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1.1 POUDARKI ZA LETO 2013 
 

Število raziskovalnih projektov:  4 

Nosilec: 2 

Sodelujoči JRZ: 2 

Število raziskovalnih programov: 2 

Število projektov iz okvirnih programov EU: 1; 0 EUR 

Število projektov financiranih iz drugih mednarodnih virov: 0 

Trije najpomembnejši dogodki na inštitutu: 

Dne 12. marca 2013 je inštitut priredil skupaj z izdajateljem Publicističnim društvom ZAK ob 
izidu slovenskega prevoda monografije Carla Spartaca Capogreca Fašistična taborišča : 
internacije civilistov v fašistični Italiji (1940-1943) pogovor z avtorjem.  

Dne 21. maja 2013 je Inštitut za novejšo zgodovino predstavil svojo dejavnost in novejše 
znanstvene dosežke na predstavitvenem dogodku v prostorih Slovenskega znanstvenega 
inštituta na Dunaju. 

Dne 11. junija 2013 je na Inštitutu predaval uveljavljeni zgodovinar dr. Antoni Cetnarowitz, 
profesor Filozofsko-zgodovinske fakultete Jagelonske univerze v Krakovu o hrvaškem in 
slovenskem narodnem preporodu v Istri. 

Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti: 

Monografija Aleksandra Lorenčiča Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega 
gospodarstva iz socializma v kapitalizem je bila razglašena za izjemni znanstveni dosežek v 
Sloveniji leta 2012. 

Prva predstavitev znanstvenih rezultatov temeljnega raziskovalnega projekta Slovenija v 
Jugoslaviji na znanstveni konferenci Slovenija v Jugoslaviji 28. In 29. novembra 2013 

Dokončanje in objava prva študije o žrtvah druge svetovne vojne in neposredno po njej za 
eno pokrajino (Zasavje) 

Pet najpomembnejših znanstvenih objav: 

Žrtve druge svetovne vojne v Zasavju [ur. Vida Deželak Barič, Miran Kalšek]. Trbovlje : 
Zasavski muzej, 2012 (izšlo 2013) 

Peter Vodopivec: Francoski inštitut v Ljubljani 1921-1947 /  L'institut français de Ljubljana 
1921-1947. Ljubljana 2013 Razpoznavanja / Recognitiones ; 18. 

Jože Prinčič: Pot so slovenske narodnogospodarske suverenosti 1945-1991. Ljubljana 2013,  
Razpoznavanja / Recognitiones ; 19 
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Jurij Perovšek: O demokraciji in jugoslovanstvu : slovenski liberalizem v Kraljevini 
SHS/Jugoslaviji. Ljubljana 2013, Razpoznavanja / Recognitiones ; 20 

Jože Prinčič: Križ in kapital : premoženje, financiranje in podjetniška dejavnost RKC na 
Slovenskem. Ljubljana : Modrijan, 2013, 310 str.  

Pet najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme: 

V osnovno raziskovalno opremo potrebno za delo Inštituta za novejšo zgodovino sodi 
računalniška strojna in programska oprema ter dostopi do pisnih in elektronskih objav. V  
letu 2013 je Inštitut za novejšo zgodovino nabavil le strojno in programsko opremo potrebno 
za nadomestitev odslužene opreme in izvajanje tekočih nalog (računalniki, prenosni in 
tablični računalniki). 

Število patentnih prijav pri EPO: Glede na dejavnost Inštituta za novejšo zgodovino razvoj 
patentov ne sodi  med predvidene dejavnosti in rezultate dela. 

Število inovacij: Glede na dejavnost Inštituta za novejšo zgodovino razvoj patentov ne sodi  
med predvidene dejavnosti in rezultate dela. 

Število mladih raziskovalcev:  4, dva v raziskovalnem programu Idejnopolitični in kulturni 
pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletjuin dva v raziskovalnem programu Podobe 
gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. In 20. stoletju. 

Število raziskovalcev (zaposleni na dan 31. 12. 2013): 24 

Moški: 17 (brez MR 15) 

Ženske: 7 (brez MR 5) 

Število raziskovalcev vključenih v pedagoški proces:  Raziskovalci Inštituta za novejšo 
zgodovino že vrsto let sodelujejo v dodiplomskih programih 4 univerz v Sloveniji. V 
dodiplomskih programih je sodelovalo 9 raziskovalcev, v podiplomskih in doktorskih pa 7. 

Število odličnih tujih uveljavljenih raziskovalcev gostujočih na JRZ: 0 

Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme: 94,87 % 

Realizacija programa dela v odstotku: Glede na strukturo in obliko programiranih vsebin 
raziskovalnega in ostalega dela je eksaktna ocena v odstotku možna le približno. Glede na 
nedokončano usposabljanje enega mladega raziskovalca ocenjujemo uspešnost na 98 %. 

Delež celotnih prihodkov pridobljenih na podlagi sodelovanja z gospodarstvom: 0 

Število prekinitev pogodb o zaposlitvi na podlagi ZUJF: 2 

Število podaljšanj pogodb o zaposlitvi za zaposlene, ki so izpolnjevali pogoje za upokojitev v 
skladu z ZUJF: 0 

Zmanjšanje števila zaposlenih: 4 
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Odstotek znižanja stroškov dela na podlagi ZUJF, ZIPRS 1314 in Dogovora o dodatnih 
ukrepih na področju plač in drugih storitev v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ 
v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 je predstavljen v spodnji tabeli:  

Tabela : Izračun prihrankov po ZUJF 

 

Pri tem ugotavljamo, da zaradi podatkov na letni ravni ne moremo izkazovati prihranka pri 
obračunu regresa, saj je bil v letu 2013 izveden tudi poračun za 2012, ravno tako ni 
prihranka pri ostalih prejemkih zaposlenih, saj zaradi upokojitev stroški odpravnin povečujejo 
skupne stroške. 

Sredstva za izplačilo razlike med že izplačanim regresom za leto 2012 in bruto zneskom 
regresa v višini 692 EUR skupaj z zamudnimi obrestmi:  18.517,45 EUR 

Izplačane odpravnine v bruto znesku: 23.529,86 EUR 

Pojasnilo o avtorskih pogodbah skladno s 184. členom ZUJF:  

Sklenitev vseh potrebnih avtorskih pogodb za izvajanje raziskovalnega dela in drugih nalog 
inštituta je v letu 2013 predhodno obravnaval in odobril na podlagi predloga poslovodnega 
organa Upravni odbor. 

Pojasnilo o izobraževanju skladno s 185. členom ZUJF: 

Inštitut za novejšo zgodovino v letu 2013 ni sklenil nobene pogodbe o izobraževanju z 
nobenim od delavcev. 

Realiziran presežek prihodkov nad odhodki:  

Po načelu denarnega toka: 199.017,00 EUR 

Po načelu nastanka poslovnega dogodka:  2.930,00 EUR 
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Drugi poudarki: 

Inštitut je v letu 2013 namenil za stroške dela 6,11 % manj sredstev kot mu jih je dovolilo 
razporediti v ta namen Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport glede na izdano 
soglasje k financiranju iz državnega proračuna z dne 28. 10. 2013. 

Direktorju Inštituta za novejšo zgodovino je potekel petletni mandat dne 30. 9. 2013. 
Upravni odbor je dne 20. 6. 2013 objavil razpis za izbiro direktorja Inštituta za novejšo 
zgodovino za obdobje 5 let. V zakonitem roku se je prijavil en kandidat. Upravni odbor je dne 
4. 9. 2013 odločil, da kandidata ne izbere za direktorja Inštituta. Dotedanjega direktorja in 
hkrati prijavljenega kandidata je dne 29. 9. 2013 po pridobljenem soglasju Vlade RS izbral za 
vršilca dolžnosti direktorja do izbire direktorja oziroma največ za 12 mesecev. 

Zoper Inštitut za novejšo zgodovino so delavci zaradi uveljavitve Pravilnika o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Inštitutu za novejšo zgodovino dne 20. 12. 2013 
vložili kolektivno tožbo na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. 
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1.2 POSLOVNO POROČILO 
 

 

A  Zakonske in druge pravne podlage 

 

Inštitut za novejšo zgodovino je javni raziskovalni zavod; ta status je dobil z Odlokom o 
preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod, ki ga je sprejela 
Vlada Republike Slovenije (Ur. l. RS 39/1992), Sklepom Vlade Republike Slovenije o 
spremembi sklepa o preoblikovanju inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod 
(Ur. l. RS 65/1999), Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Inštituta 
za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Ur. l. RS 37/2003), Odlokom o spremembah 
in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni 
zavod (Ur.l.  RS 11/2006) ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o 
preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Ur. l. RS 47/2011). 

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

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-), 

• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS št. 69/2001-UPB2), 
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• 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, Ur. l. št. 21/2013) 

• Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št. 40/2006), 

• 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. Ur.l. št. 21/2013), 

• 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 do 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. 
30/2006), 

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

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

• 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, 96/13, 100/13), 

• Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost 
(Ur.l. RS  št. 4/2011, 40/2011, 40/2013),   

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

• Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne 
dejavnosti (Ur.l.  RS  št. 37/2011, 70/2011, 40/2013), 

• 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), 
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• 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, 35/2013), 

• 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, 120/2007, 
124/2008, 58/2010, 104/2010, 104/2011), 

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

zgodovino. 

 

Drugo: 

• Odlok o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Ur.l. 
RS št. 39/92, 65/99, 37/03, 11/06, 47/11) 

x      Statut Inštituta za novejšo zgodovino,  

• Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS št. 18/1991 s 
spremembami in dopolnitvami), 

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

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

• Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014, 

• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna  ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih  in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna (Ur.l. RS št.  12/2002, 10/2006, 8/2007, 102/2010), 

• Navodilo za pripravo letnega poročila za leto 2013 (MIZŠ, 12. 12. 2013), 

• Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna (Ur. l. RS št. 54/2010), 
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• 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: 

• 58.110 – izdajanje knjig, 

• 58.140 – izdajanje knjig in periodike, 

• 72.200 – raziskovanja in razvojna dejavnost na področju družboslovja in  humanistike, 

• 85.421-   višješolsko izobraževanje, 

• 85.422 – visokošolsko izobraževanje, 

• 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 

• 91.011 – dejavnost knjižnic. 

 

Matični podatki o Inštitutu za novejšo zgodovino 

Register raziskovalnih organizacij: 0501-001 

Matična številka: 5057116 

 

 

B  Dolgoročni cilji Inštituta za novejšo zgodovino 

 

Inštitut za novejšo zgodovino izvaja znanstvenoraziskovalno delo na področju zgodovinopisja. 
Načrtno in kontinuirano izvajanje temeljnega raziskovalnega dela na področju zgodovinopisja 
novejše zgodovine, objavljanje in predstavljanje raziskovalnih rezultatov ter posredovanje 
pridobljenega znanja v višjem in visokem strokovnem ter univerzitetnem izobraževanju 
opredeljuje za svoje poglavitne dolgoročne cilje. Pri tem si zastavlja zlasti sledeče cilje:  
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• 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 člani 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, v kateri imajo osrednje mesto izdajanje znanstvene revije Prispevki za novejšo 
zgodovino, znanstvenih monografij in zbornikov s področja dela inštituta. 

Dolgoročni cilji Inštituta za novejšo zgodovino so v obliki srednjeročnega načrta dela 
operacionalizirani v Srednjeročnem načrtu dela Inštituta za novejšo zgodovino 2009-2014, ki 
ga je v letu 2010 potrdila Vlada RS. 

 

C  Letni cilji Inštituta za novejšo zgodovino 

 

Inštitut za novejšo zgodovino si je za leto 2013 zastavil kot poglavitne cilje: 

• da uspešno izvaja raziskovalno delo v okviru raziskovalnih in infrastrukturnih 
programov in raziskovalnih projektov, ki jih je pridobil na razpisih ARRS in drugih financerjev,  

• da nadalje razvija tako vsebinsko kot tehnološko platformo spletnega portala, ki je 
osrednja točka infrastrukturnega programa, vključno z vključevanjem spletnega portala SI-
DIH, ki je sestavni del mednarodnega ESFRI projekta DARIAH, 

x     da vodi mlade raziskovalce k uspešnemu zaključku izobraževanja 

• da zagotovi uspešno spremljanje in prijavljanje na razpise za izvajanje raziskovalnega 
dela,  

• da da posluje stabilno in zakonito, s presežkom prihodkov nad odhodki. 
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Doseženi rezultati dela 

 

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

Člani programske skupine v letu 2013: dr. Žarko Lazarevič (vodja), dr. Andrej Pančur, dr. 
Andrej Studen, dr. Peter Vodopivec (upokojen sodelavec), dr. Jože Prinčič, dr. Mojca Šorn, dr. 
Nina Vodopivec, dr. Aleksander Lorenčič, dr. Mitja Sunčič, Marta Rendla, Janja Sedlaček (MR), 
Meta Remec (MR). 

V letu 2013 je bila v ospredju raziskovalnega dela programske skupine tema razmerje med 
javnim in zasebnim v gospodarskem in socialnem razvoju v Sloveniji v času zadnjega 
poldrugega stoletja, tako s stališča institucionaliziranih praks kot s stališča neformaliziranih, a 
obligatornih družbenih institucij.  Razmerje med javnim (občasno tudi državnim) in zasebnim 
je eno od osrednjih raziskovalnih vprašanj iz konteksta pojavnih oblik modernizacijskih 
procesov v slovenskem prostoru. Temo smo izbrali na osnovi podmene, da v času družbene 
in ekonomske modernizacije nastopijo velike spremembe oziroma nastopi redefinicija 
javnega in zasebnega na področju ekonomskega in socialnega razvoja. Kot v prejšnjih letih, 
smo tudi v letu 2013 osrednjo raziskovalno temo obravnavali dolgoročno in kontekstualno 
komparativno v polju ekonomske in socialne modernizacije oziroma njune vzročne 
povezanosti. S področja ekonomskega redefiniranja razmerja med javnim in zasebnim smo 
tako analitični presoji izpostavili oblikovanje javnih in zasebnih podjetij s stališča razvojne 
dinamike, funkcij, upravljanja in poslovnega uspeha. To je seveda tudi vključevalo 
raziskovalno razpoznavo pojmovanja (definiranja) javnega in zasebnega v historični 
kontinuiteti in pojavnosti. V okviru raziskovanja razvoja delniških družb so nas zanimala 
vprašanja razmerja med posameznimi deležniki, proces dolgoročnega ločevanja lastništva in 
upravljanja ter s tem povezano vzpostavljanje nadzornih mehanizmov lastnikov. V okviru 
javnih podjetij so bila posebne pozornosti deležna komunalna podjetja, kot najbolj izrazita in 
najbolj pogosta historična oblika javnih podjetij v slovenskem prostoru pred drugo svetovno 
vojno. Raziskovalni napor smo usmerili tudi v vprašanja razmerja med javnim in zasebnim, ki 
v času po drugi svetovni vojni v okviru komunistične družbene najprej evolvira v razmerje 
med državnim in zasebnim, v nadaljevanju pa še v novo vzpostavljeno razmerje med 
družbenim in zasebnim. Če se je v času med vojnama razmerje med javnim zasebnim na 
področju ekonomije oblikovalo v poslovnem dialogu, pa je po drugi svetovni vojni med njima 
obstajala ostra ločnica. Zasebni sektor je bil, navkljub toleriranju v zelo majhnem obsegu na 
področju obrtniškega dela in storitev, močno utesnjen, brez razvojne perspektive. Sestavni 
del modernizacijskih procesov je tudi počasno, a vztrajno spreminjanje potrošniških vzorcev 
in preferenc. Tu smo izpostavili analizo zasebne potrošnje s stališča potrošniških dobrin in 
strukturo javne porabe. Nadaljevali smo z raziskovanjem razmerja med javnim in zasebnim 
ter problematizirali načine, kako misliti ekonomijo oz. izpostavila različne vidike 
ekonomizacije družbe. Ob tem smo analizirani dolgoročne vidike modernizacije, to je 
raziskovalno sledili praksi in ideologiji delegitimiranja občih (družbenih, državnih) interesov v 
navezavi na procese socialnega izključevanja. Posebne pozornosti je bilo raziskovanje 
ekonomske dejavnosti cerkve v historični kontinuiteti. In to cerkve kot posebne družbene 
ustanove, ustanove posebnega prava in specifičnega družbenega položaja, ki je na področju 
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ekonomije delovala na presečišču lastnih interesov, interesov skupnosti vernikov (javni 
interes) kot cerkvenega občestva. V okviru socialnih tematik naslovljene raziskovalne 
tematizacije smo kritičnemu pretresu izpostavili oblikovanje t.i. »meščanske javnosti« in 
njeno spolno pogojenost, ki je za ženske poznala omejitve, saj jih je omejevala na t. i. 
„majhen krog“, v sfero meščanske družine,  aktivnosti meščank zunaj tega kroga pa naj bi 
bile kontrolirane in če le mogoče omejene. Zanimala nas je družina kot jedrna institucija 
civilne družbe, t.i. javno v privatni sferi doma, kot varnega zavetja meščanske družine ter 
vloga in položaj ženske, razpete med svet privatnosti in javnosti. Socialne vidike razmerja 
med javnim in zasebnim smo zaključevali z razmerjem med javno in zasebno higieno, s 
problematizacijo higienizacije na ravni posameznika, bivanjskega okolja in javnih prostorov 
ter s tem povezanih institucionaliziranih norm.  

 

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

 

Člani programske skupine v letu 2013: dr. Jurij Perovšek (vodja), 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, 
mag. Tadeja Tominšek Čehulić, doc. dr. Nevenka Troha in dr. Marko Zajc. 

Programska skupina je nadaljevala izvajanje druge vsebinske in časovne stopnje programa. 
Skladno s celostnim načrtom njegovega izvajanja je nadaljevala razčlembo vprašanja 
razumevanja in uresničevanja demokracije na politično-sistemskem področju (problematika 
oblike vladavine, oblike državne ureditve, parlamentarne demokracije, delovanja parlamenta, 
volilnega sistema, strank, znotrajstrankarske demokracije, razmerja demokracija-monarhija-
republika, delitve oblasti), na področju temeljnih človekovih pravic in svoboščin, na področju 
razumevanja naroda in narodne samoodločbe ter razčlenitve odnosa med svobodo 
posameznika in naroda, in na področju razumevanja demokracije z vidika instituta lastnine, 
soočenja s korporativističnimi družbenimi modeli in totalitarističnimi sistemi moderne 
(komunizem, fašizem, nacizem), ter odnosa do revolucije, vojne in vojske. V okviru 
omenjenih problemskih sklopov je raziskala razmerje med postulati demokratičnosti in 
stopnjujočim nacionalizmom ter vpliv problema strategije vojskovanja (napadalnega, 
preventivnega) na parlamentarizem v avstrijski dobi, razmerje med politiko in demokracijo v 
prvi Jugoslaviji, politično delovanje vrha Katoliške cerkve na Slovenskem in SLS po okupaciji, 
vpliv idejne in politične diferenciacije v odporniškem gibanju na položaj KPS med 2. svetovno 
vojno, obračun z nemško manjšino po vojni, vprašanje zlitja monistične KPJ/KPS in države 
ter s tem povezan strukturno avtoritaren značaj druge Jugoslavije, odnos med kulturo in 
politiko v tem času, in usmeritev politične tranzicije v Sloveniji po letu 1990. Raziskovalna 
spoznanja, dobljena na podlagi opravljenega dela, so pokazala, da je so recepcijo 
demokracije na Slovenskem v času do 2. svetovne vojne večkrat zaznamovale različne 
politične in ideološke prakse, ki so bile v nasprotju z demokratičnimi ideali. Pri tem je prišla 
do izraza ozka in obremenjujoča idejna, politična in stanovsko-samozadostna oziroma 
hierarhično-totalitetna socialna drža Slovencev, ki v sebi ni imela dovolj prostora za 
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uravnovešeno dojemanje drugega. Le-ta je med 2. svetovno vojno živela skozi razmerje med 
slovenskim odporniškim in protiodporniškim idejnopolitičnim in vojaškim polom, pri čemer je 
radikalizem obeh vodilnih političnih sil (SLS in KPS), vsake v svojem polu, rodil totalitarno 
ekskluzivnost v predstavljanju naroda in določanju ciljev njegovega vojskovanja. Misli na 
demokracijo in svobodo posameznika tu ni bilo. Končni vojaški in politični uspeh odporniške 
strani in že med vojno utemeljen ter po vojni uresničen komunistični revolucionarni prevzem 
oblasti leta 1945 je vodil k totalitarizmu v drugi Jugoslaviji, ki se je v začetku 50. let 
preoblikoval v sistem enopartijske diktature. Le-ta se je odražal v fenomenu t. i. partijske 
države, ki se je v okviru monistične komunistične stranke uresničeval še skozi strogo 
partijsko disciplino in centraliziranost (izvajanje direktiv). Leta 1953 je vodilni jugoslovanski 
ideolog Edvard Kardelj ugotovil, da naj bi doba neposrednih revolucionarnih procesov minila, 
s čimer je nastopilo obdobje sistematične socialistične graditve, ko socialistična družbena 
zavest ne bi bila več monopol komunistov. Vendar je do večjih sprememb v vprašanju 
demokracije prihajalo le postopoma in z različno dinamiko, saj je partijska država le počasi 
popuščala. Do novega »srečanja« s sistemskimi vprašanji demokracije je na Slovenskem 
prišlo po letu 1990, ki je skozi politično različno usmerjeno ljudstvo odprlo pot narodni 
samoodločbi in razvojnim izzivom idejnega in političnega pluralizma ter povezovanja 
nacionalne slovenske države v mednarodni politični in vojaški okvir. 

 

 

Infrastrukturni program Raziskovalna infrastruktura Slovenskega zgodovinopisja 
(Sistory) (IP-501) 

Člani programske skupine: dr. Mojca Šorn (vodja), dr. Jurij Hadalin, dr. Andrej Pančur,  
Marta Rendla,  dr. Mitja Sunčič. 

 

Skladno z načrtom dela, ki je vključeval želje in potrebe inštitutskih raziskovalnih programov 
in projektov, je delo članov programske skupine RI INZ v sodelovanju z zunanjimi sodelavci 
temeljilo na naslednjih projektih: 

II. Spletni portal slovenskega zgodovinopisja Zgodovina Slovenije – Sistory (, ki je od maja 
2012 uporabnikom dostopen tudi kot mobilna spletna aplikacija - Mobilni SIstory.  

Razvoj dvojezičnega (slovensko-angleškega) prosto- in odprto-dostopnega spletnega portala 
slovenskega zgodovinopisja Zgodovina Slovenije – Sistory je potekal v skladu z načrtom dela. 
V okviru t. i. prvega/vsebinskega dela portala so v letu 2013 člani RI INZ: zbirali, evalvirali in 
valorizirali gradiva za spletno objavo, spremljali postopke digitalizacije, urejali avtorsko-
pravni vidik gradiv za spletno objavo, ažurirali metapodatkovno (MP) bazo, začrtali in 
koordinirali tehnološko nadgradnjo portala, sodelovali pri programiranju in vsebinski obdelavi 
modula Sejni zapisi Skupščine Socialistične republike Slovenije (1984-1990) in programski 
nadgradnji ter vsebinskem popolnjevanju modula Popisi prebivalstva, pripravili XML datoteko 
za projekt Šolski listi in programsko nadgradili ter deseminirali Nadgrajeno resničnost.  
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Pri objavljanju vsebin portala RI INZ deluje skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih 
pravicah, ki edini ureja razmerja med nosilci (materialnih) avtorskih pravic in spletnimi 
objavami. 

Sodelavci so dopolnjevali bazo Zgodovinarski indeks citiranosti. Bazi se je v letu 2013 preko 
administracijskega vmesnika priključil Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani.  

Obiskanost portala SIstory: Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (UL, 109/2012), 
ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe tehnologij za 
shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni 
napravi uporabnika. Mednje sodijo tudi najpogosteje uporabljena orodja za merjenje obiska 
na strani (Google Analytics), zaradi česar so pridobljeni podatki o obiskanosti in uporabi 
spletnega portala SIstory od skrajnega zakonsko določenega roka za implementacijo novih 
smernic, 15. junija 2013, nepopolni. Do tega datuma je metodologija merjenja obiska 
skladna z dotedanjo prakso, po uveljavitvi zakonsko predpisanih opozoril uporabnikom, ki 
morajo prenos osebnih podatkov tretji osebi eksplicitno dovoliti, pa je podatek o obisku padel: 
Do 15. junija 2013 je 20.856 unikatnih obiskovalcev (od teh 52,48 % novih) 36.578 krat 
obiskalo portal in si pri tem ogledalo 171.023 strani oz. v povprečju 4,68 strani na obisk. 
Povprečen obisk je trajal dobre 4 minute, 49,45 % obiskovalcev si je ogledalo le eno stran, 
kar kaže na dobro indeksiranost portala v spletnih brskalnikih in na učinkovito mrežo 
obveščanja o novih pridobitvah na portalu. Glavnina obiskovalcev je prihajala iz Slovenije 
(85,76%), sledili so obiskovalci iz 85 držav, med njimi so prednjačili uporabniki iz Hrvaške (2, 
18%), Italije (1,94%), Srbije (1,94%) in Avstrije (1,10%).  

Od 15. junija do konca leta 2013 je svoj pristanek za spremljanje obiska podalo le 4111 
unikatnih obiskovalcev, ki so skupaj ustvarili 10.941 obiskov. Glede na trende pa je mogoče 
sklepati, da je vsaj 80 % obiskov ostalo nezabeleženih, oziroma, da je v letu 2013 portal 
SIstory obiskalo več kot 40.000 uporabnikov, ki so ustvarili več kot 70.000 obiskov. Ob 
uvedbi nove direktive je bilo na portalu implementirano drugo odprtokodno analitsko orodje, 
ki ne zbira nedovoljenih osebnih podatkov, a je zaradi tega tudi relativno nenatančno, kot 
obiskovalce npr. zaznava tudi robote in crawlerje spletnih brskalnikov ter drugih uporabnikov 
oz. ne loči med fizičnim in virtualnim dostopom do spletne strani. V obdobju od 15. junija do 
31. decembra 2013 je to analitsko orodje tako zabeležilo kar 107.806 unikatnih obiskovalcev, 
ki naj bi ustvarili 195.832 obiskov in si ogledali 5,591.085 strani. Ker z razpoložljivimi podatki 
trende lahko zgolj nakažemo, ob upoštevanju enake metodologije zbiranja podatkov 
primerjava prve polovice leta 2013 s celotnim letom 2012 izkaže naslednje: V zgolj šestih 
mesecih je portal obiskalo 72,8 % lanskih unikatnih obiskovalcev, ki so ustvarili 63,7 % 
obiskov iz prejšnjega leta. Trend naraščanja je viden tudi, če obdobje primerjamo z drugo 
polovico lanskega leta (13,4 % povečanje obiskov in 20,7 % povečanje števila unikatnih 
obiskovalcev). 

V prizadevanju za pridobivanje zgodovinopisne literature, virov idr. gradiv so v letu 2013 
sodelavci RI INZ vzdrževali in navezovali stike s številnimi ustanovami in uredništvi, ki se 
neposredno ali posredno ukvarjajo z zgodovino. Rezultat sodelovanja je bila: 
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a. digitalizacija več kot 42.000 strani gradiv za vsebinske sklope Viri, Literatura ter Zgodovina 
in šola ter videoposnetkov za sklop Prireditve v minutaži 67 ur, 

b. spletna objava gradiv. V MP bazo portala SIstory je bilo po objavi gradiv na spletu po vseh 
DC elementih vpisanih oz. razčlenjenih skoraj 5.500 bibliografskih enot, kar pomeni več kot 
cca. 100.000 standardiziranih vpisov.  

Tehnološka nadgradnja: V letu 2013 vsebinsko dopolnjevanje portala ni bilo vezano le na že 
obstoječe analogne rubrike, saj sta digitalizacija in spletna objava številnih in raznovrstnih 
gradiv terjali oblikovanje novih sklopov in podsklopov oz. kreiranje nove strukture menijev. 
Nadgrajeno je bilo okolje za delovanje SIstory spletnega mesta: na predelan strežnik SIstory 
je bil nameščen Windows Server 2012, pripravljeno je bilo okolje za replikacijo virtualnih 
strežnikov, izvedena je bila nastavitev replikacije vseh virtualnih strežnikov in migracija 
virtualnega strežnika portala SIstory iz VMware virtualnega okolja v Hyper-V okolje. Na 
SIstory virtualni instanci je bilo povečano diskovno polje (iz 80 GB na 300 GB) in delovni 
spomin (na 1 GB). Za vse PDF dokumente, naložene na strežnik, za shranjevanje 
digitaliziranih gradiv in lažji dostop do njih pa je bil redno ažuriran interni arzenal. Za 
sekundarno arhiviranje strežnika SIstory sta služila virtualna strežnika na Amazonu in Arnesu.  

Na portalu SIstory je programska skupina oblikovala nov razdelek, namenjen vsebinam, ki se 
v partnerstvu s SIDIH oz. DARIAH nanašajo na digitalno humanistiko v Sloveniji. Trenutno so 
v tem razdelku objavljeni dokumentacija, MP sheme in odprtokodni programi, ki nastajajo v 
okviru delovanja RI INZ, mdr. so uporabnikom dostopne XML sheme in XSLT stili, ki so 
nastali v okviru projekta »nadgrajena resničnost«.  

Modul Popisi prebivalstva: Modul je bil v letu 2013 nadgrajen in v svoji končni obliki ne 
omogoča le prepisovanja podatkov o osebah, temveč tudi prepisovanje podatkov o njihovem 
bivališču: enotah (npr. hišah) in podenotah (npr. stanovanj).  

Uvoz podatkov in slik: JPG slike in že prepisane podatke o popisih prebivalstva se v MySQL 
bazo uvaža preko XML dokumentov. Ker je RI INZ od partnerjev dobila večjo količino že 
transkribiranih podatkov (v XLS ali XLSX dokumentih), so člani skupine zasnovali proces, s 
katerim je mogoče že transkribirane podatke pretvoriti v XML shemo, ki je primerna za uvoz 
v modul. Po uspešnem poskusnem uvozu dela popisa prebivalstva okraja Novo mesto iz leta 
1869 je bil napisan ustrezni XML dokument za uvoz 15.229 slik popisnic in pripadajočih 
podatkov iz prve in druge tretjine popisa prebivalstva Ljubljane iz leta 1931. RI INZ je od ZAL 
prejela že prepisane podatke popisa prebivalstva iz okraja Novo mesto iz leta 1869 (1832 hiš, 
pripadajoča živina in 10.580 oseb). Podatki so bili pregledani, urejeni in dopolnjeni v skladu s 
potrebami relacijsko povezanih podatkov, ki so bili naknadno prečiščeni, delno 
standardizirani in iz XSL dokumenta pretvorjeni v 9 (za vsako občino okraja posebej) XML 
dokumentov, primernih za uvoz v modul Popisi prebivalstva.  

Iz OCR Adresarja mesta Ljubljane in okolice iz leta 1928 so bili s pomočjo regularnih izrazov 
izluščeni podatki o 43.665 osebah iz popisa prebivalstva Ljubljane iz leta 1928. Glavne 
napake iz nepopolnega OCR so bile korigirane s pomočjo Google Refine. Ti podatki so 
pomembni za primerjalno analizo različnih popisov prebivalstva. 
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V sklopu nadgradnje modula Popisi prebivalstva je bil narejen tudi nov iskalnik, ki omogoča 
povezljivost podatkov iz modula s publikacijami, naloženimi na portalu SIstory. Zato je bilo 
potrebno vse skenirane popisne pole popisov prebivalstva kot PDF publikacije skupaj s 
pripadajočimi MP uvoziti še v glavno MySQL bazo podatkov. Na podlagi posebej napisanih 
XSLT stilov je bila izvedena pretvorba podatkov iz različnih virov v XML dokumente, primerne 
za uvoz podatkov. Uvoženih je bilo 960 publikacij popisa prebivalstva Ljubljane iz leta 1830, 
1033 publikacij popisa prebivalstva Ljubljane iz leta 1869 in 1649 publikacij popisa 
prebivalstva Ljubljane iz leta 1931. 

V sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport iz Murske Sobote je bilo objavljeno 
devet aplikacij nadgrajene resničnosti (v slovenščini, angleščini in nemščini). Za to je bilo 
potrebno izdelati sistem, ki omogoča obogatitev MP iz MP baze portala SIstory z ostalimi MP 
oz. njihovo hrambo v XML dokumentih, sinhroniziranih s posebej napisano SIstory 
Nadgrajena resničnost XML shemo. Napisani so bili XSLT stili za pretvorbo XML dokumentov 
iz te sheme v XML in SQL, primerne za takojšen uvoz v tri največje brskalnike nadgrajene 
resničnosti: Layar, Junaio in Wikitude. 

V letu 2013 je bilo v bazo Zgodovinarski indeks citiranosti vpisanih 8000 citatov, vnosi so se 
nanašali predvsem na  publikacije, izdane v tekočem letu, indeks pa je bil dopolnjevan tudi s 
publikacijami iz obdobja 2004-2013. Sodelavci RI INZ so vpisovali znanstvene članke 
osrednjih slovenskih zgodovinskih časopisov in revij ter knjige, ki so v COBISSU označene s 
tipologijo znanstvene monografije oz. zbornike recenziranih znanstvenih posvetovanj in 
simpozijev (34 enot).  

Projektu ZIC se je pridružil Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, 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.  

Nacionalni projekt SI-DIH v povezavi z evropsko mrežo DARIAH 

Prednostna naloga članov RI INZ v sodelovanju z RI ZRC SAZU je bila tehnična nadgradnja 
portala SIDIH. Za potrebe zajemanja, obdelovanja in prikazovanja MP zelo raznorodnega in 
specifičnega gradiva s področja humanističnih ved je bilo potrebno omejiti vrednosti 
obstoječih DC elementov. Zato je bila za validacijo MP poleg DC XML sheme implementirana 
dodatna SIDIH MP shema. V okviru OAI-PMH protokola je na podlagi selektivnega zajemanja 
podatkov (setSpec) in s pomočjo dodatnih informacij o izvoru in možnosti uporabe MP v 
dogovoru z repozitoriji tako možno prikazovati dodatne informacije, ki so zanimive za 
raziskovalce. Ker je SIDIH prvenstveno usmerjen v prikazovanje prve in osnovne informacije 
o digitaliziranem ali analognem objektu, se je pri njegovi nadgradnji poskrbelo, da je 
spletišče dostopno na čim več različnih operacijskih sistemih in platformah. V ta namen je 
SIDIH prešel iz obstoječega XHTML na HTML5, ki je na podlagi fleksibilne mrežne postavitve 
primeren tako za osebne računalnike kot za tablične računalnike in pametne telefone.  

V okviru širitve vsebinskega nabora sodelujočih zbirk je bilo v delovanje iskalnika SIDIH v 
letu 2013 postopoma vključenih nekaj repozitorijev ZRC SAZU in repozitorij EtnoInfoLab 
Oddelka za etnologijo FF UL.  
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Leto 2013 je zaznamovala priprava vzpostavitve DARIAH-ERIC. Resorno ministrstvo RS je v 
decembru 2013 podalo zavezujoč sklep o pristopu v nastajajoči ERIC za naslednjih 5 let. INZ 
je na podlagi teh zavez postal koordinator DARIAH v Sloveniji. Člani RI INZ so se udeležili 
več sestankov DARIAH: sestanka nacionalnih koordinatorjev in vodstva DARIAH v Berlinu, 
kjer je bila začrtana smer in tempo prijave na drugo fazo ustanavljanja ERIC infrastrukture, 
letne VCC konference, na kateri je bila začrtana politika razvoja DARIAH v prihodnosti, 3. 
virtualnega kompetenčnega centra (VCC3), ki je v DARIAH zadolžen za vsebinsko gradnjo 
infrastrukture; 2. virtualnega kompetenčnega centra (VCC2) na katerem so potekali pogovori 
s predstavniki sorodnega infrastrukturnega projekta NEDIMAH na temo poskusa poenotenja 
taksonomije in ontologije v projektih digitalne humanistike, izvedena pa je bila tudi 
predpriprava prve DARIAH ankete o uporabi digitalnih orodij. RI INZ se je udeležila  

 

Temeljni raziskovalni projekt Položaj in vloga Slovenije v jugoslovanski državi po 
drugi svetovni vojni (1945-1991) 

Člani raziskovalne skupine: dr. Zdenko Čepič (vodja), 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) 

Člani projektne skupine so se v letu 2013 posvetili predvsem oblikovanju besedil svojih 
elaboratov oz. člankov, v katerih so predstavili svoje spoznanja iz raziskave. Bistvene 
poudarke svojega raziskovalnega dela so predstavili v referatih na znanstvenem simpoziju 
Slovenija v Jugoslaviji. Na sicer širše zasnovanem simpoziju so bistveno vsebinsko sporočilo 
predstavljali referati izvajalcev projekta. Od posameznih izvajalcev projekta je dr. Zdenko 
Čepič preučil tematiko vstopa Slovencev v drugo jugoslovansko državo, poglavitne poglede 
nanjo v času njenega trajanja in proces odhoda iz nje. Ker je šlo za vprašanje odnosa 
Slovencev do Jugoslavije, je preučil v daljšem časovnem obdobju, od sredine 19. stoletja, ko 
se jugoslovanstvo oblikuje tudi kot politični pojem, kako so v slovenski politiki gledali, 
sprejemali in uveljavljali jugoslovansko misel. O tem je napisal daljši pregledni znanstveni 
članek. Dr. Jure Gašparič je na osnovi literature in gradiva Centra za raziskave javnega 
mnenja na FDV analiziral slovensko dojemanje druge Jugoslavije in dinamiko slovenskega 
odnosa do nje do implozije te države leta 1991. Dr. Jože Prinčič je obdelal blagovno menjavo 
Slovenije z drugimi jugoslovanskimi republikami v letih 1945-1991. Čeprav je bil blagovni 
promet med republikami zakonsko svoboden, pa je v praksi bilo trgovanje med republikami 
dokaj omejeno. Težavo je predstavljala tudi opredelitev in uzakonitev pojma enotnega 
jugoslovanskega trga. Marta Rendla se je v raziskavi osredotočila na raziskovanje življenjskih 
pogojev oziroma na njihova osnovna kazalnika osebni in družbeni standard, tj. življenjsko 
raven Slovencev v jugoslovanski državi. Dr. Jurij Hadalin je preučil obrise državnega 
represivnega aparata in poskušal prikazati, kako so se v vsakodnevnem stiku z njim odzivali 
»običajni državljani«. Ob raziskovanju pomena vojske se je dotaknil njene trgovine z orožjem; 
izsledke tega je objavil v razpravi. Dr. Aleš Gabrič se je posvetil problematiki slovenščine kot 
uradnega jezika v federativno preoblikovani Jugoslaviji. Slovenščina je bila namreč eden od 
štirih jezikov, v katerih naj bi bile izdane uradne objave. Slovenščina se je uveljavila kot 
uradni jezik v Sloveniji, njen položaj v zveznih organih pa je bil nedorečen, zato je prihajalo 
do nejasnosti in tudi sporov. Dr. Marko Zajc je raziskoval jugoslovanstvo in ne-
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jugoslovanstvo v besedilih slovenskih intelektualcev v osemdesetih letih 20. stoletja. V 
osemdesetih letih 20. stoletja je v slovenski javnosti namreč potekal proces odlepljanja 
slovenstva od jugoslovanstva. Od slovenstva v osemdesetih letih ni odpadalo unitaristično 
jugoslovanstvo, ali srbsko jugoslovanstvo, ampak je od slovenstva odpadalo slovensko 
jugoslovanstvo. Dr. Filip Čuček je pripravil obširen članek na temo slovenski šport znotraj 
jugoslovanske države. Slovenski šport je brezpogojno spadal v okvir jugoslovanskega športa, 
z naraščanjem jugoslovanske krize pa se je postopoma povečal odmik slovenskih športnikov 
od skupne države. Poudarek v raziskavi in predstavitvi je dal športom, ki so bili »v domeni« 
Slovenije/Slovencev (smučanje), in na kolektivnih športih, ki niso bili značilni za Slovenijo, ali 
so bili manj značilni (košarka, nogomet). Dr. Mateja Režek je poudarek dala na preučitvi 
vloge zgodovinopisja v oblikovanju mednacionalnih odnosov in oblikovanju »nacionalnega« 
zgodovinopisja v tematikah kot je »jugoslovansko delavsko gibanje«. Dr. Peter Vodopivec je 
preučeval udeležbo in vlogo Slovencev v zveznih organih, predvsem pa Edvarda Kardelja 
glede oblikovanju organizacije jugoslovanske države. 

  

Temeljni raziskovalni projekt Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji 

Člani projektne skupine dr. Žarko Lazarevič (vodja), 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 2013 so bila v ospredju raziskovalna vprašanja s področja kakovosti in dinamike 
energetskih tranzicij v slovenskem prostoru, kar pomeni postopno zaključevanje izvajanja 
projekta, ki se izteče sredi leta 2014. Za ta korak smo se odločili na osnovi dela v predhodni 
raziskovalni periodi. V začetku izvajanja projekta smo raziskovalni interes usmerili v vire in 
načine zadovoljevanja energetskih potreb Slovenije s poudarkom na decentralizaciji 
energetskih virov, sočasni prostorski umeščenosti pretvorbe in porabe in energetskega 
potenciala slovenskega ozemlja. V tej etapi smo bili bolj usmerjeni v študij empiričnega 
gradiva. Minulo raziskovalno delo nam je tako omogočilo, da smo v drugi polovici leta prešli 
na kontekstualizacijo razvoja praks energetske oskrbe. Uporabo posameznih energetskih 
virov smo raziskovalno umeščali v procese širšega ekonomskega in tehnološkega razvoja. 
Veliko pozornost smo namenili preoblikovanjem energetskih strategij, ko se je Slovenija 
preobrazila iz izvoznika energije v neto uvoznika energije. Strukturna sprememba, kot 
posledica tehnološkega obrata v širšem okolju, je globoko zaznamovala slovenski prostor. 
Zastavljati se začne vprašanje kakovosti, dolgoročne stabilnosti in samo/zadostnosti oskrbe z 
energijo. Ta vprašanja z vso silovitostjo postanejo družbeno prezentna po drugi svetovni 
vojni. V soočenju z dejstvi medsebojne pogojenosti energetske oskrbe in ekonomskega 
razvoja, postane vprašanje energetske oskrbe eno osrednjih vprašanj politike ekonomskega 
in socialnega razvoja. Tako smo v analizi zbranega gradiva zasledovali tako definirano 
tematiko, sledili vzročni povezavi pridobivanja in distribucije energije in okolja, to je 
ekonomske in ekološke vidike. Šlo je za raziskovalna vprašanja energetske politike kot 
načrtovane dejavnosti, urbanizma oziroma umeščanja energetskih naprav in vodov v prostor, 
transporta  (železnice, ceste, elektroomrežja, plinovodi, naftovodi), vlogo energetike v celotni 
ekonomiji tako na makro ravni kot s stališča načinov uporabe, ki so temeljito zaznamovali 
spreminjanje življenjskega stila in ravni ter oblik organiziranosti proizvodnih procesov na 
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Slovenskem v preteklih dveh stoletjih. Odprli smo tudi vprašanje preučevanja energije kot 
družbene dobrine ter konceptualizacij ključnih sodobnih problemov okoljevarstva in socialne 
eksploatacije. 

 

Temeljni raziskovalni projekt Zgodovina upravnih meja in mejnosti: Slovensko-
hrvaška meja 1800-1991 

Člani projektne skupine: dr. Marko Zajc (vodja), dr. Zdenko Čepič, dr. Filip Čuček, dr. Aleš 
Gabrič, dr. Bojan Godeša, dr. Aleksander Lorenčič, dr. Nevenka Troha, dr. Janez Cvirn (FF 
UL), dr. Jernej Kosi (FF UL), dr. Damir Josipovič (INV). 

Vodja projekta dr. Marko Zajc se je v letu 2014 posvetil naslednjim temam: a) raziskovanje 
oblikovanja in spreminjanja administrativnih meja v času oblikovanja oblasti v Kraljevini SHS, 
politični in nacionalistični koncepti in slovensko-hrvaška meja v tem času; b) delo na 
teoretskem prispevku o genezi upravnih meja; c) raziskovanje slovensko-hrvaške meje v 
obdobju 1800-1918, pomen katastra in konec carinske meje, problematika slovensko-hrvaške 
meje kot politične in ideološke kategorije – komparacija z nemškim prostorom, pomen 
»drugega« za koncept slovensko-hrvaške meje. Še zlasti slednjo temo je raziskovalec 
podrobno raziskal med svojim študijskim bivanjem v Berlinu. S tamkajšnjimi raziskovalci je 
diskutiral o konceptu »fantomske meje«, ki ga razvijajo pri omenjenem projektu. V jedru 
tega koncepta je vprašanje, kako se »čutijo« stare, že davno pozabljene meje, v prostoru in 
kakšno vlogo imajo tako v diskurzivnem kot v strukturnem smislu. Namen tega zanimanja za 
koncept »fantomske meje« je ugotoviti uporabnost koncepta za raziskovanje slovensko-
hrvaške meje. Raziskovalec je prišel do zaključka, da se koncepta »fantomskih meja« sicer 
ne da neposredno uporabiti pri kontekstualizaciji zgodovinskega razvoja slovensko-hrvaške 
meje, odpira pa pomembne teoretske in primerjalne perspektive, ki bodo obogatile končno 
interpretacijo. Projekt Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa je pomemben referenčni projekt 
za projektno skupino; s pomočjo teoretskega aparata, primerjalnih analiz in stikov z 
raziskovalci, ki sodelujejo na projektu, ažje umestila raziskovanje meja v evropski 
raziskovalni okvir. 

Zaradi smrti dr. Janeza Cvirna je nekoliko zastalo raziskovanje pravnega in upravnega 
sistema habsburške monarhije 1815-1861. Namesto Cvirna je raziskovanje tega segmenta 
projekta jeseni 2013 prevzel dr. Jernej Kosi. Dr. Filip Čuček je pripravil članek na temo 
urejanje štajersko-hrvaške meje v 19. stol. (mejni spori in reka Drava med Ormožem in 
Središčem ob Dravi). Izvirni znanstveni članek, ki ga je napisal Čuček, čaka z objavo zaradi 
prošnje Ministrstva za zunanje zadeve. Ugotovitve, do katerih se je dokopal Čuček, so 
pomembne za obrambo slovenskih argumentov v postopku mednarodne arbitraže o 
slovensko-hrvaški meji. Novembra je raziskovalno delal v dunajskem državnem arhivu, kjer 
je pregledal določene fonde, ki dajejo dodatni vpogled v omenjeno problematiko. Dr. Zdenko 
Čepič je preučeval potek meje na območju Razkrižja/Štrigove pred drugo svetovno vojno, ko 
se je upravna pristojnost na tem ozemlju večkrat spremenila. Po drugi svetovni vojni je to 
območje postalo »sporno«, kajti obe federalni enoti jugoslovanske federativne države, 
Slovenija in Hrvaška sta ga želeli imeti za svoje, s svojo upravo. Zlasti na slovenski strani se s 
tem ni strinjalo predvsem prebivalstvo in tudi lokalni politiki, zato so organizirali več velikih 
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zborovanj oz. sestankov, na katerih so dokazovali, zakaj mora ostati ali pa postati to ozemlje, 
in koliko le-tega, v okviru Slovenije. Raziskovalec je analiziral ta zborovanja, zlasti pa 
argumente s katerimi so ljudje nastopali in pripravil znanstveni članek o tem pojavu, ko se je 
prebivalstvo kot eden dejavnikov države, poleg ozemlje in oblasti, postavilo za ozemeljske 
zahteve in to zahtevalo od oblasti. 

Dr. Aleš Gabrič je raziskoval spreminjanje slovensko-hrvaške meje v obdobju 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. Sestavil je 
tudi pregleden članek o vprašanju spreminjanja meje (ki pa zaradi spora pred arbitražnim 
sodiščem še ne more biti objavljen). Dr. Nevenka Troha je raziskovala delovanje Jugoslavije 
in projugoslovanskih sil v Julijski krajini v času boja za novo italijansko-jugoslovansko mejo. 
Prebivalci narodnostno mešane Julijske krajine, torej območja med avstrijsko-italijansko mejo 
iz leta 1915 in rapalsko mejo iz leta 1920, so pravzaprav vse »kratko« dvajseto stoletje živeli 
v znamenju menjavanja držav, družbenih sistemov in mejnega vprašanja. Dr. Bojan Godeša 
je analiziral odnose med slovenskim in hrvaškim odporniškim gibanjem s posebnim 
poudarkom na teritorialnem razmejevanju pristojnosti njunega delovanja v Istri in na 
Primorskem. Ugotovil je, da v začetnih obdobjih pred kapitulacijo Italije septembra 1943 ta 
vprašanja niso bila aktualna, zaradi sorazmerne šibkosti odporniških organizacij. Tudi v času 
množične ljudske vstaje neposredno po kapitulaciji Italije sta slovensko in hrvaško 
odporniško gibanje sodelovala ne da bi načela vprašanje medsebojne razmejitve. Šele na 
začetku leta 1944 se je to vprašanje odprlo kot poseben problem, ki sta ga s sporazumom 
skušala razrešiti najprej lokalna funkcionarja, nato pa še glavna štaba (slovenski in hrvaški) 
partizanske vojske. Kljub tem dogovorom je na mejnem področju ves čas vojne še naprej 
občasno prihajalo do posameznih nesoglasij med lokalnimi funkcionarji, tako da je bilo 
vprašanje rešeno šele v povojnem času. Dr. Aleksander Lorenčič je obravnaval predvsem 
obmejno ekonomsko sodelovanje na Štajerskem in v Prekmurju v obdobju od leta 1945 do 
leta 1991. Poleg omenjenega je preučeval bilateralne odnose med državama in zakonodajo, 
ki ureja gospodarsko sodelovanje. Delo socialnega geografa dr. Damirja Josipoviča je 
obsegalo analizo sprememb meja v geografskem prostoru, statistično analizo prebivalstva ob 
(določenih) mejah, statistično analizo migracij, pomembnih za razumevanje meje, 
primerjalno analizo historičnih zemljevidov in katastrskih načrtov. 

 

Temeljni raziskovalni projekt Vodilni humanisti slovenskega prostora med 16. in 
sredo 19. stoletja ter njihovo socialno in kulturno okolje (ZRC SAZU, vodja dr. 
Boris Golec) 

Član raziskovalne skupine: dr. Andrej Studen 

Raziskovalec je raziskava fenomen „razsvetljevanja ljudstva“ v pedagoškem 18. stoletju. 
Ljubljana je v 70. letih 18. stoletja postala središče novega razsvetljenskega duha in tu 
srečamo razsvetljensko usmerjene izobražence iz vrst plemstva, uradništva, duhovščine in 
premožnega meščanstva, ki so bili prepričani, da je mogoče z izobrazbo in vzgojo človeka 
osvoboditi spon nevednosti in praznoverja in vzpostaviti umnejši družbeni red, ki bo vsem 
ljudem zagotavljal možnosti za dosego »največje možne sreče«. Izpostavil je opažanja o 
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slovenskih izobražencih v pismu potopisca Benedikta Franza Hermanna iz leta 1780, opozoril 
na recepcijo in prve prevode najvidnejših razsvetljenskih piscev (npr. Joachim Heinrich 
Campe, Rudolph Zacharias Becker, Benjamin Franklin). Nekateri prevodi so nastali kmalu po 
izidu (npr. Pohlinov prevod Beckerja Kmetam za potrebo inu pomoč…), drugi šele po nekaj 
desetletjih (npr. Primicev prevod dela Franklina, ali Cafov prevod dela Campeja), vsi skupaj 
pa so prispevali k širjenju razsvetljenskih idej in t. i. razsvetljevanju ljudstva. Raziskovalec v 
tem kontekstu obravnava tudi Vodnikovo Pratiko in vzpodbude Žige Zoisa. Novembra 2013 je 
raziskoval v Österreichische National Bibliothek na Dunaju in za potrebe raziskave zbral in 
študiral najnovejšo literaturo ter nekatere historične tekste na temo razsvetljevanje in 
izobraževanje ljudstva (Volksaufklärung und Erziehung) v 18. in 19. stoletju. 

 

Temeljni raziskovalni projekt Obmejni fašizem – socialna in kulturna zgodovina 
fašizma na Primorskem (ZRS Univerze na Primorskem, vodja dr. Egon Pelikan) 

Član raziskovalne skupine: dr. Boris Mlakar 

Izvajalec je v zasnovi projekta zadolžen za raziskavo teme Ideologizacija družabnih dogodkov, 
razširjanje združevalnih fašističnih simbolov in vloga lokalnih slovenskih in hrvaških elit pri 
tem. V začetnem obdobju – projekt se je začel izvajati avgusta 2013 - je pregledoval gradivo, 
ki ga je v preteklih letih sicer za potrebe izvajanja inštitutskega programa zbral v Osrednjem 
državnem arhivu v Rimu, saj ocenjuje, da je v zbranem gradivu veliko ustrezega za raziskavo 
teme. Ob tem se je seznanjal s poglavitno italijansko in anglosaško literaturo, v kateri je najti 
opise in analize izhodiščnega konteksta, katerega poznavanje je nujno potrebno za uspešen 
začetek raziskovanja.    
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Knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino 

Knjižnica je opredeljena kot specialna knjižnica, dostopna za javnost. V letu 2013 je bila 
knjižnica odprta 250 delovnih dni, delo pa je potekalo po ustaljenih postopkih.  
 
Nabava gradiva: Vpisano 648 (leto prej 571) novih knjižnih naslovov v 691 (leto prej 619)  
zvezkih in 96 naslovov revij v 150 zvezkih (2012 104 naslove revij v 161 zvezkih).  
 
 
Tabela 1: Pregled inventariziranega gradiva v letu 2013 (izvodi) 
 

  Monografske 
publikacije: 

Serijske  
publikacije: 

   
Skupaj: 

Nakup 247 54 301 
Zamena 54 30 84 
Dar 176 26 202 
Lastna izd. 16 2 18 
Stari fond 3 0 3 
Skupaj 496 112 608 

 
 
 

 
Graf 1: Skupno število nabavljenih knjig v letih 1998 - 2013 
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Knjige:  

 

 

 

Revije: 

 

 

Graf 2 in graf 3: Načini nabave monografskih in serijskih publikacij v letu 2013 

 

Tabela 2: Celoten fond knjižnice na dan 31. decembra 2013  

Knjige: Disertacije / 
elaborati 

Serijske 
publikacije 

neknjižno 
gradivo 

     skupaj: 

37.669 
 

189 10.139 17 48.014 

                                                      

Izposoja: V letu 2013 je imela knjižnica 455 aktivnih članov, (lepo poprej 424) med katerimi 
jih je bilo na novo vpisanih 108 (v letu 2012 119). Med aktivnimi člani - obiskovalci so bile 
najpogostejše kategorije zaposleni (160), študenti (138) in upokojenci (46). V letu 2013 je 
knjižnica zabeležila po podatkih iz COBISS-a 2.634 obiskov, (lani 2.894), seveda pa v to 
število pogosto niso všteti inštitutovi delavci, ki so izposojali revije in knjige v delovne 
prostore ali v čitalnico. V letu 2013 smo inventarizirano izposodili 1.930 knjig in 494 revij. 
(lani 2.156/777).  

V medknjižnični izposoji smo si izposodili 55 knjig iz raznih knjižnic po Sloveniji (brez NUK in 
KOŽ) in 40 iz tujine, sami pa smo drugim institucijam posodili 35 knjig. 

Strokovno delo: COBISS. V bazo COBISS so sodelavci knjižnice do 31. 12. 2013 vnesli že 
22.197 (do lani 21.738) naslovov bibliografskih enot (ali 32.047 inventarnih enot). V letu 
2013 so v vzajemni bazi COBIB kreirali 351 bibliografskih enot (skupaj z OCLC 408), iz nje pa 
prevzeli 359 zapisov. 

VEZAVA: 34 letnikov serijskih publikacij, nekaj knjig, 3 knjige za interno uporabo. 
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Založba Inštituta za novejšo zgodovino 

 

Prispevki za novejšo zgodovino 2013, letnik 53 

Znanstvena revija Prispevki za novejšo zgodovino, osrednja slovenska znanstvena revija za 
novejšo zgodovino izdaja Inštitut za novejšo zgodovino s sofinanciranjem Javne agencije za 
knjigo Republike Slovenije objavlja  znanstvene članke tematsko vezane na čas od 19. do 21. 
Stoletja. V letu 2013 (letnik 53) je revija izšla v dveh zvezkih. Prvi je bil tematski z naslovom 
Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju, je imel obseg 19 avtorskih pol (18 
izvirnih znanstvenih člankov), drugi pa obseg 21 avtorskih pol (9 znanstvenih člankov, 1 
pregledni znanstveni članek in druge običajne rubrike (historična dokumentacija, razmišljanja 
in razpravljanja, jubileji, in memoriam, poročila in ocene).  

 

Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 

 

V letu 2013 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. Vsa tri so bila realizirana tudi s pomočjo dodatnih sredstev 
sofinancerjev skozi neposredno sofinanciranje knjižnih projektov ali skozi sofinanciranje 
projekta. Ker so vsi trije avtorji uveljavljeni zgodovinarji, so bile prijave za sofinanciranje, 
poslane na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, odlično ocenjene in 
zato deležne visokih subvencij, ki so pokrile večji del stroškov za izdajo knjig.  

 

Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones ; 18 

Peter Vodopivec: Francoski inštitut v Ljubljani 1921-1947 / L'institut français de 
Ljubljana 1921-1947 

Monografija sedaj že upokojenega sodelavca Inštituta za novejšo zgodovino Petra Vodopivca 
prikazuje delovanje Francoskega inštituta v Ljubljani, ki je bil v letih 1921 – 1947 pomembna 
kulturna ustanova. Okoli nje so se zbirali svobodomiselni slovenski kulturni ustvarjalci in 
izobraženci, njegov zadnji direktor Jean Yves Lacroix je bil demokratično misleč intelektualec 
in velik prijatelj Slovenije, ki so ga povojne komunistične oblasti izgnale prav zaradi njegov 
liberalnih in demokratičnih nazorov. Monografija nam odpira nov pogled na slovensko-
francoske odnose v 20. stoletju, saj med drugim opozarja na širok krog slovenskih 
izobražencev, ki so bili pred drugo svetovno vojno v stiku s Francijo, hkrati pa tudi  na 
povojna, zlasti francoska prizadevanja, da so v Ljubljani leta 1967 obnovili kulturni center. 

Delo Petra Vodopivca obsega 162 strani in je s tem doslej najtanjši zvezek zbirke. Prinaša pa 
pomembno novost v zbirki, saj gre za dvojezično izdajo. Prevod slovenskega besedila v 
francoščino je zahteval dodatna sredstva, ki jih je uredništvo pridobilo pri Francoskem 
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inštitutu in Mestni občini Ljubljana. Skupaj s subvencijo, pridobljeno od ARRS, skupaj 
pridobljena sredstva predstavljajo 68,53 % vseh stroškov za izdajo dela. 

 

Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones ; 19 

Jože Prinčič: Pot so slovenske narodnogospodarske suverenosti 1945-1991 

Znanstvena monografija, ki obsega 388 strani, je nastala v okviru inštitutskega programa 
Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju. Gre za 
prvo monografijo tega raziskovalca, izdano v inštitutski zbirki. Monografija se osredotoča na 
enega najbolj pomembnih in vedno aktualnih procesov iz naše novejše gospodarske 
zgodovine, na načrtno vzpostavljanje temeljev slovenske narodnogospodarske 
organiziranosti. Prizadevanja so bila v prvih povojnih letih še omejena in prikrita, z 
opuščanjem državnega centralizma na zvezni ravni in prenosom pristojnosti na republike v 
sedemdesetih in z gospodarsko in politično krizo v osemdesetih pa so se okrepila in 
pospešila.   

Za monografijo je bila pridobljena subvencija ARRS, ki je zadostovala za pokritje 73,3% 
stroškov izdaje.  

 

Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones ; 20 

Jurij Perovšek: O demokraciji in jugoslovanstvu : slovenski liberalizem v 
Kraljevini SHS/Jugoslaviji  

Monografija je nastala v okviru raziskovalnega programa Idejnopolitični in kulturni pluralizem 
in monizem na Slovenskem v 20. stoletju. Obsega 320 strani in je že četrto delo tega avtorja 
v zbirki Razpoznavanja/Recognitiones. Monografija obravnava vprašanje demokracije, kot so 
ga videli vodilni slovenski liberalci med obema vojnama. Avtor izpostavlja zlasti trd liberalni 
kulturnobojni odnos do katoliškega gibanja in nasprotovanje delavskemu gibanju vseh 
idejnih in političnih strani v času Kraljevine SHS/Jugoslavije, ozke liberalne poglede na volilno 
izražanje politične volje v tem času, in liberalni odnos do vprašanja oboroženih sil ter 
vprašanja naroda. Problemsko jo zaokroža prikaz političnega delovanja obeh liberalnih 
prvakov v prvi jugoslovanski državi, dr. Gregorja Žerjava in dr. Alberta Kramerja. Njuna 
politična pot je orisana od začetkov javnega delovanja v avstrijski dobi, prek političnih 
prizadevanj med prvo svetovno vojno in nato v jugoslovanski skupnosti. 

Monografija je bila odlično ocenjena na razpisu za subvencioniranje znanstvenih monografij 
pri ARRS, tako da je s subvencijo pokritih kar 96,13% stroškov za knjigo. 
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Zbirka Vpogledi (urednik zbirke dr. Zdenko Čepič) 

 

V zbirki Vpogledi, ki je namenjena izdajanju nemonografskih tekstov, predvsem tematskih 
obravnav, je v letu 2013 izšla knjiga: 

• Vpogledi 7: School history and textbooks : a comparative analysis of history 
textbooks in Japan and Slovenia (Urednika Aleš Gabrič in Žarko Lazarević). 

V zborniku so objavljeni teksti, ki so bili izdelani v okviru bilateralnega raziskovalnega 
projekta. 

 

 

Žrtve druge svetovne vojne in neposredno po njej 

 

Zaradi pomembnosti projekta in nekaterih nujnih ciljev za dokončanje dela je Inštitut 
nadaljeval delo na projektu, ki v letu 2013 kljub prizadevanjem vodstva za pridobitev novih 
namenskih finančnih sredstev ni več financiran, v več smereh:  

Obdelava rezultatov je bila v letu 2013 osredotočena na izdelavo študije na nivoju pokrajine. 
V sodelovanju z Zasavskim muzejem je raziskovalna skupina pripravila analizo podatkov o 
smrtnih žrtvah in jih povezala v soodvisnost od splošnega dogajanja v vojni na omenjenem 
območju. V pripravi analize so sodelovali dr. Vida Deželak Barič (glavna urednica), mag. 
Tadeja Tominšek Čehulić, Marta Rendla, Dunja Dobaja, dr. Bojan Godeša, dr. Boris Mlakar, 
dr. Damijan Guštin in dr. Andrej Pančur. Delo projektne skupine je bilo ob dodatnih 
preverjanjih dr. Vide Deželak Barič, mag. Tadeje Tominšek Čehulić , Marte Rendla in Dunje 
Dobaja v arhivu Zasavskega muzeja Trbovlje končano jeseni in je knjiga izšla konec leta 
2013. Začela so se tudi pripravljalna dela za izdajo zbirne monografije Žrtve druge svetovne 
vojne in neposredno po njej v Sloveniji. Za glavnega urednika je bil imenovan dr. Aleš Gabrič. 

Strokovne sodelavke Tadeja Tominšek, Marta Rendla in Dunja Dobaja so dokončale vnašanje 
podatkov iz zbranih podatkov matične službe. Že znane osebne podatke in podatke o smrti 
oseb,  ki so umrle nasilne smrti zaradi vojnih in povojnih dogodkov so tako po matičnih 
knjigah dopolnjevale in korigirale z natančnejšimi oziroma verodostojnejšimi podatki. 

Tadeja Tominšek Čehulić je pregledovala in dopolnjevala bazo smrtnih žrtev 2. svetovne 
vojne v Sloveniji s podatki iz gradiva jugoslovanskega statističnega urada iz leta 1964, ki 
zaradi neprimernega transkribiranja slovenskih priimkov in imen povzroča velike preglavice in 
zahteva veliko časa. Sproti pa je potekalo tudi preverjanje in popravljanje obstoječe baze 
podatkov. V povezavi s tem sta se bazi podatkov, tako interna inštitutska baza kot tista, 
javno dostopna na portalu Sistory (z več kot 53.000 osebami), spreminjali in dopolnjevali. Na 
podlagi dela je naraslo število ugotovljenih smrtnih žrtev 2. svetovne vojne, interna baza 
konec leta 2013 obsega 99.490 žrtev. 
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Tadeja Tominšek Čehulić je pripravljala v skladu z veljavnimi pravili tudi podatke o smrtnih 
žrtvah 2. svetovne vojne za druge uporabnike:  

x statistični pregled žrtev holokavstva in nasploh vseh v nemških koncentracijskih 
taboriščih umrlih in umorjenih Slovencev za Ministrstvo za zunanje zadeve (Podatki so 
objavljeni v publikaciji Neznane sledi: Judovstvo, antisemitizem, holokavst v slovenski 
zgodovini. Ljubljana: Ministrstvo za zunanje zadeve, 2013). 

x seznam umrlih in umorjenih Slovencev v izgnanstvu in seznam padlih vojakov v 
nemški vojski za Gorenjsko, za Muzej novejše zgodovine Slovenije. 

x statistični pregled žrtev fašizma na Primorskem. 
x seznam žrtev 2. sv. vojne v Babnem Polju. 

 

Razstavi 

Igor Zemljič je sodeloval pri pripravi knjižne razstave Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 
v Narodnem muzeju Slovenije. Na razstavi je bilo na ogled postavljenih nekaj 
najdragocenejših knjig od 15. do 18. stoletja, ki jih hranijo specialne knjižnice. Knjižnica INZ 
je razstavila dela Petrarce, Plinija, Moesija in Fuggerjevo Zgodovino Habsburžanov.  

Dr. Damijan Guštin je sodeloval pri pripravi razstave o zgodovini vojaškega zapora v Ljubljani, 
ki jo je postavil Mestni muzej Ljubljana v hostlu Celica. 

 

Znanstvene in strokovne konference 

 

Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov 

V letu 2013 je bil inštitut za svojo osrednjo prireditev pripravil mednarodni znanstveni 
simpozij »Slovenija v Jugoslaviji«. Simpozij je bil povezan z izvajanjem raziskovalnega 
projekta. Organizacijski in programski odbor je vodil dr. Zdenko Čepič, člani pa so bili dr. 
Peter Vodopivec, dr. Jure Gašparič, dr. Damijan Guštin, dr. Kaja Širok. Konferenca je bila 
izvedena v Prostorih Muzeja novejše zgodovine Slovenije 28. in 29. novembra 2013. 
Udeležilo se je je 18 referentov iz štirih držav: Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in 
Srbije. 

Raziskovalna infrastruktura INZ je v sodelovanju z RI ZRC SAZU organizirali 2. delavnico o 
avtorskih pravicah v digitalnem svetu, ki je potekala 13. maja 2013. Udeležilo se je okoli 30 
udeležencev, predvsem članov infrastrukturnih skupin v humanistiki in družboslovju ter 
študentje. 

Dr. Andrej Studen je bil član mednarodnega programskega in organizacijskega odbora 
mednarodnega znanstvenega simpozija Kontaminacije : diskurzi, prakse in reprezentacije : 
zgornji Jadran med srednjim vekom in sodobnostjo = Discorsi, pratiche e rappresentazioni : 
l'Alto Adriatico tra età medievale e contemporanea;= Discourses, practices and 
representations : the Upper Adriatic between the Middle Ages and Modernity. 



31 
 

Dr. Jurij Perovšek je bil član organizacijskega in programskega odbora mednarodnega 
znanstvenega simpozija Mesta med obema svetovnima vojnama. 

 

Nastopi na znanstvenih in strokovnih konferencah 

 

Nastopi na znanstvenih konferencah in strokovnih srečanjih so ena najpogostejših oblik 
predstavljanja rezultatov raziskovalnega dela. Hkrati je to tudi pomembna oblika 
izobraževanja, izmenjave izkušenj med raziskovalci in spoznavanja metodoloških novosti. 
Sodelavci Inštituta so se v letu 2013 udeležili 21 znanstvenih in strokovnih posvetovanj, na 
katerih so predstavili skupaj 36 referatov in drugih prispevkov. Pet sestankov in strokovnih 
posvetovanj je bilo v tujini in 16 v Sloveniji; povečini pa so tudi to bile mednarodne 
znanstvene in strokovne konference. 

 

Nastopi sodelavcev inštituta na znanstvenih in strokovnih sestankih 

 

Znanstveni sestanki v Sloveniji 

 

Mednarodni znanstveni simpozij Slovenija v Jugoslaviji / Slovenia in Yugoslavia. Ljubljana, 
Inštitut za novejšo zgodovino; Muzej novejše zgodovine Slovenije, 28. in 29. november 2013: 

Dr. Zdenko Čepič: Bilo je nekoč v Jugoslaviji : prizori iz političnega dogajanja 

Dr. Jure Gašparič: »Država številnih prednosti« : slovensko dojemanje druge Jugoslavije 

Dr. Aleksander Lorenčič: Kako smo živeli v drugi Jugoslaviji : oris dogajanja v luči izbranih 
kazalnikov 

Dr. Jože Prinčič: Blagovna menjava Slovenije z drugimi jugoslovanskimi republikami (1945-
1991) 

Dr. Aleš Gabrič: Uveljavljanje slovenščine kot uradnega jezika po drugi svetovni vojni 

Dr. Marko Zajc: Odlepljanje : jugoslovanstvo in ne-jugoslovanstvo v besedilih slovenskih 
intelektualcev v osemdesetih letih 

Marta Rendla: Življenjska raven Slovencev v drugi Jugoslaviji 

Dr. Filip Čuček: Nekaj besed o slovenskem športu v jugoslovanski stvarnosti 

Dr. Bojan Godeša: Odnos Slovencev do Jugoslavije v času okupacije med letoma 1941 in 
1945 
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Dr. Jurij Hadalin: Otopela ost revolucije : strukturne spremembe represivnega aparata v 
Socialistični republiki Sloveniji ter njegovo dojemanje v slovenski javnosti 

 

Mednarodni znanstveni simpozij Kontaminacije : diskurzi, prakse in reprezentacije : zgornji 
Jadran med srednjim vekom in sodobnostjo = Discorsi, pratiche e rappresentazioni : l'Alto 
Adriatico tra età medievale e contemporanea;= Discourses, practices and representations : 
the Upper Adriatic between the Middle Ages and Modernity. Koper, 23. - 25. 5. 2013.  

Dr. Andrej Studen: O »neprilagojenih in nevarnih« Ciganih v 18. in 19. stoletju. 

 

Mednarodno znanstveno posvetovanje Europe On the Eve of the Great War : political 
concepts, conspiracies and theories. Ljubljana, ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 18. 
12. 2013. 

Dr. Damijan Guštin: The Issue of the War in Europe and War Planning in the Early 20th 
Century. 

 

Mednarodni znanstveni simpozij Mesta med obema svetovnima vojnama. Maribor, 
Zgodovinsko društvo Fran Kovačič, 10. in 11. 12. 2013. 

Dr. Jurij Perovšek: Politična podoba Celja v letih 1918-1941 

Dr. Žarko Lazarević: Ljubljana kot gospodarsko središče 

Dr. Jurij Perovšek: Politična podoba Ljubljane v letih 1918-1941 

 

Mednarodni znanstveni simpozij »8. settembre 1943 : I giorni che cambiarono la Venezia 
Giulia – 8. september 1943 : dnevi, ki so spremenili Julijsko krajino«. Izola, Društvo za 
zgodovinske in geografske študije Piran (Società di studi storici e geografici Pirano), 28. in 29. 
11. 2013 

Dr. Boris Mlakar: Slovenski protirevolucionarni tabor in kapitulacija Italije 

Dr. Vida Deželak Barič: Temeljne usmeritve Komunistične partije Slovenije ob zlomu osi Rim-
Berlin  

Dr. Nevenka Troha: Odnosi med slovenskim in italijanskim protifašističnim gibanjem v Julijski 
krajini 

(april 1941-september 1943) 

Dr. Bojan Godeša: Kapitulacija Italije, OF in intelektualci 
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Znanstveni posvet Odstiranje zamolčanega. Ljubljana, Študijski center za narodno spravo. 
Arhiv Republike Slovenije, 5. 3. 2013  

Dr. Vida Deželak Barič: Smrtne žrtve druge svetovne na Slovenskem in notranji obračun 

 

Znanstveni posvet V pesti sila, v srcu odločnost, v mislih domovina. Ljubljana, Fakulteta za 
šport Univerze v Ljubljani, Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Muzej novejše 
zgodovine Slovenije, 5. in 6. 12. 2013 

Dr. Vida Deželak Barič: Sokolstvo na Slovenskem med drugo svetovno vojno 

 

Znanstveni simpozij o Petru Liparju ob 100. letnici rojstva. Kranj, 6. 2. 2013 

Dr. Aleš Gabrič: Kulturna ustvarjalnost v Kranju v času Petra Liparja 

 

Mednarodna znanstvena konferenca Razvoj demokracije. Ljubljana, 3.− 4. 9. 2013. 

Dr. Aleš Gabrič: Intelektualci, demokratizacija, demokracija  

 

Znanstveni simpozij Slovenska matica : 150 let dela za slovensko kulturo in znanost. 
Ljubljana, 20. 11. 2013. 

Dr. Aleš Gabrič: Od kriznih do uspešnih let Slovenske matice v drugi Jugoslaviji  

 

Konferenca Slepi in slabovidni v družbi : med zgodovinsko perspektivo in sodobnimi vprašanji. 
Ljubljana, 23. – 24. 3. 2013 

Dr. Mojca Šorn: Nastanek in zgodovina (do 1945) Zavoda za slepe otroke in mladino v 
Kočevju 

Dunja Dobaja: Obravnavanje Zavoda za slepo in slabovidno deco na sejah oblastne 
skupščine in banskega sveta 

 

Okrogla miza Dediščina in družbene spremembe. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 12. 
2013 

Dr. Nina Vodopivec 
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Znanstveni sestanki v tujini 

 

Mednarodni znanstveni posvet L'Italia alla Frontiera - An den Grenzen Italiens 1945-1954. 
Bolzano, 13. in 14. 6. 2013 

Dr. Nevenka Troha: Delovanje Jugoslavije in projugoslovanskih sil v Julijski krajini v času 
boja za novo italijansko-jugoslovansko mejo 

 

13. letna konferenca Euro Atlantic Conflict Studies Working Group (CSWG) Nations at War ; 
why do nations participate in wars, and why not. Sofia, Bolgaria, Nacionalna obrambna 
akademija G. S. Rakovski, 28.-31. 5. 2013. 

Dr. Damijan Guštin, dr. Vladimir Prebilič: Defending Slovenia – why it was so difficult to 
decide? 

 

Mednarodna znanstvena konferenca The ideal parliament. Perception, interpretation and 
memory of parliaments and parliamentarism in Europe. Haag, 30. 5. - 1. 6. 2013 

Dr. Jure Gašparič: Implementing Democracy in Eastern European Parliaments after 1989: 
Change and Continuity. 

Delavnica Mobile culture : multilocal cultural practices. Graz, Department of Cultural 
Anthropology Karl Franzens University; Ljubljana: Institute of Slovenian Ethnology Scientific 
Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2013 

Dr. Nina Vodopivec:  Invisible survival strategies : women in socialism crossing borders. 

 

Strokovni posveti in sestanki 

 

Okrogla miza Slovenski razvojni dnevi, panel Globalno učenje. Ljubljana, Ministrstvo za 
zunanje zadeve, 16. 10 2013 

Dr. Nina Vodopivec 

 

Okrogla miza Rupnikova linija. Gorenja vas, Dvorana Doma občine v Gorenji vasi, 24. 11. 
2013. 

Dr. Damijan Guštin: Evropske obrambne črte v obdobju pred in med drugo svetovno vojno. 
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Seminar Kršenje človekovih pravic – primer slovenskih izgnancev. Ljubljana, Zavod RS za 
šolstvo, 27. 3. 2013 

Dr. Mojca Šorn: Življenje pribežnikov v Ljubljani 

 

Okrogla miza „Trgovina oružjem  91. – 95.: U ime država (Slovenija, Hrvatska i Bosna i 
Hercegovina)“ . Zagreb, Centar za mirovne studije iz Zagreba, 18. 12. 2013 

Dr. Zdenko Čepič 

 

Prireditev  Prvi dan slovenskih specialnih knjižnic »Strateški načrt knjižnice«. Ljubljana, 
Mestni muzej Ljubljana, 30. 5. 2013  

Igor Zemljič 

 

Predavanja in predstavitve 

 

Dr. Jurij Perovšek: Slovenci in 1. svetovna vojna 1914-1918 : propad : predavanje v okviru 
predstavitve dokumentarne serije TV Slovenija Ljubljana, Ljubljana, Muzej novejše zgodovine 
Slovenije, 27. 11. 2013. 

Dr. Nina Vodopivec: Neoliberalizem in slovenske zgodovinske značilnosti. Predavanje v 
Kulturnem inkubatorju Maribor.   

Dr. Nina Vodopivec: Pomagaj si sam!. Predavanje v knjižnici Velenje, 10. 10. 2013. 

Dr. Jurij Hadalin: Portal Zgodovina Slovenije - SIstory : povijesni izvori u digitalnom svijetu. 
Zagreb, Hrvaški državni arhiv, Arhivska srijeda, september 2013. 

Dr. Bojan Godeša: Čas odločitev. Predstavitev na slovesni razglasitvi izjemnih dosežkov s 
področja humanistike za leto 2011. Ljubljana, ARRS, Velika dvorana SAZU, 31. 1. 2013. 

Dr. Bojan Godeša: Čas odločitev. Predstavitev. Trst, Društvo slovenskih izobražencev v Trstu, 
4. 2. 2013 (skupaj z dr. Alešem Gabričem) 

Aleksander Lorenčič: Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva 
iz socializma v kapitalizem. Predstavitev. Trst, Društvo slovenskih izobražencev v Trstu, 4. 2. 
2013 (skupaj z dr. Alešem Gabričem). 

Dr. Nevenka Troha, dr. Zdenko Čepič, dr. Damijan Guštin: Slovenia durante la seconda 
guerra mondiale. Predstavitve: Trst, Narodna študijska knjižnica 15. 5. 2013; Gorica Festival 
e-Storia 25. 5. 2013 (vodil Mario Cuzzi); Trst, Pokrajinski inštitut za zgodovino osvobodilnega 
gibanja za Furlanijo-Julijsko krajino, 30. 5. 2013; Ronke, festival ANPI, 24. 8. 2013; Gorica, 
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ANPI-VZPI in AVL Gorica, Furlanski inštitut za zgodovino osvobodilnega gibanja  iz Vidma, 
Sklad Dorče Sardoč; Goriška pokrajina, 10. 12. 2013. 

Dr. Andrej Studen: Nekaj besed o novoveškem kaznovanju s posebnim pogledom na 
Constitutio Criminalis Theresiana. Predavanje ob razstavi Skrito znanje : knjižne dragocenosti 
ljubljanskih specialnih knjižnic. Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 27. 11. 2013. 

Dr. Jože Prinčič: Križ in kapital : premoženje, financiranje in podjetniška dejavnost RKC na 
Slovenskem. Predstavitev. Ljubljana, Modrijanova knjigarna, 27. 11. 2013. 

Dr. Bojan Godeša je predstavil knjigo Metke Gombač in Borisa M. Gombača Trpljenje otrok v 
vojni (Sedemdeset let po zaprtju italijanskih taborišč, Ljubljana 2013). Tiskovna konferenca. 
Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 11. 9. 2013.  

 

Usposabljanja mladih raziskovalcev 

 

Na podiplomskih programih (podiplomski študij, doktorski študij) na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani so se šolali 4 mladi raziskovalci, ki so jim mentorji inštitutovi sodelavci: 
Blaž Babič, Janja Sedlaček, Meta Remec in Žiga Koncilija. Trije so obveznosti študija uspešno 
izpolnjevali, medtem ko je četrti po podaljšanju odstopil od dokončanja študija brez 
doseženega doktorata znanosti. 

 

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

Po vrnitvi s porodniškega dopusta na delovno mesto se je 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 znanstvene konference. Napisala 
je in objavila tudi dva znanstvena članka s področja usposabljanja.  
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Janja Sedlaček, Regionalni razvoj na Slovenskem v 20. stoletju 

V letu 2013 je bila mlada raziskovalka na porodniškem dopustu. 

 

Blaž Babič, Politična preobrazba slovenske družbe 1990-2004 

V času do zaključka usposabljanja se je posvetil 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.  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. Predvsem pa se je posvetil prijavi doktorske disertacije, tako da se je v 
preostalem obdobju svoje zaposlitve predvsem posvečal pisanju zasnove doktorske 
disertacije, ki jo je oddal marca 2013, Filozofska fakulteta pa potrdila oktobra 2013. Po 
polletnem odobrenem podaljšanju roka za dokončanje usposabljanja je mladi raziskovalec 
odstopil od nadaljnje vloge in dokončanja študija. 

 

Žiga Koncilija, Analiza povojne totalitarne družbene ureditve in državne represije med leti 
1945 in 1953 

V letu 2013 je dokončal tekst 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) in jo oddal Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Disertacija je razdeljena v dva smiselna in vsebinsko zaokrožena sklopa. V prvem 
osrednjem sklopu se posveča analizi politične represije in represivnega aparata po uvedbi 
šestojanuarske diktature leta 1929 do konca predaprilske Jugoslavije. Poudarek je 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 
mladi raziskovalec 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.  
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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 2013 je dokončala tekst doktorata. Delala je predvsem na nemških virih in medvojni 
nemški literaturi. Gre za zahtevne vire, saj predstavljajo nacistično organizacijo socialnega 
skrbstva na nemškem okupacijskem območju. Med študijem virov je ugotovila, da gre za 
precej bolj zapleten sistem organizacije zdravstvene in socialne oskrbe kot ga je predhodno 
lahko spoznala iz redke literature; slovensko zgodovinopisje se s temo sploh še ni ukvarjalo. 
Novembra 2013 je oddala doktorat mentorju v branje. 

  

Marta Rendla, Družbeni in osebni standard v Sloveniji v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. 
stoletja, podiplomski študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 

Doktorantka se je ukvarjala z raziskovanjem ekonomskega vidika življenjske ravni Slovencev 
v jugoslovanski državi. Osredotočila se je na ugotavljanje materialnega položaja prebivalstva 
na osnovi dejavnikov oblikovanja življenjske ravni: na osnovi vrednostnega indikatorja kupne 
moči-razmerja med osebnimi dohodki in življenjskimi stroški, torej na osnovi realnega 
osebnega dohodka oziroma primerjave med gibanjem nominalnih osebnih dohodkov in 
cenami življenjskih potrebščin ter realnih osebnih dohodkov kot razmerja med njimi in na 
osnovi strukture potrošnje gospodinjstev oz. prebivalstva. Kot podatkovno osnovo za naštete 
objektivne kazalnike življenjske ravni je uporabila statistične podatke anket o porabi 
gospodinjstev in sicer podatke o prihodkih, odhodkih in porabi 4-članskih delavskih 
družin/gospodinjstev, katerih proračuni so podlaga za sestavo in določitev faktorjev vpliva pri 
izračunavanju indeksa cen življenjskih potrebščin najvažnejših predmetov in storitev za 
osebno porabo. Te podatke je spremljala v časovni vrsti na 5 let za obdobje 1955-1990. 
Poleg podatkov, ki jih zajemajo ankete o porabi gospodinjstev, je analizirala in primerjala 
tudi statistične podatke o cenah, osebnih dohodkih, fizičnem obsegu industrijske proizvodnje 
in trgovine na drobno s predmeti za široko porabo za obdobje 1955-1991. Življenjsko raven 
je raziskovala tudi na osnovi kazalnikov kupne moči izbranih izdelkov, opremljenostjo 
gospodinjstev z izbranimi dobrinami in kazalniki stanovanjskega in zdravstvenega standarda. 

 

Pedagoško delo 

 

Sodelovanje v univerzitetnem izobraževanju 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta:  

dr. Filip Čuček (Zgodovina Slovencev v 19. stoletju), dr. Andrej Studen (Zgodovina Slovencev 
v 19. stoletju, Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja) 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede:  
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dr. Aleš Gabrič (Zgodovina slovenske kulture), dr. Damijan Guštin (Vojaška zgodovina 
Slovencev in Slovenije) 

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta:  

dr. Jure Gašparič (Sodobna slovenska zgodovina) 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije:  

dr. Andrej Studen (Zgodovina vsakdanjega življenja, Socialna zgodovina) 

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko: program Kulturna zgodovina;  

doc. dr. Bojan Godeša (Svetovne vojne 20. stoletju), prof. dr. Žarko Lazarevič (Gospodarska 
zgodovina), as. dr. Aleksander Lorenčič (Gospodarska zgodovina) 

 

Predavanja na univerzah in visokih šolah 

 

Andrej Pančur je študentom prvega letnika magistrskega študija zgodovine na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani 14. januarja 2013 predstavil projekt Popisi prebivalstva.  

 

Jurij Hadalin je predaval temo Zgodovina Albanije od nastanka albanske države do 
sodobnosti v okviru predmeta Zgodovina JV Evrope – sodobna na FF UL, Oddelek za 
zgodovino marca 2013. 

 

Dr. Nina Vodopivec je predavala temo Historična antropologija na FF UL, Oddelek za 
zgodovino, 19. decembra 2013. 

 

Dr. Nina Vodopivec je 5-6. 10. 2013 in 10. 12. 2013predavala na Inštitutu za psihodinamsko 
psihoterapijo, program Socialna in kulturna antropologija,. 

 

 

Sodelovanje v podiplomskih in doktorskih programih 

 

ISH, program Antropologija dela in migracij: dr. Nina Vodopivec 
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Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta: 

 Dr. Nevenka Troha je somentorica doktorandu Žigi Konciliji, naslov teme 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). 

 

Dr. Boris Mlakar je somentor doktorskemu kandidatu Jožetu Možini, naslov teme Začetki 
oboroženih oddelkov protirevolucionarnega tabora v Ljubljanski pokrajini.  

 

Dr. Boris Mlakar je nosilec predmeta Četništvo v sodobni srbski historiografiji pri doktorskem 
študiju Tomaža Zottla. 

 

Dr. Zdenka Čepiča in dr. Nevenko Troha  je Komisija za doktorski študij 20. 11. 2013 
imenovala v komisijo za oceno doktorske disertacije Žige Koncilije 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). 

 

Dr. Jurija Perovška je Komisija za doktorski študij 19. 12. 2013 imenovala v komisijo za 
oceno doktorske disertacije Dunje Dobaja Socialna in zdravstvena zaščita mater in otrok v 
letih 1919–1945 na območju Dravske banovine. 

 

Mentorji mladim raziskovalcem, ki jih je izbrala ARRS, so bili v letu 2013 raziskovalci: dr. 
Bojan Godeša (Blaž Babič), dr. Žarko Lazarević (Janja Sedlaček, Željko Oset), dr. Andrej 
Studen (Meta Remec), dr. Nevenka Troha (Žiga Koncilija). 

 

 

Mednarodno sodelovanje 

 

Dr. Marko Zajc je v obdobju od 1. maja 2013 do 31. julija 2013 kot štipendist Nemške 
agencije za akademsko izmenjavo (DAAD) raziskoval v Berlinu na Oddelku za Jugovzhodno 
Evropo Humboldtove univerze. Raziskovalni načrt Jugoslovanstvo kot delujoči nesporazum, 
Pogled iz Berlina v Berlinu (Jugoslawismus als wirkendes Missverständnis, Die Sicht aus 
Berlin) je izhajal iz raziskovalnega programa Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem 
na Slovenskem v 20. stoletju  in raziskovalnega projekta Zgodovina upravnih meja in 
mejnosti: Slovensko-hrvaška meja 1800-1991. Raziskovalec se je udeleževal predavanj in 
srečanj, ki jih je organiziral Oddelek za Jugovzhodno Evropo, kjer je sodeloval v razpravah in 
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okroglih mizah. Organizatorji kolokvija so pokazali veliko zanimanje za projekt Zgodovina 
upravnih meja in mejnosti: Slovensko-hrvaška meja 1800-1991, tako da so dr. Marka Zajca 
naknadno uvrstili v program kolokvija. Predstavil je referat Slovenian-Croatian Border: history 
and understanding. Glede na raziskovalčevo delo na področju raziskovanja meja je še zlasti 
pomembna navezava stikov z raziskovalci, ki delujejo v okviru uveljavljenega projekta  
Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa. 

 

Dr. Jure Gašparič je sodeloval v mednarodni mreži raziskovalnih ustanov, ki raziskujejo 
vprašanja parlamentarizma (European Information and Research Network on Parliamentary 
History). 

 

Dr. Aleš Gabrič sodeluje v projektu Zentrraleuropäische Akademien der Wissenschaften im 
Kalten Krieg, ki ga izvaja Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, ki je del 
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Inštitut naj bi izdal zbornik o 
akademijah v srednji Evropi v času hladne vojne, Aleš Gabrič pa je zanj prispeval del o 
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.  

 

Dr. Aleš Gabrič sodeluje z vodjem projekta Societal Evolution or Social Ruin? Universities and 
Elite Formation in Central, Eastern and South Eastern Europe dr. Haraldom Heppnerjem in 
Davidom Florianom Bieberjem iz Institut für Geschichte Karl-Franzens-Universität Graz. Aleš  
Gabrič pripravil prispevek University of Ljubljana Professors under Political Constraints. 

 

Dr. Andrej Studen sodeluje pri pripravi mednarodnega zbornika znanstvenih razprav o 
zločinu kot delu vsakdanjika (Zločin naš svagdašnji / Our Daily Crime), katerega glavni 
koordinator je dr. Gordan Ravančić (Hrvatski institut za povijest v Zagrebu).  Napisal je 
razpravo o kriminalizaciji Romov. 

 

Nadaljevalo se je sodelovanje s člani že končanega bilateralnega projekta iz Japonske 
(Nobuhiro Shiba, Suzuki Kenta) s ciljem, da se izdela in prijavi nov bilateralni projekt. V letu 
2013 sta Aleš Gabrič in Žarko Lazarević uredila zbornik School history and textbooks : a 
comparative analysis of history textbooks in Japan and Slovenia, v katerem so objavljeni 
rezultati bilateralnega projekta. 

 

Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2013 sodeloval z vrsto raziskovalnih ustanov in 
univerz v Evropi in tudi izven nje. Poglobil je zlasti stike, s Hrvatskim institutom za povijest v 
Zagrebu, Filozofsko fakulteto, Ekonomsko fakulteto in Fakulteto političkih nauka Sveučilišča v 
Zagrebu, s katerimi je dogovorjeno sodelovanje za več let, Institutom za istoriju v Sarajevu.  
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Sodelavci Inštituta so v letu 2012 podobno kot v prejšnjih letih ohranjali vzpostavljene stike 
in sodelovali z inštitucijami oziroma posameznimi raziskovalci: z Univerzo v Tokiu, Hrvatskim 
institutom za povijest (Zagreb), Sveučiliščem v Zagrebu, oddelkom za zgodovino, 
Geoekonomsko fakulteto Megatrend in Filozofsko fakulteto, 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, Muzejem 
kriminala (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, South East European Monetary 
History Network, Euro Atlantic Conflict Studies Working Group, School of Slavic and Eastern 
European Studies Univerze v Londonu, University of Aberdeeen, Istituto regionale per la 
storia del movimento di liberazione nel Friuli Giulia, Università degli studi di Trieste, 
Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche, Facoltà di scienze politiche, 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. 

 

Članstvo v uredniških odborih in uredništvih znanstvenih in strokovnih revij 

 

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 

Historijska traganja, Sarajevo 

Član mednarodne redakcije dr. Aleš Gabrič  

Bankarstvo 

Član uredništva dr. Žarko Lazarevič 

Vojnoistorijski glasnik, Beograd 

Član uredništva dr. Damijan Guštin 
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Povijesni zbornik, Osijek 

Član uredništva dr. Aleš Gabrič 

Megatrend Rewiew 

Član uredništva dr. Žarko Lazarevič 

Sensus Historiae 

Član uredništva dr. Jure Gašparič 

Verbum Historiae 

Član uredništva Dr. Jure Gašparič 

Studia Historica Slovenica 

Član uredniškega odbora dr. Jurij Perovšek 

Kronika, časopis za krajevno zgodovino 

Član uredniškega odbora dr. Aleš Gabrič 

Romanian review of financial and banking history 

Član uredništva dr. Žarko Lazarevič 

Zgodovina za vse 

Člana 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 
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Viri 

Član uredniškega odbora dr. Mojca Šorn 

Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 

Glavni urednik dr. Aleš Gabrič, član uredniškega odbora dr. Bojan Godeša 

Zbirka Zgodovini.ce 

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 predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za zgodovino. 

Dr. Jurij Hadalin je nacionalni koordinator evropske infrastrukture DARIAH. 

Dr. Zdenko Čepič je predsednik Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino, dr. 
Žarko Lazarevič, dr. Andrej Studen in dr. Jurij Perovšek pa njegovi člani. 

Igor Zemljič je predsednik sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev 
Slovenije. 

Dr. Mojca Šorn je bila do konca 2013 predsednica Zgodovinskega društva Ljubljana. 

Dr. Marko Zajc je bil do konca leta 2013 podpredsednik Zgodovinskega društva Ljubljana. 

Dr. Vida Deželak Barič je bila do konca leta 2013 predsednica nadzornega odbora 
Zgodovinskega društva Ljubljana. 

Dr. Jurij Hadalin je tajnik Zgodovinskega društva Ljubljana. 

Dr.  Nina Vodopivec je nacionalna koordinatorica mreže International Federation for 
Research in Womens'History. 

Dr. Jure Gašparič je član European Information and Research Network on Parliamentary 
History. 

Dr. Andrej Pančur in dr. Jurij Hadalin sta člana delovnih skupin za dostopnost in hranjenje e-
vsebin v okviru Digitalne agende v kulturi Ministrstva za kulturo. 

Dr. Zdenko Čepič in dr. Jure Gašparič sta člana Upravnega odbora Inštituta za novejšo 
zgodovino. 

Dr. Žarko Lazarevič je član Executive Comitee Society for Slovene Studies. 
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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.  

Marta Rendla je članica komisije za ocenjevanje raziskovalnih nalog pri Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije. 

Dr. Aleš Gabrič je sodelavec Ministrstva za zunanje zadeve RS v komisiji za problem meje 
med R Slovenijo in R Hrvaško pri pripravah na zagovor in v postopku pred arbitražnim 
sodiščem. 

Dr. Marko Zajc, dr. Zdenko Čepič, dr. Nevenka Troha, dr. Bojan Godeša, dr. Aleš Gabrič so 
bili člani Podskupine za zgodovino pri Svetovalni skupini za arbitražni sporazum o rešitvi 
mejnega vprašanja med R Slovenijo in R Hrvaško pri Ministrstvu za zunanje zadeve R 
Slovenije. 

Dr. Andrej Pančur je član Delegacije Republike Slovenije za sodelovanje v Mednarodni 
projektni skupini za holokavst. 

Dr. Vida Deželak Barič je članica komisije R Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. 

Dr. Bojan Godeša je član Projektne skupine za raziskovanje diplomatske zgodovine Srednje 
in Jugovzhodne Evrope Centra za evropsko prihodnost pri Ministrstvu za zunanje zadeve 
Republike Slovenije. 

Dr. Damijan Guštin je član Državnega odbora za obeležitev 100-letnice 1. svetovne vojne. 

Dr. Bojan Godeša je član Komisije za podeljevanje nagrad Klio pri Zvezi zgodovinskih društev 
Slovenije. 

 

Recenziranje 

 

V recenzijskih postopkih znanstvenih člankov za znanstvene revije, monografij in drugih 
znanstvenih publikacij, učbenikov in habilitacijskih postopkih je sodelovalo 9 raziskovalcev. 
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Nastopi v medijih 

 

Raziskovalci nastopajo v medijih predvsem kot sogovrniki pri razčlenjevanju in pojasnjevanju 
številnih tem iz raziskovalnega področja inštituta. Marsikdaj se prispevki osredotočajo na 
pereče teme, tako da je obseg nastopanja in izbira tem malo odvisna od raziskovalne politike 
inštituta. 

Dr. Bojan Godeša je podal prispevka o škofu Rožmanu na POP TV, oddaja 24 UR,  7. 4. 2013 
in na Radio Capodistria, oddaja »Il vaso di Pandora«, petek, 12. 4. 2013. Dr. Jure Gašparič je 
podal intervju časniku Večer. Dr. Vida Deželak Barič je za Radio Ognjišče predstavila 
problematiko smrtnih žrtev med drugo svetovno vojno in notranjega obračuna leta 1945. Dr. 
Damijan Guštin je podal intervju o problematiki druge svetovne vojne za Nedeljski dnevnik, 
za Radio Slovenija 1 je govoril o 9. korpusu NOV in POJ. Dr. Andrej Studen je v intervjuju v 
časniku Delo govoril o novoveškem kaznovanju. Dr. Marko Zajc je podal več izjav za časnik 
Dnevnik in RTV Slovenija. Dr. Jože Prinčič je podal več izjav in intervjujev o ugotovitvah 
glede kapitalskih povezav cerkvene organizacije:  TV Slovenija 1, 25. 11. 2013, Delo 2. 12. 
2013, Dnevnik 7. 12. 2013. Dr. Nina Vodopivec je podala intervju za revijo Mladina. 

 

D  Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 
a) Izvajanje raziskovalne in strokovne dejavnosti 

Javni raziskovalni zavod Inštitut za novejšo zgodovino je s svojo temeljno dejavnostjo – 
raziskovanjem novejše zgodovine – tudi v letu 2013 uspešno prispeval k razvijanju 
znanstvenih spoznanj o novejši zgodovini.  

Vsi programi in projekti, ki jih je izvajal Inštitut za novejšo zgodovino, so bili uspešno 
nadaljevani izvajani oziroma nekateri dokončani. Kvaliteta, obseg in število objavljenih 
bibliografskih enot, ki jih izkazuje bibliografija INZ, neposredno odražajo kvaliteto in obseg 
raziskovalnega in strokovnega dela na programih in projektih, ki jih inštitut izvaja. 

V letu 2013 so sodelavci objavili 186 bibliografskih enot. Med njimi so najpomembnejše: 

• 9 znanstvenih monografij, 

• 2 strokovni monografiji in učbenika, 

• 21 izvirnih znanstvenih člankov in preglednih znanstvenih člankov,  

• 31 poglavij v znanstvenih monografijah,  

• 3 objavljeni prispevki na znanstvenih konferencah. 

Mladi raziskovalci zaposleni na Inštitutu za čas usposabljanja pretežno uspešno izvajajo svoje 
doktorske študije. En mladi raziskovalec je dokončal doktorsko disertacijo in jo oddal 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. En mladi raziskovalec je bil neuspešen in ni vložil 
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prošnje za ponovno podaljšanje roka za zaključek študija. Dva mlada raziskovalca 
zaključujeta doktorski disertaciji. 

Zastavljen načrt pridobivanja raziskovalnih projektov je bil delno uresničen. Pridobljen je bil 
le partnerski del v enem temeljnem projektu ARRS in enem bilateralnem projektu ARRS. 
Izvedena je bila tekoča posodobitev raziskovalne opreme v nujnem obsegu. 

b) Finančni kazalci 

V letu 2013 Inštitut za novejšo zgodovino beleži veliko zmanjšanje tekočih prihodkov iz 
raziskovalne dejavnosti, ki predstavljajo veliko večino, 99,5 % vseh prihodkov. Celotni 
prihodki so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali za 4,2 %, vendar ob porabi 
rezervacij. V primerjavi finančnim načrtom za leto 2013 je bila realizacija celotnih prihodkov 
za 43 tisoč EUR oz. 2,75 % večja. Zmanjšanju sredstev je inštitut že med letom moral 
prilagoditi poslovanje z zmanjšanjem odhodkov - tako stroškov plač kot materialnih stroškov 
- in porabo rezervacij, zato je tudi bilo potrebno likvidirati sklad vrednostnih papirjev. 

Tabela 3: Prihodki INZ v letih 2009 – 2013 (obračunsko) 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 
Prihodki (v EUR) 1.841.608 1.694.432 1.616.964 1.627.862 1.525.130 
 

Infrastrukturne (ustanoviteljske) obveznosti inštitutu, ki jih dodeljuje ARRS javnim 
raziskovalnim zavodom, so znašale 353.707 EUR (327.192,93 EUR redne in 26.514,07 EUR 
izredne). S takšnim obsegom sredstev je inštitut uspel  –  in s prošnjo ARRS za 
prerazporejeno rabo sredstev za plače zaposlenih v upravi – infrastrukturi (knjižnici) - 
zagotoviti sredstva za plače 6,5 zaposlenih v upravi, zagotoviti pokritje stroškov iz dela nad 
dodeljenimi povračili v zvezi z delom in za premije KDPZ, in financirati vse fiksne stroške 
poslovanja inštituta vključno z odrejenim knjiženjem odhodkov za poravnavo neizplačane 
tretje četrtine plačnih nesorazmerij v breme leta 2013 - ter izvesti načrtovano investicijsko 
vzdrževanje. 

Inštitut je tudi v letu 2013 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. Na poseben poziv ARRS je 
inštitut zaprosil za prerazporeditev dodatnih sredstev za delo v breme materialnih stroškov. 
Inštitut je tako pridobil sredstva za 2 FTE brez materialnih stroškov in temu ustrezno 
zmanjšanje sredstev za materialne stroške. 

Pogodbena sredstva obeh raziskovalnih programov v višini 455.413 EUR so v letu 2013 
ostala skoraj enaka tistim v letu 2012. Prihodki iz izvajanja temeljnih projektov ARRS so se 
zmanjšali na 194.088 EUR zaradi zaključka financiranja enega raziskovalnega projekta. Prav 
tako so se zaradi zaključevanja usposabljanja mladih raziskovalcev zmanjšala namenska 
sredstva mladih raziskovalcev. 

Financiranje pogodbenih obveznosti s strani ARRS je razen omenjenega teklo skladno s 
pogodbenimi roki in zelo redno. 
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Prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2013 stagnirali glede na predhodno leto. Glede na ključe 
opredeljevanja tržne dejavnosti so celotne prihodke iz tržne dejavnosti predstavljali prihodki 
iz naslova oddajanja stanovanja.  

Na odhodkovni strani je Inštitut v letu 2013 dosegel zastavljen načrt obvladovanja stroškov 
dela, storitev in materiala.  

 

Tabela 4: Odhodki INZ v letih 2009 – 2013 (obračunsko) 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 
Odhodki (v EUR) 1.840.157 1.693.146 1.616.740 1.625.035 1.522.200 
 

Stroški dela skupaj s knjiženo obveznostjo zaradi poravnave tretje četrtine plačnih 
nesorazmerij so dosegli 1.110.500 EUR in so se obračunsko zmanjšali glede na predhodno 
leto za 6,7 %, spremljano po denarnem toku pa za 13,05 %. Glede na finančni načrt so 
realizirani stroški dela presegli načrtovane, predvsem zaradi dodatne obveznosti, ki jo je 
Inštitutu naložil Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS 100-3598/2013). Stroški 
dela so se v globalu tako glede na leto 2012 znižali. 

 

Tabela 5: Stroški dela (obračunsko) 

 

V letu 2013 je inštitut svojo dejavnost izvajal s številčno zmanjšano kadrovsko zasedbo. 
Mladima raziskovalcema je prenehalo delovno razmerje za določen čas, saj inštitut nima 
prostih kapacitet v raziskovalnih programih in projektih za njuno zaposlitev. En mladi 
raziskovalec je bil zaposlen za čas treh mesecev za dopolnitev svojega projekta 
usposabljanja. Dvema raziskovalcema je bilo prekinjeno delovno razmerje v skladu z določili 
ZUJF; nadomestnih zaposlitev ni bilo. Z navedenimi procesi, ki so posledica zaostrenega 
položaja v financiranju raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji, se raziskovalna skupina 
občutno krči, zaradi nevključevanja mladih dosega tudi vedno višjo starostno strukturo. 
Kvalifikacijska struktura je še vedno nadpovprečna (v raziskovalni skupini je še vedno sedem 
znanstvenih svetnikov, kar predstavlja skoraj tretjino članov raziskovalne skupine). Spričo 
tega bo obnova raziskovalne skupine obvezna sestavina prizadevanj v naslednjih letih, ki pa 
bo povsem odvisna od razpoložljivih sredstev za raziskovalno dejavnost. 
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Tabela 6: Stroški dela po načelu denarnega toka 

 

V letu 2013 je Inštitut za novejšo zgodovino prvič prejel limitirano višino porabe iz tekočih 
transferov za stroške dela. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je postopek 
izdaje soglasja v skladu z ZIPRS1314 začelo v marcu 2013, končno soglasje pa je izdalo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 28. 10. 2013. Inštitut  je za vse stroške dela 
razporedil za 6,11 % manj kot pa je soglasje dovoljevalo. Prekoračena je bila le poraba na 
postavki infrastrukturni projekti in obveznosti in sicer zaradi odobritve ARRS dveh dodatnih 
FTE za leto 2013. 

Tabela 7: Soglasje MIZŠ k porabi po vlogi in dejanski stroški dela za leto 2013 

 

 

  

PP

PP - 
struktura 

proračuna 
2013 vir financiranja KONTO posredni PPU oz. skupina PPU *

soglasje k porabi 
po odločbi

dejanski stroški 
dela po denarnim 

toku 2013

% 
stroškov 

dela 
1 2 3 4 5 6=5/4*100

571910 571910
infrastrukturni projekti in 
obveznosti 4133 Inštitut za novejšo zgodovino 271.925,04 276.407,58 101,65

603710 603710 raziskovalni projekti in programi 4133 Inštitut za novejšo zgodovino 802.655,00 738.826,74 92,05
570610 570610 mladi raziskovalci 4133 Inštitut za novejšo zgodovino 43.126,63 34.109,68 79,09
570310 579710 drugo 4133 Inštitut za novejšo zgodovino 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 1.117.706,67  1.049.344,00  93,88

Leto 2013
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E  Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

 

Zastavljen načrt pridobivanja raziskovalnih projektov je bil le delno uspešen. Inštitut je v letu 
2013 izdelal in vložil vrsto predlogov in prijav projektov: deset temeljnih projektov na razpis 
ARRS za projektno financiranje, tri predloge za postdoktorski projekt na razpisu ARRS, tri 
predloge za bilateralne projekte (z Bosno, Hrvaško in Japonsko), štiri prijave projektov na 
razpisu EACEA: evropsko aktivno državljanstvo, enega kot nosilec in tri kot partner, predlog 
projekta Mestni občini Ljubljana, izdelal je zasnovo projekta skupaj s partnerji iz Hrvaške, 
Srbije in Bosne. 

Inštitut je v letu 2013 načrtoval 1.568 tisoč EUR prihodkov, dosegel jih je za 2,3 % manj. 
Načrtovani prihodki iz predloženih evropskega in projekta predloženega Mestni občini 
Ljubljana, ki so bili vračunani v finančni načrt, niso bili realizirani, saj projekti niso bili izbrani. 
Doseženi niso bili tudi načrtovani finančni prihodki, saj je bil prirast vrednosti portfelja 
vrednostnih papirjev manjši od ocenjenega. 

Mladi raziskovalec Blaž Babič usposabljanja ni končal z uspehom. Doktorske disertacije ni 
oddal oziroma ni dosegel doktorskega naziva do 31. 10. 2013 kot je bilo dovoljeno s sklepom 
ARRS o šestmesečnem podajšanju dobe usposabljanja. 

F Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa dela 

 

Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2013 posloval v splošnih okoliščinah recesije in 
gospodarske krize v državi in uvedbe dodatnih ukrepov varčevanja v javnem sektorju, s tem 
pa so se povečevala tveganja za nastanek nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 
dela in finančnega načrta. Tudi poslovno leto 2013 je inštitut začel z nezadostno pokritostjo 
raziskovalnih kapacitet raziskovalne skupine. Manjko sredstev, ki je bil prizadejan raziskovalni 
dejavnosti s prenosom financiranja raziskovalnih projektov za 2012 v 2013, se je nadaljevala 
v letu 2013. Inštitut za novejšo zgodovino pri pridobitvi raziskovalnih projektov za leto 2011 
namreč ni bil uspešen; pridobil je le partnerki del enega projekta. Varčevalni ukrepi uvedeni 
sredi leta 2012 (rebalans državnega proračuna in s tem postavke proračuna za raziskovanje 
in uvedba Zakona o uravnoteženju javnih financ), so bili v juniju 2013 dopolnjeni z dodatnimi 
ukrepi, ki so zmanjšali stroške dela in s tem nekoliko razbremenili splošni položaj inštituta. 
Takšno stanje je bilo razvidno že ob izdelavi finančnega načrta v prvi polovici leta, zato so bili 
predvideni in izvedeni dodatni ukrepi: aktiviranje rezervacije skupaj s likvidacijo sklada 
vrednostnih papirjev. Poleg tega se je vodstvo na zmanjšanje prihodkov odzvalo z 
nadaljevanjem prekinitev delovnega razmerja v skladu z ZUJF z delavci, ki so izpolnjevali za 
to postavljene pogoje. Z enim od njiju je prekinil delo 31. 3. 2013, z drugim pa 20. 10. 2013. 
Pogodba o zaposlitvi je bila sklenjena le z enim delavcem mladim raziskovalcem za obdobje 3 
mesecev. Zaposlil pa je raziskovalca v infrastrukturni skupini za izvajanje ESFRI projekta, za 
manj kot poln delovni čas. 

Kljub temu da je obstajala nevarnost, da bo zaradi premalo sredstev za raziskovalno 
dejavnost ovirano izvajanje raziskovalnega dela v skladu s sklenjenimi pogodbami, predvsem 
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pa, da nastanejo presežni delavci, je inštitutu uspelo program izvajati brez večjih motenj. 
Največje poslovno tveganje inštituta je tudi v letu 2013 predstavljala kratkoročnost in 
nepredvidljivost obsega in dinamike pridobivanja sredstev iz projektnega financiranja ARRS, 
ki predstavlja polovico potrebnih sredstev za polno zaposlenost raziskovalne skupine inštituta 
in tretjino sredstev, ki jih je (po stanju ob koncu 2012) inštitut pridobil iz izvajanja 
programske in projektne raziskovalne dejavnosti.  

Inštitut je imel v letu 2013 namenskih sredstev za raziskovanje - merjeno z raziskovalnimi 
urami 27.244 raziskovalnih ur, s čemer je zagotovil na raziskovalca povprečno 82 % pokritost 
dovoljene obremenitve raziskovalcev iz javnih sredstev (1700 raziskovalnih ur na polno 
zaposlenega raziskovalca). Potreben obseg in višino sredstev za plače je zagotovil z dodatno 
vlogo ARRS za povečanje porabe iz materialnih stroškov za več kot s pravilnikom dovoljenih 
15 % odstopanja med sestavnimi deli strukture raziskovalne ure. 

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 nadpovprečne znanstvene kvalifikacijske strukture obeh programskih skupin 
INZ (9 znanstvenih svetnikov ob začetku leta 2013, 7 ob koncu leta 2013), kar pomeni 
tretjino vseh raziskovalcev), mora inštitut vsako leto vložiti predlog 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 udeležbe nastopov na 
znanstvenih konferencah), predvsem pa se že v osnovi zmanjšuje prijavljanje po materialnih 
stroških zahtevnih primerjalnih ali v širši evropski prostor usmerjenih projektov.  

Z ukrepi zmanjševanja sredstev za delovanje javnega sektorja in raziskovalne dejavnosti 
nastaja nevarnost za nezmožnost plačevanja zaposlenih raziskovalcev. Zaradi dlje časa 
trajajočih kriznih razmer in omejitev proračunskih izdatkov, je onemogočeno zaposlovanje 
mlajših raziskovalcev po končanem usposabljanju. V letu 2013 inštitut spet ni mogel zaposliti 
raziskovalca z doktoratom, ko mu je potekla pogodba za mlade raziskovalce za določen čas. 

V skladu s pravilnikom ARRS dodeljena sredstva za druge stroške dela (potne stroške, 
prehrano med delom, premije, odpravnine), ne zadoščajo za izplačilo po kolektivnih 
pogodbah za javni sektor in za raziskovalno dejavnost obveznih plačil delavcem javnih 
raziskovalnih zavodov. Z novim pravilnikom o zagotavljanju infrastrukturnih obveznosti 
javnim raziskovalnim zavodom je bil problem normativno rešen z dovoljenim posegom v 
sredstva ostalih namenov ustanoviteljskih obveznosti, vendar je inštitut zaradi nezadostnega 
obsega dodeljenih ustanoviteljskih obveznosti to obvezo lahko zagotavljal le ob ostri 
racionalizaciji porabe za druge namene, zlasti investicijsko vzdrževanje. Uporaba 
spremenjenega pravilnika pa je problem nezadostne višine infrastrukturnih obveznosti še bolj 
zaostrila, čeprav je bilo z ugodno rešeno utemeljitvijo za izredno povečanje še mogoče 
vzdržati razmere predhodnih let. 

Decembra 2013 je ARRS kot sofinancer v skladu s pogodbo zahtevala povrnitev 10 % 
stroškov usposabljanja mladega raziskovalca, ki v predpisanem roku ni dosegel doktorata 
znanosti. Inštitut bo sredstva v 2014, ko se rok za plačilo izteče, povrnil, od mladega 
raziskovalca pa zahteval v skladu s pogodbo povrnitev 5 % sredstev. 
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G  Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

 

Dosežena stopnja gospodarnosti poslovanja je še vedno visoka. Prav preudarna in 
gospodarna raba sredstev je omogočila, da poslovno leto zaključiti z realizacijo programa 
dela in hkrati tudi poslovati pozitivno. 

Z letnim načrtom zastavljeno raziskovalno in drugo strokovno delo je bilo realizirano. Število 
raziskovalnih rezultatov (bibliografskih enot) se je sicer glede na leto 2012 zmanjšalo za 26 % 
(2012 256 bibliografskih enot, 2013 186). Manj pa se je zmanjšalo število znanstvenih objav 
enot in s tem delež kvalitetnih in zelo kvalitetnih raziskovalnih rezultatov (število izvirnih 
znanstvenih člankov, monografij in delov monografij). Zmanjšanje znanstvene in strokovne 
produkcije je deloma pričakovano, saj se upokojujejo raziskovalci, ki so v preteklih letih 
veliko objavljali, hkrati pa se zmanjšuje število raziskovalcev. Po drugi strani pa finančne 
omejitve vplivajo tudi na število udeležb na konferencah in število objavljenih publikacij. 
Gospodarno in po rezultatih učinkovito so bila uporabljena sredstva, dodeljena za 
infrastrukturni program. Prav tako so v okviru načrtovanega potekala tudi izobraževanja 
mladih raziskovalcev razen enega, kjer je prišlo do prekinitve usposabljanja.  

Nabava knjižničnega fonda in fonda revij je potekala racionalno, tako da je inštitut nabavljal 
le izbrano strokovno literaturo in se je glede na prejšnje leto zmanjšala za okoli 10 %. 

Postopki nabave in oddaje del so bili vodeni racionalno, izvedeni v skladu z zakonodajo in 
pravili javnega naročanja.  

Gospodarnost poslovanja se odraža tudi na področju stroškov dela. Obračunane in izplačane  
so bile le zakonsko in s kolektivnimi pogodbami za javni sektor in raziskovalno dejavnost, 
predpisane plače in drugi prejemki. Zaradi predpisanih omejitev izplačevanja redne delovne 
uspešnosti, dodatkov sredstev za izravnavo plačnih nesorazmerij in ostalih omejitev ter 
zmanjšanja zaposlenih delavcev so bili stroški dela zmanjšani, vendar knjiženje povračila 
nesorazmerja v leto 2013 ni bilo predvideno in poslabšuje situacijo, kot je razvidno iz tabel 5 
in 6. Stroški za nadurno delo in za povečan obseg dela so glede na leto 2012 porasli, vendar 
v absolutnem znesku še vedno malo. 

Učinkovitost poslovanja je bila kljub zmanjšanju števila zaposlenih in zmanjšanju finančnih 
sredstev visoka. Zaradi projektne organiziranosti raziskovalnega dela tudi raziskovalci INZ 
med letom vzporedno raziskujejo na več projektih, zaradi česar učinkovitost, predvsem pa 
poglobljenost raziskovalnega dela ni ustrezna. Konec leta 2013 je bila opravljena tudi 
racionalizacija uprave. Ugotovljeno je bilo, da je mogoče delo knjigovodje skrčiti in po 
odpustu enega delavca v upravi zasesti delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca 
v tajništvu. Ob sprejemu novega pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest je upravni odbor iz pravilnika o sistemizaciji izločil delovna mesta knjigovodja in 
samostojni strokovni sodelavec s VI. stopnjo izobrazbe. Za pravno svetovanje in storitve 
inštitut najema odvetniško pisarno; stroški za ta namen so zaradi večjih potreb po pravnem 
svetovanju in sodnem zastopanju močno porasli. 
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H  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 oziroma 
vršilec dolžnosti direktorja. V skladu z dodatnimi pooblastili v zakonu o izvrševanju proračuna 
za leti 2013 in 2014, ZUJFom in dodatnim dogovorom o ukrepih za zmanjšanje plač sodeluje 
s predhodnimi soglasji o porabi sredstev za avtorske, svetovalne in podjemne pogodbe, delo 
študentov in dovoljenjih za zaposlovanje pri poslovodenju inštituta tudi Upravni odbor. 
Takšno prepletanje pristojnosti organov upravljanja in vodenja ni dobro, niti z vidika 
učinkovitosti, niti zaradi deljenih pristojnosti.  

Poraba sredstev poteka v skladu z zakoni in drugimi predpisi, predpisi Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost in notranjimi akti. Finančna sredstva pridobljena za namen javne 
službe, se razporejajo namensko in porabljajo za izvajanje programov in projektov in drugih 
nalog, kar 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 namenskim opredelitvam sledijo preko vrste inštitutovih poročil 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost, Ministrstvo za izobraževanje, znansot in šport in 
Ministrstvo za finance.  

Oddajo javnih naročil je vodila uprava. Vsa izvedena javna naročila so bila uspešno 
zaključena. Prispele ponudbe je preverjala komisija za pregled javnih naročil. Vsa izvedena 
javna naročila v letu 2013 so bila pod mejno vrednostjo 20.000 EUR, ki jo Zakon o javnih 
naročilih določa za javna naročila male vrednosti. 

V letu 2013 notranje revidiranje ni bilo izvedeno na nobenem področju.  

V skladu z zakonskimi zahtevami je inštitut izvedel tudi notranjo ocenitev poslovanja in 
izdelali register tveganj. Izdelan je bil načrt integritete, ki ga zahteva zakon o preprečevanju 
korpupcije. 

 

I  Povzetek poročila notranjega revizorja 

 

Notranje revidiranje poslovanja Inštituta je urejeno s svetovalno pogodbo, sklenjeno s 
pooblaščeno državno notranjo revizorko. V letu 2013 ni bilo izvedeno notranje revidiranje. 

 

J  Druga pojasnila 

Pojasnilo o realiziranih stroških materiala in storitev, stroških dela in drugih stroških 
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Stroški materiala so se v letu 2013 v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšali, vendar ne 
bistveno. Glavnino materialnih stroškov predstavlja nakup letnega fonda knjižničnega gradiva 
in nakup pisarniškega materiala.  

Tabela 8: Stroški materiala in storitev 

 

 

 

 

Graf 4: Struktura stroškov materiala 

 

Stroški storitev so v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 malenkostno povišali. V strukturi 
storitev največji delež zavzemajo stroški storitev v povezavi s tekočim vzdrževanjem 
računalniške opreme. 
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Graf 5: Struktura stroškov storitev 

 

Stroški dela so tudi v letu 2013 predstavljali glavnino vseh stroškov inštituta, kar 73 %. 
Zaradi omejevalnih določil zakona za uravnoteženje javnih financ in Dodatnih ukrepov na 
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v 
obdobju od 01.06.2013 do 31.12.2014 se je plačni sistem na eni strani normaliziral in stroški 
dela v primerjavi s prejšnjim letom nekoliko znižali. Vendar pa so to sliko močno spremenila z 
zakonom odrejena poplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij skupaj z zamudnimi obrestmi. 
Inštitut to v letu 2013 zaradi navodila o knjiženju v leto 2013 dodatno bremeni.  

Na letni ravni so se stroški dela ob zmanjšanju zaposlenih zmanjšali za 6,7 %. Povprečno 
število zaposlenih se je v letu 2013 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 36.480,70 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 7966 EUR so nastali zaradi porasta 
vrednosti portfelja v primerjavi z letom 2013.  

Drugi odhodki so bili oblikovani zaradi uskladitve registra osnovnih sredstev z glavno knjigo. 
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K  Poročilo o uporabljenih politikah amortiziranja 

 
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 
 
Tabela 9: Stopnje odpisa 

tip 
osnovnega 
sredstva 

stopnja 
odpisa, ki je 

bila 
uporabljena 
pri odpisu 
osnovnih 
sredstev 

 

najvišja 
predpisana 

amortizacijska 
stopnja odpisa 

glede na ZDDPO - 
2 

dodatna interna sodila 

nepremičnine 3 % 3 % službeno stanovanje – tržna dejavnost 

pohištvo  12 % 20 % leseno, kovinsko pohištvo – javna služba 

druga / 
ostala 
oprema 

20 % 20 % 
pisarniška oprema in oprema, ki deluje brez 
povezave na računalnik oz. računalniški sistem 
– javna služba 

druga 
računalniška 
oprema 

25 % 50 % 
druga računalniška oprema, ki ne deluje brez 
računalnika oz. kadar se kupi ločeno od 
računalnika – javna služba 

računalniki 50 % 50 % 

po tej stopnji se amortizira tudi druga 
računalniška oprema, če je vgrajena v 
računalnik oz. je del računalnika ob nakupu 
(licence, nameščene v računalniku, monitor, 
antivirusni programi, nameščeni v računalnik 
oz. strežnik) – javna služba 

programska 
oprema / 
licence 

20 % 50 % programska oprema, ki se uporablja več kot 
eno leto, licence – javna služba 

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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L  Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih 

 

Glede splošno finančno stanje Inštituta in še posebej na uvedene varčevalne ukrepe za javni 
sektor je bilo v letu 2013 realizirano le najnujnejše investicijsko vzdrževanje; hkrati je bil 
dovoljenjem ARRS 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, ker ni bilo mogoče pravočasno doseči dogovora o participaciji upravljavca stavbe 
pri stroških vzdrževanja. K temu je prispevala tudi negotovost glede izvedbe protihrupne 
izolacije, saj je zaradi delovanja drugega uporabnika stavbe zvočno preobremenjenih pet 
prostorov. V januarju 2013 je bila realizirana tudi protihrupna izolacija, ki jo je financiral 
upravljavec zgradbe, medtem ko je inštitut iz sredstev za investicijsko vzdrževanje financiral 
le spremlajjoča zaključna, pleskarska in obrtniška dela v petih prostorih in hodniku. 

 

M  Analiza kadrovanja, kadrovske politike in izobrazbena struktura 

 
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, ki narekujejo restriktivno kadrovsko politiko, 
inštitut lahko le skrajno omejeno vodi dolgoročno kadrovsko politiko. 
 
Zakon o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. št. 40/2012), Aneks h kolektivni pogodbi 
za raziskovalno dejavnost in Dodatni ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v 
javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 01.06.2013 do 31.12.2014 ter 
Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014 so prinesli, med drugim, administrativne 
omejitve pri zaposlovanju.  
 
Tabela 10: Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2013 
Stopnja izobrazbe Skupaj M Ž 

doktorat znanosti  19* 16 3 

magisterij 1  1 

visoka izobrazba 5 1 4 

višja izobrazba / / / 

srednja izobrazba 3 1 2 

nepopolna srednja izobrazba 1  1 

OŠ / / / 

SKUPAJ: 29 18 11 

*Direktor je upoštevan v rubriki »doktorat znanosti«. 
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Zaradi premajhnega števila raziskovalnih projektov in s tem zmanjšanja financiranja, je 
Inštitut imel v letu 2013 zaposlene tri raziskovalce za krajši delovni čas od polnega ter eno 
mlado raziskovalko, ki je imela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas zaradi 
uveljavljanja pravic iz Zakona o družinskih razmerjih. 
En raziskovalec je bil izvoljen v višji znanstveni naziv in nato v skladu z Zakonom o 
izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014 premeščen na ustrezno delovno mesto glede na 
pridobljen višji naziv, ker je bila pridobitev višjega naziva pogoj za opravljanje dela na 
delovnem mestu, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. V skladu z omenjenim 
pravilnikom sta bila dva raziskovalca ponovno izvoljena v znanstveni naziv. 
V skladu z Dodatnimi ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 
uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 zaposleni, ki so v letu 
2013 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred, niso napredovali. Pravico do plače 
v skladu z višjim plačnim razredom bodo pridobili  1. 4. 2013 oz. v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
Leta 2013 sta se v skladu z določili ZUJF prekinila delovno razmerje dva delavca, oba 
raziskovalca. 
Interventna zakonodaja je uvedla spremembe na področju plač, povračil stroškov in drugih 
prejemkov zaposlenih, ki jih inštitut dosledno upošteva. V skladu z določili ZUJF in sprejetimi 
dodatnimi ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 
uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. 6.2013 do 31. 12. 2014 so bile znižane 
vrednosti plačnih razredov, vrednosti plačnih razredov pa se v navedenem času ne 
usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov.  
V letu 2013 javnim uslužbencem ni bil izplačan dodatek za redno delovno uspešnost. 
Izplačeval pa se je mentorski dodatek, ki pripada raziskovalcem, ki so mentorji mladim 
raziskovalcem, ter položajni dodatek vodjem programov in projektov. 
Regres za letni dopust je bil v skladu z določili ZUJF izplačan zaposlenim, ki so bili v mesecu 
pred izplačilom regresa uvrščeni do 40. plačnega razreda.  
V letu 2013 nihče od zaposlenih ni izpolnil pogojev za izplačilo jubilejne nagrade za delo v 
javnem sektorju.   
V letu 2013 ni bila sklenjena nobena avtorska pogodba, pogodba o delu ali svetovalna 
pogodba z zaposlenimi. V več izjemnih primerih so bile avtorske pogodbe sklenjene z 
zunanjimi izvajalci za izvajanje znanstveno raziskovalnega dela za nemoteno delovanje 
inštituta. Za sklenitev teh pogodb je predhodna soglasja izdal Upravni odbor. 
Z zaposlenimi prav tako ni bila sklenjena nobena pogodba o izobraževanju. 
V začetku leta 2013 je Inštitut zaposloval 4 mlade raziskovalce, konec leta 2013 pa sta bili 
zaposleni še dve mladi raziskovalki. Obe se izobražujeta na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani, v podiplomskem študijskem programu – doktorski študij Zgodovina.  
V letu 2013 do zaključka študijskega leta 2012/2013 je bilo vključenih v pedagoški proces 6 
raziskovalcev: dva raziskovalca sta bila vključena v pedagoški proces na Fakulteti za 
družbene vede Univerze v Ljubljani, dva na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici 
ter po eden na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in Fakulteti za humanistične študije 
Univerze na Primorskem. Velika večina je delo opravljala pogodbeno, le dva s sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo.  
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N  Pojasnilo o sistemizaciji delovnih mest 

 
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest določa za vsako sistemizirano delovno 
mesto število delavcev, ki tako delovno mesto lahko zasedajo. Število sistemiziranih delovnih 
mest v Znanstveno-raziskovalni enoti je višje kot je dejansko trenutno število zaposlenih, v 
enoti Uprava pa je so vsa sistemizirana delovna mesta zasedena. 
 

 

O  Navedba ali je kadrovski načrt odprt ali zaprt 

 

S Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je uveljavljen zaprt kadrovski načrt 
v enoti Uprava in odprt v enoti Znanstvenoraziskovalni oddelek. 

 

P  Število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 in 31. 12. 2012 

 
V letu 2012 je bilo zaposlenih 33 delavcev. V letu 2013  zaposlili nobenega novega delavca, 
konec leta 2013 je bilo zaposlenih 29 delavcev in glede na leto 2012, ko je bilo zaposlenih 33 
delavcev, to pomeni 9,6 % zmanjšanje števila zaposlenih. Za določen čas je zaposlenih 6 
raziskovalcev. Štirje raziskovalci so zaposleni za določen čas do zaključka financiranja 
projektov, v katerih so vključeni, dva pa sta v statusu mladih raziskovalcev. Dva raziskovalca 
sta se v skladu z določili ZUJF upokojila, dvema raziskovalcema mlada raziskovalca po 
zaključku sofinanciranja doktorskega študija zaposlitvi za določen čas sta prekinila. 
 
Tabela 11:  Število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 
 Nedoločen čas Določen čas SKUPAJ 
Redno zaposleni raziskovalci 16 4 20 
Dopolnilno zaposleni raziskovalci / / / 
Mladi raziskovalci / 2 2 
Strokovno osebje 3 / 3 
Tehnično osebje / / / 
Administrativno osebje in direktor 4 / 4 
SKUPAJ 23 6 29 
 
Povprečna starost raziskovalcev je v letu 2013 znašala 46,3 let. Zaradi rastoče povprečne 
starostne strukture raziskovalne skupine se vsako leto bolj postavlja potreba po čimprejšnji 
dopolnitvi raziskovalne skupine z mlajšimi raziskovalci, kar pa je hkrati zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev za raziskovalno dejavnost skoraj nemogoče. 
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Q  Poročilo o realizaciji sklepa vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20.6. 
2013 

 

Sklep Vlade RS je bil realiziran. Število zaposlenih je bilo znižano za 9,6 %, kar močno 
presega zadano ciljno znižanje zaposlenih. Nadomestnih zaposlitev ni bilo, niti niso bile 
načrtovane, zato pridobitev soglasja pristojnega ministrstva ni bila potrebna. Politika 
zaposlovanja je bila v letu 2013 izvajana v skladu z zavezami iz Programa stabilnosti, 
vključno z zniževanjem števila zaposlenih. 

 

R  Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 

 
Inštitut za novejšo zgodovino je v skladu s svojim strateškim ciljem pri ravnanju s stvarnim 
premoženjem zagotavljal predvsem primerne delovne prostore in opremo za kakovostno 
izvajanje dejavnosti v poslovnih prostorih na lokaciji v stavbi Kazina, Kongresni trg 1 v 
Ljubljani, ki je last Republike Slovenije in jih upravlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. 
 
Lastni prostori in zemljišča 
Inštitut za novejšo zgodovino nima v lasti stavb in zemljišč, niti jih v letu 2013 ni načrtoval 
pridobiti. Prostori za izvajanje programa in dejavnosti so last Republike Slovenije in so bili 18. 
10. 2010 dani v brezplačno uporabo s strani upravljavca stavbe MVZT (danes MIZKŠ) za 
nedoločen čas. Poslovni prostori inštituta na lokaciji Kongresni trg 1 obsegajo 1423 m2. 
Inštitut ima v lasti etažno stanovanjsko enoto. Uporablja jo za izdajanje delavcem, ki imajo 
stalno bivališče izven dosega dnevne migracije kot službeno stanovanje.  
 
Tabela 12: Lastni prostori in zemljišča 

Vrsta prostora 
oz. zemljišča 

Lokacija Parcelna številka Bruto etažna 
površina v m2 

Dejavnost 

stanovanje Molniške čete 
11, Ljubljana 

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

 
 
Tabela 13: Najem prostorov in zemljišč 

Vrsta 
prostora oz. 

zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v 

m2 

Dejavnost Obdobje 

0 0 0 0 0 0 
 
 
Inštitut za novejšo zgodovino v letu 2013 ni najemal prostorov in zemljišč. 
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Tabela 14: Oddaja prostorov in zemljišč v najem 
 
Vrsta prostora 
oz. zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v 

m2 

Dejavnost Obdobje 

stanovanje Molniške čete 
11, Ljubljana 

1453/1, 
1453/2 

27,87 m2 Oddano v 
najem 
delavcem INZ 

1. 4. 2012-
31. 3. 2013 

 
Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2013 oddal stanovanje, last inštituta, v najem delavcu 
inštituta. Najemna pogodba z najemojemalcem je potekla 31. 3. 2013. Postopek ponovne 
oddaje je bil izveden v obliki internega razpisa. Z oddajo v najem je predhodno soglašal 
upravni odbor inštituta. Najemnina je določena v skladu s podobnimi stanovanjskimi prostori. 
Višina najemnine se določa s primerljivo ceno najema garsonjere v Domu podiplomcev. 
 

Nabava opreme 
 
Investicije v raziskovalno in drugo opremo so obsegale obnovo in dopolnitev računalniške 
opreme za potrebe Inštituta in Portala Slovensko zgodovinopisje. 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 namenjenih za investicije.  
 
Tabela 15: Nabava raziskovalne opreme 
 

Oprema Namen opreme Vrednost opreme Viri sredstev v letu 
2013 

Računalniška oprema Dopolnitev 
računalniškega 
sistema INZ in Portala 
Slovensko 
zgodovinopisje 

1.208 EUR namenska sredstva 
ARRS  

 

Načrtovana investicijsko-vzdrževalna dela obnove knjižnice je bila zaradi objektivnih razlogov  
prenesena v leto 2014. 

Tabela 16: Investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme v letu 2013 
 

Prioriteta Opis in vrsta del Obdobje Vrednost v letu 
2013 

Viri sredstev v 
letu 2013 

 Stroški beljenja 
in ostala dela ob 
vgradnji zvočne 
pregrade 

April 2013 
 

4.215 EUR namenska 
sredstva ARRS 
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Priloge 
 
Obrazec št 1: Pridobivanje nepremičnega premoženja za potrebe drugih državnih organov, 
javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov 
 
Upravljavec:  Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 
Zap. številka Okvirna 

lokacija 
Okvirna 
velikost 

Vrsta 
nepremičnine 

Predvidena 
sredstva v 

EUR 

Ekonomska 
utemeljenost 

/ / / / / / 
 
 
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 

/ / / / / / 
 
 
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 

/ / / / / / / 
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Obrazec št. 3: Oddaja v najem nepremičnega premoženja za potrebe drugih državnih 
organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 

Zap. 
številka 

Okvirna 
lokacija 

Okvirna 
velikost v 

m2 

Vrsta 
nepremičnine 

Predvidena 
sredstva v 

EUR 

Predviden 
čas 

trajanja 

Ekonomska 
utemeljenost 

/ / / / / / / 
 
 
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 

/ / / / / / / 
 
 
 
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 

/ / / / / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zap. 
številka 

Parcelna 
številka 

Katastrska občina in 
šifra katastrske 

občine 

Predvidena 
mesečna 

najemnina 

Metoda 
oddaje v 
najem 

Ekonomska 
utemeljenost 

/ / / / / / 
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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 

/ / / / / / 
 
 
Obrazec št 8: Razpolaganje z zemljišči v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih 
organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, 
katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija. 
 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 

Zap. 
številka 

Parcelna 
številka 

Katastrska 
občina in 

šifra 
katastrske 

občine 

Orientacijska 
vrednost 

Metoda 
razpolaganja 

Ekonomska 
utemeljenost 

/ / / / / / 
 
 
 
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 

/ / / / / / / 
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1.3 RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

1.3.1  Bilanca stanja 

 

 

 

 

 

(v eurih, brez centov)

1 2 3 4 5

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001 59.808 354.702

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 28.774 28.447
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 22.260 16.570
02 NEPREMIČNINE 004 25.697 25.697
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 11.878 11.107
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 408.032 390.769

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 382.292 352.206

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 13.425 285.413
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 310 4.259
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)

012 742.645 522.596

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 445.380 143.682
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.395 2.173
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 195.220 175.457
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 100.000 200.000
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 203 837
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 447 447

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)

032 802.453 877.298

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2013

oznaka 
za AOP

členitev naziv podskupin kontov
znesek

realizacija 2013 realizacija 2012
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034 379.484 451.922

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 131.674 76.440
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 16.448 19.164
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 20.994 16.241

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 21.786 19.757

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 043 188.582 320.320

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

044 422.969 425.376

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 3.202 3.183
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

056 416.837 419.366

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 2.930 2.827
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060 802.453 877.298

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0
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1.3.2  Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunsko) 

 

 

 

  

(v eurih, brez centov)

1 2 3 4 5 6 7
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864)

860 1.517.048 1.584.327 96 1.549.393

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.517.048 1.584.327 96 1.549.393
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0 0 0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE863 0 0 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 0 0
762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 7.966 36.857 22 17.223
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 116 3.458 3 1.000

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)

867 0 3.220 0 500

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 0 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 3.220 0 500

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)

870 1.525.130 1.627.862 94 1.568.115

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)

871 367.963 360.167 102 417.722

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 0 0
460 STROŠKI MATERIALA 873 42.336 45.488 93 52.500
461 STROŠKI STORITEV 874 325.627 314.679 103 365.222

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875 1.110.500 1.190.687 93 1.084.334

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 857.852 940.329 91 829.704
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 134.872 151.570 89 132.122
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 117.776 98.788 119 122.507

462 G) AMORTIZACIJA 879 26.804 36.777 73 39.000
463 H) REZERVACIJE 880 0 5.695 0 20.240

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 3.437 5.006 69 4.993
467 K) FINANČNI ODHODKI 882 1.168 0 0 0
468 L) DRUGI ODHODKI 883 12.297 26.437 47 1.567

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI�(885+886) 884 31 266 12 260
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 0 0
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 31 266 12 260

N) CELOTNI ODHODKI�(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 1.522.200 1.625.035 94 1.568.115
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

888 2.930 2.827 104 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)

889 0 0 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0 0

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

891 2.930 2.827 104 0

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

892 0 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja

893 0 0 0 0

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

894 30 31 97 29

Število mesecev poslovanja 895 12 12 100 12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1.1. do 31.12.2013

oznaka 
za AOP

členitev naziv podskupin kontov
načrt 2013

realizacija 
2013

realizacija 
2012

indeks  
2013 / 
2012

znesek
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1.3.3  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 

 

(v eurih, brez centov)

1 2 3 4 5 6 7
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)

660 1.514.248 1.581.527 96 1.546.593

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 1.514.248 1.581.527 96 1.546.593
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE

662 0 0 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE

663 0 0 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0 0 0
762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 7.966 36.857 22 17.223
763 C) DRUGI PRIHODKI 666 116 3.458 3 1.000

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667 0 3.220 0 500

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 0 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 3.220 0 500

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

670 1.522.330 1.625.062 94 1.565.315

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

671 367.660 359.861 102 416.554

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 

672 0 0 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 42.336 45.488 93 52.500
461 STROŠKI STORITEV 674 325.324 314.373 103 364.054

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675 1.110.500 1.190.687 93 1.083.472

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 857.852 940.329 91 828.962
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 134.872 151.570 89 132.003
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 117.776 98.789 119 122.507

462 G) AMORTIZACIJA 679 26.033 36.006 72 38.229
463 H) REZERVACIJE 680 0 5.695 0 20.240

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 3.437 5.006 69 4.993
467 K) FINANČNI ODHODKI 682 1.168 0 432.593 0
468 L) DRUGI ODHODKI 683 12.297 26.437 47 1.567

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)

684 31 266 12 260

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 0 0
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 31 266 12 260

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

687 1.521.126 1.623.958 94 1.565.315

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)

688 1.204 1.104 109 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670) 

689 0 0 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 0 0

del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka
(688-690)

691 1.204 1.104 109 0

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

692 0 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja

693 0 0 0 0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI - PRIHODKI IN ODHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV ZA 

IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
od 1. 1. do  31.12.2013

realizacija 2012
naziv podskupin kontov

znesek

realizacija 2013
indeks  2013 / 

2012
načrt 2013

členitev
oznaka 
za AOP
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(v eurih, brez centov)

1 2 3 4 5 6 7
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)

660 2.800 2.800 100 2.800

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 2.800 2.800 100 2.800
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE

662 0 0 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE

663 0 0 0 0

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

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667 0 0 0 0

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

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

670 2.800 2.800 100 2.800

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

671 303 306 99 1.168

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 

672 0 0 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 0 0 0 0
461 STROŠKI STORITEV 674 303 306 99 1.168

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675 0 0 0 861

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 0 0 0 742
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 0 0 0 119
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 0 0 0 0

462 G) AMORTIZACIJA 679 771 771 100 771
463 H) REZERVACIJE 680 0 0 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 0 0 0 0
467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0 0 0
468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0 0 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)

684 0 0 0 0

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

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

687 1.074 1.077 100 2.800

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)

688 1.726 1.723 100 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670) 

689 0 0 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 0 0

del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka
(688-690)

691 1.726 1.723 100 0

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

692 0 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja

693 0 0 0 0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI - PRIHODKI IN ODHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU
od 1. 1. do  31.12.2013

členitev
oznaka 
za AOP

naziv podskupin kontov

znesek

realizacija 2013 realizacija 2012
indeks  2013 / 

2012
načrt 2013
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1.3.4  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka 

 

(v eurih, brez centov)

1 2 3 4 5 6 7
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)

401 1.577.037 1.489.889 106 1.507.651

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

402 1.574.237 1.487.089 106 1.504.851

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

403 1.288.105 1.448.790 89 1.311.518

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

404 1.287.405 1.448.790 89 1.311.518

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 
porabo 

405 1.287.405 1.448.790 89 1.311.518

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicije 

406 0 0 0 0

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

407 700 0 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 
tekočo porabo

408 700 0 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 0 0
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)

410 0 0 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
za tekočo porabo

411 0 0 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
za investicije

412 0 0 0 0

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

413 0 0 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 0 0
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 0 0

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

418 0 0 0 0

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

419 0 0 0 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)

420 286.132 38.299 747 193.333

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 
javne službe

421 6.006 8.115 74 6.250

del 7102 Prejete obresti 422 263 2.041 13 1.000

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

423 7.641 15.114 51 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0 3.995 0 1.000
72 Kapitalski prihodki 425 270.821 0 0 185.083

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 700 0 0 0
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 1.081 0 0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske 
unije

429 701 7.953 9 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436) 431 2.800 2.800 100 2.800

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 2.400 2.800 86 0
del 7102 Prejete obresti 433 400 0 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki 
od premoženja

434 0 0 0 2.800

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

435 0 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne 
službe 

436 0 0 0 0

indeks  2013 / 
2012

načrt 2013
členitev

oznaka 
za AOP

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA

od 1.1. do 31.12.2013

naziv podskupin kontov

znesek

realizacija 
2013

realizacija 
2012
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II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481)

437 1.378.020 1.636.413 84 1.507.651

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

438 1.377.769 1.636.096 84 1.504.851

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

439 908.414 1.044.849 87 948.248

del 4000 Plače in dodatki 440 799.603 953.952 84 819.342
del 4001 Regres za letni dopust 441 24.342 7.388 329 22.628
del 4002 Povračila in nadomestila 442 55.744 62.320 89 74.283
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 3.249 2.265 143 7.819
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.666 2.086 80 2.738
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 0 0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 23.810 16.838 141 21.438

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

447 140.930 176.970 80 142.772

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 68.346 84.810 81 73.446
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 57.040 67.944 84 58.839
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 483 575 84 498
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 804 958 84 830

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

452 14.257 22.683 63 9.159

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

453 309.522 352.946 88 377.889

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 179.807 182.394 99 197.229
del 4021 Posebni material in storitve 455 5.587 8.333 67 6.546

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 26.956 29.027 93 33.095

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 0 0 0
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 12.434 24.236 51 22.398
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 45.155 57.323 79 62.046
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 3.769 5.782 65 6.208
del 4027 Kazni in odškodnine 461 3 0 0 5
del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 0 0
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 35.811 45.851 78 50.362

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 0 0
404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0 0
410 F. Subvencije 466 13.291 0 0 0
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0 0
412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 0 0
413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 13.219 0 14.442

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

470 5.612 48.112 12 21.500

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 0
4202 Nakup opreme 473 1.397 23.883 6 11.500
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 0 0
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 0 0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 4.215 24.229 17 10.000
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 0 0
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 0 0

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

479 0 0 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 0 0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU
(482+483+484)

481 251 317 79 2.800

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

482 0 0 0 742

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

483 0 0 0 120

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

484 251 317 79 1.938

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

485 199.017 0 0 0

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

486 0 146.524 0 0
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1.3.5  Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

 

 

 

 

  

(v eurih, brez centov)

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 f inančnih 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)

572 202.966 0

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

573 0 141.224

od 1.1. do 31.12.2013

členitev oznaka 
za AOP

znesek

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

naziv podskupin kontov realizacija 
2013

realizacija 
2012
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1.3.6  Izkaz računa finančnih terjatev in in naložb določenih uporabnikov 

 

 

 

 

  

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

1 2 3 4 5

750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 3.949 5.300

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 3.949 5.300

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od f inančnih institucij 504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440 V. DANA POSOJILA
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)

512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0

4403 Dana posojila f inančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

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

524 3.949 5.300

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

525 0 0

realizacija 
2012

od 1.1. do 31.12.2013

oznaka 
za AOP

členitev naziv podskupin kontov
znesek

realizacija 
2013
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1.3.7  Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev 

 

 

 

 

  

(v eurih, brez centov)

nabavna 
vrednost 

(1.1.)

popravek 
vrednost 

(1.1.)

povečanje 
nabavne 
vrednosti

povečanje 
popravka 
vrednosti

zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti

zmanjšanje 
popravka 
vrednosti

amortizacij
a

 
neodpisana 

vrednost 
(31.12.)

 
prevrednot
enje zaradi 
okrepitve 

prevrednot
enje 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 
opredmetena osnovna sredstva v 
upravljanju
(701+702+703+704+705+706+707)

700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.  Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v lasti
(709+710+711+712+713+714+715)

708 879.890 814.860 17.656 132 0 0 36.481 46.073 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 28.447 16.570 327 0 0 0 5.689 6.515 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 11.108 0 0 0 0 771 13.818 0 0
F. Oprema 714 825.746 787.182 17.329 132 0 0 30.021 25.740 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
finančnem najemu
(717+718+719+720+721+722+723)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

znesek

naziv
oznaka 
za AOP

od 1.1. do 31.12.2013
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1.3.8  Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

 

(v eurih, brez centov)

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.)

knjigovodsk
a 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)

800 285.413 0 0 0 272.171 0 13.242 0 13.242 0

 A. Naložbe v delnice
(802+803+804+805)

801 31.263 0 0 0 31.263 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Naložbe v delnice v f inančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Naložbe v delnice v tujini 805 31.263 0 0 0 31.263 0 0 0 0 0
 B. Naložbe v deleže
(807+808+809+810+811+812)

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Naložbe v deleže v finančne 
institucije

808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 
obliko d.d.

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 
obliko d.o.o.

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniška dela in podobno

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe
(815+816+817+818)

814 254.150 0 0 0 240.908 0 13.242 0 13.242 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 94.288 0 0 0 81.046 0 13.242 0 13.242 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 
tujini

818 159.862 0 0 0 159.862 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti
(820+829+832+835)

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno dana posojila
(821+822+823+824+825+826+827+828)

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila f inančnim 
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)

836 285.413 0 0 0 272.171 0 13.242 0 13.242 0

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

znesek

vrsta naložb oz. posojil oznaka 
za AOP

od 1.1. do 31.12.2013
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1.3.9  Obrazložitev podatkov iz bilance stanja 

 

Med dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so uvrščena:  

x neopredmetena dolgoročna sredstva (licence v računalniške programe),  
x nepremičnine (stanovanje na Ulici Molniške čete 11, v Ljubljani),   
x oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (računalniška oprema, pohištvo, 

pisarniška oprema,  drobni inventar in knjižnični fond) 
x dolgoročne finančne naložbe (obvezniški portfelj pri NLB d.d.) 
x dolgoročno dana posojila  
 

Skupno stanje sredstev se je ob koncu leta 2013 v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 
83 %. Vrednost dolgoročnih sredstev zaradi manjšega investiranja v osnovna sredstva zelo 
naglo pada,  saj glavnino sredstev predstavlja računalniška oprema, ki v stroške postopoma 
preide v dveh letih. Izredno visok odstotek znižanja v letu 2013 je posledica realizirane 
prodaje vrednostnih papirjev.   

 

 

Graf 6: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, stanje na dan 31.12.2013 
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Popis sredstev je bil opravljen po stanju na dan 31. 12. 2013. Za potrebe določanja, 
spremljanja in amortiziranja so v uporabi 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.  Osnovna sredstva so 
usklajena z registrom, poškodovana in funkcionalno neustrezna oprema je bila predlagana v 
odpis.  

V obvezniškem portfelju ob koncu leta ostaja manjša vrednost obveznic Banke Celje d.d., ki 
jih upravljavec ni uspel prodati. Zadnje obveznice so bile odprodane v začetku leta 2014, 
denarna sredstva pa so trenutno vezana pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa 
države.   

Dolgoročno dana posojila so bila v letu 2012 revidirana. Stanje je bilo usklajeno z novimi 
aneksi pogodb in na tej podlagi sklenjenimi sporazumi o poplačilu posojil. Večina 
neporavnanih posojil je bilo v letu 2013 vrnjenih, dokončno poplačilo bo realizirano v 2014.  

Inštitut posluje negotovinsko, denarna sredstva v domači valuti na podračunu UJP ob koncu 
leta 2013 znašajo 445.380,22 EUR, kar je posledica prodaje protivrednosti portfelja na dan  
30. 12. 2013.,22 EUR 

Kratkoročne terjatve do kupcev izhajajo iz leta 2013, neporavnanih terjatev iz prejšnjih let 
javni zavod nima.  Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 
sestavljene iz zadnjih dotacij za leto 2013  in neizplačanih refundacij za bolniške dopuste in 
invalidske pokojnine.  

Na dan 31. 12. 2013 je bilo za 100.000,00 EUR namenskih sredstev programov in projektov, 
vezanih pri Zakladnici RS. Gre za rezervacije, ki so hkrati izkazane tudi na kontih pasivnih 
časovnih razmejitev in bodo porabljena tekom letu 2014 oz. najkasneje do zaključka 
aktivnosti po pogodbah.  

Druge kratkoročne terjatve izkazujejo znesek terjatev za obresti UJP in premije za 
prostovoljno zdravstveno zavarovanje Vzajemna d. d. Terjatve so poravnane v januarju 2014.  

Aktivne časovne razmejitve višini 446,57 EUR zajemajo kratkoročno odložene stroške nakupa 
opreme, razmejitve so preknjižene v letu 2014.   

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so se zaradi vkalkulirane obveznosti za izplačilo 
poračuna 3/4 odprave nesorazmerja bistveno povečale. Skupni bruto strošek poračuna s 
pripadajočimi obrestmi znaša 72.731,16 EUR. Drugih obveznosti do zaposlenih (razen 
rednega izplačila decembrskih plač) ni knjiženih. 

Vse obveznosti do dobaviteljev so poravnane v zakonitem roku. Kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja zajemajo dajatve za davke in prispevke plač, poračuna 3/4 odprave nesorazmerja 
plač in v letu 2014 izplačanih sejnin. Vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta so bile v celoti plačane v zakonitem roku v začetku 2014.   
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Tabela 17: Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna na dan 
31.12.2013 

 

 

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so knjiženi kratkoročno odloženi prihodki, namenjeni 
pokrivanju stroškov raziskovalne dejavnosti, ki bodo nastali v letu 2014 in vnaprej vračunani 
odhodki delno opravljenih storitev, ki bodo fakturirane, obračunane in izplačane v letu 2014.  

Na kontih dolgoročnih rezervacij so izkazana sredstva za neporabljene odstopljeni prispevki 
invalidnin, na obveznostih sredstev v upravljanju pa neporabljena namenska sredstva za 
amortizacijo in nerazporejeni presežek prihodkov preteklih let. 
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1.3.10  Obrazložitev največjih odstopanj glede na predhodno leto in glede na 
program dela in finančni načrt za leto 2013 

 

Največja odstopanja v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov glede na 
predhodno leto so izkazana med izrednimi prihodki in odhodki, ki bistveno ne vplivajo na 
poslovanje. Med prihodki izstopa indeks na kontih podskupine 763 (drugi prihodki). V letu 
2012 so mednje knjižena vrnjena sredstva  sodnega postopka, v letu 2013 pa ni bilo prejetih 
nenamenskih donacij ali drugih izrednih prihodkov razen že odpisanih terjatev v višini 116 
EUR.  Med stroški je večje odstopanje med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki, kjer so 
knjižene uskladitve knjižb v višini 31 EUR, v prejšnjem letu je bilo slabitev za 266 EUR.  

Do večjih odstopanj prihaja tudi pri finančnih prihodkih. Kljub temu, da je bila prodaja 
portfelja napovedana in načrtovana,  je v času priprave načrta nemogoče oceniti bodoče 
prihodke od prevrednotenja portfelja zaradi ohranitve vrednosti in končno situacijo ob 
razpustitvi sklada portfelja.  

Celotni prodaji oz. razpustitvi portfelja je poleg slabšanja situacije na denarnem toku 
botrovalo tudi nejasno zagotavljanje vira financiranja za izplačilo poračuna odprave ¾ 
nesorazmerja plač.  Odločitev o prodaji je bila dokončna po slabi izkušnji pri izgubi delnic 
Factor banke d.d. Z zadnjo novelo Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 
109/08, 19/09, 98/09, 79/10, 52/11-popr., 59/11, 85/11, 48/12, 56/13 in 96/13 – v 
nadaljevanju: ZBan-1) je bila omogočena izvedba ukrepov za krepitev stabilnosti bank. 
Sprejeta pravila vključujejo določbe o možnosti prenehanja ali konverzije kvalificiranih 
obveznosti banke kot izrednega ukrepa, ki ga lahko izreče Banka Slovenije.  

 

 

 

 

 

 

                                                                             V. d. direktorja: 

                                          dr. Damijan Guštin 
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1.4 PRILOGE 

 

1.4.1  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 
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