 2012 je tako celoten fond knjižnice obsegal: 

 

 

Knjige: Disertacije / Serijske neknjižno      skupaj: 

327

285

0
12

67

 

47

45

55

1

3

Zamena Nakup Dar Stari fond Lastne izd.

 



 

42 

 

elaborati publikacije gradivo 

37.173 

 

189 10.027 17 47.406 

                                                       

Izposoja 

V letu 2012 je bilo v knjižnici vpisanih 424 aktivnih članov, (lepo poprej 418) med katerimi jih 

je bilo na novo vpisanih 119 (v letu 2011 111). V letu 2012 je knjižnica zabeležila po 

podatkih iz COBISS-a 2.894 obiskov, (2011 2.902) kar pomeni minimalni padec obiska. 

Seveda pa v to število pogosto niso všteti sodelavci inštituta, ki so izposojali revije in knjige v 

pisarno ali v čitalnico.   

V letu 2012 smo s pomočjo računalnika izposodili 2.156 enot (lani 2.572). Iz spodnje 

preglednice je 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 3553 
Izposoja na dom  v letu 2009 2.997 943+179 4119  

 Izposoja na dom  v letu 2010 2.317 771+beležka 3.088 
Izposoja na dom  v letu 2011 2.027 771+1996 4023 
Izposoja na dom  v letu 2012 

2.156 777+beležka 3.700 
 

 

V medknjižnični izposoji je bilo izposojenih 33 knjig iz več knjižnic v Sloveniji (brez NUK in 

KOŽ) in 38 iz tujine, knjižnica INZ pa je drugim institucijam posodila 47 knjig. 

 

Strokovno delo 

V bazo COBISS je bilo do 31. 12. 2012 vnešenih že 21.738 (do lani 21.191) naslovov 

bibliografskih enot (ali 31.237 inventarnih enot), kar je po podatkih IZUMa 844 več kot leto 

poprej. V letu 2012 je bilo v vzajemni bazi COBIB kreiranih 364 bibliografskih enot (skupaj z 

OCLC 447), iz nje pa prevzetih 435 zapisov. 

V letu 2012 je bilo oddano v vezavo okoli 30 letnikov serijskih  publikacij, v Arhivu Republike 

Slovenije pa še obnavljajo časnik Slovenec iz časa prve svetovne vojne.  

 

 

 

 

1.2.3.9 Založba Inštituta za novejšo zgodovino 

 

Založba INZ opravlja založniško dejavnost Inštituta, ki je osredotočena okoli treh osi: 

izdajanja znanstvene revije Prispevki za novejšo zgodovino, zbirke Razpoznavanja / 

Recognitiones ter zbirke Vpogledi, v kateri izhajajo zborniki in druga kolektivna dela. 

 

Prispevki za novejšo zgodovino, letnik LII, 2012 
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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 14.000 EUR redno že več kot petdeset let; leta 2012 je 

izšel 52 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 revija objavlja 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 dosegljivi širšemu krogu bralcev in ne 

le ožjim znanstvenim krogom ali posameznim raziskovalcem.  

V letu 2012 sta v skladu s pogodbo s financerjem izšli dve številki revije v dveh posameznih 

zvezkih v obsegu 59,2 avtorskih pol. Večina objavljanih člankov 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. 

 

 

Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones (urednik zbirke dr. Aleš Gabrič) 

 

V letu 2012 so v zbirki Razpoznavanja/Recognitiones izšle tri znanstvene monografije. Vse tri 

so rezultat dela sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino in rezultat dela inštitutskih 

programov in projektov.  

 Razpoznavanja / Recognitiones ; 15  Aleksander Lorenčič: Prelom s starim in začetek 

novega : tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990–

2004).  

 Monografija je prirejena doktorska disertacija, ki jo je avtor zagovarjal marca 2011 na 

Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.  

 Razpoznavanja / Recognitiones ; 16 Jurij Perovšek: Samoodločba in federacija: 

slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920–1941. Monografija, ki obsega 336 

strani, je nastala v okviru inštitutskega programa Idejnopolitični in kulturni pluralizem 

in monizem na Slovenskem v 20. stoletju.  

 Razpoznavanja / Recognitiones ; 17  Jure Gašparič: Državni zbor 1992–2012 : O 

slovenskem parlamentarizmu. 378 strani. Monografija je nastala v okviru 

raziskovalnega projekta Državni zbor Republike Slovenije – slovenski demokratični 

zakonodajni organ 1992-2012, ,  ki ga je sofinanciral Državni zbor Republike 

Slovenije.  

Vsa tri dela so bila realizirana tudi s pomočjo dodatnih sredstev sofinancerjev skozi 

neposredno sofinanciranje knjižnih projektov ali skozi sofinanciranje projekta. Prodaja je 

prvih mesecih po izidu že povrnila del vanje vloženih sredstev.  

Glavni urednik je novembra 2012 sklical letno tiskovno konferenco, na kateri so bile 

predstavljene vse v letu 2012 novitete Založbe INZ. 

 

Zbirka Vpogledi (urednik zbirke dr. Zdenko Čepič) 
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V zbirki Vpogledi, ki je namenjena izdajanju nemonografskih tekstov, predvsem tematskih 

obravnav, so v letu 2012 izšli: 

 Vpogledi 4 Iz hrvatske povijesti  20. stoljeća – Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja 

(sourednik dr. Žarko Lazarevič 

 Vpogledi 5 Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem (ur. Aleš Gabrič). 

 Vpogledi 6 Pomisli na jutri: o zgodovini (samo)odgovornosti (ur. Andrej Studen). 

 

Izven obeh zbirk je v letu 2012 izšla knjiga Marko Natlačen (1886-1942) : v zgodovinskem 

dogajanju (ur. Zdenko Čepič). 

 

 

 

 

1.2.3.10 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), 

 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), dr. Aleksander Lorenčič, 

 

Gostujoča predavanja na univerzah 

 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, dr. Damijan Guštin, dr. Jože Prinčič, dr. Jure 

Gašparič, dr. Aleksander Lorenčič, dr. Jurij Hadalin; poletna šola Creole intensive dr. Nina 

Vodopivec. 

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

Zgodovina, dr. Zdenko Čepič, dr. Jure Gašparič, dr. Filip Čuček 

 

V podiplomskih programih in doktorskem študiju univerz v Sloveniji (Univerza v 

Ljubljani, 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. 

 

Mentorstva 
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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. 

Dr. Jurij Perovšek, dr. Aleš Gabrič in dr. Boris Mlakar so svetovali trem doktorantom na tujih 

univerzah. 

 

Mentorji mladim raziskovalcem  so bili v letu 2012 raziskovalci: dr. Bojan Godeša (Blaž 

Babič), dr. Žarko Lazarević (Janja Sedlaček, Željko Oset), dr. Andrej Studen (Meta Remec), 

dr. Nevenka Troha (Žiga Koncilija). 

 

Dr. Nevenka Troha, somentorica pri doktorski disertaciji Blaža Koncilije: Politični sodni 

procesi kot eno izmed glavnih orodij državne represije na Slovenskem v obdobju Kraljevine 

Jugoslavije (1929-1941) in v prvih letih po 2. svetovni vojni (1945-1953),  Univerza v 

Ljubljani, Filozofska fakulteta, 

 

Dr. Jože Prinčič, 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, 

 

Dr. Žarko Lazarević, somentor pri doktorski disertaciji Marije Počivavšek: Trgovina v Sloveniji 

med obema vojnama. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

 

Dr. Boris Mlakar, somentor pri doktorski disertaciji Jožeta Možine: Začetki oboroženih 

oddelkov protirevolucionarnega tabora v Ljubljanski pokrajini. Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta, 

 

Dr. Andrej Studen, 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,  

Dr. Damijan Guštin, mentor pri magistrskem delu Jureta Kranjca: Lokalni oboroženi spopadi 

v hladni vojni : analize uporabe tankovskih enot. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene 

vede,  

Dr. Damijan Guštin, mentor pri magistrskem delu (bolonjski študij) Polone Markovič: Peticija 

o ukinitvi slovenske vojske : ponovitev Deklaracije za mir iz leta 1991. Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za družbene vede,  

Dr. Damijan Guštin, mentor pri magistrskem delu (bolonjski študij) Viktorja Sluge: Politično 

in vojaško organiziranje Judov v luči antisemitizma v prvi polovici 20. stoletja. Univerza v 

Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 

Dr. Damijan Guštin, mentor pri magistrskem delu (bolonjski študij) Dušana Lazarja: Uvedba 

služenja vojaškega roka v TO RS leta 1991.  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.  
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1.2.3.11 Mednarodno sodelovanje z ustanovami in raziskovalci 

 

Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2012 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 2012 podobno kot v prejšnjih letih ohranjali vzpostavljene stike 

in sodelovali z inštitucijami oziroma posameznimi raziskovalci: Hrvatskim institutom za 

povijest (Zagreb), Sveučiliščem v Zagrebu, oddelkom za zgodovino, Geoekonomsko fakulteto 

Megatrend in Filozofsko fakultero, oddelkom za zgodovino Univerziteta Beograd, Institutom 

za savremenu istoriju v Beogradu, Institutom za noviju istoriju v Beogradu, Univerzo v 

Novem Sadu, Institutom za strategijska istraživanja (odeljenje za vojnu istoriju) v Beogradu, 

Inštitutom za balkanske študije v Sofiji, Kriminalmuseum Univerze Karla-Franza 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 in Inštitutom za ekonomsko in socialno zgodovino Karlove univerze v 

Pragi, Filozofsko fakulteto Univerze Hradec Kralove, ATH Bielsko-Biala, Univerzo J.A. 

Komenskega v Bratislavi, Inštitutom za slovanske študije pri Ruski akademiji znanosti v 

Moskvi, European Information and Research Network on Parliamentary History, Oddelkom za 

zgodovino Jugovzhodne Evrope na Humboltovi univerzi v Berlinu, South East European 

Monetary History Network, Euro Atlantic Conflict Studies Working Group, School of Slavic and 

Eastern European Studies Univerze v Londonu, University of AberdeeenIstituto 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, Universita di 

Udine, 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, Archivio storico v Bolzanu, 

Univerzo v Tokiu. 

 

Gostujoči uveljavljeni znanstveniki 

 

Na inštitutu za novejšo zgodovino so v letu 2012 gostovali uveljavljeni znanstveniki: dr. 

Roumiana Prešlenova, dr. Malamir Spasov, dr. Maria Tonkova in dr. Luboš Kačirek. 

 

 

 

 

 

1.2.3.12 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 



 

47 

 

glede družbeno pomembnih zgodovinskih in tudi sodobnih problemov. Nastopanje v medijih 

je v veliki meri odvisno od toka dogajanj in uredniške politike medijev samih, kljub temu pa 

se realizirajo tudi  predlogi podani s strani raziskovalcev. Inštitut opravlja svojo promocijsko 

dejavnost predvsem preko tiskovnih konferenc, okroglih miz in strokovnih posvetovanj. 

 

Urednik zbirke Razpoznavanja/Recognitiones Recognitiones dr. Aleš Gabrič je vodil in 

sodeloval kot predstavitelj na tiskovni konferenci ob predstavitvi šestih knjižnih novitet 

inštituta v letu 2012, ki je bila 28. novembra 2012 na Inštitutu za novejšo zgodovino. 

Kot urednik zbornika Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem je Aleš Gabrič 

sodeloval na več predstavitvah. 

Novinar Radia Slovenija 3 Štefan Kutoš je pripravil intervju z dr. Alešem Gabričem in v njem 

predstavil njegovo raziskovalno delo. Objavljena je bila v okviru oddaje Podobe znanja na 3. 

program Radia Slovenije (Program ARS), 9. marca 2012.  

Goran Tence je pripravil pogovor Čas kakšnih odločitev? z dr. Bojanom Godešo (Radio 

Slovenija 3, Ars humana 5. 3. 2012). 

Dr. Vida Deželak Barič je predstavila zaključne vojaške operacije in politične razmere na 

Slovenskem ob koncu druge svetovne vojne v oddaji Sledi časa 6. 5. 2012 (Radio Slovenija 

1). 

Dr. Aleš Gabrič je bil gost oddaje Intervju, ki jo z izbranimi ob nedeljskih večerih vodi novinar 

Televizije Slovenije Lado Ambrožič (TV Slovenija 1, 1 . aprila 2012, ponovitev2. aprila) 

Dr. Aleš Gabrič kot moderator sodeloval na predstavitvi znanstvene monografije Bojana 

Godeše Čas odločitev, ki je bila 12. januarja 2012 v Mestni knjigarni v Mariboru. 

Dr. Aleš Gabrič je kot soavtor Slovenskega zgodovinskega atlasa sodeloval na predstavitvah 

publikacije 25. januarja 2012 v Pokrajinski in študijski knjižnici  Murska Sobota in 1. marca 

2012 v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu. 

Dr. Aleš Gabrič je kot strokovni sodelavec dokumentarnega filma Gradimo novi svet, ki ga je 

o taborišču na Golem otoku režiral Marko Kobe, sodeloval na okrogli mizi ob promociji filma 

3. februarja 2012 v kinu Dvor v Ljubljani. 

Dr. Marko Zajc je dal več izjav za TV Slovenijo, komentar za časnik Dnevnik, ter intervju 

skupaj z mag. Janezom Polajnarjem časniku Dnevnik. 

Dr. Vida Deželak Barič je nastopila v intervjujih s tematiko projekta žrtve druge svetovne 

vojne in neposredno po njej v časniku Delo 17. 5. 2012, v časniku Dnevnik 12. 6. 2012, na 

spletnem portalu MMC RTV SLO 10. 6. 2012, ter na TV Slovenija 1 26. 6. 2012. 

Dr. Jože Prinčič je dal intervjuje časnikoma Delo (TEŠ 6 in EKK) in Finance (Stane Kavčič). 

Dr. Andrej Studen je bil 10. 11. 2012 predstavljen v oddaji Razkošje v glavi na Radio 

Slovenija 1. 

Dr. Jurij Hadalin, dr. Jure Gašparič in dr. Filip Čuček so 23. 12. 2012 sodelovali v oddaji Strta 

pričakovanja v okviru oddaje Sledi časa (Radio Slovenija 1). 

Dr. Damijan Guštin je podal izjavo o projektu žrtev druge svetovne vojne  RTV Slovenija 1) in 

23. 7. 2012 sodeloval v radijski oddaji posvečeni problematiki žrtev druge svetovne vojne 

(Radio Slovenija 1, Studio ob sedemnajstih. Za Pop TV je podal izjavo o Francu Rozmanu 

Stanetu in sodeloval v oddaji o problemu uhajanja tajnih podatkov v zgodovini in vohunjenju. 

Dr. Damijan Guštin je 4. 4. 2012 sodeloval v oddaji Sledi časa (Štefan Kutoš) s temo 

odporništva in tradicije odporništva.  
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Dr. Jurij Perovšek je dal izjavo o knjigi Samoodločba in federacija (Radio Slovenija 2, 

Kulturnice 29. 11. 2012). 

Dr. Aleksander Lorenčič je bil predstavljen na Radio Ptuj (Naš gost, 21. 6. 2012), kjer je 

govoril predvsem o tranziciji v Sloveniji. 

Dr. Jure Gašparič je 30. 10. 2012 sodeloval v oddaji Knjiga mene briga (TV Slovenija 1) o 

knjigi Bojana Godeše Čas odločitev. 

Dr. Žarko Lazarevič je 28. 4. 2012 dal intervju za časnik Dnevnik. 

Dr. Nina Vodopivec je predstavila temo samoodgovornosti v časniku Dnevnik. 

Dr. Peter Vodopivec je sodeloval v intervjuju v časopisu Pogledi. 

Dr. Jure Gašparič je 14. 12. 2012 sodeloval na pogovoru ob izidu monografije Dvajset let 

slovenskega parlamenta v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije, hkrati pa podal 

izjave za več medijskih hiš. 

Dr. Boris Mlakar je 23. 9. 2012 podal izjavo o položaju primorskih Slovencev za Radio 

Ljubljana. 

 

Promocija dela raziskovalne infrastrukture INZ 

Sodelavci raziskovalne infrastrukture INZ so na spletnih portalih SIstory in SI-DIH redno 

ažurirali modula Novice, ki uporabnikom nudita podatke o vsebinskih in drugih novostih. O 

vseh novostih so bili registrirani uporabniki obveščeni z osebno e-pošto, ostali uporabniki pa 

po t. i. zgo-listi (mailing lista). SIstory in SI-DIH so sodelavci RI promovirali v ustreznih 

publikacijah/medijih ter na sestankih doma in v tujini. RI INZ posnela maja 2012 na predlog 

Zavoda za šolstvo RS posnela predstavitvi film (predstavitev spletnega portala SIstory in 

njegove mobilne inačice ter spletne aplikacije ZgodovinaLJ), namenjen učiteljem in 

profesorjem zgodovine. Marca 2012 je RI INZ organizirala tiskovno konferenco, na kateri je 

predstavila modul ZgoLJ, novico je 2. 3. 2012 objavil portal MMC 

(http://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/dostop-do-zgodovine-ljubljane-z-mobilno-

aplikacijo/278007), intervju z dr. Andrejem Pančurjem (in video posnetek) pa istega dne tudi 

časnik Dnevnik. Dne 28. maja 2012 je recenzijo in predstavitev modula objavila tudi revija 

Moj mikro. Objava podatkov iz modula ZgodovinaLJ na strani Goecaching 

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=ddc7c8f4-7a01-4004-af16-

cbd08c86c060 pa je odličen prikaz ponovne uporabe metapodatkov iz baze SIstory oziroma 

uporabe odprtih podatkov našega sistema s strani zunanjih uporabnikov.  

Skupina RI INZ je bila v letu 2012 odprta za številne sugestije uporabnikov; ker spletni portal 

SIstory ni postavljen statično, temveč deluje kot živ organizem, so popravki, modifikacije in 

razvoj del stalne prakse, s čimer je uporabnikom skoraj neposredno dana možnost 

sodelovanja oziroma soustvarjanja spletne strani, kar skupina ocenjuje kot interaktiviranje 

portala. 

 

 

 

 

1.2.3.13 Uredništva in članstva v strokovnih organih in telesih 

 

Članstvo sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino v uredništvih 

 

http://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/dostop-do-zgodovine-ljubljane-z-mobilno-aplikacijo/278007
http://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/dostop-do-zgodovine-ljubljane-z-mobilno-aplikacijo/278007
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=ddc7c8f4-7a01-4004-af16-cbd08c86c060
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=ddc7c8f4-7a01-4004-af16-cbd08c86c060
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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 

Zgodovinski časopis 

Član uredniškega odbora dr. Žarko Lazarević, dr. Peter Vodopivec 

Historijska traganja, Sarajevo 

Član mednarodne redakcije dr. Aleš Gabrič  

Bankarstvo 

Član uredništva dr. Žarko Lazarevič 

Vojnoistorijski glasnik, Beograd 

Član uredništva dr. Damijan Guštin 

Povijesni zbornik, Osijek 

 Član uredništva dr. Aleš Gabrič 

Megaterend Rewiew 

Član uredništva dr. Žarkko Lazarevič 

Studia Historica Slovenica 

Član uredniškega odbora dr. Jurij Perovšek 

Kronika, časopis za krajevno zgodovino 

Član uredniškega odbora dr. Aleš Gabrič 

Romanian review of financial and banking history 

Član uredništva dr. Žarko Lazarevič 

Zgodovina za vse 

Član uredništva dr. Andrej Studen, dr. Jurij Perovšek 

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, član uredniškega odbora dr. Bojan Godeša 

Zbirka Gordogan 

Članica uredniškega odbora dr. Jerca Vodušek Starič 

Zbirka Zgodovini.ce 
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Član urednik dr. Andrej Studen 

Članstva v strokovnih organih in telesih 

 

Dr. Aleš Gabrič je član in zastopa področje zgodovine v Znanstvenoraziskovalnem svetu za 

humanistiko pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

Dr. Aleš Gabrič je kot predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za 

zgodovino. 

Dr. Mojca Šorn je predsednica Zgodovinskega društva Ljubljana. 

Dr. Marko Zajc je podpredsednik Zgodovinskega društva Ljubljana. 

Dr. Vida Deželak Barič je predsednica nadzornega odbora Zgodovinskega društva Ljubljana. 

Dr.  Nina Vodpivec je nacionalna koordinatorica mreže International Federation for Research 

in Womens'History. 

 

Dr. Žarko Lazarevič je član Executive Comitee Society for Slovene Studies. 

Dr. Andrej Studen je član sveta Zgodovinskega arhiva Celje. 

 

Dr. Aleš Gabrič in dr. Jurij Perovšek sta člana sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije. 

 

Dr. Žarko Lazarevič je član strokovnega sveta Tehniškega muzeja Slovenije. 

 

Dr. Aleš Gabrič je član upravnega odbora Društva učiteljev zgodovine Slovenije. 

Dr. Damijan Guštin je član Znanstvenega sosveta Slovenskega znanstvenega inštituta na 

Dunaju. 

 

Dr. Mojca Šorn je članica komisije za delo z mentorji in osnovnošolskimi učenci Zveze 

prijateljev mladine Slovenije. 

 

Dr. Damijan Guštin je član Državnega odbora za obeležitev 100-letnice 1. svetovne vojne. 

 

Dr. Andrej Studen je član programskega in organizacijskega odbora za pripravo 

mednarodnega znanstvenega posveta Kontaminacije (ZRS Univerza na Primorskem). 

 

Dr. Andrej Pančur je član Delegacije Republike Slovenije za sodelovanje v Mednarodni 

projektni skupini za holokavst. 

 

Dr. Bojan Godeša je član Projektne skupine za raziskovanje diplomatske zgodovine Srednje 

in Jugovzhodne Evrope Centra za evropsko prihodnost pri Ministrstvu za zunanje zadeve 

Republike Slovenije. 
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Dr. Bojan Godeša je član Komisije za podeljevanje nagrad Klio pri Zvezi zgodovinskih društev 

Slovenije. 
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1.2.4.  OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2012 PO  

FIZIČNIH, FINANČNIH IN OPISNIH KAZALCIH 

 

Inštitut za novejšo zgodovino je dosegel s programom znanstvenega in strokovnega dela 

zastavljene cilje, ne pa tudi zastavljenih s finančnim načrtom. Ocena doseganja ciljev 

znanastvenega in strokovnega dela temelji na kvantitativnih in kvalitativnih merilih 

znanstvene in strokovne produkcije raziskovalcev in strokovnih delavcev zaposlenih na 

Inštitutu.  

Zaradi varčevalnih ukrepov za premagovanje krize, ki so bili uvedeni v letu 2012, inštitut ni 

dosegel finančno načrtovanih ciljev, saj je poglavitni financer Javna agencija za raziskovalno 

dejavnost Republike Slovenije skladno z rebalansom proračuna Republike Slovenije uvedla 

ukrepe, s katerimi je zmanjšala financiranje, zato je bil v septembru 2012 sprejet rebalans 

finančnega načrta.  

 

1. Izvajanje raziskovalne in strokovne dejavnosti 

 

Pri izvajanju raziskovalne dejavnosti so bili vsi programi in projekti uspešno izvajani oziroma 

nekateri dokončani. Kvaliteta, obseg in število objavljenih bibliografskih enot, ki jih izkazuje 

bibliografija INZ, odražajo kvaliteto in obseg raziskovalnega in strokovnega dela na 

programih in projektih, ki jih inštitut izvaja. 

V letu 2012 so sodelavci objavili 256 bibliografskih enot. Med njimi so najpomembnejše: 

 8 znanstvenih monografij, od tega ena objavljena v tujini, 

 4 strokovne monografije in učbeniki, 

 26 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov,  

 36 poglavij v znanstvenih monografijah,  

 5 objavljenih prispevkov na znanstvenih konferencah. 

Mladi raziskovalci zaposleni na Inštitutu uspešno izvajajo svoje doktorske študije in imajo 

razen enega potrjene teme doktorskih disertacij. En mladi raziskovalec je uspešno obranil 

doktorsko disertacijo. Vsi preostali že pišejo tekste doktorskih disertacij. 

Zastavljen načrt pridobivanja novih projektov ni bil uresničen. Pridobljen je bil le partnerski 

del v enem projektu ARRS, čeprav so bili prijave projektov izdelane za razpise ARRS (5 

prijav) in razpis HERA (1 prijava), načrtovan projekt na razpis e-storitev pa ni bil vložen 

zaradi zahtevnosti pogojev za sodelovanje na razpisu. .  

Izvedena je bila tekoča posodobitev raziskovalne opreme iz lastnih sredstev, saj je bil razpis 

za sofinanciranje raziskovalne opreme ARRS v letu 2012 ni bil izveden zaradi rebalansa 

državnega proračuna. 

 

2. Finančni kazalci 

V primerjavi z rebalansom finančnega načrta za leto 2012 je bila realizacija celotnih 

prihodkov za 3100 EUR manjša. V primerjavi s predhodnim letom so se prihodki povečali za 

10.900  EUR ali za 1  %. Temu je inštitut moral prilagoditi poslovanje z zmanjšanjem 

odhodkov in porabo rezervacij. 

Infrastrukturne (ustanoviteljske) obveznosti inštitutu so se v primerjavi z leto 2011 zmanjšale 

za izredno povečanje v višini 50.000 EUR iz leta 2011 in so znašale 357.523 EUR. S takšnim 
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obsegom sredstev je inštitut uspel  –  in s prošnjo ARRS za prerazporejeno rabo sredstev za 

plače - zagotoviti sredstva za 6,5 zaposlenih, zagotoviti pokritje stroškov iz dela,  financirati 

vse fiksne stroške poslovanja inštituta ter izvesti načrtovano investicijsko vzdrževanje in 

investicije. 

Inštitut je tudi v letu 2012 v okviru infrastrukturnega programa pridobil sredstva za delovanje 

v ESFRI programu SI-DIH / Dariah, hkrati pa so se zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov 

sredstva za materialne stroške infrastrukturnega programa.  

Pogodbena sredstva obeh raziskovalnih programov v višini 512.604 EUR so se zaradi 

varčevalnega ukrepa obvezne prevedbe v nižji razred A zmanjšala na 458.741 EUR, kar 

predstavlja 10,5 % manj kot v letu 2011. Prihodki za izvajanje projektov so se še dodatno 

zmanjšali zaradi izteka treh raziskovalnih projektov in nepridobitve novih. 

Financiranje pogodbenih obveznosti s strani ARRS je razen omenjenega teklo skladno s 

pogodbenimi roki in redno. 

Prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2012 stagnirali. Glede na ključe opredeljevanja tržne 

dejavnosti so celotne prihodke iz tržne dejavnosti predstavljali prihodki iz naslova oddajanja 

stanovanja. Vrednost sklada vrednostnih papirjev se je v letu 2012 povečala glede na 

začetno stanje za 21.000 EUR.  

 

Na odhodkovni strani je Inštitut v letu 2012 dosegel zastavljen načrt obvladovanja 

stroškov dela, storitev in materiala.  

Stroški dela so dosegli 1.190.687 EUR in so nazadovali, predvsem zaradi omejitev 

izplačevanja redne delovne uspešnosti ter znižanja stroškov dela, ki jih je uvedel Zakon za  

uravnoteženje javnih financ, pa tudi upokojitve enega delavca po Zakonu za uravnoteženje 

javnih financ. Na drugi strani je na njihovo povečanje vplivala razporeditev  na višji delovni 

mesti, ki sta posledica izvolitev v višja naziva. Glede na rebalans finančnega načrta so 

realizirani stroški dela 1500 EUR višji. Stroški dela so se v globalu tako glede na leto 2011 

znižali za  0,7 %. 

Stroške materiala in storitev je Inštitut v letu 2012 omejil na 360.167 7 EUR, kar pomeni 

zmanjšanje za 5.657,34 EUR ali 0,02 % glede na leto 2011 , pri tem so se stroški materiala v 

primerjavi z letom 2011 malenkostno povečali, stroški storitev pa zmanjšali za 0,02 %. 

V letu 2012 je inštitut svojo dejavnost izvajal s številčno zmanjšano kadrovsko zasedbo. 

Mladi raziskovalec je zaključili svoje usposabljanje in mu je prenehalo delovno razmerje, saj 

inštitut nima prostih kapacitet v raziskovalnih programih in projektih za njegovo zaposlitev. 

Zaposlen je bil le za čas enega meseca in pol za izvedbo specifičnega projekta v 

infrastrukturnem programu. Dopolnilno zaposlenemu raziskovalcu pogodba o zaposlitvi v 

oktobru 2012 ni bila obnovljena. En raziskovalec se je upokojil in delovno mesto ni bilo 

zasedeno.  

 

1.2.5 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 

 

Inštitut je v letu 2012 načrtoval 1.631.005 EUR prihodkov. Dejansko jih je pridobil 1.627.862 

EUR Pridobljeni projekt ni mogel nadomestiti zmanjšanja sredstev za raziskovalno dejavnost, 

ki je nastala kot posledica zmanjšanja financiranja programskih in infrastrukturne skupine, 

poleg tega pa so se v letu 2012 zaključili trije raziskovalni projekti. Projekt e-storitev, iz 
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katerega je bilo načrtovana pridobitev dodatnih sredstev zaradi nezmožnosti zadostiti 

pogojem razpisa, ni bil prijavljen. Prijavljeni projekt v razpisu HERA ni bil izbran za 

financiranje. Sredstva iz evropskega infrastrukturnega projekta, ki je v teku, niso bila 

pridobljena, ker še vedno ni bila dogovorjena pogodbena obveza sodelujočega inštitutovega 

raziskovalca. Vsa sredstva za raziskovalno dejavnost niso zadoščala za polno dovoljeno 

obremenitev zaposlenih raziskovalcev in so bile potrebne prošnje za prerazporeditev sredstev 

in poraba rezervacij iz preteklih let. Glede na restriktivno izdelan kadrovski načrt v njegovi 

realizaciji ni bilo odstopanj. 

 

1.2.6 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

 

Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2012 posloval v splošnih okoliščinah recesije in 

gospodarske krize in uvedbe radikalnih ukrepov varčevanja v javnem sektorju, s tem pa so 

se povečevala tveganja nastanka  nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. 

Poslovno leto je inštitut začel z nezadostno pokritostjo raziskovalnih kapacitet raziskovalne 

skupine, ki se je z zaključkom kar treh projektov med letom še poglobila in zahteva nujne 

ukrepe v letu 2013. Pogodbena sredstva so kljub zgornji splošni ugotovitvi prihajala redno in 

v pogodbeni (zmanjšani) višini. 

Da bi inštitut ne zdrsnil v izgubo, je vodstvo na eni strani nadaljevalo že 2010 začet program 

racionalizacije stroškov, seznanjalo s projekcijami glede poslovanja tako resornega 

zastopnika ustanovitelja (MIZKŠ), ARRS, kot tudi upravni odbor. 

Varčevalni ukrepi uvedeni sredi leta 2012 (rebalans državnega proračuna in s tem postavke 

proračuna za raziskovanje in uvedba Zakona o uravnoteženju javnih financ), so terjali 

takojšnje ukrepe. Predvsem se je vodstvo moralo najprej odzvati na zmanjšanje prihodkov 

inštituta. Z delavcema, ki sta izpolnjevala pogoje za upokojitev, sta bila sklenjena sporazuma 

o podaljšanju delovnega razmerja za 2 oziroma 6 mesecev, da se lahko v tem času dokonča 

izvajanje raziskovalnih projektov in programov oz. usposabljanje mladih raziskovalcev. Eden 

od njiju se je upokojil 30. 11. 2012, drugi pa se bo 31. 3. 2013. Pogodba o dopolnilni 

zaposlitvi z enim raziskovalcem ni bila obnovljena. 

Kljub temu da je obstajala nevarnost, da bo zaradi premalo sredstev za raziskovalno 

dejavnost ovirano izvajanje raziskovalnega dela, predvsem pa, da nastanejo presežni delavci, 

je inštitutu uspelo program izvajati brez motenj. Največje poslovno tveganje inštituta je tudi 

v letu 2012 predstavljala kratkoročnost in nepredvidljivost obsega in dinamike pridobivanja 

sredstev iz projektnega financiranja, ki predstavlja 50 % potrebnih sredstev za polno 

zaposlenost raziskovalne skupine inštituta in 35 % sredstev, ki jih je (po stanju ob koncu 

2012) inštitut pridobil iz izvajanja programske in projektne raziskovalne dejavnosti.  

Inštitut je imel v letu 2012 namenskih sredstev za raziskovanje v višini 613 raziskovalnih ur, 

s čemer je zagotovil na raziskovalca povprečno 74,55 % pokritost dovoljene obremenitve 

raziskovalcev iz javnih sredstev (1700 raziskovalnih ur na polno zaposlenega raziskovalca). 

Potreben obseg  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. 
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Cena raziskovalne ure ob predpisani metodologiji še vedno pokriva ceno dela raziskovalne 

skupine le ob upoštevanju povprečne strukture raziskovalcev glede na nazive in plačne 

razrede. Zaradi še višje  nadpovprečne znanstvene kvalifikacije obeh programskih skupin INZ 

(9 znanstvenih svetnikov ob koncu leta 2012, kar pomeni 39 % vseh raziskovalcev), mora 

inštitut vsako leto prositi za dovoljenje za prekoračitev dovoljenih  odstopanj od namenske 

porabe sredstev. Takšno stanje na eni strani lahko vpliva na zmanjševanje kvalitete 

raziskovalnega dela, saj se (pre)malo izdvaja za materialne stroške projektov (zlasti sredstva 

za raziskovanja v arhivih v tujini in nastopov na znanstvenih konferencah), predvsem pa se 

že v osnovi  zmanjšuje prijavljanje primerjalnih ali v širši evropski prostor usmerjenih 

projektov.  

Z ukrepi zmanjševanja sredstev za delovanje javnega sektorja in raziskovalne dejavnosti 

posebej  nastaja tudi nevarnost za nezmožnost plačevanja zaposlenih raziskovalcev. Zaradi 

dlje časa trajajočih kriznih razmer in omejitev proračunskih izdatkov, je skoraj onemogočeno 

zaposlovanje mlajših raziskovalcev po končanem usposabljanju. V letu 2012 inštitut ni mogel 

zaposliti raziskovalca z doktoratom, ki mu je potekla pogodba za mlade raziskovalce. 

Problem nezadostnih sredstev za druge stroške 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 je inštitut zaradi obsega dodeljenih 

ustanoviteljskih obveznosti to obvezo lahko zagotavljal le ob ostri racionalizaciji porabe za 

druge namene. 

V letu 2012 je revizija, ki jo je naročila ARRS, razkrila neporabo sredstev ene programske 

skupine v letu 2010, porabo sredstev za materialne stroške za plačo vodje programa brez 

zaprosila pri infrastrukturni skupini. INZ je  sredstva v  v višini 26.436 EUR kljub dokazovanju 

upravičenosti vzrokov za neporabo, moral vrniti (v dveh obrokih). Uvedeni so bili ukrepi za 

preprečevanje takega vodenja finančnih obračunov in poročanja o porabi sredstev za 

raziskovanje ter podan predlog za spremembo pravilnika ARRS, s katero bi zagotovili bolj 

fleksibilno, a še vedno namensko porabo sredstev raziskovalnih programov in projektov. 

 
 

1.2.7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 

 

Dosežena stopnja gospodarnosti poslovanja je visoka. Prav preudarna in gospodarna raba 

sredstev je omogočila, da smo  poslovno leto zaključiti s polno realizacijo programa in hkrati 

tudi poslovati pozitivno, kljub zmanjšanju prihodkov.  

Z letnim načrtom zastavljeno raziskovalno in drugo strokovno delo je bilo realizirano. Število 

raziskovalnih rezultatov (bibliografskih enot) se je sicer glede na leto 2011 zmanjšalo za okoli 

5 %, vendar pa je še vedno v okvirih srednjeročnega povprečja. Ohranil se je tudi delež 

kvalitetnih raziskovalnih rezultatov (število izvirnih znanstvenih člankov, monografij in delov 

monografij). Gospodarno in po rezultatih učinkovito so bila uporabljena sredstva, dodeljena 

za infrastrukturni program. Prav tako so po načrtu tekla tudi izobraževanja mladih 

raziskovalcev razen enega, kjer je prišlo do zamude, ki pa je obvladljiva.  

Nabava knjižničnega fonda in fonda revij je potekala racionalno, tako da je inštitut nabavljal 

strokovno literaturo z višjo stopnjo prioritete. 
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Postopki nabave so bili vodeni racionalno, izvedeni v skladu z zakonodajo in pravili javnega 

naročanja.  

Gospodarnost poslovanja se odraža tudi na področju stroškov dela. Izplačevane so bile le 

zakonsko in s kolektivnimi pogodbami za javni sektor in raziskovalno dejavnost določene 

plače in drugi prejemki. Stroški za nadurno delo in za povečan obseg dela so bili minimalni.  

Zaradi predpisanih omejitev izplačevanja sredstev za izravnavo plačnih nesorazmerij, redne 

delovne uspešnosti, dodatkov in ostalih omejitev ter zmanjšanja zaposlenih delavcev so bili 

stroški dela zmanjšani, glede na leto 2011 za 0,01 %.  

Učinkovitost poslovanja je bila ob kljub zmanjšanju števila zaposlenih in zmanjšanju 

finančnih sredstev visoka. Zaradi projektne organiziranosti raziskovalnega dela tudi 

raziskovalci INZ vzporedno raziskujejo na več projektih, zaradi 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). 

 

1.2.8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

 

Upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino nadzoruje poslovanje in sprejema program 

dela in finančni načrt ter letno poročilo o delu vključno z računovodskim poročilom. Za 

izvedbo vseh obveznosti in pravilno poslovanje inštituta je bil odgovoren direktor. Poraba 

sredstev poteka v skladu z zakoni in drugimi predpisi, predpisi Javne agencije za raziskovalno 

dejavnost in notranjimi akti. Materialna sredstva pridobljena iz javne službe, se razporejajo 

namensko in porabljajo za namen izvajanja projektov in drugih nalog, kar nadzorujejo tako 

direktor kot vodje programskih, infrastrukturne in projektnih skupin. Sistem nadzora stroškov 

in smotrnega razporejanja sredstev je že utečen in se še izboljšuje. Porabi in njenim 

vsebinskim utemeljitvam prek inštitutovih poročil  sledita tudi Javna agencija za raziskovalno 

dejavnost in MIZKŠ, pa tudi Ministrstvo za finance in Ministrstvo za pravosodje in javno 

upravo.  

Oddajo javnih naročil je vodila uprava s strokovno izdelanimi razpisi. Vsa izvedena javna 

naročila oziroma nabave so bila uspešno zaključena. Prispele ponudbe je pregledovala 

komisija za pregled naročil male vrednosti. Vsa javna naročila so bila pod mejno vrednostjo 

za javna naročila male vrednosti. 

V letu 2012 je bilo notranje revidiranje osredotočeno na pregled poslovanja,  povezanega s 

pred več desetletji podeljenimi krediti delavcem za nakup stanovanja. Ugotovljeno je bilo, da 

takratne uprave niso dosledno izvajale določil kreditnih pogodb, zato je bilo revizorsko 

ugotovljeno pravilno stanje in sklenjene s prejemniki kreditov pogodbe o poravnavi razlike v 

odplačilu kreditov za zadnja 3 leta, kar je po obligacijskem pravu edino mogoče. 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 

izdelal register tveganj. Izdelan je bil načrt integritete, ki ga zahteva zakon o preprečevanju 

korupcije. 
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1.2.9 POVZETEK POROČILA NOTRANJEGA REVIZORJA 

 

Notranje revidiranje je urejeno s svetovalno pogodbo, sklenjeno s pooblaščeno 
državno  notranjo revizorko.  

V letu 2012 je bil opravljen notranji revizijski pregled na področjih obračunov stanovanjskih 

kreditov, ki so bili dodeljeni delavcem pred 20 in 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. 

Uspelo je tudi najti strokovnega sodelavca, ki je bil sposoben strokovno neoporečno izvesti 

obračun zaostalih obresti in s tem ugotovitve dolgovanih zneskov. 

 

1.2.10 DRUGA POJASNILA 

 

a) Poročilo o realiziranih stroških materiala in storitev, stroških dela in drugih 

stroških 

 
Stroški materiala so v letu 2012 znašali 45.488 EUR in so se v primerjavi z letom 2011 
povečali za 1.150,54 EUR. Glavnino materialnih stroškov predstavlja nakup letnega fonda 
knjižničnega gradiva in nakup pisarniškega materiala.  
Struktura materialnih stroškov je izkazana v grafičnem prikazu:  
 

 
 
 
Stroški storitev so v letu 2012 znašali  314.679 EUR in so se v primerjavi z letom 2011 znižali 

za 6.807,8800 EUR. Struktura storitev je izkazana v grafičnem prikazu:  
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Stroški dela so tudi v letu 2012 predstavljali glavnino vseh stroškov inštituta. Zaradi ukrepov 

zakona o  uravnoteženju javnih financ, se je plačni sistem na eni strani normaliziral, ker so 

bile odpravljena plačna nesorazmerjaUčinek znižanja plač po ZUJF za zaposlene na INZ  je  

znašal -1,16% oz.13.964,58 nižje stroške dela (plače, prispevke in druge stroške zaposlenih) 

v primerjavi z realizacijo 2011.. Povprečno število zaposlenih se je v letu 2012 znižalo. 

Napredovanja so se izvajala v skladu z veljavno zakonodajo izključno pri premestitvah na 

druga delovna mesta v zvezi z izvolitvami v višje znanstvene nazive.  

Vrednost celotne amortizacije je ob zaključnem računu znašala 36.777 EUR. V stroških 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 prihodki v višini  36.857 EUR so nastali zaradi porasta 

stanja portfelja v primerjavi z letom 2011. Drugi odhodki so bili oblikovani zaradi uskladitve 

registra osnovnih sredstev z glavno knjigo. 
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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 
uporabljen

a 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 

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 
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c) Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih 

Glede splošno finančno stanje Inštituta in še posebej na uvedene varčevalne ukrepe za javni 

sektor je bilo realizirano le najnujnejše investicijsko vzdrževanje; hkrati je bil s prošnjo za 

prerazporeditev ustanoviteljskih obveznosti delež za investicijsko vzdrževanje zmanjšan v 

korist nujnih stroškov delovanja inštituta. Za tekoče leto je bilo opuščeno investicijsko 

vzdrževanje v prostorih knjižnice INZ, čeprav se ocene potrebnosti ni spremenila. K temu je 

prispevala tudi negotovost glede izvedbe protihrupne izolacije, saj je zaradi delovanja 

drugega uporabnika stavbe zvočno preobremenjenih pet prostorov.  

Izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje čajne kuhinje, uvedena klimatizacija več najbolj 

toplotno obremenjenih prostorov, nabavljene pa tudi omare za ureditev arhiva inštituta, za 

katerega ni mogoče zagotoviti primernega prostora v kletni etaži. 

 
 

d) Analiza kadrovanja, kadrovske politike in izobrazbena struktura zaposlenih 

 

Kadrovska politika inštituta za novejšo zgodovino sledi izhodiščem njegovega znanstvenega 

in 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. 

Dne 31. maja 2012 je začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Ur.l. št. 

40/2012) ter na podlagi omenjenega zakona tudi Aneks h kolektivni pogodbi za raziskovalno 

dejavnost. Zakon in aneks sta prinesla med drugim spremembe na področju plač, povračil 

stroškov in drugih prejemkov zaposlenih, ki jih je inštitut  dosledno upošteval.  

V letu 2012 inštitut ni zaposlil nobenega novega raziskovalca, niti ne mladega raziskovalca.  

Zaradi starostne strukture raziskovalne skupine se vsako leto bolj postavlja potreba po 

postopni obnovi raziskovalne skupine z mlajšimi raziskovalci, saj je v letu 2012 znašala 

povprečna starost raziskovalne skupine 42,7 let.  

V upravi – infrastrukturi ni bila načrtovana, niti ne izvedena nobena zaposlitev.  

 

Struktura zaposlenih na Inštitutu za novejšo zgodovino 

 
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2012 
 

 Nedoločen čas Določen čas SKUPAJ 

Redno zaposleni raziskovalci 18 4 22 

Dopolnilno zaposleni raziskovalci / / / 

Mladi raziskovalci / 4 4 

Strokovno osebje 3 / 3 

Tehnično osebje / / / 

Administrativno osebje 4 / 4 

SKUPAJ 25 8 33 

 

* Pri številu zaposlenih je med »administrativnim osebjem« upoštevan tudi direktor. 
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Število zaposlenih raziskovalcev glede na spol 
 

Stopnja izobrazbe Skupaj M Ž 

doktorat znanosti  20* 16 4 

magisterij 1  1 

visoka izobrazba 8 3 5 

višja izobrazba    

srednja izobrazba 3 1 2 

nepopolna srednja izobrazba 1  1 

OŠ    

SKUPAJ: 33 20 13 

 
*Direktor je upoštevan v rubriki »doktorat znanosti«. 
 

V letu 2012  je bilo  zaposlenih 33 delavcev, kar glede na leto 2011, ko je bilo zaposlenih 36 

delavcev, pomeni 11,8 % zmanjšanje števila zaposlenih. En raziskovalec se je upokojil, 

delovno razmerje je bilo prekinjeno mlademu raziskovalcu po zaključku študija in dopolnilno 

zaposleni raziskovalki po izteku pogodbe.  

Na podlagi določil ZUJF je  raziskovalcu, ki se je predhodno že upokojil za polovični delovni 

čas, prenehalo delovno razmerje po izteku dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja. Z 

eno raziskovalko, ki je v letu 2012 prav tako izpolnila pogoje za upokojitev, pa je bil sklenjen 

dogovor  o nadaljevanju delovnega razmerja do 31. marca 2013. 

Zaradi premajhnega števila raziskovalnih ur in s tem premajhnega financiranja, so bili v letu 

2012 zaposleni trije raziskovalci za krajši delovni čas od polnega. 

Dva raziskovalca sta bila izvoljena v višji znanstveni naziv. S tem sta pridobila pravico do 

razporeditve na drugo delovno mesto in plače v skladu s pridobljenim višjim nazivom, ker je 

bila pridobitev višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, za katerega sta 

sklenila pogodbo o zaposlitvi. 

V skladu z Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 – ZDIU12 (Ur. l. št. 

110/2012), je v letu 2012 izpolnilo pogoje za napredovanje sedem zaposlenih. Pravico do 

plače v skladu z višjim plačnim razredom bodo pridobili 1. junija 2013 oziroma v skladu z 

veljavno zakonodajo. 

Izobraževanje 
Na seminarjih so se funkcionalno izobraževali dr. Damijan Guštin, Anita Rus in Tajca Koruza. 

Inštitut za novejšo zgodovino ima sklenjeni pogodbi z delavcema o podiplomskem 

izobraževanju.  

Z zaposlenimi v letu 2012 ni bila sklenjena nobena pogodba o izobraževanju. 

 
e) Poročilo o učinkih ZUJF v letu 2012, razčlenjeno na posamezen ukrep 
 
Zakon za uravnoteženje javnih financ je učinkoval na več področjih dela inštituta. Pozitivno je 

lahko oceniti njegove posledice v poenostavitvi izvajanja plačnega sistema, kar bo imelo 
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dolgoročne posledice v prihrankih računovodskih in revizijskih opravil. Vendar pa kljub na 

prvi pogled napovedanemu velikemu zmanjšanju plač za 8 %, stroškov dela ni bistveno 

zmanjšal, saj se je zmanjšanje vrednosti plačnih razredov skoraj izenačilo z učinkom odprave 

plačnih nesorazmerij. Tako inštitut beleži le 1,16 % zmanjšanje stroškov plač na letni ravni. 

Prav tako so se močno zmanjšali stroški regresa za letni dopust, za kar 69,79 %, povračila za 

prehrano so se zmanjšala za  4,52 %; pri potnih stroških pa inštitut beleži celo porast, 

vendar zato, ker sta se dva delavca preselila v bolj oddaljene kraje. 

Ureditev, ki jo je ZUJF predpisal za delavce, ki so izpolnili pogoje za upokojitev, je prinesla 

možnost hitrejšega mehkega zmanjševanja zaposlenih delavcev. Inštitut je glede na oceno 

finančne situacije to možnost uporabil v obliki dogovora z dvema delavcema o podaljšanju 

zaposlitve v namen, da dokončata še potekajoča dela, kar bi sicer lahko imelo velike 

posledice glede obsega in kvalitete izvedbe raziskovalnega dela. V letu 2012 je ta ukrep 

prinesel učinek ene mesečne zaposlitve s polovičnim delovnim časom, pričakujejo pa se 

bistveno večji učinki v letu 2013. Vendar pa je to določilo tudi poslabšalo medčloveške 

odnose, sprva zaradi vrste nepojasnjenih vprašanj samega postopka, kar se je odrazilo tudi v 

problematiziranju zadevnega določila pred ustavnim sodiščem.  

Prav tako je bilo dvorezno ukrepanje glede izplačila letnega regresa. Inštitut je upošteval 

navodila in izplačal z zakonom določen zmanjšan regres.. Pritožb delavcev inštituta na 

izplačilo ni bilo, vendar prav tako nekatere zahteve glede povračila razlike med izplačanim 

regresom in s kolektivno pogodbo določeno višino regresa, ki še potekajo, nakazujejo 

tveganje takšnega zakonskega ukrepanja. 

  

 

f) Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 

 

Inštitut za novejšo zgodovino je v skladu s svojim strateškim ciljem pri ravnanju s stvarnim 

premoženjem, zagotavljal predvsem primerne delovne prostore 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 2012 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 MIZKŠ za nedoločen čas. 

Poslovni prostori na lokaciji Kongresni trg 1 obsegajo 1423 m2.  

V lasti imamo etažno stanovanjsko enoto za službene potrebe delavcev, ki imajo stalno 

bivališče 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 
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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 2012 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 

stanovanje Molniške čete 
11, Ljubljana 

 27,87 m2 Oddano v 
najem 
delavcem INZ 

1. 4. 2012-
31. 3. 2013 

 
Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2012 oddal stanovanje, last inštituta, v najem delavcu 

inštituta. Najemna pogodba z najemojemalcem je potekla 31. 3. 2012. Postopek ponovne 

oddaje je bil izveden v obliki internega razpisa. Z oddajo v najem  je soglašal upravni odbor 

inštituta. Najemnina je določena v skladu s podobnimi stanovanjskimi prostori. Najemnina je 

primerljiva  z 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 hlajenje 

poslovnih prostorov. Načrt nabave raziskovalne opreme je bil v skladu s srednjeročnim 

načrtom. 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 
2012 

Računalniška oprema Dopolnitev 
računalniškega 
sistema INZ in Portala 
Slovensko 
zgodovinopisje 

6.832  EUR 100 % lastna 
sredstva 
 

 
Načrtovana investicijsko-vzdrževalna dela obnove knjižnice,  je bila zaradi objektivnih 

razlogov – neudeležbe upravljavca - prenesena v leto 2013. 

 

 
 
 
Tabela 5 Investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme v letu 2012 
 

Prioriteta Opis in vrsta del Obdobje Vrednost v letu Viri sredstev v 
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2011 letu 2012 

 Dobava in 
montaža klima 
naprav 

Avgust 2012 7.836, 84 EUR namenska 
sredstva ARRS 

 
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 s 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. Okvirna Okvirna Vrsta Predvidena Predviden Ekonomska 
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številka lokacija velikost v 
m2 

nepremičnine sredstva v 
EUR 

čas 
trajanja 

utemeljenost 

 0 0 0 0 0 0 

 
Obrazec št. 4: Oddaja v najem za zemljišča 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 

 
 
 
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. Parcelna Katastrska Orientacijska Metoda Ekonomska 

Zap. 
številka 

Parcelna 
številka 

Katastrska občina in 
šifra katastrske 
občine 

Predvidena 
mesečna 
najemnina 

Metoda 
oddaje v 
najem 

Ekonomska 
utemeljenost 

 0 0 0 0 0 
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številka številka občina in 
šifra 
katastrske 
občine 

vrednost razpolaganja utemeljenost 

 0 0 0 0 0 

 
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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1.3. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
 
 
1.3.1. BILANCA STANJA na dan 31.12.2012 
 

     v EUR (brez centov) 
členitev 
skupine 
kontov 

naziv skupine kontov 
Oznaka 
za AOP 

Znesek 

realizacija 
2012 

realizacija 
2011 

1 2 3 4 5 

 SREDSTVA      

 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 354.702 356.518 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 28.447 28.447 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 16.570 10.881 

02 NEPREMIČNINE 004 25.697 25.697 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 11.107 10.336 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 390.769 396.850 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 352.206 342.171 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 285.413 263.668 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 4.259 5.244 

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) 

012 522.596 639.851 

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

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 143.682 102.861 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 2.173 7.988 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

017 175.457 131.229 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 200.000 390.000 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 837 7.666 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 447 107 

 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) 032 877.298 996.369 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 
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nadaljevanje                           v EUR (brez centov) 

členitev 
skupine 
kontov 

naziv skupine kontov 
Oznaka 
za AOP 

Znesek 

realizacija 
2012 

realizacija 
2011 

1 2 3 4 5 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV      

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

034 451.922 577.003 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 76.440 105.966 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 19.164 14.451 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 16.241 22.703 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

039 19.757 41.633 

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 043 320.320 392.250 

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

044 425.376 419.366 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 3.183 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 

056 419.366 419.142 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 2.827 224 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

 
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 877.298 996.369 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 
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1.3.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV  
od 1.1.2012 do 31.12.2012 
 
                    v EUR (brez centov) 

členitev 
kontov 

naziv konta 
oznaka 
za AOP 

Znesek indeks 
2012 / 
2011 

realizacija 
2012 

realizacija 
2011 

1 2 3 4 5 6 

  

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 

860 1.584.327 1.605.210 99 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.584.327 1.605.210 99 

  

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 - 

  B) FINANČNI PRIHODKI 865 36.857 6.298 585 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 3.458 5.456 63 

  

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 3.220 0 - 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 - 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 3.220 0 - 

  D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 1.627.862 1.616.964 101 

  

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 360.167 365.824 98 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  872 0 0 - 

460 STROŠKI MATERIALA 873 45.488 44.337 103 

461 STROŠKI STORITEV 874 314.679 321.487 98 

  F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 1.190.687 1.204.652 99 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 940.329 952.648 99 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 151.570 153.795 99 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 98.789 98.209 101 

462 G) AMORTIZACIJA 879 36.777 19.189 192 

463 H) REZERVACIJE 880 5.695 0 - 

465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 881 5.006 4.199 119 

467 K) FINANČNI ODHODKI  882 0 22.443 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 26.437 4 660.916 

  

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 266 429 62 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 - 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 266 429 62 

  

N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 1.625.035 1.616.740 101 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV  (870-887) 888 2.827 224 1.262 

  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 (891=888-890) 

891 0 224 - 

del 80 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka (892=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 31 33 95 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 100 
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1.3.2  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV  
od 1.1.2012 do 31.12.2012 
 
                 v EUR (brez centov) 

členitev 
kontov 

naziv konta 
oznaka 
za AOP 

znesek 

realizacija 
2012 

načrt       
2012 

1 2 3 4 5 

  

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 

860 1.584.327 1.609.505 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.584.327 1.609.505 

  

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 

  B) FINANČNI PRIHODKI 865 36.857 20.500 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 3.458 1.000 

  

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 3.220 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 3.220 0 

  

D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 1.627.862 1.631.005 

  

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 360.167 360.280 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 45.488 34.613 

461 STROŠKI STORITEV 874 314.679 325.667 

  F) STROŠKI DELA  (876+877+878) 875 1.190.687 1.189.166 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 940.329 948.132 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 151.570 152.349 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 98.789 88.686 

462 G) AMORTIZACIJA 879 36.777 51.580 

463 H) REZERVACIJE 880 5.695 0 

465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 881 5.006 3.542 

467 K) FINANČNI ODHODKI  882 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 26.437 26.437 

  

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 266 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 266 0 

  

N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 1.625.035 1.631.005 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 2.827 0 

  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 (891=888-890) 

891 0 0 

del 80 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka (892=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 31 32 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 
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1.3.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
VRSTAH DEJAVNOSTI  od 1.1.2012 do 31.12.2012 
 
                                 v EUR (brez centov) 

členitev 
kontov 

naziv konta 
oznaka 
za AOP 

Prihodki in odhodki za 
izvajanje javne službe 

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

realizacija 
2012 

realizacija 
2011 

realizacija 
2012 

realizacija 
2011 

1 2 3 4 5 9 10 

  

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 

660 1.581.527 1.602.770 2.800 2.440 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 1.581.527 1.602.770 2.800 2.440 

  

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 

  B) FINANČNI PRIHODKI 665 36.857 6.298 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 3.458 5.456 0 0 

  

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

667 3.220 0 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 3.220 0 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI  (860+865+866+867) 670 1.625.062 1.614.524 2.800 2.440 

  

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

671 359.861 364.154 306 1.670 

del 466 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA  

672 0 0 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 45.488 44.337 0 0 

461 STROŠKI STORITEV 674 314.373 321.487 306 0 

  F) STROŠKI DELA  (876+877+878) 675 1.190.687 1.204.652 0 0 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 940.329 952.648 0 0 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 151.570 153.795 0 0 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 98.789 98.209 0 0 

462 G) AMORTIZACIJA 679 36.006 18.419 771 770 

463 H) REZERVACIJE 680 5.695 0 0 0 

465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 681 5.006 4.199 0 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI  682 0 22.443 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 26.437 4 0 0 

  

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

684 266 429 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 266 429 0 0 

  

N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

687 1.623.958 1.614.300 1.077 2.440 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV  (870-887) 688 1.104 224 1.723 0 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 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 (891=888-890) 

691 0 224 0 0 

del 80 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (892=889+890) oz. 
(890-888) 

692 0 0 0 0 

  

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

693 0 0 0 0 
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1.3.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
VRSTAH DEJAVNOSTI od 1.1. 2012 do 31.12.2012 
 
                               v EUR (brez centov) 

členitev naziv skupine kontov 
Oznaka 
za AOP 

Prihodki in 
odhodki za 
izvajanje 

javne službe 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje 
blaga in 

storitev na 
trgu  

načrt 2012 načrt 2012 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  (861+862-863+864) 660 1.607.005 2.500 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 1.607.005 2.500 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

662   0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

663   0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  664   0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 20.500 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 1.000 0 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 667   0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668   0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669   0 

  D) CELOTNI PRIHODKI  (860+865+866+867) 670 1.628.505 2.500 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 671 358.550 1.730 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  672   0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 34.613 0 

461 STROŠKI STORITEV 674 323.937 1.730 

  F) STROŠKI DELA  (876+877+878) 675 1.189.166 0 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 948.132 0 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 152.349 0 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 88.686 0 

462 G) AMORTIZACIJA 679 50.810 770 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465  J) DRUGI STROŠKI 681 3.542 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI  682 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 26.437 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 684 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

687 1.628.505 2.500 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV  (870-887) 688 0 0 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV  (887-870) 689 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0   

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

691 0   

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

692 0   

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

693 0   
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1.3.4 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
NAČELU DENARNEGA TOKA  od 1. 1. 2012 do 31. 12 . 2012 
 

V EUR (brez centov) 

členitev 
kontov 

naziv konta 
oznaka 
za AOP 

Znesek 

realizacija 
2012 

realizacija 
2011 

1 2 3 4 5 

 I. SKUPAJ PRIHODKI  (402+431) 401 1.489.889 1.781.836 

 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  (403+420) 402 1.487.089 1.779.396 

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

403 1.448.790 1.743.864 

 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna  (405+406) 404 1.448.790 1.743.864 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  405 1.448.790 1.743.864 

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

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

407 0 0 

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

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

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

410 0 0 

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

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

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

413 0 0 

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

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

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

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

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

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

419 0 0 

 
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 

420 38.299 35.532 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 8.115 18.803 

del 7102 Prejete obresti 422 2.041 3.019 

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

423 15.114 3.054 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 3.995 10.656 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 

731 Prejete donacije iz tujine 427 1.081 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 7.954 0 

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 2.800 2.440 

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 2.800 2.440 

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 
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Nadaljevanje                      v EUR (brez centov)  

členitev 
kontov 

naziv konta 
oznak
a za 
AOP 

Znesek 

realizacija 
2012 

realizacija 
2011 

1 2 3 4 5 

  II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 1.636.414 1.808.465 

  

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

438 1.636.096 1.806.025 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim  (440+441+442+443+444+445+446) 439 1.044.849 1.007.478 

del 4000 Plače in dodatki 440 953.952 919.845 

del 4001 Regres za letni dopust 441 7.388 24.452 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 62.321 57.398 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 2.265 3.691 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 2.086 859 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 16.838 1.233 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) 447 176.970 170.880 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 84.810 81.809 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 67.944 65.540 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 575 554 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 958 925 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojn. zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 22.684 22.052 

  

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

453 352.946 436.361 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  454 182.394 205.667 

del 4021 Posebni material in storitve 455 8.333 6.927 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 29.027 35.858 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 0 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 24.236 44.121 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 57.323 54.687 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  460 5.782 5.964 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 4 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 45.851 83.133 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 253 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 13.219 0 

  J. Investicijski odhodki  (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) 470 48.113 191.053 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 Nakup opreme 473 23.883 42.404 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 24.230 148.649 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokument., nadzor, invest. Inženir. 479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  2. ODHODKI IZ NASL. PROD. BLAGA IN STOR.NA TRGU (482+483+484) 481 317 2.440 

del 400 A. Plače in drugi izdat. zaposl.iz naslova prod. blaga in stor. na trgu 482 0 0 

del 401 B. Prisp. delodajalc.  za soc. varn. iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu 483 0 0 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prod. blaga in stor. na trgu 484 317 2.440 

 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  (401-437) 485 0 0 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  (437-401) 486 146.525 26.629 
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1.3.4 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
NAČELU DENARNEGA TOKA  od 1.1. do 31.12.2012 
 

V EUR (brez centov) 

členitev 
kontov 

naziv konta 
oznak
a za 
AOP 

Znesek 

realizacija 
2012 

načrt      
2012 

1 2 3 4 5 

 I. SKUPAJ PRIHODKI  (402+431) 401 1.489.889 1.564.168 

 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  (403+420) 402 1.487.089 1.561.628 

 A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) 403 1.448.790 1.500.537 

 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 404 1.448.790 1.500.537 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 1.448.790 1.500.537 

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

 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 407 0 0 

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

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

 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) 410 0 0 

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

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

 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) 413 0 0 

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

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

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

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

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

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

419 0 0 

 
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 

420 38.299 61.091 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 8.115 7.800 

del 7102 Prejete obresti 422 2.041 2.100 

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

423 15.114 10.000 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 3.995 3.500 

72 Kapitalski prihodki 425 0 29.737 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 

731 Prejete donacije iz tujine 427 1.081 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 7.954 7.954 

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 2.800 2.540 

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 2.800 2.540 

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 
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Nadaljevanje                           v EUR (brez centov) 

č
členitev 
kontov 

naziv konta 
oznaka 
za AOP 

Znesek 

realizacija 
2012 

načrt      
2012 

1 2 3 4 5 

 II. SKUPAJ ODHODKI  (438+481) 437 1.636.414 1.564.168 

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

438 1.636.096 1.563.998 

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

439 1.044.849 1.015.366 

del 4000 Plače in dodatki 440 953.952 936.365 

del 4001 Regres za letni dopust 441 7.388 7.388 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 62.321 58.880 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 2.265 2.033 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 2.086 730 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 16.838 9.970 

 B. Prispevki delodajalcev za socialno varn. (448+449+450+451+452) 447 176.970 174.589 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 84.810 83.745 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 67.944 67.090 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 575 568 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 958 946 

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

452 22.684 22.240 

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

453 352.946 320.877 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  454 182.394 160.846 

del 4021 Posebni material in storitve 455 8.333 8.500 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 29.027 38.100 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 0 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 24.236 21.338 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 57.323 45.090 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  460 5.782 4.097 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 45.851 42.906 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 13.219 0 

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

470 48.113 53.166 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 Nakup opreme 473 23.883 2.500 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 24.230 50.666 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

4208 Študije o izvedljiv.i projekt., projekt. Dokument., nadzor, invest. Inž. 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) 

481 317 170 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposl.iz nasl.  prod. blaga in stor. na trgu 482 0 0 

del 401 B. Prisp. delodaj. za soc. varn. iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu 483 0 0 

del 402 C. Izdatki za blago in stor. iz naslova prodaje blaga in stor. na trgu 484 317 170 

 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) 485 0 0 

 III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 486 146.525 0 
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1.3.5 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 

v EUR (brez centov) 

členitev 
kontov 

NAZIV KONTA 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 

Tekoče leto 
Predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) 550 0 0 

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

551 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569) 560 0 0 

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

561 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE  (550-560) 570 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) 571 0 0 

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

572 0 0 

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

573 146.524 23.227 
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1.3.6 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 
UPORABNIKOV od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 
  

       v EUR ( brez centov) 

členitev 
kontov 

NAZIV KONTA 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 

Tekoče 
leto 

Predhodno 
leto 

1 2 3 4 5 

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 

500 5.300 3.402 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 5.300 3.402 

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 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

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

524 5.300 3.402 

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

525 0 0 
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1.3.7 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 

v EUR (brez centov) 

  
Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

NAZIV 
Oznaka za 

AOP 
 Z N E S E K 

 Prevred-
notenje 
zaradi 

okrepitve  

Prevred-
notenje 
zaradi 

oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 (3-4+5-6-

7+8-9) 
11 12 

 I. Neopredmetena sredstva in 
opredmet. osn. 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 opredm. 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) 

708 433.671 346.959 28.046 0 3.982 3.982 49.728 65.030 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 28.447 10.881 0 0 0 0 5.689 11.877 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 10.337 0 0 0 0 771 14.589 0 0 

F. Oprema 714 379.527 325.741 28.046 0 3.982 3.982 43.268 38.564 0 0 

G. Druga opredm. osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredm. sredstva in opredm. 
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 

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 opredm. osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3.8 STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 
v EUR ( brez centov) 

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL 
Ozna
ka za 
AOP 

 Z N E S E K 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Knjigovods
ka 

vrednost 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
odpisanih 
naložb in 

danih 
posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 

 I. Dolgoročne finančne naložbe 
(801+806+813+814) 

800 263.668 0 75.099 0 53.354 0 285.413 0 285.413 0 

 A. Naložbe v delnice  (802+803+804+805) 801 29.482 0 1.781 0 0 0 31.263 0 31.263 0 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 29.482 0 1.781 0 0 0 31.263 0 31.263 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) 

814 234.186 0 73.318 0 53.354 0 254.150 0 254.150 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 817 147.642 0 0 0 53.354 0 94.288 0 94.288 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 86.544 0 73.318 0 0 0 159.862 0 159.862 0 
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VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL 
Ozna
ka za 
AOP 

 Z N E S E K 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Knjigovods
ka 

vrednost 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
odpisanih 
naložb in 

danih 
posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 
(820+829+832+835) 

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827+828) 

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila finančnim 
institucijam 

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem 
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) 

836 263.668 0 75.099 0 53.354 0 285.413 0 285.413 0 
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1.3.9. 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, v Ljubljani),   

 oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (računalniška oprema, pohištvo, 

pisarniška oprema,   drobni inventar in knjižnični fond).  

 

Stanje sredstev se je v letu 2012 povečalo za 28.046,00 EUR od tega je bilo 15.225,00 EUR 

investiranih v opremo in 12.821,00  EUR v knjižnični fond. 

 

Popis sredstev je bil opravljen po stanju na dan 31. 12. 2012. Za potrebe določanja, 

spremljanja in amortiziranja Inštitut uporablja 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 in upoštevana so 

interna sodila za razmejevanje osnovnih sredstev. Osnovna sredstva so usklajena z 

registrom, poškodovana in funkcionalno neustrezna oprema je bila odpisana in uničena.  

 

Na dolgoročnih finančnih naložbah je izkazana vrednost portfelja, ki je bil oblikovan leta 

2002. Upravljavec vrednostnih papirjev je Nova Ljubljanska banka d. d. 

 

Dolgoročno dana posojila so bila v letu 2012 revidirana. Stanje je bilo konec leta usklajeno z 

novimi aneksi pogodb, preostanek neporavnanih posojil pa v celoti vrnjen v februarju 2013.  

  

Inštitut posluje negotovinsko, denarna sredstva v domači valuti na podračunu UJP ob koncu 

leta 2012 znašajo 143.681,87 EUR. Del prostih denarnih sredstev je bil vezan pri Zakladnici 

RS.  

 

Kratkoročne terjatve do kupcev so v večini zapadle v letu 2013, neporavnanih terjatev do 

kupcev iz prejšnjih let ni odprtih.  

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so sestavljene iz zadnjih 

dotacij za leto 2012  in neizplačanih refundacij za bolniške dopuste in invalidske pokojnine. 

 

Kratkoročno dani depoziti v višini 200.000,00 EUR so namenska sredstva programov in 

projektov, ki bodo porabljena tekom letu 2013 oz. najkasneje do zaključka po pogodbah.  

 

Aktivne časovne razmejitve višini 446,57 EUR zajemajo kratkoročno odložene stroške 

amortizacije.  

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih vključujejo obračunane decembrske plače in povračila, 

izplačana v januarju 2013. Drugih obveznosti do zaposlenih iz prejšnjih obdobij ni izkazanih.  

 

Vse obveznosti do dobaviteljev so poravnane v zakonitem roku. Kratkoročne obveznosti iz 

poslovanja zajemajo  dajatve za davke in prispevke decembrskih plač in v letu 2013 
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izplačane sejnine in avtorskih honorarjev. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta bila deloma že plačane, deloma bodo do konca marca 2013.  

 

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so knjiženi kratkoročno odloženi prihodki, namenjeni 

pokrivanju stroškov raziskovalne dejavnosti, ki bodo nastali v letu 2013 oz. najkasneje do 

zaključka po pogodbah. 

 

Na kontih dolgoročnih rezervacij so izkazana sredstva za neporabljene odstopljene prispevke 

invalidnine, na obveznostih sredstev v upravljanju pa neporabljena namenska sredstva za 

amortizacijo in nerazporejene presežke prihodkov preteklih let.  

 

Inštitut je v letu 2012 posloval pozitivno, presežek leta 2012 znaša 1.104,00 EUR na javni 

službi in 1.723 EUR na tržni dejavnosti.  

 
  
 
1.3.10 OBRAZLOŽITEV NAJVEČJIH ODSTOPANJ GLEDE NA PREDHODNO LETO, 
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 
 
 

Prihodki poslovanja so razdeljeni na prihodke javne službe in prihodke od prodaje storitev na 

trgu. Med tržne so razvrščeni prihodki od najemnin za službeno stanovanje in oddajanje 

sejne sobe. Vsi ostali prihodki so namenjeni pokrivanju stroškov javne službe.  

 

Javna služba je financirana iz sredstev javnih financ, prihodkov od prodaje literature, 

medknjižnične izposoje, donacij za izdajo monografij in prihodkov od odprave rezervacij 

preteklega obdobja. 

Finančni prihodki zajemajo prihodke od obresti, prihodke od spremembe vrednosti terjatev in 

obveznosti po revizijskem poročilu, prihodke od povečanja vrednosti portfelja in prejetih 

dividend. Izredni prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so posledic odpisanih 

obveznosti iz preteklih let in prihodkov za pokrivanje stroškov službene poti delegata 

Projektne skupine za mednarodno izobraževanje, spominjanje in proučevanje holokavsta po 

sklepu vlade RS. Celotni prihodki so bili v primerjavi z načrtovanimi nižji za 0,19 %. 

 Med stroški so najvišji stroški dela, ki predstavljajo 73,27 % celotnih odhodkov Inštituta. V 

primerjavi z načrtom so bili za 1.521 EUR višji, kar je posledica selitve dveh delavcev in s tem 

povezanih nenačrtovanih višjih stroškov povračil prevoza.  

 

Stroški materiala in storitev so bili v mejah načrtovanih. Struktura materialnih stroškov je 

izkazana v grafičnem prikazu:  
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Stroški storitev so izkazani v grafičnem prikazu spodaj:  

 

 
 

Večje odstopanje v primerjavi z načrtovanim se pojavlja pri amortizaciji, ki je bila nižja od 

planirane. To je posledica drugačnega načina vodenja odpisa knjižničnega gradiva, ki je v 

letu 2012 zajet v materialnih stroških in ne med amortizacijo, kot je bilo prvotno načrtovano.  
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Med drugimi stroški so vključeni stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 

članarin, RTV naročnine in podobno. Tudi tukaj se pojavlja nekaj odstopanj, kar pa ni 

zaskrbljujoče, glede na to, da v celoti stroški ne presegajo načrtovanih odhodkov. Vsa 

opisana odstopanja se nanašajo na javno službo.  

 

Pri tržni dejavnosti so odstopanja nastala pri prihodkih, ki so bili višji od načrtovanih zaradi 

nenačrtovanih oddaj sejne sobe, stroški pa so bili manjši zaradi nerealiziranih investicijskih 

vlaganj v stanovanje.  
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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 obvladujejo 

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 pretežnem delu 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 zunanjim izvajalcem 

notranjega revidiranja 

 

V letu 2012 so bile  področju notranjega nadzora izvedene naslednje pomembne izboljšave:  

- izdelan je bil načrt integritete, 
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- dopolnjen je bil register tveganj,  

- izpeljana je bila notranja revizija na delu poslovanja in svetovanje za ureditev 

pomanjkljivosti na področju plač in stanovanjskih posojil delavcem, 

- izpopolnjen je bil nadzor nad načrtovanjem porabe sredstev in porabo sredstev za 

raziskovalne projekte in programe, uredil in izvajal se je sistem odgovornosti nosilcev 

projektov pri upravljanju s sredstvi, podan je bil predlog financerju za ustreznejši način 

namenske porabe sredstev za raziskovanje, 

- uvedeno je bil sprotno spremljanje stroškov, nadzor porabe po stroškovnih mestih. 

 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih 

še ne obvladujemo v zadostni meri:  

-  nihanje in zmanjševanje prihodkov iz izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. 

  

Ukrep: sistematično iskanje možnih virov pridobivanja raziskovalnih projektov, povečano 

prizadevanje za pridobivanje sredstev, opozarjanje MIZKŠ in ARRS na tveganja, ki izvirajo iz 

takega načina financiranja raziskovalne dejavnosti. 

 

- nepopoln nadzor nad kroženjem poslovnih in računovodskih listin 

 

Ukrep: v letu 2013 bo  sprejet ažuriran pravilnik o računovodstvu in pravilnik o kroženju listin 

 
 
Direktor: 
dr. Damijan Guštin 
 

 
 
 


