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1.1 POUDARKI ZA LETO 2014 

 

1. Število raziskovalnih projektov:  5 
Nosilec: 3 
Sodelujoči JRZ: 2 

2. Število raziskovalnih programov: 2 
3. Število projektov iz okvirnih programov EU in Obzorja 2020: 0; 0 EUR 
4. Število projektov financiranih iz drugih mednarodnih virov: 0; 0 EUR 
5. Trije najpomembnejši dogodki na inštitutu: 

x Okrogla miza Premišljevanja 75 let po koncu španske  državljanske  vojne, 15. 
maja 2014. 

x Okrogla miza Raziskovanja slovenskega javnega mnenja v zgodovinopisnih 
perspektivah : (1966-2014), 4. novembra 2014. 

x Mednarodna znanstvena konferenca Dimenzije prve svetovne vojne / Dimensions 
od First World War, 12. novembra 2014. 

 
6. Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti: 

x Jure Gašparič, Andrej Pančur (ur.), Mojca Šorn (ur.): Slovenski parlament : 
politično-zgodovinski pregled od začetka prvega do konca šestega mandata 
(1992-2014), (Parlamentaria, 1). Elektronska izdaja 1.0. Ljubljana: Inštitut za 
novejšo zgodovino, 2014. http://sistory.si/SISTORY:ID:26950. 

 
x Nevenka Troha (ur.): Nasilje vojnih in povojnih dni, (Zbirka Vpogledi, 8). 

Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014. 
 
x Nina Vodopivec (ur.): Med državo in trgom : cikli in prelomi v zgodovini, (Zbirka 

Vpogledi, 9). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014. 
 
x Bojan Godeša: Oblikovanje odnosa do sosednjih držav (Italija, Avstrija) v 

slovenskem / jugoslovanskem partizanskem gibanju (1941/1945). Annales, Series 
historia et sociologia, 2014, letn. 24, št. 4, str. 749-762, ilustr. 

 
x Andrej Studen: Die Rolle der Psychiatrie bei der Beurteilung der strafrechtlichen 

Zurechnungsfähigkeit und die öffentliche Meinung : der laibacher Psychiater und 
Sachverständige Ivan Robida (1871-1941). V: Christian Bachhiesl (ur.), Sonja 
Maria Bachhiesl (ur.), Johann Leitner (ur.). Kriminologische Entwicklungslinien : 
eine interdisziplinäre Synopsis, (Austria, Interdisziplinär, Bd. 10). Wien; Münster: 
Lit Verlag, 2014, str. 213-228. 

 

7. Pet najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme: 
V raziskovalno opremo potrebno za delo Inštituta za novejšo zgodovino sodi 
računalniška strojna in programska oprema ter dostopi do pisnih in elektronskih objav. 

http://sistory.si/SISTORY:ID:26950
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V letu 2014 je Inštitut za novejšo zgodovino nabavil strojno in programsko opremo 
potrebno za nadomestitev odslužene opreme in izvajanje tekočih nalog (računalniki, 
prenosni in tablični računalniki). 

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

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

10. Število mladih raziskovalcev:  2 
11. Število raziskovalcev (zaposleni na dan 31. 12. 2014): 19 

Moški: 13  
Ženske: 6  

12. Število raziskovalcev vključenih v pedagoški proces: 13 
Raziskovalci Inštituta za novejšo zgodovino že vrsto let sodelujejo v dodiplomskih in 
magistrskih programih ter doktorskem študiju 4 univerz v Sloveniji in občasno na 
univerzah v tujini.  

13. Število odličnih tujih uveljavljenih raziskovalcev gostujočih na JRZ: 0 
14. Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme: 100 % 
15. Realizacija programa dela v odstotku: 96% 

Pri oceni realizacije je upoštevano načrtovano, a še ne dokončano usposabljanje dveh 
mladih raziskovalcev in pridobitev od načrtovanega manjšega deleža sredstev za 
raziskovalno dejavnost. 

16. Delež celotnih prihodkov pridobljenih na podlagi sodelovanja z gospodarstvom: 0 
17. Število upokojitev na podlagi ZUJF: 0 
18. Število podaljšanj pogodb o zaposlitvi za zaposlene, ki so izpolnjevali pogoje za 

upokojitev v skladno z določili ZUJF: 0 
19. Sprememba števila zaposlenih: zmanjšanje za 4 
20. Odstotek znižanja stroškov dela na podlagi ZUJF, ZIPRS1415 in Dogovora 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 (Ur. l. RS, št. 46/13): 7,39 % 

21. Izplačane odpravnine v EUR: 16.681 EUR 
22. 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 2014 predhodno obravnaval in odobril Upravni odbor na 
podlagi predloga poslovodnega organa. 

23. Pojasnilo o izobraževanju skladno s 185. členom ZUJF: 
Inštitut za novejšo zgodovino v letu 2014 ni sklenil nobene pogodbe o izobraževanju z 
nobenim od delavcev. 

24. Realiziran presežek prihodkov/odhodkov v letu 2014 po načelu denarnega toka in po 
načelu nastanka poslovnega dogodka:  
Po načelu denarnega toka: -7.053 EUR 
Po načelu nastanka poslovnega dogodka:  3.084 EUR 

25. Drugi poudarki: 
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x Znanstveni svetnik dr. Jurij Perovšek je prejel nagrado Klio, ki jo podeljuje Zveza 
zgodovinskih društev Slovenije za najboljše delo s področja zgodovinopisja za 
monografijo Samoodločba in federacija : slovenski komunisti in nacionalno 
vprašanje 1918-1941. 

x Znanstveni sodelavec dr. Aleksander Lorenčič je prejel Priznanje Ervina Dolenca 
za najboljši zgodovinopisni prvenec, ki ga podeljuje Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije, za monografijo Prelom s starim in začetek novega : tranzicija 
slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004). 

x Inštitut je do 30. 9. 2014 vodil v. d. direktorja dr. Damijan Guštin, ki ga je dne 29. 
9. 2014 po pridobljenem soglasju Vlade RS upravni odbor izbral za direktorja INZ 
za obdobje od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2019.  

x Dne 4. 3. 2014 se je konstituiral Upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino, 
sestavljen v skladu z novelo Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS 96/12 z 
vsemi nadaljnjimi spremembami). 

x Kolektivno tožbo pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani, ki so jo trije 
delavci vložili zoper Inštitut za novejšo zgodovino zaradi uveljavitve Pravilnika o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Inštitutu za novejšo 
zgodovino dne 20. 12. 2013, so tožniki 8. 7. 2014 umaknili po doseženem 
sporazumu z v. d. direktorjem in soglasjem Upravnega odbora Inštituta za 
novejšo zgodovino. 
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1.2 POSLOVNO POROČILO 

 

1.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
JRZ 

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

x Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS št. 104/2012 z 
vsemi nadaljnjimi spremembami), 

x Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS št. 101/2013 z 
vsemi nadaljnjimi spremembami). 
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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), 

x Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS št. 
12/2014 ter 52/2014). 

 

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, 92/14), 

• Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost 
(Ur. l. RS  št. 4/2011, 40/2011, 20/14),   

• Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur. l. RS št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12), 

x      Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne 
dejavnosti (Ur. L. RS, št. 51/14), 
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• Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne 
dejavnosti (Ur. l. RS št. 37/11, 70/11, 40/13), 

• Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem 
sektorju (Ur. l. RS št. 55/2012),  

• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne 
dejavnosti (Ur. l. RS št. 86/2008, 109/2008, 73/2011), 

• Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega 
šolstva, znanosti in tehnologije (Ur. l. RS št. 31/2006), 

• Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in 
tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS št. 106/2005, 
20/2206, 65/2006, 43/2007, 28/2009, 10/2012), 

• Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Ur. l. RS št. 41/2009, 72/2011), 

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

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/07, 124/08, 
58/2010, 104/2010, 104/2011), 

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, 
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• 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 2014 (MIZŠ, 8. 1. 2015), 

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

• Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega in 
razvojnega programa (Ur. l. RS št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007, 89/2008, 102/2009, 
15/14), 

• Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur. l. RS št. 
43/2011), 

x      Program dela javnega zavoda Inštitut za novejšo zgodovino za obdobje 2009 – 2014,  

• Drzna Slovenija – raziskovalna strategija 2011-2020. 

 

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 

 

1.2.2  Dolgoročni cilji Inštituta za novejšo zgodovino 

Inštitut za novejšo zgodovino izvaja znanstvenoraziskovalno delo na področju zgodovinopisja. 
Načrtno in kontinuirano izvajanje temeljnega in aplikativnega raziskovalnega dela na 
področju zgodovinopisja novejše zgodovine, objavljanje in predstavljanje raziskovalnih 
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rezultatov ter posredovanje pridobljenega znanja v višjem in visokem strokovnem ter 
univerzitetnem izobraževanju opredeljuje za svoje poglavitne dolgoročne cilje.  

Pri tem si zastavlja dolgoročne cilje:  

• izvajati 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 programe in projekte, 
da bo mogoče med raziskovane teme vključiti tudi evropsko pomembna vprašanja, kar 
omogoča vključevanje v mednarodne raziskovalne skupine in projekte, 

• razvijati infrastrukturno dejavnost z uvajanjem tehnološko in vsebinsko novih načinov 
posredovanja in predstavljanja zgodovinskih virov in zgodovinopisnih dosežkov, 

• razvijati stabilno in kadrovsko močno raziskovalno skupino, katere člani so 
usposobljeni za kvalitetno, evropskim merilom primerljivo raziskovanje v zgodovinopisju na 
vseh področjih novejše zgodovine za obdobje od začetka 19. do začetka 21. stoletja; v 
raziskovalno skupino vključevati mlade raziskovalce, ki so uspešno zaključili usposabljanje, 

x      raziskovalne rezultate v primernih oblikah posredovati strokovni in širši javnosti in v ta 
namen zagotavljati lastno založniško dejavnost (izdajanje znanstvene revije, znanstvenih 
monografij in zbornikov s področja dela inštituta, e-objave) 

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. 

 

1.2.3  Letni cilji Inštituta za novejšo zgodovino 

Inštitut za novejšo zgodovino si je za leto 2014 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,  

x      da pridobi vsaj dva raziskovalna projekta pri ARRS in drugih financerjih, 

• da nadalje razvija tako vsebinsko kot tehnološko platformo spletnega portala Sistory, 
ki je osrednja točka infrastrukturnega programa, vključno z vključevanjem spletnega portala 
SI-DIH,  

x da vodi mlade raziskovalce k uspešnemu zaključku izobraževanja, 

• da zagotovi uspešno spremljanje in prijavljanje na razpise za izvajanje raziskovalnega 
dela,  
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• da posluje stabilno in zakonito, s presežkom prihodkov nad odhodki. 

 

Doseženi rezultati dela 

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

Člani programske skupine v letu 2014: 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). 

 

Člani programske skupine so v tem letu zaključevali delo na vsebinah, ki so bile načrtovane 
za programsko obdobje 2009-2014. V tem času so člani programske skupine objavili 10 
avtorskih znanstvenih monografij, uredili 8 znanstvenih monografij, objavili 78 izvirnih 
znanstvenih člankov, 109 znanstvenih poglavij v monografskih publikacijah,  5 preglednih 
znanstvenih člankov, 27 strokovnih člankov, 16 znanstvenih prispevkov na konferencah. 
Raziskovalno delo skupine je bilo razdeljeno na dve ravni, na makro raven (slovenska raven v 
komparativni perspektivi) in mikro raven (študije primerov). S študijami primerov so v 
raziskovalno delo vnašali pomembne poudarke o percepcijah in značilnostih procesov in 
manifestacij industrializacije  na slovenskih tleh. Makro in mikro raven sta bili v zastavljenem 
konceptu komplementarni, saj so v študijah primerov nastopali ljudje in ustanove na ozadjih 
velikih socialnih in gospodarskih procesov. Vsebinsko je raziskovalno delo potekalo v treh 
vsebinskih sklopih, ki so združevali opredeljene cilje programa. V prvem sklopu so raziskovali 
strukturne ekonomske spremembe, v drugem socialne spremembe, v tretjem pa konstrukcije 
in percepcije historičnih stvarnosti. Pri strukturnih ekonomskih spremembah so raziskovali in 
strnili rezultate o oblikovanju slovenskega regionalnega gospodarstva po drugi svetovni vojni 
v okviru komunistične gospodarske ureditve. Veliko raziskovalne energije so vložili v 
raziskovanje tranzicijskega obdobja, kot prvi na področju zgodovinopisja. V okviru teh 
raziskav so analitično predstavili procese transformacije gospodarstva (tržna ekonomija, 
makroekonomska stabilizacija, privatizacija), t.i. »realnega« in finančnega sektorja in 
spremljajočo socialno transformacijo (industrijsko delavstvo, socialno varstveni sistemi). Pri 
raziskavah finančnega sektorja so področje še razširili na komparativni kontekst Jugovzhodne 
Evrope v celotni dobi 20. stoletja in evropskega konteksta v času do druge svetovne vojne s 
stališča strukture poslovanja, ekonomskega pomena in učinkovitosti poslovanja. Kot osrednje 
gibalo na ekonomskem področju so za čas do druge svetovne vojne natančno analizirali 
podjetniško strukturo Slovenije. S tem so odprli tudi temo ekonomske pobude in struktur in 
tehnik upravljanja podjetij. Na ta vsebinska vprašanja so dajale odgovore študije podjetniških 
podvigov, študije razvoja posameznih podjetij  času do druge svetovne vojne in strategij in 
praks vodenja podjetij v socialističnem obdobju. Izpostavljeno mesto ima študija o 
mehanizmih in lastnostih upravljanja socialističnih podjetij. Raziskovalno delo so dopolnjevali 
s proučevanjem globalnih razmerij med trgom, podjetji in državo v kontinuiteti industrijske 
dobe. Preučili so delovanje podjetja Kolektor iz Idrije, dejavnike njegove podjetniške in 
tehnološke uspešnosti, transformacije v devetdesetih letih 20. stoletja in njegove 
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internacionalizacije. Med lokalnimi (regionalnimi) manifestacijami sta pomembni študiji o 
ekonomsko strukturnih spremembah Postojne in Maribora. Primera sta bila izbrana načrtno, 
saj imamo v primeru Postojne opravka s pozno in disperzno industrializacijo, ki je bila 
značilna za večino slovenskega prostora. Na drugi strani je Maribor primer mesta, ki je 
prednjačilo v industrializacijskih procesih, a hkrati tudi v deindustrializacijskih v času 
tranzicije. Primera pričata o regionalnih razlikah, katerih merjenje in ekonomsko-politično 
konstituiranje in upravljanje je bilo tudi sestavni del raziskovalnih ciljev.  

Kontekstu ekonomskih strukturnih sprememb je skupina dodajala zaradi vzajemnosti 
procesov tudi raziskave iz socialne zgodovine. Raziskava o zgodovini alkoholizma je bila 
večplastna in je zajemala delno ekonomske (cenenost produkcije) in zlasti socialne aspekte 
alkoholizma (bolezni, socialno patološka dejanja, družbeno percepcijo, vidike in okoliščine 
potrošnje, moralo, institucionalizirano in neformalno protialkoholno politiko). Pomemben 
vsebinski sklop so skupini predstavljale raziskave življenjskih stilov. Fenomen potrošništva v 
industrijski dobi so raziskovalci opredelili kot družbeno konstitutivni element, kot družbeni 
proces, ki je postopno mehčal in odpravljal tradicionalno zasnovo družbe, hierarhična 
razmerja med spoloma v javnosti in v družini. Potrošnjo in življenjsko raven, kot pomembno 
točko komunistične gospodarske in socialne politike, so z ravni analitičnega merjenja 
pojavnih oblik in sestavnih elementov vpeli v kontekst konstituiranja in prikrajanja življenjskih 
stilov v drugi polovici 20. stoletja. V konceptualizacijo raziskovanja potrošništva so umestili 
tudi oglaševanje kot gospodarsko in družbeno prakso, ki ga je dopolnjeval kritični pretres 
okolja, vznika in življenjskih ciklov blagovnih znamk. Modernizacijske tendence so proučevali 
tudi na področjih higienizacije okolja, discipliniranja in seksualizacije ženskega telesa in 
bivanja v dobi meščanske morale, razpete med imaginarijem zasebnosti in javnosti svoje 
podobe. Tretja skupina programskih vsebin je zajemala raziskovanje konstrukcije in 
percepcije historičnih realnosti v navezavi z razpoznavo prevladujočih vrednostnih sistemov. 
V tem okviru je skupina kot prva raziskovalno tematizirala vsebine historičnih konceptov 
osebne in družbene samo-odgovornosti, ki je  determinirala vlogo posameznika v družbenem 
okolju na normativni ravni kot tudi na ravni prakse. Drugi poudarek tega sklopa je obsegal 
raziskavo fenomena ekonomskega nacionalizma, to je vnos nacionalizma kot razvojne 
gospodarske strategije. 

 

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

Člani programske skupine v letu 2014: dr. Jurij Perovšek (vodja), 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 (upokojeni član), mag. Tadeja Tominšek Čehulić, dr. Nevenka Troha 
(upokojena članica) in dr. Marko Zajc. 

Programska skupina je v letu 2014 zaključila izvajanje raziskovalnega programa v 
programskem obdobju 2009–2014. Skladno s celostnim načrtom njegovega izvajanja je 
nadaljevala in zaključila razčlembo vprašanja razumevanja in uresničevanja demokracije na 
politično-sistemskem področju (problematika oblike vladavine, oblike državne ureditve, 
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parlamentarne demokracije, delovanja parlamenta, volilnega sistema, strank, 
znotrajstrankarske demokracije, razmerja demokracija-monarhija-republika, delitve oblasti), 
na področju temeljnih človekovih pravic in svoboščin, na področju razčlenitve odnosa med 
svobodo posameznika in naroda, soočenja s korporativističnimi družbenimi modeli in 
totalitarističnimi sistemi moderne (komunizem, fašizem, nacizem), in na področjih odnosov 
do revolucije, vojne in vojske. V okviru omenjenih problemskih sklopov je raziskala koncept 
demokracije v avstrijski ustavni dobi in njeno recepcijo na Slovenskem skozi uvedbo občine 
kot temelja višjih reprezentativnih institucij avstrijskega predstavniškega sistema, vprašanje 
suspenza demokratičnega mišljenja na Slovenskem v odnosu do vojaških nasprotnikov 
Avstro-Ogrske monarhije med 1. svetovno vojno, značilnosti parlamentarne razprave, 
vprašanje demokratičnega diskurza in narave fizičnega nasilja v političnem boju v času 
Kraljevine SHS/Jugoslavije, revolucionarni in nerevolucionarni koncept družbene preobrazbe 
in na njem temelječo politiko v tem času, radikalni demokratični manko t. i. »kulturonosne« 
politike italijanskega fašizma na Primorskem med svetovnima vojnama, kasnejšo etnocidno 
politiko vseh treh okupatorjev slovenskega ozemlja med 2. svetovno vojno, sistem 
revolucionarnega nasilja in sodnih procesov ob koncu in v prvih letih po 2. svetovni vojni na 
Slovenskem, strukturno avtoritarnost povojne »partijske« države, njeno poznejše popuščanje 
in z njim povezan proces deetatizacije in federalizacije kot oblike demokratizacije druge 
jugoslovanske skupnosti, hierarhično dinamiko v razmerju med vodstvom in članstvom 
KPS/ZKS, idejnopolitične vplive na umetniške ustanove in organiziranje znanstvene 
dejavnosti v drugi Jugoslaviji in v Sloveniji, stališča slovenskih intelektualcev do vprašanja 
demokracije in jugoslovanstva v drugi polovici osemdesetih let 20. stoletja, in značilnosti 
parlamentarne razprave ter političnega govora v socialistični enostrankarski skupščini in v 
demokratičnem tranzicijskem parlamentu Republike Slovenije.  

Raziskovalna spoznanja, dobljena na podlagi opravljenega dela v letu 2014 in celotnem 
obdobju programskega financiranja 2009–2014, so pokazala, da je vprašanje idejne, kulturne, 
politične, konfesionalne, socialne in nacionalne kohabitacije / sožitja na Slovenskem kot 
bistvenega pogoja uveljavljanja demokratičnih razmerij v družbi v avstrijskem obdobju ter v 
času Kraljevine SHS/Jugoslavije predstavljalo izrazit bivanjski problem. Prevladujoči kulturni 
boj med katoliškim in liberalnim taborom, ki je temeljil v medsebojnem odklanjanju in 
idejnopolitičnem ekskluzivizmu, je namreč odločilno zaznamoval tedanje slovensko politično 
in družbeno življenje. Omenjena tabora si nista nasprotovala le v zavračanju marksističnega 
delavskega gibanja. Le-to je, izhajajoč iz svojega razrednega stališča, ki so ga posebej 
poudarjali komunisti, oblikovalo izrazito bojni odnos do meščanske politike in družbe ter 
Katoliške cerkve. Čas 2. svetovne vojne je pomenil radikalno soočenje v pogledih in dejanjih, 
ki so zadevala večplastno vprašanje kohabitacije / sožitja na Slovenskem. Izražal ga je 
trinom okupacija-odpor-kolaboracija, pri čemer je ob temeljnem okupatorskemu genocidnem 
cilju in ravnanju odnose med Slovenci določalo razmerje med odporniškim in 
protiodporniškim idejnopolitičnim in vojaškim polom. Označeval ga je radikalizem obeh 
vodilnih političnih sil – Komunistične partije Slovenije v odporniškem in katoliške Slovenske 
ljudske stranke v protiodporniškem polu, ki je rodil totalitarno ekskluzivnost v določanju ciljev 
njegovega vojskovanja. Misli na demokracijo in svobodo posameznika tu ni bilo. Končni 
vojaški in politični uspeh odporniške strani in komunistični revolucionarni prevzem oblasti leta 
1945 je vodil k totalitarizmu, ki se je v začetku 50. let preoblikoval v enopartijsko diktaturo. 
Do večjih sprememb v vprašanju demokracije je prihajalo le postopoma, saj je t. i. partijska 
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država le počasi popuščala. Prelom je nastopil z demokratizacijo konec 80. let 20. stoletja in 
prehodom v večstrankarsko parlamentarno demokracijo leta 1990. Strukturna vprašanja 
demokracije in dinamike demokratičnih vrednot so bila v času od oblikovanja samostojne 
Republike Slovenije leta 1991 do njenega vstopa v Evropsko unijo in evroatlantske povezave 
leta 2004 na več vrednostnih preizkušnjah, ki pa niso dosegle take ostrine in niso imele takih 
posledic kot v prejšnjih zgodovinskih obdobjih. Njihovo izrazito politično polje je bil parlament 
kot bistvena prvina moderne države in politično-kulturnega vzorca, ki se je izoblikoval v času 
t. i. tranzicije. Sklepna ugotovitev programa je, da je v slovenskem novejšem zgodovinskem 
razvoju vidno vlogo imela ozka in obremenjujoča idejna, politična in stanovsko samozadostna 
oziroma hierarhično totalitetna socialna drža Slovencev, ki v sebi ni imela dovolj prostora za 
uravnovešeno dojemanje drugega. 

 

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

Člani programske skupine: dr. Mojca Šorn (vodja), dr. Jurij Hadalin, dr. Andrej 
Pančur, dr. Vida Deželak Barič, dr. dr. Dunja Dobaja, Aleš Gabrič, dr. Jure Gašparič, 
dr. Bojan Godeša, dr. Jurij Perovšek, Marta Rendla, dr. Mitja Sunčič, mag. Tadeja 
Tominšek Čehulić. 

V letu 2014 so člani IP pridobili in uporabnikom ponudili številne in raznolike vsebine oziroma 
podatke, primerne za uporabo v raziskovalnem okolju, skrbeli za razvoj spletnih sistemov in 
orodij po najsodobnejših standardih, spremljali metodologije in standarde, skladne z 
aktualnimi trendi/evropskimi smernicami, diseminirali nova znanja s področja digitalne 
humanistike v digitalnem raziskovalnem okolju in popularizirali slovensko digitalno 
humanistiko. Inštitut za novejšo zgodovino je v tekočem letu postal tudi član raziskovalne 
infrastrukture CLARIN. 

A. Evropska mreža za humanistiko in umetnosti Digital Research Infrastructure for Arts 
and Humanities – DARIAH 

Ustanovitev DARIAH-EU kot pravne osebe: IP od septembra 2008 sodeluje v evropskem 
projektu DARIAH (od 2010 v partnerstvu z IP Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti), uvrščenem v evropske strategije raziskovalne 
infrastrukture - European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI Roadmap). 
DARIAH-EU je avgusta 2014 Evropska komisija v uradnem listu potrdila kot pravno osebo po 
evropskem pravu, ustanovljen je bil konzorcij ERIC (European Research Infrastructure 
Consortium) s 15 državami članicami, med katerimi je tudi Slovenija. Člana IP sta se 
udeležila zasedanja generalne skupščine (GA) DARIAH-EU, kjer sta opravljala svetovalno 
funkcijo nacionalnemu predstavniku dr. Albinu Kralju. Udeležili so se tudi sestankov Komiteja 
nacionalnih predstavnikov (NCC). V načrtovanju politike evropskega razvoja DARIAH je 
infrastrukturni program INZ še posebej aktivno vpet v delo virtualnega kompetenčnega 
centra VCC 2, ki je zadolžen za raziskovalne metode in izobraževanje, in VCC 3, ki je v 
DARIAH zadolžen za vsebinsko gradnjo infrastrukture. Člani IP so sodelovali na zasedanjih 
centra VCC 2 (Rim, september 2014), VCC 1 in VCC 4. Aktivno so sodelovali pri oblikovanju 
novih struktur DARIAH. V okviru delovne naloge 5 VCC 2, zadolžene za raziskave 
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raziskovalnih praks v digitalnem okolju so oblikovali in izvedli spletno anketo o obnašanju 
raziskovalcev iz humanističnih znanosti v digitalnem okolju.  

B. Nacionalna digitalna infrastruktura za humanistiko in umetnost DARIAH-SI 

DARIAH-SI je nudila prostor in okolje za pogovor ter homogenizacijo skupnosti razvijalcev ter 
uporabnikov sodobnih rešitev. Delovni proces IP je zajemal vzdrževanje spletišča SI-DIH. 
Vključitev novega repozitorija Narodnega muzeja Slovenije, s katerim je bila podpisana 
pogodba o sodelovanju, v portal ni bila izvedena zaradi prenove njihovega računalniškega 
sistema. Diseminacija novih znanj v digitalnem raziskovalnem okolju je potekala skozi 
organizacijo delavnic o uporabi podatkov iz projekta Popisi prebivalstva Slovenije na spletišču 
SI-DIH, o uporabi označevalnega jezika XML-TEI v humanistiki. 

Skupina je razvila sodelovanje z nacionalnima raziskovalnima infrastrukturama s področja 
humanistike in družboslovja CLARIN (od 2014 je INZ uradni član CLARIN.SI) in CEESDA, saj 
želi preprečiti podvajanje dela, doseči sinergijo na več poljih, spremljati, promovirati in 
diseminirati delovanje in rezultate (predstavitve, participiranje v projektu Odprti podatki – 
Priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno 
financiranih raziskav v Sloveniji), sodelovati na področju novih znanj v digitalnem 
raziskovalnem okolju, sodelovati pri zaključnih aktivnostih Digitalne agende na področju 
kulture v Sloveniji na temo digitalizacije, trajnega hranjenja, interoperabilnosti in javne 
dostopnosti digitaliziranih vsebin s področja kulture.  

Skupina se je povezala z Nacionalno biblioteko Srbije, kjer se kaže možnost sodelovanja pri 
digitalizaciji in računalniški obdelavi stenografskih zapisnikov jugoslovanskega parlamenta in 
skupščine. 

Skupina je sodelovala v postopku dopolnjevanja Zakona o avtorski in sorodnih pravicah: 
aktivnosti so temeljile na usklajevanju z ministrstvom predvsem s predlogi tistih sprememb 
ZASP-a, za katere so zainteresirani nacionalni javni zavodi, in ki bodo omogočili ustrezno in 
učinkovito izvajanje javne službe v spletnem okolju. 

 

C. Zgodovina Slovenije – SIstory 

V letu 2014 je portal SIstory uporabnikom nudil hiter in enostaven dostop do raznovrstnega 
prosto in odprtodostopnega verificiranega digitalnega in digitaliziranega gradiva, 
opremljenega s CC licencami, kar omogoča ustvarjanje, obstoj, (ponovno) uporabo in 
dolgoročno hrambo (novih) kompleksno strukturiranih digitalnih podatkov, potrebnih za 
raziskovalno delo. 

Digitalizacija in spletna objava gradiv je zajela: 

- publikacije, kjer je bilo skeniranih in objavljenih novih 29.000 strani gradiv, predvsem za 
sklopa Literatura (Monografije) in Viri (Tiskani viri in Historični tisk), gradiva za ažuriranje 
sklopa Literatura (Serijske publikacije) so bila pridobljena od urednikov.  
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- 100.000 strani arhivskega in dokumentarnega gradiva za sklop Viri (arhivski viri: del popisa 
Ljubljane za leto 1921 in del fonda Matični urad Vrhnika; Sejni zapisi Skupščine Socialistične 
Republike Slovenije 1963-1984, del stenografskih zapisov kranjskega deželnega zbora (na 
portalu bodo objavljeni v letu 2015).  

- video vsebine: objava pomembnejših domačih in mednarodnih znanstvenih simpozijev, 
okroglih miz in individualnih predavanj, ki promovirajo delo raziskovalcev s področja 
zgodovinopisja,  

- virtualno razstavo Kuge, lahkote in vojske – reši nas, o Gospod! Kranjska v prvem letu 
velike vojne, v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Ljubljana, 

- E-zbirko Parlamentaria, ki je namenjena objavi študij iz zgodovine parlamentarizma, v 
kateri je izšla prva e-publikacija dr. Jureta Gašpariča Slovenski parlament 

- oblikovanje novih vsebinskih sklopov: Slovenski okraji in občine med svetovnima vojnama 
(zbirka mikroštudij o devetih okrajih in treh občinah oziroma o dogajanju v lokalnih 
administrativnih enotah); Politično-strankarsko življenje na Slovenskem do osamosvojitve 
(nabor in digitalizacija političnih programov modernih slovenskih političnih strank, organizacij 
in društev v avstrijski dobi (1890–1918) ter v času obstoja Države Slovencev, Hrvatov in 
Srbov (29. 10. – 1. 12. 1918). Na podlagi zbranih gradiv je omogočen neposredni vpogled v 
temeljna idejnopolitična, kulturna in socialnogospodarska vodila, ki so jih v slovenskem 
prostoru izoblikovali po nastopu ločenih političnih organizacij in jih nato razvijali do začetka 
jugoslovanskega obdobja leta 1918. Dinamika slovenske politike ter idejnih in družbenih 
razmerij v tem času je s tem jasnejša in problemsko prepoznavnejša.) 

- avtorsko-pravno urejanje, standardizacija in metapodatkovna inventarizacija digitaliziranih 
gradiv: za vsa gradiva je bil izveden avtorsko-pravni postopek za spletno objavo, 
digitalizirana gradiva so bila standardizirana in metapodatkovno inventarizirana 
(inventariziranih je bilo 10.000 enot oz. 150.000 standardiziranih vpisov). 

Podatkovne baze: 

• Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med 2. svetovno 
vojno in neposredno po njej: dopolnjevanje in korigiranje podatkov, ki so zajeti v inštitutski 
bazi podatkov o smrtnih žrtvah za namen objave na portalu SIstory (v letu 2014 je bilo na 
portalu objavljenih 46.338 novih oseb, skupno je tako objavljenih 99.823 oseb),  

• Zgodovinarski indeks citiranosti / Slovenski indeks citiranosti. Baza citatov iz 
slovenskih zgodovinskih monografij, časopisov in zbornikov je narasla za 6.500 citatov, ki se 
nanašajo na publikacije izdane v letu 2014, indeks pa je bil dopolnjevan tudi s publikacijami 
iz obdobja 2004-2014. 

Zgodovinarski indeks citiranosti je bil v drugi polovici leta 2014 nadgrajen v Slovenski indeks 
citiranosti. Sistem je implementacija podatkovnih baz in orodij SICI, kar od konca leta 2014 
omogoča procesiranje podatkov iz publikacij s področja humanistike, katerih avtorji so 
raziskovalci s področja zgodovinopisja, omogoča pa tudi izgradnjo področnih indeksov 
citiranosti, 
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• Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931: 

- Uvoz podatkov in slik: uvoz 9 popisov občin okrajnega glavarstva Novo mesto iz leta 1869 
(skupaj z 10844 slikami in podatki za 10580 oseb), izdelava XML dokumentov za uvoz zadnje 
tretjine popisa prebivalstva Ljubljane iz leta 1931 (14330 JPG slik skupaj z osnovnimi podatki 
o hišah) in prve polovice popisa prebivalstva Ljubljane iz leta 1921 (12840 JPG slik skupaj z 
osnovnimi podatki o hišah), poskusni uvoz 63 JPG slik mrliške matične knjige Murske Sobote 
1895/96. Na podlagi tega uvoza in obdelave tega gradiva je bil izdelan delovni proces za 
transkribiranje podatkov iz matičnih knjig v modulu popisi prebivalstva, 

- Pretvorba in uvoz PDF dokumentov popisov prebivalstva v publikacije portala SIstory in 
pretvorba podatkov v XML dokumente, primerne za uvoz podatkov, ter njihova validacija z 
XML shemo: uvoz 2977 publikacij občin Bela Cerkev, Črmošnjice, Dobrnič, Kočevske Poljane, 
Mirna, Prečna, Kandija, Trebnje in Velika Loka iz leta 1869 ter 1834 publikacij zadnje tretjine 
popisa prebivalstva Ljubljane iz leta 1931 in 1176 publikacij prve polovice popisa prebivalstva 
Ljubljane iz leta 1921. 

o Transkribiranje podatkov popisov prebivalstva: vnos podatkov za 7100 oseb popisa 
občine Velika Loka, Mirna in Dobrnič iz leta 1869; dopolnjevanje podatkov iz konskripcijskih 
listov popisa prebivalstva Ljubljane po letu 1830, popisa prebivalstva Ljubljane iz leta 1869 in 
1931 ter popisa prebivalstva Kandije, Črmošnjice, Prečne in Trebnja iz leta 1869 (skupaj je v 
teh baze vnešenih še okoli 61.000 oseb); kodiranje slovenskih imen poklicev v shemo 
Historical International Standard Classification of Occupations (HISCO). 

x Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije (1963-1984) 

uvoz 1589 PDF publikacij, izdelava XSLT stilov za izdelavo HTML koledarjev, izdelava 390 
koledarjev, ki omogočajo navigacijo po sejnih zapiskih glede na dan poteka seje in na vrsto 
zbora, vzorčno kodiranje po TEI shemi,  uvoz kodiranih dokumentov v (trenutno lokalno) 
eXist NoSQL bazo dokumentov, izdelava poskusne aplikacije za bodoči celotni korpus besedil 
sejnih zapiskov. 

 

D. Promocija dela IP, popularizacija slovenske digitalne humanistike, strokovna pomoč in 
izobraževanje 

Skupina je skrbela za redno ažuriranje modula Novice na spletnih portalih SIstory in SI-DIH, 
ki uporabnikom nudita podatke o vsebinskih in drugih novostih. O vseh novostih so bili 
registrirani uporabniki obveščeni z osebno e-pošto, ostali uporabniki pa po t. i. zgo-listi 
(mailing lista) in FB spletni strani. 

 

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

Izvajalci projekta so se v letu 2014 (zaključek izvajanja projekta brez financiranja 15. 3. 2014) 
posvečali predvsem oblikovanju besedil svojih elaboratov oz. člankov, v katerih so predstavili 
svoje spoznanja iz raziskave. Oblikovali so besedila za skupno monografijo, v kateri bodo 
objavljene ugotovitve iz raziskovalnega dela v projektu (knjiga bo izšla spomladi 2015). 
Raziskovalec dr. Zdenko Čepič je v članku za objavo prikazal, kako je Slovenija v času druge 
svetovne vojne v okviru osvobodilnega partizanskega gibanja oblikovala svojo državnost. 
Poleg tega članka je napisal za zbornik še uvodno študijo o izhodiščih problematike, s katero 
se je ukvarjal celoten raziskovalni projekt in pregledno študijo o demografski podobi 
Slovenije/Slovencev v drugi jugoslovanski državi. Poleg tega je zbornik/monografijo uredil in 
ga pripravil za objavo. Dr. Jure Gašparič je pripravil razpravo o slovenskem dojemanju druge 
Jugoslavije. Analiziral je dinamiko slovenskega odnosa do druge Jugoslavije v času od 
njenega nastanka do implozije države leta 1991. Dr. Jurij Hadalin je predstavil spoznanja o 
delovanju državnega represivnega aparata, dr. Jože Prinčič pa problematiko medrepubliške 
blagovne menjave. Marta Rendla je opisala dejavnike oblikovanja življenjske ravni za 
obdobje 1955-1991 v Sloveniji. Dr. Aleš Gabrič je analiziral pomen slovenščine kot uradnega 
jezika v federativno preoblikovani Jugoslaviji. O pogledih na jugoslovanstvo med slovenskimi 
intelektualci v osemdesetih letih 20. stoletja, ko je Jugoslavija in njeno jugoslovanstvo 
doživljalo veliko krizo, je napisal analitičen članek dr. Marko Zajc, dr. Filip Čuček pa je 
pripravil obširno poglavje o slovenskem športu v jugoslovanski državi. Dr. Peter Vodopivec je 
preučeval udeležbo in vlogo Slovencev v zveznih organih, dr. Mateja Režek pa je poudarek 
dala na preučitvi vloge zgodovinopisja v oblikovanju mednacionalnih odnosov. Znanstvena 
spoznanja o raziskovani temi pomenijo dopolnitev dosedanjih vedenj, ki so bila marsikdaj 
površna, posplošena in nesistematična. Rezultat raziskave je bolj sistematičen in jasen 
pogled skozi oči zgodovinopisja na skoraj pol stoletja dolgo obdobje.  

  

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 ospredju raziskave so bila vprašanja kakovosti in dinamike energetskih tranzicij v 
slovenskem prostoru. Kot temeljno predpostavko, ki je določala dinamiko energetskih 
tranzicij, je raziskovalna skupina uporabila podmeno, da so energetske tranzicije procesi 
dolgega trajanja. Bolj kot je bil energetski vir in načini njegove pretvorbe v energijo razširjen, 
dlje je trajalo njegovo nadomeščanje z novim / drugim energetskim virom. Za tako izhodišče 
se je odločila na osnovi dela v predhodnih letnih raziskovalnih periodah, ki so jasno 
opredeljevale kakovost in intenzivnost dinamike energetskih tranzicij. V začetku izvajanja so 
raziskovalci svoj interes usmerili v analizo virov in načinov zadovoljevanja energetskih potreb 
Slovenije s poudarkom na decentralizaciji energetskih virov, sočasni prostorski umeščenosti 
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pretvorbe in porabe in energetskega potenciala slovenskega ozemlja. V tej etapi so bili bolj 
usmerjeni v študij empiričnega gradiva. Minulo raziskovalno delo jim je tako omogočilo, da so 
prešli na kontekstualizacijo razvoja praks energetske oskrbe in bili poleg energetskih virov 
samih pozorni tudi na širše družbene in gospodarske vidike proizvodnje in potrošnje energije. 
Uporabo posameznih energetskih virov so zato raziskovalno umeščali v procese širšega 
ekonomskega in tehnološkega razvoja. Tako so izpostavili korelacijo / vzajemno soodvisnost 
energetskih virov in produkcije na primeru premogovništva in energetskih potencialov vode 
na slovenskem ozemlju. Veliko pozornost so 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. To dejstvo postane toliko bolj vidno, ker se tudi na 
Slovenskem družbeno in politično uveljavlja neposredna povezava med rastjo porabe 
energije in rastjo bruto domačega proizvoda. V družbenem rezoniranju se vzpostavi 
povezava med rastjo porabe energije in družbenim blagostanjem. Ta vprašanja z vso 
silovitostjo postanejo družbeno prezentna po drugi svetovni vojni, ko postane pospešena 
industrializacija ideološki in politični imperativ zaradi pripisanega pomena modernosti in 
blagostanja, nemotena energetska oskrba pa predpogoj tega cilja. Industrija postane 
poglavitni odjemalec, glavni potrošnik energije. V soočenju z dejstvi medsebojne pogojenosti 
energetske oskrbe in ekonomskega razvoja, postane vprašanje energetske oskrbe eno 
osrednjih vprašanj politike ekonomskega in socialnega razvoja. V analizi zbranega gradiva so 
raziskovalci sledili tako definirani tematiki, 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 Slovenskem v preteklih dveh stoletjih. Odprli so tudi vprašanje 
preučevanja energije kot družbene dobrine ter konceptualizacij ključnih sodobnih problemov 
varstva okolja in socialne eksploatacije. V drugi polovici leta - financiranje projekta se je 
zaključilo 30. 6. 2014 - pa so spoznanja oblikovali v sintetične študije o lastnostih energetskih 
tranzicij v slovenskem prostoru in posameznih energetskih virih v moderni dobi, ki bodo izšli 
v letu 2015 v posebni monografski publikaciji. 

 

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). 

V letu 2014 je projekt prešel v zaključno fazo raziskovanja; financiranje se je izteklo 30. 6. 
2014, ARRS pa je podaljšala njegovo izvajanje do 15. 3. 2015. Zaradi podaljšanja je vodja 
programa spremenil dinamiko delovanja. Če je projektna skupina z začetkom leta 2014 
prešla v fazo, ko rezultate raziskovanja preoblikuje v obliko, primerno za zaključno poročilo, 
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in začela s pripravami na skupno monografsko objavo, pa je po podaljšanju izvajanja 
projekta poskušala čim bolj izkoristili dodatni raziskovalni čas. Odločili so se, da čas izkoristijo 
za dopolnilno raziskovanje v domačih in tujih arhivih, za diseminacijo delnih rezultatov dela 
na konferencah in delavnicah, za komunikacijo z raziskovalci meja v tujini in za razjasnitev 
ključnih konceptualnih vprašanj. Vodja projekta je v sodelovanju z raziskovalci, ki delujejo v 
nemškem projektu Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa, razvil teoretski koncept 
administrativne dediščine. Koncept vsebuje podmeno, da meja ni samo virtualna črta na 
zemljevidu in/ali markacije v krajini, pač pa so meje »virtualni prostori«, ki imajo 
horizontalno dimenzijo (socialni vpliv meje), kot tudi vertikalno dimenzijo (administrativno 
dediščino: zgodovinske plasti). Vsaka politična meja je že sama na sebi spomin 
(reminiscenca) na preteklost, vsaka redefinicija ali premik meje je ukvarjanje s preteklostjo. 
Administrativna dediščina vsebuje tudi takšne zgodovinske plasti meje, ki se v določenem 
socio-političnem kontekstu aktivirajo in delujejo fantomsko. Bojan Godeša je v okviru 
projekta, kjer proučuje vprašanje ozemeljskega razmejevanja med slovensko in hrvaško 
stranjo v času druge svetovne vojne 1941-1945, analiziral odnose med slovenskim in 
hrvaškim odporniškim gibanjem s posebnim poudarkom na teritorialnem razmejevanju 
pristojnosti njunega delovanja v Istri in na Primorskem. Pripravlja študijo,  pri kateri  bo  
potrebno v različnih arhivih še preveriti nekaj podatkov, da bo mogoče dokončati obravnavo 
omenjenih problemov v času druge svetovne vojne. Filip Čuček je nadaljeval z analizo 
reguliranja meje med Štajersko in Hrvaško v 19. stol. z vidika lokalnih posestnih razmerij ob 
meji. Posebej občutljivo področje je bila meja na Dravi in Sotli, ki sta z leti spreminjali tok in 
poplavljali, s tem pa se je tudi meja pomikala na eno ali drugo stran. Zaradi tega so bile v 
nadaljevanju potrebne redne reambulacije meje, ki pa niso umirile napetosti. Te so bile na 
lokalni ravni vseskozi prisotne, zaradi močnega nemškega pritiska pa se na Štajerskem kljub 
temu ni razvil (meddeželni) boj za (štajersko-hrvaška) obmejna ozemlja, medtem ko je bil na 
Kranjskem zaradi mnogo boljših izhodišč mejni spor s Hrvaško že povsem odkrit. Aleksander 
Lorenčič je raziskoval v arhivu in pričel s pisanjem razprave Slovensko-hrvaški (obmejni) 
ekonomski odnosi. Zdenko Čepič je opravil dodatne raziskave v arhivih glede administrativne 
in republiške meje v severozahodni Sloveniji po drugi svetovni vojni in pričel z oblikovanjem 
prispevka za monografijo. Aleš Gabrič je na gradivu v Arhivu Slovenije ponovno ovrednotil 
najbolj sporne točke na slovensko-hrvaški meji v času socialistične Jugoslavije, Nevenka 
Troha je delala na pomenu štetij prebivalstva za oblikovanje slovensko-hrvaške meje v Istri. 
V prispevku, ki ga pripravlja za skupno monografijo, opozarja predvsem na nezanesljivost 
štetij prebivalstva, ki so predstavljale plodna tla za različne špekulacije. Jernej Kosi, ki je v 
projektno skupino vstopil namesto umrlega Janeza Cvirna, piše študijo o pomenu notranjih 
meddeželnih meja v habsburški monarhiji. Damir Josipovič, edini geograf v projektni skupini, 
bo prispeval historično-geografsko študijo o najbolj izpostavljenih odsekih na slovensko-
hrvaški meji. Njegov pristop odlikuje predvsem večdisciplinarni pristop, ki upošteva 
geografske, sociološke, lingvistične in zgodovinske vidike problema. 

 

Temeljni raziskovalni projekt Fenomen mejna reka 

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 
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(upokojena raziskovalka), dr. Matija Zorn, dr. Drago Kladnik, dr. Mateja Ferk, dr. 
Primož Pipan (zadnji štirje Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU). 

Z izvajanjem projekta je projektna skupina pričela julija 2014. Mejne reke so družbeni in 
politični koncepti, ki jih ljudje »lepijo« na naravne reke. Temeljni namen projekta je raziskati 
razmerje med »naravno« reko in konceptom mejne reke na izbranih primerih. Bistvo 
raziskovanja v okviru projekta je interpretacija historično-geografske realnosti. Raziskava je 
razdeljena v 6 raziskovalnih faz, vsaka traja pol leta. Za vsako fazo je predviden okvirni načrt 
raziskovanja. Ob koncu vsake faze bo opravljena delna evaluacija dela, ki bo določila 
natančen načrt raziskovanja za naslednjo fazo. V zaključnih dveh fazah bodo izvedene 
povezave med posameznimi področji raziskovanja. Za prvo fazo (2014) je vodja določil 
izdelavo geomorfoloških in hidroloških profilov analiziranih rek na temelju dosedanjih 
geografskih in eko-zgodovinskih raziskav (geografski del), seznanjanje zgodovinskega dela 
projektne skupine z osnovami GIS-a in georeferenciranja, seznanjanje geografskega dela 
projektne skupine z zgodovinsko erspektivo, izbor starejšega kartografskega gradiva za 
georeferenciranje in predpripravo za začetek zgodovinske raziskave vpletenosti posameznih 
akterjev. V prvem polletju so raziskovalci izvajali predvsem prvo in zadnjo točko. Geografski 
del projektne skupine je začel svoje delo z evaluacijo naravne dinamike obravnavanih rek. 
Namen tega dela je predpriprava za geografsko raziskovanje razmerij rečna struga – mejna 
črta in raziskovanje antropogenih učinkov na reko (predpriprava za GIS in georeferenciranje). 
Dodatno geografsko usposabljanje zgodovinskega dela projektne skupine, ki je bilo v načrtu 
za prvo fazo dela, so prestavili v naslednje obdobje zaradi preobremenjenosti vodje projekta 
geografskega dela skupine. Slednji je v sodelovanju z vodjem projekta v tem obdobju začel z 
izborom historičnega kartografskega gradiva za georeferenciranje. Zgodovinski del skupine je 
začel s študijem literature in identifikacijo ožjih problemskih sklopov. Zdenko Čepič in Aleš 
Gabrič sta si prizadevala identificirati tiste odseke mejnih rek, ki bi prišle v poštev kot 
najprimernejši za raziskavo in vsaj delno določiti arhivsko gradivo, ki bi lahko prišlo v poštev, 
in ustanove, ki ga hranijo. Prišla sta do ugotovitve, da je gradivo odvisno tudi od izbora 
odsekov, ki jih bo skupina podrobneje analizirala. Nevenka Troha je študirala literaturo o 
mejnih rekah v Istri v 20. stoletju. Filip Čuček izhaja iz raziskav, ki jih je opravil v okviru 
projekta o upravnih mejah, in se osredinja na vprašanje slovensko-hrvaških mejnih rek v 19. 
stoletju. Bojan Godeša je preučeval obsežno literaturo o naravnih mejah (predvsem rekah) v 
času druge svetovne vojne. Aleksander Lorenčič pa se je, na podlagi dela na projektu o 
upravnih mejah, posvetil predvsem ekonomski vlogi mejnih rek v tem prostoru. 

 

Temeljni raziskovalni projekt Vodilni humanisti slovenskega prostora med 16. in 
sredo 19. stoletja ter njihovo socialno in kulturno okolje. Nosilec Zgodovinski 
inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, vodja dr. Boris Golec. Partner INZ, sodelujoči dr. 
Andrej Studen. 

V skladu s projektnim načrtom je raziskovalec raziskal t. i. „razsvetljevanje 
ljudstva“ (Volkserklärung) 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 
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praznoverja in vzpostaviti umnejši družbeni red, ki bo vsem ljudem zagotavljal možnosti za 
dosego »največje možne sreče«. Raziskovalec je izpostavil opažanja o slovenskih 
izobražencih v pismu potopisca Benedikta Franza Hermanna iz leta 1780, opozoril na 
recepcijo in prve prevode najvidnejših razsvetljenskih piscev. 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.  

 

Temeljni raziskovalni projekt Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem v 
primerjalni perspektivi (16. – 19. stoletje). Vodja projektne skupine dr. 
Aleksander Panjek (ZRS Koper), partner INZ, sodelujoči dr. Žarko Lazarevič. 

Projekt se je začel izvajati sredi leta 2014. Delo na projektu je bilo namenjeno  predvsem 
pregledu obstoječe literature in prepoznavanju poglavitnih skupin virov o stanju kmečke 
ekonomije v 19. stoletju. 

 

Temeljni raziskovalni projekt »Obmejni fašizem« - socialna in kulturna zgodovina 
fašizma na Primorskem. Vodja projektne skupine dr. Egon Pelikan (ZRS Koper), 
partner INZ, sodelujoča dr. Bojan Godeša, dr. Boris Mlakar (upokojeni 
raziskovalec). 

En raziskovalec je zbiral gradivo v Državnem arhivu v Rimu. Gradivo, ki ga je zbral iz več 
fondov, označuje različne vidike prodiranja fašističnega režima in ideologije med slovensko 
prebivalstvo, ki je živelo v okviru Kraljevine Italije. Drugi raziskovalec je pripravljal študijo o 
stališčih slovenskih primorskih političnih subjektov, ki so imeli dolgoletne izkušnje s fašizmom 
in hkrati bili usmerjeni k priključitvi Primorske Jugoslaviji, do italijanske aneksije Ljubljanske 
pokrajine in njihovo ocenjevanje  ravnanja predvojne politične elite v Ljubljani in njene že 
predvojne politike približevanja silam osi. 

 

Bilateralni projekt (SLO-Japonska) The 20th Century through Historiographies 
and Textbooks in Japan and East Asia and Slovenia and Southeast Europe  

Vodja dr. Žarko Lazarevič, člani raziskovalne skupine dr. Aleš Gabrič, dr. Peter 
Vodopivec, dr. Luka Culiberg (Oddelek za azijske in afriške študije FF UL). Partner 
v Japonski: Josai International University, vodja prof. dr. Nobuhiro Shiba. 

Bilateralni projekt, ki se izvaja od aprila 2014 dalje, sta obe raziskovalni skupini zastavili na 
interdisciplinarnosti (zgodovina, lingvistika) in komparativnosti ter študiju primerov ter ga v 
letu 2014 izvajali v opredeljenih okvirih - s stvarnim pričakovanjem, da tako izhodišče 
omogoča večperspektivno kontekstualizacijo in boljše razumevanje vzročne povezanosti 
prevladujočega historičnega narativa in narativa v učbenikih zgodovine na Japonskem in v 
Sloveniji v okvirih širših regijskih pristopov.  
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Izvajanje projekta je potekalo z izmenjavo raziskovalnih skupin. Konec avgusta in v začetku  
septembra so bili na študijskem obisku v Ljubljani japonski člani projektne skupine, ki so 
zbirali gradivo v slovenskih raziskovalnih in kulturnih ustanovah. Slovenska raziskovalna 
skupina je bila na raziskovalnem delu na Japonskem v času od 12. 12. do 20. 12. 2014. 
Bivanje na Japonskem je bilo razdeljeno na dva dela. Prvi del obiska je bil namenjen 
izmenjavi izkušenj in spoznavanja raziskovalnega dela Josai univerze na področju 
humanistike, še posebej študij zgodovine in kulture. Gostitelji z oddelkov za zgodovinske in 
kulturne študije so ji predstavili vsebinska in metodološka izhodišča njihovega raziskovalnega 
dela ter vpetost v mednarodni raziskovalni prostor prek izmenjav raziskovalcev in 
vključenosti v mednarodne projekte, ki jih financira japonska agencija za znanstveno in 
raziskovalno delo. Drugi del obiska je vključeval sodelovanje v delavnicah, ki so odprte za 
širšo javnost in kjer člani raziskovalnih skupin predstavljajo vmesne raziskovalne rezultate in 
jih izpostavljajo kritični presoji širše akademske skupnosti. Tokratne delavnice (18. in 19. 12. 
2014) v Kioi-cho kampusu Josai univerze se je poleg članov raziskovalnih skupin udeležil širši 
krog japonskih zgodovinarjev in jezikoslovcev ter gostujočih profesorjev iz Evrope in ZDA, ki 
raziskovalno delo na projektu izpostavili komparativnemu pretresu.   

 

Bilateralni projekt (SLO-BiH) Represija po drugi svetovni vojni: primerjava 
primerov Slovenije in Bosne in Hercegovine  

Vodja dr. Damijan Guštin, člani projektne skupine dr. Žiga Koncilija, mag. Tadeja 
Tominšek, partner v BiH: Institut za istoriju Univerze v Sarajevu, vodja dr. 
Husnija Kamberović 

Izvajanje projekta se je začelo spomladi 2014 z določitvijo tem in dinamike medsebojnih 
obiskov raziskovalnih skupin. V septembru 2014 je prišla v Ljubljano raziskovalna skupina iz 
Sarajeva, decembra pa je bila v Sarajevu skupina INZ. Bosenska skupina je ob pogovorih o 
prenosu modela raziskav o represiji v povojnem obdobju začela raziskovati v arhivu R 
Slovenije, ki pa je bilo skoraj onemogočeno zaradi sprejetih sprememb zakona o arhivih julija 
2014. Decembra je v Sarajevu bivala raziskovalna skupina INZ. V pogovoru so prediskutirali 
raziskovalne teme, opredelili tri težišča primerjalnih študij in raziskovali v Arhivu Bosne in 
Hercegovine predvsem gradivo Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih 
pomagačev.  

 

Bilateralni projekt (SLO-Hrvaška) Gospodarski in socialni aspekti tranzicije v 
Sloveniji in na Hrvaškem 1985-1995 

Vodja: dr. Žarko Lazarevič, dr. Zdenko Čepič, dr. Aleksander Lorenčič, dr. Nina 
Vodopivec. Partner v R Hrvaški: Hrvatski institut za povijest Zagreb, vodja dr. 
Alfred Bing 

Delo v okviru bilateralnega projekta, ki se je začel izvajati sredi leta 2014, je potekalo z 
medsebojno izmenjavo raziskovalcev. V prvem letu izvajanja sta obe skupini začeli 
primerjalni študij privatizacijskih procesov in ideoloških ozadij ter položaja posameznih 
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družbenih skupin v obeh republikah / državah, s stališča spreminjajočih se socialnih pozicij in 
ekonomskega položaja, kot izjemno pomembnih raziskovalnih vsebin v procesu tranzicije. 

  

Knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino 

Vodja Igor Zemljič. 
 
V letu 2014 je bila knjižnica za javnost odprta 252 delovnih dni. 
Knjižnica je v letu 2014 pridobila nove knjižne police za dva skladiščna prostora. Ob tem je 
bilo začeto sistematično urejanje knjižničnega skladišča. 

Nabava gradiva: V knjižnici je bilo leta 2014 vpisanih 648 (leto prej 571) novih knjižnih 
naslovov v 691 (2013: 619)  zvezkih in 96 naslovov revij v 150 zvezkih (2013: 104 naslovov 
v 161 zvezkih).  
 
Tabela 1: Pregled inventariziranega gradiva  v letu 2014 (izvodi) 
 

  Monografske publikacije Serijske publikacije Skupaj 

Nakup 357 52 409 
Zamena 60 40 100 
Dar 182 44 226 
Lastna izd. 

5 1 6 
Stari fond 15 3 18 
Skupaj 619 140 759 
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Načini nabave monografskih in serijskih publikacij v letu 2014: 
 
Knjige:               Revije: 

 
 
 
31. decembra 2014 je celoten fond knjižnice INZ obsegal: 
 

Knjige Disertacije / 
elaborati 

Serijske 
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

     Skupaj 

38.287 189 10.279 17 48.773 
                                                       
 
Izposoja gradiva 
 
V letu 2014 je knjižnica imela 464 aktivnih članov, (2013: 455) med katerimi jih je bilo na 
novo vpisanih 101 (2013: 108). V strukturi aktivnih članov so med obiskovalci najpogostejše 
kategorije zaposleni (180), študenti (125) in upokojenci (50). V letu 2014 je knjižnica 
zabeležila po podatkih iz COBISS-a 2.883 obiskov (2013: 2.634), seveda pa v to število 
pogosto niso všteti obiskovalci delavci inštituta, ki so izposojali revije in knjige v pisarno ali v 
čitalnico. V letu 2014 je bilo s pomočjo računalnika izposojeno 2286 knjig in 595 revij (2013: 
1.930 in 464).  
 
V medknjižnični izposoji je knjižnica za člane izposodila 39 knjig iz raznih knjižnic po Sloveniji 
(brez NUK in KOŽ) in 53 iz tujine, sama pa je drugim institucijam iz svojih zbirk posodila 52 
knjig. 
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Strokovno delo: 
  
COBISS: V bazo COBISS so do začetka leta 2015 vnesli 22.759 (2013: 22.197) naslovov 
bibliografskih enot oziroma 32.843 inventarnih enot. V letu 2014 so delavci v vzajemni bazi 
COBIB kreirali 307 bibliografskih enot (skupaj z OCLC 404), iz nje pa so prevzeli 508 zapisov. 

 
Strokovno udejstvovanje: Igor Zemljič je imel 17. aprila 2014 v Modrijanovi knjigarni 
predavanje za člane Zgodovinskega društva Ljubljana z naslovom: Primerjava založništva 
med drugo svetovno vojno na Češkem, Danskem, v Italiji in Ljubljanski pokrajini. 29. maja 
2014 se je udeležil 2. dneva specialnih knjižnic z naslovom: »Knjižnica blizu in daleč«, kjer je 
nastopil z referatom Slovenske specialne knjižnice danes in v Obzorju leta 2020 in moderiral 
okroglo mizo s podobnim naslovom. 18. in 19. septembra se je udeležil posvetovanja vseh 
sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije v Laškem, kjer je moderiral domače in tuje 
referate za sekcijo specialnih knjižnic. 13. novembra je predaval o prihodnosti specialnih 
knjižnic v digitalni dobi na mednarodni strokovni konferenci Mladinske knjige v Ljubljani. 
Izvedel je tudi več vodenj po knjižnici za študente zgodovine FF in nekaterih ljubljanskih 
osnovnih šol. 
 
VEZAVA: V vezavo je bilo oddano 14 letnikov serijskih publikacij in nekaj knjig. 

  
 

Založba Inštituta za novejšo zgodovino 

V letu 2014 je urednik zbirke Recognitiones pripravil predlog Pravilnika o dejavnosti založbe 
INZ, o katerem je nato na dveh sejah razpravljal znanstveni svet in ga dopolnjeval oz. 
popravljal. Po sprejetju Pravilnika bo dejavnost Založbe INZ smiselno umeščena v koncept 
dela INZ. Proces oblikovanja založbe INZ še ni končan. 

 

Prispevki za novejšo zgodovino 

Znanstveno revijo Prispevki za novejšo zgodovino, osrednjo slovensko znanstveno revijo za 
novejšo zgodovino izdaja Inštitut za novejšo zgodovino s sofinanciranjem Javne agencije za 
knjigo Republike Slovenije. Revija objavlja znanstvene članke tematsko vezane na čas od 19. 
do 21. stoletja. V letu 2014 (letnik 54) je revija izšla v dveh zvezkih. Prvi je imel obseg 21 
avtorskih pol (17 znanstvenih člankov), drugi pa obseg 19 avtorskih pol (13 znanstvenih 
člankov in druge običajne rubrike (historična dokumentacija, razmišljanja in razpravljanja, 
jubileji, in memoriam, poročila in ocene).  

 

Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones  

V zbirki sta v letu 2014 izšli dve knjigi, obe avtorici sta zunanji sodelavki in v obeh primerih 
gre za njuni dodelani disertaciji. 
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Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 21: 

Vlasta Stavbar: Politik Vekoslav Kukovec: politično delovanje do leta 1918  

Monografija Vlaste Stavbar, raziskovalke iz domoznanskega oddelka Univerzitetne knjižnice 
Maribor, opisuje delovanje pomembnega štajerskega politika Vekoslava Kukovca do konca 1. 
svetovne vojne. Avtorica je strnila njegovo delovanje v več kronoloških poglavij, od let 
šolanja do obdobij Kukovca kot deželnozborskega in deželnega poslanca ter delovanja v letih 
vojne in neposredno po njej. V vsakem sklopu je opisala najprej politične razmere v Avstriji 
in na Slovenskem, zlasti na slovenskem Štajerskem, nato pa v ta kontekst umestila Kukovca 
in se podrobneje posvetila njegovemu političnemu delu. Knjiga Vlaste Stavbar obsega 350 
strani. Za knjigo je založba pridobila subvencijo Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, 
ki je pokril 55,21% stroškov, ki jih je Založba INZ imela s knjigo.  

 

Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 22: 

Alenka Kačičnik Gabrič: »To smemo že tako dolgo«: kmečke služnosti in njihova odprava  

Znanstvena monografija obsega 446 strani in je razdeljena na več poglavij, ki pojasnjujejo 
nastanek in vlogo služnosti v življenju prebivalstva do zemljiške odveze ter nato njihovo 
razreševanje v avstrijskih deželah s posebnim poudarkom na Kranjskem. Avtorica, arhivistka 
v Arhivu Republike Slovenije, je pojasnila služnosti z vidika njihovega položaja v pravnem 
sistemu, pojavne oblike, običajne in bolj specifične oblike služnosti. Nato je orisala 
oblikovanje zakonodaje za odpravo služnostnih pravic in opisala zaplete, ki so se pojavili ob 
regulaciji posameznih oblik služnosti. Kot sozaložnik se je pri izdaji monografije pridružil 
delodajalec avtorice Arhiv Republike Slovenije. Založba je bila uspešna tudi pri prijavi na 
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Pridobljena sredstva so tako (brez avtorskega 
honorarja, ki avtorici še ni bil izplačan) zadoščala za 83,05 % stroškov, ki jih je Založba INZ 
imela z izdajo knjige.  

 

Zbirka Vpogledi 

V zbirki sta v letu 2014 izšli dve knjigi. Že po izidu del je urednik zbirke Recognitiones 
predlagal, da bi tudi knjige iz zbirke Vpogledi prijavljali na razpise Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost RS. Nato je tudi vodil prijavne postopke. Pri obeh prijavah je bil 
rezultat pozitiven, kar je nato vplivalo na bistveno izboljšanje razmerja med prihodki in 
odhodki založniške dejavnosti na INZ. 

 

Zbirka Vpogledi 8: 

Nevenka Troha (ur.): Nasilje vojnih in povojnih dni 

Monografija posega v tematiko nasilja kot neizogibne prvine nasprotij, netolerance in 
zaostrenih razmer iz sredine 20. stoletja, ki so kulminirali v 2. svetovni vojni. Posamezni 
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prispevki sodelavcev projektne skupine, ki se je bavila s to tematiko, prinašajo različne usode 
ljudi, ki so trpeli pod težo različnih oblik represije v različnih državnih sistemih. Prijava na 
razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS je bila uspešna, saj je bila odobrena v 
višini zaprošenih sredstev. Ta so zadoščala za 70,23 % stroškov, ki jih je Založba INZ imela 
ob izdaji knjige. Uspešna prodaja v letu 2014 je že skorajda v celoti pokrila vložek INZ v 
izdajo publikacije, tako da gre (verjetno) za finančno gledano najuspešnejšo knjigo, izdano v 
zbirki Vpogledi. 

 

Zbirka Vpogledi 9: 

Nina Vodopivec (ur.): Med državo in trgom: cikli in prelomi v zgodovini 

Monografija posega v razmere med državo in trgom v sodobnem času in je rezultat dela 
programske skupine gospodarske in socialne zgodovine. V posameznih poglavjih so 
pojasnjeni različni primeri odnosov med državo in trgom kot so se pojavljali v različnih 
časovnih obdobjih in različnih političnih sistemih na Slovenskem v 20. stoletju. Prijava 
monografije na razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS je bila uspešna. 
Pridobljena sredstva so pokrila 62,73 % odhodkov, ki jih je Založba INZ imela z izdajo knjige. 
Knjiga je šla v letu 2014 že uspešno v prodajo in je že povrnila velik del vloženih sredstev. 

Finančno poročilo 

V poročilu so zajeti prihodki in odhodki, ki jih je imel ob izdaji posamezne knjige INZ. Pod 
prihodki so štete subvencije in vložek sozaložnikov, pod odhodki pa vsi stroški ob izdaji 
knjige iz založniške dejavnosti, vključno z avtorskimi honorarji, ki bodo izplačani po potrditvi 
odhodka na upravnem odboru INZ.  

 

Prihodki           Odhodki Strošek INZ  Delež sofinanc.    

Razpoznavanja 21  2.288,00   6.143,86 3.855,86 37,24 % 

Razpoznavanja 22  4.100,00   6.936,67 2.836,67 59,11 % 

Vpogledi 8   3.067,21   4.367,21 1.300,00 70,23 % 

Vpogledi 9   1.820,00   2.901,38 1.081,38 62,73 % 

Skupaj   11.275,21 20.349,12 9.037,91  

 

Velik del vloženih sredstev v založniško dejavnost se povrne s prodajo knjig, ki v zadnjih letih 
narašča. V letu 2014 je bilo prodanih za okoli 4.000,00 EUR knjig. 
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Znanstveni in strokovni sestanki 

 

Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov 

V letu 2014 je inštitut za svojo osrednjo prireditev pripravil s soorganizatorjema ZRC SAZU in 
Društvom Slovenija-Rusija mednarodno konferenco Dimenzije prve svetovne vojne / 
Dimensions of the First World War. 

 

Nastopi na znanstvenih in strokovnih sestankih 

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 2014 udeležili 32 znanstvenih in strokovnih posvetovanj, na 
katerih so predstavili skupaj 51 referatov in drugih prispevkov. 12 sestankov in strokovnih 
posvetovanj je bilo v tujini in 20 v Sloveniji; povečini pa so tudi to bile mednarodne 
znanstvene in strokovne konference. 

 

Znanstveni sestanki v Sloveniji 

29. slovenski glasbeni dnevi : mednarodni muzikološki simpozij Glasba kot protest. Ljubljana 
(Križanke, Viteška dvorana), 11. – 13. marec 2014 

 dr. Aleš Gabrič: Jazz kot odgovor na monotonost slovenske povojne kulturne scene 

 

Simpozij Dr. Andrej Gosar : krščanstvo in socialno gibanje : življenje – delo - pomen. (SAZU, 
Občina Logatec, Celjska Mohorjeva družba) Logatec − Ljubljana, 28. – 29. marec 2014.  

dr. Aleš Gabrič: Profesor ljubljanske univerze dr. Andrej Gosar 

dr. Jure Gašparič: Andrej Gosar med Slovensko ljudsko stranko in Jugoslovansko radikalno 
zajednico : o njegovem znotrajstrankarskem položaju v tridesetih letih 

dr. Bojan Godeša: Gosar in politika v obdobju okupacije (1941-1945) 

dr. Vida Deželak Barič: Dr. Andrej Gosar in slovenski komunisti v desetletju pred 2. svetovno 
vojno 

dr. Žarko Lazarevič: Andrej Gosar in gospodarski izzivi časa med obema vojnama 

 

Gledališče upora : mednarodni znanstveni simpozij. Maribor, (Muzej narodne osvoboditve, 23. 
– 24. oktober 2014. 
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dr. Aleš Gabrič: Upornost in odpornost slovenskega teatra med 2. svetovno vojno. 

 

Vinko Möderndorfer : učitelj, revolucionar, narodopisec in angažirani znanstvenik. Simpozij 
ob 120-letnici rojstva. (Vita Mavrič in Vinko Möderndorfer, UL FF; oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo; ZRC SAZU, Inštitut za narodopisje). Ljubljana, 9. – 10. december 
2014. 

dr. Aleš Gabrič: Komunist starejše generacije Vinko Möderndorfer od somišljenika do 
nasprotnika komunističnega režima. 

dr. Bojan Godeša: Vinko Möderndorfer in usodni dogodki v letu 1941. 

dr. Jurij Perovšek: Politično, socialnogospodarsko in narodno delovanje Vinka Möderndorferja 
v letih 1920-1927 

 

Mednarodni znanstveni sestanek Misliti balkanske meje: nasilje, konflikti, sodelovanje (1914-
2014). (UP Koper, ZRS Koper, Umetnostni in kulturni center Škrk (Društvo Hermada)). Trst – 
Koper, 26. - 28. junij 2014. 
 
dr. Bojan Godeša: Slovenci in problem meja med drugo svetovno vojno. 
 
  
Znanstveni simpozij Ruska emigracija med dvema revolucijama, (Ruski center znanosti in 
kulture), Ljubljana 18. marec 2014 

dr. Jurij Perovšek: Rusija v očeh slovenske politike od sarajevskega atentata do začetka 
svetovne vojne leta 1914 

 

Mednarodni znanstveni simpozij Prva svetovna vojna : Slovani na obeh straneh fronte.  Ruski 
center znanosti in kulture, Ljubljana 10. november 2014.  

dr. Jurij Perovšek: Pogledi slovenskega političnega časopisja na bojevanje avstro-ogrskih 
vojaških enot, v katerih so bili Slovenci, na ruski fronti 

 

Mednarodni znanstveni simpozij Dimenzije prve svetovne vojne / Dimensions of the First 
World War (Inštitut za novejšo zgodovino, ZRC SAZU in Društvo Slovenija-Rusija). Ljubljana, 
12. november 2014 

dr. Jure Gašparič: The First World War and the End of the "World of Yesterday" - the 
Slovenian Perspective. 
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Mednarodni znanstveni simpozij: Velika vojna – 100 let kasneje (Filozofska fakulteta Univerze 
v Mariboru in Zgodovinsko društvo dr. Franc Kovačič). Maribor, 10. - 11. december 2014 

dr. Jurij Perovšek: Slovenci in habsburški vladar v vojnih letih 1914–1918. 

 

Mednarodni posvet Varovanje dediščine industrializacije v Sloveniji : stanje in perspektive. 
(Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Tehniški muzej Slovenije ob podpori 
Združenja ICOMOS Slovenija). Ljubljana, 25. september 2014. 

dr. Nina Vodopivec: Industrijske delavke in delavci, delavske izkušnje in tovarniški spomini 

 

Okrogla miza ob 80-letnici izjave komunističnih strank Jugoslavije, Italije in Avstrije o 
slovenskem narodnem vprašanju. (Inštitut za novejšo zgodovino v sodelovanju ZZB NOV 
Nova Gorica in RS ZRC SAZU Nova Gorica). Vogrsko, 30. maja 2014. 

dr. Jurij Perovšek  

dr. Zdenko Čepič  

Znanstveni posvet Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja (Študijski 
center za narodno spravo). Ljubljana 10. september 2014 
 
dr. Vida Deželak Barič: Temeljne usmeritve slovenskih komunistov in vprašanja družbene 
radikalizacije oziroma sobivanja v razdobju med obema svetovnima vojnama. 
 
 
37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije Zgodovina je slastna : kulturna 
zgodovina hrane. (ZZD Slovenije). Ljubljana 22. – 24. oktober 2014 
 
dr. Vida Deželak Barič: Prehrana v odporništvu na Slovenskem med drugo svetovno vojno  
dr. Mojca Šorn: »Naši želodci so kakor vrt, samo zeleno plava notri, pomešano z makaroni v 
vsaki obliki« : prehrana prebivalcev Ljubljane v času druge svetovne vojne 
dr. Damijan Guštin: Slovenci na strani antante 
dr. Dunja Dobaja: Skrb legalne zdravstveno-socialne službe za prehrano mater in otrok v 
obdobju okupacije na območju Ljubljanske pokrajine 

 
 
Zločin in kazen : simpozij ob 500. letnici malefičnih svoboščin Ljubljančanov (1514/2014). 
Ljubljana, 10. oktober 2014. 
 
dr. Andrej Studen: Kanibal pred porotniki : razvpiti primer po nedolžnem obsojenih zakoncev 
Bratuša z začetka 20. stoletja 
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Znanstveni sestanki v tujini 

Internationale Konferenz Zentraleuropäische Akademien der Wissenschaften im Kalten Krieg 
: Transformationsprozesse im Spannungsfeld von Abgrenzung und Annäherung. Wien (Dunaj) 
/ Avstrija, (Österreichische Akademie der Wissenschaften), 2. – 3. julij 2014 

dr. Aleš Gabrič: The Slovenian Academy of Sciences and Arts in the early years of communist 
dictatorship 

 

Mednarodna znanstvena konferenca Symposium of Banking Financial History “Work, Money, 
Banks, Culture and Politics (16th – 21st century)”, 12th edition) (Fakulteti za zgodovino in za 
ekonomske znanosti Univerze Oradeia). Oradea (Romunija), 24. - 26. oktober 2014 

dr. Aleksander Lorenčič: Aspects of the Slovenian Economic Transition and the Role of Banks 
in the Historical Perspective. 
 
 
Mednarodna znanstvena konferenca Parliaments and Methodology: Anthropological, 
Discourse-Oriented and Digital Approaches to Parliamentary History (University Jyvaskyläi). 
Helsinki, Jyväskyläi (Finska) 12. - 14. junij 2014 
 
dr. Jure Gašparič: From Comrade Delegate to Mister MP. On parliamentary debate in the 
Slovenian socialist one party Assembly and democratic transitional Parliament. 
 
 
14th Annual Conference of the Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group of the 
Partnership for Peace Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes 
"Doctrinal Change: using the past to fight the present". (Euro Atlantic Conflict Studies 
Working Group). Bratislava (Slovaška), 7. - 11. april 2014 
 
dr. Damijan Guštin, dr. Vladimir Prebilič: Doctrinal Transformation in Postcommunist States: 
the case of Slovenia 
 
Mednarodna znanstvena konferenca Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v 
roku 1944 (Muzeum Slovenského Národného Povstania Banská Bystrica) Banska Bistrica 
(Slovaška), 23. - 25. april 2014. 
 
dr. Zdenko Čepič: The question of the slovenian statehood during world war II / 
Problematika slovinskej štátnosti počas druhej svetovej vojny 
 
Mednarodna znanstvena konferenca Resurrections (Council for European Studies at 
Columbian studies). Washington, ZDA, 15. marec 2014 

dr. Nina Vodopivec: Redefining the labor and transforming the self : Industrial workers' 
subjectivities in Slovenia 
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Mednarodna znanstvena konferenca “1914-1918. Soldats d'entre-deux: Les identités 
nationales dans les témoignages combattants des Empires centraux” (Faculté des sciences 
historiques de l'Université de Strasbourg). Strasbourg 19. - 21. november 2014.  
 
dr. Damijan Guštin: Die Slowenen in der österreichischen Armee 
 

Projektna delavnica Gospodarski in socialni aspekti tranzicije v Sloveniji in na Hrvaškem 
1985-1995. (Hrvatski institut za povijest, Inštitut za novejšo zgodovino). Zagreb, 13. 
november 2014. 

dr. Nina Vodopivec: Postsocialistična transformacija : izkušnje industrijskega delavstva 

dr. Aleksander Lorenčič: Raziskovanje procesov tranzicije v slovenskem prostoru 

 

Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa: Zwischenbilanz und Kritik eines neuen 
Forschungskonzeptes, (Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) 17.-20. februar 
2014. 

dr. Marko Zajc, diskusijski prispevek) 

 

Mednarodna Tenth Bulgarian-Greek Conference »Greece, Bulgaria and European Challenges 
in the Balkans« (Institut for Balkan Studies & centre for Thracology). Sofija, 19. - 20. junij 
2014 

dr. Marko Zajc: Contemporary border disputes in South-Eastern Europe between history and 
EU-enlargement 

 

Mednarodna delavnica Phantom Borders on the Balkans : Approaches and Topics. (Humboldt 
Universität) Berlin, 12. december 2014.  

dr. Marko Zajc: Phantom Borders and Border Rivers : Slovenian-Croatian Border 

 

Znanstveno srečanje Pomen spomina : izguba dobrin in spomin (Pokrajina Trst skupaj z 
Univerzo v Trstu). Trst 6. - 7. november 2014. 

dr. Nina Vodopivec: Spomini in identitete : zgodbe tekstilnih delavk in delavcev 

 

46th Annual Convention of the Association for Slavic, East European & Eurasian Studies. San 
Antonio (Texas, ZDA), 20.-23. november 2014. 

dr. Aleš Gabrič: komentator v panelu Aspects of Extremism and Nationalism in Yugoslavia 
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Strokovni posveti in sestanki 

Okrogla miza "1. svetovna vojna, njene posledice in vpliv na sedanji čas.". (Sezam, Društvo 
za združene narode), Ljubljana, 27. november 2014 

dr. Damijan Guštin: Velika vojna : vojak v vojni 

 

Strokovni posvet Zveze veteranov vojne za Slovenijo. (Zveza veteranov vojne za Slovenijo). 
Poljče, 22. april 2014 

dr. Damijan Guštin: Veteranske organizacije na Slovenskem : tri generacije 

 

Dan slovenačke istoriografije (Istorijski institut Univerze u Sarajevu, Inštitut za novejšo 
zgodovino). Sarajevo, 10. december 2014 

dr. Damijan Guštin: Slovenačka historiografija u 20. stolječu, organiziranost, istraživačka 
politika i trendovi. 

dr. Jure Gašparič: Dostignuća slovenačke historiografije novijeg doba. 

dr. Andrej Pančur: Digitalna humanistika u slovenačkoj historiografiji. 

mag. Tadeja Tominšek Čehulić: Represija u drugom svjetskom ratu i istraživački rad na 
utvrđivanju žrtava drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. 

 

Dan slovenske povijesne znanosti. (Hrvatski institut za povijest, Inštitut za novejšo zgodovino) 
Zagreb, 16. december 2014. 

dr. Damijan Guštin: Slovenska povijesna znanost o 20. vijeku, organiziranost, istraživačka 
politika i trendovi.  

dr. Zdenko Čepič: Dostignuća slovenske povijesne znanosti – politička povijest 20. stoljeća. 

dr. Andrej Studen: Dostignuća slovenske povijesne znanosti – socijalna i gospodarska 
povijest 20. stoljeća. 

dr. Jure Gašparič: Suradnja slovenske poviijesne znanosti – povijest parlamentarizma. 

dr. Jurij Hadalin: Digitalna humanistička znanost u slovenskoj povijesnoj znanosti. 

 

Seminar "Sledi prve svetovne vojne v mojem kraju". (Zveza prijateljev mladine, Muzej 
novejše zgodovine Slovenije), Ljubljana, 17. oktober 2014. 
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dr. Damijan Guštin: Oblikovanje vojske Države Slovencev, Hrvatov in Srbov na Slovenskem 
ob koncu svetovne vojne : predavanje na seminarju. 

dr. Mojca Šorn: Življenje pribežnikov v Ljubljani. 

 

Predavanja in predstavitve 

Dr. Damijan Guštin: Protipartizanski boj in nasilje nad civilnim prebivalstvom na Primorskem 
leta 1944. Nabrežina pri Trstu, 15. avgust 2014. 

Dr. Damijan Guštin: "Svetovna vojska". Predavanje na Večeru Cvetke Zalokar Oražem. 
Domžale, 15. oktober 2014. 

Dr. Damijan Guštin: Vojaški vidiki svetovne vojne. Predavanje na Srednji živilski šoli v 
Ljubljani. Ljubljana, 2. november 2014. 

Dr. Jure Gašparič: Okoliščine 1990-1991. Predavanje na predstavitvi brošure Tajna skladišča 
orožja v letih 1990-1991. Ljubljana-Tacen in Maribor, 15. maj 2014. 

Dr. Andrej Pančur: Označevanje besedil s TEI oznakami v programu Microsoft Word. 
[Vodenje delavnice organizirane v okviru delovanja SIDIH na Inštitutu za novejšo zgodovino]. 
Ljubljana, 4. december 2014. 

Dr. Andrej Pančur: Predstavitev popisov prebivalstva Slovenije (1830-1931) : predstavitveno 
predavanje v Zemljepisnem muzeju v Ljubljani, organizirano v okviru delovanja SIDIH]. 
Ljubljana, 12. junij 2014. 

Dr. Andrej Pančur: Predstavitev projekta Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931 na primeru 
seznama prebivalcev Kandije iz leta 1869 : predavanje na predstavitvi Popis prebivalstva 
Okrajnega glavarstva Novo mesto 1869. Knjižnica Milana Jarca, Novo mesto, 20. maj 2014. 

Dr. Andrej Pančur: Primer uporabe: izvorno digitalni podatki in strukturirani podatki : 
predavanje na delavnici Označevalni jezik XML-TEI v humanistiki: Uvodna delavnica o 
digitalni humanistiki, organizirano v okviru delovanja SIDIH. SAZU, Ljubljana, 15. oktober 
2014. 

 

Usposabljanja mladih raziskovalcev 

 

Na podiplomskih programih (podiplomski študij, doktorski študij) na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani sta se šolali 2 mladi raziskovalki, ki sta jima mentorja inštitutska 
sodelavca: Janja Sedlaček in Meta Remec.  
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Meta Remec, Civilizacijski proces osveščanja prebivalstva za zdravo življenje v 
dobi meščanstva 

V letu 2014 je mlada raziskovalka zaključila pisanje teksta in urejanje doktorske disertacije z 
naslovom »Osveščanje prebivalstva za zdravo življenje v dobi meščanstva«, ki obravnava 
zdravstvene in higienske razmere v mestih na Slovenskem in prizadevanje za modernizacijo 
in higienizacijo mest in podeželja, ter jo oddala Filozofski fakulteti. Po zaključku pisanja 
doktorske disertacije je raziskovanje preusmerila na zbiranje gradiva za študijo o posilstvih 
med prvo svetovno vojno. S poglavjem je sodelovala v tematski publikaciji programske 
skupine Med državo in trgom : cikli in prelomi v zgodovini. 

 

Janja Sedlaček, Regionalni razvoj na Slovenskem v 20. stoletju 

V času od februarja do junija 2014 je mlada raziskovalka nadaljevala z analiziranjem 
zbranega gradiva in pisanjem doktorske disertacije. Še dodatno se je poglobila v teoretična 
vprašanja in načine preračunavanja in prikazovanja regionalnih razlik. Ko so bili podatki 
zbrani in vsaj delno obdelani, je šele bilo mogoče dobiti pravo sliko o tem, s kakšnimi 
informacijami razpolaga in kako bi jih lahko predstavila. Zato je v nalogo vključila še dodatno 
geografsko in ekonomsko literaturo in se na tej podlagi odločila za ustrezne metode in 
tehnike in jih aplicirala. Še naprej je tudi pregledovala zbrano arhivsko in statistično gradivo, 
ga analizirala in oblikovala tekst disertacije. 

 

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 2014 je raziskovalka že napisan tekst disertacije po odobritvi mentorja pripravila za 
oddajo in disertacijo oddala Filozofski fakulteti. Junija 2014 je z uspešno obrambo študij 
zaključila. 

 

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

Doktorsko nalogo je raziskovalka opredelila in jo v grobem strukturirala v vsebinske sklope: 
uvodu, v katerem predstavi metodologijo in temeljno gradivo doktorske naloge, sledi 
vsebinski sklop orisa socialne in ekonomske strukture in položaja slovenskega prebivalstva 
oziroma gospodinjstev na osnovi analize periodičnih petletnih anket o potrošnji gospodinjstev 
(1963-1988) in rednih anket 4-članskih delavskih (1954-1983) oz. nekmečkih družin (1984-
1990), denarnih kazalnikov, obsega in strukture porabe slovenskih gospodinjstev in obsega 
in strukture porabe le-teh v primerjavi z obsegom in strukturo jugoslovanskih gospodinjstev.  
Temu sledi vsebinski sklop o kupni moči, opremljenost gospodinjstev s trajnimi potrošnimi 
dobrinami, življenjska raven z vidika prehrane, z vidika kazalnikov višje življenjske ravni, 
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dostopnost do dobrin vsakdanje rabe in storitev splošnega pomena v posameznih razdobjih, 
proizvodnja in trgovinski promet izdelkov za široko potrošnjo, zaposlenost, stanovanjski 
standard, socialno in zdravstveno zavarovanje. Glede na zastavljen načrt doktorske naloge se 
je ukvarjala predvsem z raziskovanjem ekonomskega vidika življenjske ravni Slovencev v 
jugoslovanski državi. Še nadalje je analizirala gradiva Statističnega urada RS: Statistične 
letopise 1953, 1955, 1964-1991; Zavoda SRS za gospodarsko planiranje; gradiva Inštituta za 
ekonomska raziskovanja Ljubljana: razna raziskovalna poročila povezana s temo življenjske 
ravni; gradiva Inštituta za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani in Urada za 
makroekonomske analize in razvoj (UMAR) oziroma njegovega predhodnika Zavoda SRS za 
družbeno planiranje o stanju in razvoju gospodarske in družbene dejavnosti: Informativnega 
biltena (IB revija) z gospodarskimi in socialnimi vsebinami; Poročevalca Skupščine SRS in 
Skupščine SFRJ za delegacije in delegate za obdobje1980-1991; gradiva Parlamenta RS: 
Poročevalca Skupščine SRS in Skupščine SFRJ za delegacije in delegate za obdobje za 
obdobje 1976-1980; revijalnega tiska: Prikazi in študije 1956-1991 Zavoda SR Slovenije za 
statistiko ter referenčne literature. Njeno raziskovalno zanimanje se je osredotočalo na 
ugotavljanje materialnega položaja prebivalstva na osnovi dejavnikov oblikovanja življenjske 
ravni. 

 

Promocija znanosti 

Dan slovenskega zgodovinopisja / Dan slovenačke istoriografije / Dan slovenske povijesne 
znanosti. 

V letu 2014 je Inštitut za novejšo zgodovino uspel pridobiti sredstva ARRS namenjena 
promociji znanosti za seznanjanje strokovne javnosti v Bosni in Hercegovini in Hrvaški z 
dosežki slovenskega zgodovinopisja. Pripravil je dva tematska seminarja: v Sarajevu 
(realiziran je bil 10. decembra 2014) in Zagrebu (realiziran 16. decembra 2014). V obeh 
primerih je v promocijsko aktivnost pritegnil tamkajšnja Istorijski institut Univerze v Sarajevu 
in Hrvatski institut za povijest, ki sta aktivno in nesebično pomagala pri izvedbi promocijske 
aktivnosti. V predstavljanju stanja, organiziranosti in dosežkov raziskovalne dejavnosti na 
področju novejše zgodovine v Sloveniji je sodelovalo v Sarajevu štirje in v Zagrebu pet 
delavcev inštituta: dr. Damijan Guštin, dr. Zdenko Čepič, dr. Jure Gašparič, dr. Andrej Pančur, 
dr. Jurij Hadalin, mag. Tadeja Tominšek Čehulić. Prireditvi sta dosegli precejšnji odziv 
strokovne publike, zlasti v Sarajevu, kjer so se odzvali tudi množični mediji. Največje 
pozornosti so bili deležni temi digitalne humanistike in področje žrtev druge svetovne vojne 
in povojnega časa, pa tudi (projektna) organiziranost raziskovalne dejavnosti. 

 

Sodelovanje v strokovnih državnih telesih in organih 

Čeprav je Podskupina za zgodovino pri Svetovalni skupini za arbitražni sporazum o rešitvi 
mejnega vprašanja med RS in RH, ki jo je 2010 ustanovil minister za zunanje zadeve RS, 
uradno zaključila z delom, so člani projektne skupine (dr. Marko Zajc, dr. Aleš Gabrič, dr. 
Bojan Godeša, dr. Nevenka Troha, dr. Zdenko Čepič) na pozive Ministrstva za zunanje 
zadeve večkrat pomagali z nasveti ali ekspertizami. 
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Pedagoško delo 

 

Sodelovanje v univerzitetnem izobraževanju 

x 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) 

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

x Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta:  
dr. Jure Gašparič (Sodobna slovenska zgodovina 2, Slovenska zgodovina po letu 
1941) 

x Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije:  
dr. Andrej Studen (Zgodovina vsakdanjega življenja, Socialna zgodovina) 

x Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko: program Kulturna zgodovina:  
dr. Bojan Godeša (Svetovne vojne v 20. stoletju), prof. dr. Žarko Lazarevič 
(Gospodarska zgodovina). 

 
Predavanja in vaje na univerzah in visokih šolah 

x Friedrich-Schiller-Universität v Jeni (ZRN) 
dr. Marko Zajc: Slovenian intellectuals and Yugoslavism in the 1980s : concepts and 
theses : predavanje na seminarju zgodovinskega inštituta "Imre Kertész Kolleg Jena, 
8. december 2014 

x Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 
dr. Andrej Pančur, dr. Mojca Šorn: Popisi prebivalstva Ljubljane iz leta 1931 : 
Seminarske vaje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, 9. 10. 2014 
dr. Andrej Pančur, dr. Mojca Šorn: Portal Zgodovina Slovenije – SIstory in projekt 
popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931 : Predavanje, 8. 10. 2014. 

x Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 
dr. Nina Vodopivec: predavanje za študente Oddelka za sociologijo 
dr. Nina Vodopivec: predavanje študentom oddelka za etnologijo in kulturno 
antropologijo 
dr. Andrej Pančur, dr. Mojca Šorn: Popisi prebivalstva Ljubljane iz leta 1931 : 
Praktična delavnica za študente lokalne zgodovine Oddelka za zgodovino, 1. 12. 
2014, Ljubljana. 

x Andrej Pančur je študentom prvega letnika magistrskega študija zgodovine na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 17. 12. 2014 na seminarskih vajah predstavil 
projekt Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931 na portalu Sistory.  
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Sodelovanje v podiplomskih in doktorskih programih 
 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta: dr. Jurija Perovška je Komisija za doktorski študij 
Filozofske fakultete v Ljubljani 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 in nato maja 2014 v komisijo za zagovor iste doktorske 
disertacije. 

Mentorji mladim raziskovalcem, ki jih je izbrala ARRS, so bili v letu 2014 raziskovalci: dr. 
Žarko Lazarević (Janja Sedlaček), dr. Andrej Studen (Meta Remec). 
 
 
Mednarodno sodelovanje 
 
Dr. Marko Zajc je v obdobju od 1. oktobra 2014 do 31. decembra 2014 raziskoval kot 
štipendist History of Eastern Europe or neighboring disciplines Fellowship v Jeni v Zvezni 
republiki Nemčiji, na univerzi Friedrich-Schiller. 
 
Dr. Jure Gašparič je sodeloval v mednarodni mreži raziskovalnih ustanov, ki raziskujejo 
vprašanja parlamentarizma (European Information and Research Network on Parliamentary 
History), posebej z raziskovalci z univerz Radboud in Jyväskylä in Komission für Geschichte 
des Parlamentarismus und der politischen Parteien. 
 
Dr. Aleš Gabrič sodeluje v projektu Zentraleuropäische 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 je sodeloval 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. 
 
Dr. Filip Čuček sodeluje s štajersko zgodovinsko deželno komisijo (predsednik dr. Alfred 
Ableitinger), za katero pripravlja razpravo o lokalni samoupravi v ustavni dobi na spodnjem 
Štajerskem. 
 
Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2014 sodeloval z vrsto raziskovalnih ustanov in 
univerz v Evropi in tudi izven nje: Hrvatskim institutom za povijest v Zagrebu, Filozofsko 
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fakulteto, Ekonomsko fakulteto in Fakulteto političkih nauka Sveučilišča v Zagrebu, s katerimi 
je dogovorjeno sodelovanje za več let, Institutom za istoriju Univerze v Sarajevu.  
Sodelavci Inštituta so v letu 2014 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 fakultero, oddelkom za zgodovino 
Univerziteta Beograd, Institutom za savremenu istoriju v Beogradu, Institutom za noviju 
istoriju v Beogradu, Univerzo v Novem Sadu, Institutom za strategijska istraživanja 
(odeljenje za vojnu istoriju) v Beogradu, Inštitutom za balkanske študije v Sofiji, 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, European Information and Research 
Network on Parliamentary History, Oddelkom za zgodovino Jugovzhodne Evrope na 
Humboltovi univerzi v Berlinu, South East European Monetary History Network, Euro Atlantic 
Conflict Studies Working Group, School of Slavic and Eastern European Studies Univerze v 
Londonu, University of AberdeeenIstituto regionale per la storia del movimento di liberazione 
nel Friuli Giulia, Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Geografiche e 
Storiche, Facoltà di scienze politiche, Universita di Udine, Istituto Friulano per la storia del 
movimento di liberazione, Udine, Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 
Liberazione in Italia, Milano, Istituto storico della Resistenza e di storia contemporanea, 
Modena, Università La Sapienza, Rim, Fondazione Istituto Gramsci, Rim, Istituto di Storia 
Contemporanea Pier Amato Perretta, Como, Archivio storico v Bolzanu, Univerzo v Tokiu. 
 

 
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 
Povijesni zbornik, Osijek 
Član uredništva dr. Aleš Gabrič 
Megatrend Rewiew, Beograd 
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Član uredništva dr. Žarko Lazarevič 
Sensus Historiae, Bydgoszcz 
Član uredništva dr. Jure Gašparič 
Verbum Historiae 
Član uredništva dr. Jure Gašparič 
Studia Historica Slovenica 
Član uredniškega odbora dr. Jurij Perovšek 
Kronika, časopis za krajevno zgodovino 
Član uredniškega odbora dr. Aleš Gabrič 
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 
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 zgodovinopisja 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. Aleš Gabrič je član Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino. 
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. 
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Dr. Nina Vodopivec je nacionalna koordinatorica mreže International Federation for Research 
in Womens'History. 
Dr. Jure Gašparič je član Board of Directors 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. Žarko Lazarevič je član Executive Comitee Society for Slovene Studies. 
Dr. Andrej Studen je član sveta Zgodovinskega arhiva Celje. 
Dr. Aleš Gabrič in dr. Jurij Perovšek sta člana sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije. 
Dr. Žarko Lazarevič je član strokovnega sveta Tehniškega muzeja Slovenije. 
Dr. Aleš Gabrič je član upravnega odbora Društva učiteljev zgodovine Slovenije. 
Dr. Damijan Guštin je član Znanstvenega sosveta Slovenskega znanstvenega inštituta na 
Dunaju. 
Dr. Mojca Šorn je članica komisije za delo z mentorji in osnovnošolskimi učenci Zveze 
prijateljev mladine Slovenije.  
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. 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 8 raziskovalcev. 

 
Nastopi v medijih 
 
Raziskovalci nastopajo v medijih predvsem kot sogovorniki pri razčlenjevanju in 
pojasnjevanju številnih tem iz raziskovalnega področja inštituta. Marsikdaj se prispevki 
osredotočajo na pereče teme v družbi in načrte medijskih hiš, tako da je obseg nastopanja in 
izbira tem malo odvisna od raziskovalne politike inštituta. V letu 2014 so raziskovalci in 
strokovni delavci podali 23 prispevkov (izjave, intervjuji, sodelujoči v radijskih in TV oddajah) 
v množičnih medijih. 
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1.2.4  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 2014 uspešno prispeval k razvijanju novih 
znanstvenih spoznanj o novejši zgodovini.  

Vsi programi in projekti, ki jih je izvajal Inštitut za novejšo zgodovino, so bili uspešno 
nadaljevani. V letu 2014 so se zaključili trije raziskovalni projekti (30. 6. 2014), 
infrastrukturni program in dva raziskovalna programa (vsi 31. 12. 2014). Vsi so bili izvedeni 
uspešno. Oba raziskovalna programa in infrastrukturni program so recenzenti ocenili kot zelo 
uspešne, kar se je pokazalo tudi v dodeljenih sredstvih in šestletni dolžini izvajanja vseh 
programov. 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 2014 so sodelavci objavili 223 bibliografskih enot. Med njimi so najpomembnejše: 

• 1 znanstvena monografija, 

• 2 strokovni monografiji in 1 učbenik, 

• 26 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov,  

• 20 poglavij v znanstvenih monografijah,  

• 5 objavljenih prispevkov na znanstvenih konferencah. 

Mladi raziskovalki zaposleni na Inštitutu za čas usposabljanja uspešno izvajata doktorska 
študija. En mladi raziskovalec je uspešno obranil doktorsko disertacijo na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani. 

Zastavljen načrt pridobivanja raziskovalnih projektov je bil delno uresničen. Pridobljen je bil 
en temeljni raziskovalni projekt in partnerski del v enem temeljnem projektu ARRS in trije 
bilateralni projekti ARRS. Inštitut je v letu 2014 izdelal in predložil vrsto predlogov in prijav 
projektov, ki pa so bili neuspešni oziroma zaenkrat še ni znan rezultat: dva predloga 
raziskovalnih programov, predlog za infrastrukturni program, predlog za temeljni raziskovalni 
projekt ARRS, trije mednarodni projekti (razpis Aktivno državljanstvo). 

Izvedena je bila tekoča posodobitev raziskovalne (računalniške) opreme v nujnem obsegu. 

 

b) Finančni kazalci 

V letu 2014 Inštitut za novejšo zgodovino beleži veliko zmanjšanje tekočih prihodkov iz 
raziskovalne dejavnosti, ki predstavljajo veliko večino, 99,8 %, njegovih prihodkov. Celotni 
prihodki so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali za 29,0 %, vendar ob porabi 
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rezervacij. V primerjavi finančnim načrtom za leto 2014 je bila realizacija celotnih prihodkov 
za 5,2 % manjša. Zmanjšanju sredstev je inštitut med letom moral prilagoditi poslovanje z 
zmanjšanjem odhodkov - tako stroškov plač kot materialnih stroškov - in porabo rezervacij. 

Tabela 2: Prihodki od leta 2010 do leta 2014 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 
Prihodki (v EUR) 1,694.432 1,616.964 1,627.862 1,525.130 1,235.392 
 

Infrastrukturne (ustanoviteljske) obveznosti inštitutu, ki jih dodeljuje ARRS javnim 
raziskovalnim zavodom, so znašale 330.972 EUR. S takšnim obsegom sredstev je inštitut 
uspel – in s prošnjo ARRS za prerazporejeno rabo sredstev za plače zaposlenih v upravi – 
infrastrukturi (knjižnici) - zagotoviti sredstva za plače 5,5 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 ter izvesti načrtovano investicijsko 
vzdrževanje. 

Inštitut je tudi v letu 2014 za infrastrukturni program pridobil dodatna sredstva. Na poseben 
poziv ARRS je inštitut zaprosil za prerazporeditev dodatnih sredstev za delo v breme 
materialnih stroškov. Inštitut je tako pridobil sredstva za 2,5 FTE brez materialnih stroškov in 
temu ustrezno zmanjšanje sredstev za materialne stroške. 

Pogodbena sredstva obeh raziskovalnih programov v višini 449.966 EUR so v letu 2014 
ostala skoraj enaka tistim v letu 2013. Prihodki iz izvajanja temeljnih projektov ARRS so se 
zmanjšali na 153.064 EUR zaradi zaključka financiranja dveh raziskovalnih projektov. 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, v pogodbenem obsegu in redno. 

Prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2014 stagnirali glede na predhodno leto. Glede na ključe 
opredeljevanja tržne dejavnosti so večino prihodkov iz tržne dejavnosti predstavljali prihodki 
iz naslova oddajanja stanovanja, manjši del pa iz izdelave študije za naročnika.  

Na odhodkovni strani je Inštitut v letu 2014 dosegel zastavljen načrt obvladovanja stroškov 
dela, storitev in materiala.  

Stroški dela so dosegli 914.492 EUR in so se zmanjšali glede na predhodno leto za 17,5 %. 
Glede na finančni načrt so realizirani stroški dela znašali devetindvajset tisoč EUR manj. 
Stroški dela so se v globalu tako glede na finančni načrt znižali spremljano po principu 
poslovnega dogodka za 2,2 %, spremljano po denarnem toku pa za 1,0 %) 

Stroške materiala in storitev je Inštitut v letu 2014 omejil na 273.496 EUR, kar pomeni 
zmanjšanje za 35,4 % glede na leto 2013 in močno zmanjšano raven glede na finančni načrt, 
za 13,2 %. Stroški materiala so se v primerjavi z letom 2013 zmanjšali za 50 %, stroški 
storitev pa za 33,2 %. 
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Tabela 3: Odhodki od leta 2010 do leta 2014 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 
Odhodki (v EUR) 1,693.146 1,616.740 1,625.035 1,522.200 1,232.308 
 

V letu 2014 je inštitut svojo dejavnost izvajal s številčno zmanjšano kadrovsko zasedbo. 
Mladima raziskovalkama je po podaljšanem usposabljanju prenehalo delovno razmerje za 
določen čas, saj inštitut ni imel prostih kapacitet v raziskovalnih programih in projektih za 
njuno zaposlitev. Obe mladi raziskovalki sta bili zaposleni za čas dveh oziroma štirih mesecev 
za dopolnitev njunih programov usposabljanja. Z navedenimi procesi, ki so posledica 
zaostrenega položaja v financiranju raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji, se 
raziskovalna skupina inštituta še nadalje krči in dosega tudi vedno višjo starostno in manjšo 
kvalifikacijsko strukturo (še vedno pa je v raziskovalni skupini sedem znanstvenih svetnikov, 
kar predstavlja 36 % članov raziskovalne skupine). 

 

1.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri 

izvajanju programa dela 

Inštitut za novejšo zgodovino je poslovno leto 2014 začel z nezadostno pokritostjo 
raziskovalnih kapacitet raziskovalne skupine. Primanjkljaj sredstev, ki je bil prizadejan 
raziskovalni dejavnosti s prenosom financiranja raziskovalnih projektov za 2012 v 2013, se je 
odražal tudi v letu 2014. Prav tako je ARRS s spremenjeno metodologijo inštitutu 
nepričakovano odvzela okoli 18 % sredstev za infrastrukturne namene. To je povzročilo 
popolno prestrukturiranje načrta dela in finančnega načrta za delovanje uprave. ARRS pa je 
posledice uveljavitve odmere infrastrukturnih obveznosti po novem pravilniku ublažila s 
povečanjem sredstev za infrastrukturni program in dodelitvijo večjega dela teh sredstev za 
plače. S tem je bilo pridobljeno v infrastrukturnem programu dodatnih 2,5 delovnih mest, na 
katere je bilo mogoče prerazporediti raziskovalce, kar pa je terjalo tudi spremembo načrta 
dela in preusmeritev njihovega raziskovalnega dela. S tem pa ni bilo potrebno odpovedati 
pogodb o delu 3 delavcem, prav tako pa je bilo možno zaposliti za izvajanje pridobljenega 
projekta dva delavca za polovični delovni čas. Tudi zato je bilo potrebno sredi leta 
spreminjati načrt dela in prerazporejati obveznosti posameznih delavcev. 

Kljub temu, da je obstajala nevarnost, da bo zaradi premalo pridobljenih sredstev za 
raziskovalno dejavnost ovirano izvajanje raziskovalnega dela z zaposleno raziskovalno 
skupino v skladu s sklenjenimi pogodbami, predvsem pa, ker so se v prvi polovici leta 
pokazali presežni delavci, je inštitutu uspelo program izvajati brez večjih motenj. Največje 
poslovno tveganje inštituta je tudi v letu 2014 predstavljala kratkoročnost in nepredvidljivost 
obsega in dinamike pridobivanja sredstev iz projektnega financiranja ARRS, ki je poglavitni 
potencialni vir več kot tretjine potrebnih sredstev za polno zaposlenost raziskovalne skupine 
inštituta. 

Inštitut je imel v letu 2014 namenskih sredstev za raziskovanje - merjeno z raziskovalnimi 
urami 29.642 raziskovalnih ur, s čimer je zagotovil na raziskovalca povprečno 95 % pokritost 
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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, ki ji je ARRS po podanih 
pojasnilih ugodila. 

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 (7 znanstvenih svetnikov vse leto 2014), 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 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 2014 inštitut spet ni mogel zaposliti 
raziskovalca z doktoratom, ko mu je potekla pogodba za usposabljanje mladih raziskovalcev. 

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 določbami novega pravilnika o zagotavljanju infrastrukturnih 
obveznosti javnim raziskovalnim zavodom je bil problem normativno rešen z dovoljenim 
posegom v sredstva za ostale namene ustanoviteljskih obveznosti, vendar je inštitut zaradi 
zmanjšanega obsega dodeljenih ustanoviteljskih obveznosti to obvezo lahko zagotavljal le ob 
ostri racionalizaciji porabe za druge namene, zlasti investicijskega vzdrževanja. Uporaba 
spremenjenega pravilnika pa je problem nezadostne višine infrastrukturnih obveznosti za 
nemoteno delovanje inštituta še bolj zaostrila. 

Pričakovana, a nedopustna posledica predhodnega neuspešnega usposabljanja enega 
mladega raziskovalca je bila povrnitev 10 % stroškov njegovega usposabljanja ARRS. Inštitut 
si je prizadeval od delavca, ki se je dosledno izogibal uradnim pisnim kontaktom, pridobiti 
povrnitev 5 % stroškov njegovega usposabljanja, vendar šele po vložitvi tožbenega zahtevka 
in sklenitvi dogovora o povrnitvi zahtevane vsote v mediacijskem postopku. 
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1.2.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z letnim načrtom zastavljeno raziskovalno in drugo strokovno delo je bilo izvedeno. Število 
raziskovalnih rezultatov (bibliografskih enot) se je glede na leto 2013 povečalo za 19 % 
(2013 186 bibliografskih enot, 2014 223 enot). 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 na 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.  

Nabava knjižničnega fonda in fonda revij je potekala racionalno, tako da je inštitut nabavljal 
le izbrano in najbolj potrebno strokovno literaturo. 

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

 

1.2.7  Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

Gospodarnost poslovanja je bila eno od osnovnih vodil inštituta. Izplačevane so bile zakonsko 
in s kolektivnimi pogodbami za javni sektor in raziskovalno dejavnost predpisane določene 
plače in drugi prejemki ter omejeno dodatek za povečan obseg dela. Zaradi predpisanih 
omejitev izplačevanja redne delovne uspešnosti in ostalih omejitev ter zmanjšanja zaposlenih 
delavcev so bili stroški dela zmanjšani glede na leto 2013 za 17,5 % po načelu poslovnega 
dogodka, vendar pa objektivnejšo primerljivost obeh let kaže zmanjšanje stroškov dela za 
6,5 % spremljano po denarnem toku, saj v tem ni vštevanja ¾ povračila plačnih 
nesorazmerij. Stroški za nadurno delo in za povečan obseg dela so glede na leto 2013 porasli 
zaradi opravljanja nalog nezasedenega delovnega mesta, vendar v absolutnem znesku 
zanemarljivo za poslovni rezultat. Stroški materiala i storitev so se zmanjšali za 100.000 EUR, 
po načelu denarnega toka pa za 27.000 EUR (8,7 %). 

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 optimalna; kljub temu so se bibliografski dosežki, 
merjeno na število raziskovalcev povečali. V letu 2014 je učinkovala tudi opravljena 
racionalizacija uprave. Delo knjigovodje opravljata delavki zaposleni na delovnih mestih 
računovodje in samostojnega strokovnega sodelavca v tajništvu. Za pravno svetovanje in 
storitve inštitut najema odvetniško pisarno; stroški za ta namen so zaradi večjih potreb po 
pravnem svetovanju in sodnem zastopanju porasli. 
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1.2.8  Ocena notranjega nadzora javnih financ 

Upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino nadzoruje poslovanje in sprejema program 
dela in finančni načrt ter letno poročilo o delu vključno z računovodskim poročilom. Za 
izvedbo vseh obveznosti in pravilno poslovanje inštituta je bil odgovoren vršilec dolžnosti 
direktorja oziroma direktor. V skladu z dodatnimi pooblastili, ki izhajajo iz zakona o 
izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015, ZUJF-a in dodatnega dogovora o ukrepih za 
zmanjšanje plač upravni odbor sodeluje v poslovodenju javnega raziskovalnega zavoda s 
predhodnimi soglasji o porabi sredstev za avtorske, svetovalne in podjemne pogodbe, delo 
študentov in dovoljenjih za zaposlovanje pri 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 prek inštitutskih poročil Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 
Ministrstvo za finance.  

Oddajo javnih naročil je vodila uprava. Vsa izvedena javna naročila so bila uspešno 
zaključena. Prispele ponudbe je preverila komisija za pregled javnih naročil. Vsa izvedena 
naročanja v letu 2014 so bila pod mejno vrednostjo 20.000 EUR, ki jo Zakon o javnih 
naročilih določa za javna naročila male vrednosti. 

V letu 2014 je bilo notranje revidiranje izvedeno na področju javnega naročanja in posledično 
izdelano navodilo za izvajanje javnih naročil.  

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 
korupcije. 

 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ   

 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema 
finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. 
členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam 
doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi 
absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne 
bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Sistem nadzora temelji na 
nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in 
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vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladujejo 
uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora 
javnih financ na Inštitut za novejšo zgodovino.  

Oceno podajam na podlagi:  

notranje revizije javnega naročanja, zunanje revizije plač in zaposlovanja ter javnega 
naročanja, samoocenitve vodij organizacijskih enot Uprava – infrastruktura (tajništvo in 
računovodstvo, knjižnica) in Znanstvenoraziskovalna enota.   

 

V INŠTITUTU ZA NOVEJŠO ZGODOVINO je vzpostavljeno:  

1.  primerno kontrolno okolje na pretežnem delu poslovanja 

2.  upravljanje s tveganji:  

2.1.  cilji so realni in merljivi, kar pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja 
ciljev na pretežnem delu poslovanja,    

2.2.  tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je 
način ravnanja z njimi na pretežnem delu poslovanja 

3.  na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne 
aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven na pretežnem delu poslovanja 

4.  ustrezen sistem informiranja in komuniciranja na pretežnem delu poslovanju,    

5.  ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) 
notranje revizijsko službo na posameznih področjih poslovanja 

6.  notranje revidiranje zagotavlja v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno 
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ z zunanjim izvajalcem notranjega 
revidiranja 

V letu 2014 so bile  področju notranjega nadzora izvedene naslednje pomembne izboljšave:  

x dopolnjen je bil register tveganj,  
x izpopolnjen je bil nadzor nad načrtovanjem porabe sredstev in njihovo porabo za 

raziskovalne projekte in programe,  
x uveden je bil dejaven nadzor porabe po stroškovnih mestih. 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih 
še ne obvladujemo v zadostni meri:  

x zmanjševanje prihodkov iz izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. 
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Ukrepi: sistematično iskanje možnih virov pridobivanja raziskovalnih projektov, povečano 
prizadevanje za pridobivanje sredstev, opozarjanje MIZKŠ in ARRS na tveganja, ki izvirajo iz 
takega načina financiranja raziskovalne dejavnosti. 

 

1.2.9  Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

 

V raziskovalni dejavnosti cilj pridobitve dodatnega projekta izven ARRS ni bil dosežen. 
Zastavljena aktivnost je naletela na odobravanje potencialnega naročnika, a ne tudi sklenitve 
pogodbe in pridobitve sredstev. 

 

1.2.10 Ocena učinkov poslovanja Inštituta na druga področja 

Inštitut za novejšo zgodovino izvaja raziskovalno delo na področju zgodovinopisja novejše 
dobe. Zgodovinopisje vpliva predvsem na družbeno klimo, občasno tudi na politične razmere, 
zelo redko na ravnanje nosilcev in institucij oblasti. V letu 2014 je raziskovalno delo, ki ga 
izvajajo raziskovalci njegove raziskovalne skupine imelo odziv v strokovni javnosti in občasno 
tudi v širši javnosti. Kot najbolj odmevni točki v širši javnosti izkustveno označujemo 
vprašanje žrtev druge svetovne vojne in povojnega obdobja in sploh interpretacije dogajanja 
v času druge svetovne vojne na Slovenskem, poleg tega pa tudi specifično vprašanje 
razmejitve z Republiko Hrvaško. V kreiranje strokovnih izhodišč je bilo neposredno vpeto več 
raziskovalcev, ki so tudi v obdobju po višku tega strokovnega dela občasno z ekspertizami 
podpirali državne organe. Znanstveno in strokovno delovanje inštituta je vplivalo tudi na 
področje izobraževanja, predvsem posredno z raziskovalnimi spoznanji, neposredno pa z 
delovanjem v strokovnih organih in organizacijah, pripravami učbenikov, posredovanjem 
znanja pedagoškim delavcem, dijakom in študentom. Delovanje ocenjujemo kot pozitivno, 
saj prispeva k strokovnejšemu pogledu in z argumenti podprtemu družbenemu delovanju in s 
tem boljšim družbenim razmeram. 

 

1.2.11 Poročilo o uporabljenih politikah amortiziranja, obračun 

amortizacije po vrstah sredstev in obračun amortizacije po vrstah 

dejavnosti 

 
Za potrebe določanja, spremljanja in amortiziranja so se uporabljale stopnje odpisa, ki so 
usklajene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, ki velja za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava. 
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Tabela 4: Stopnje odpisa glede na tip osnovnega sredstva 
 

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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1.2.12  Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih 

Glede na finančno stanje Inštituta in še posebej na uvedene varčevalne ukrepe za javni 
sektor je bilo v letu 2014 realizirano le najnujnejše investicijsko vzdrževanje; hkrati je bil z 
sklepom ARRS o prerazporeditvi ustanoviteljskih obveznosti delež za investicijsko vzdrževanje 
močno zmanjšan v korist nujnih stroškov delovanja inštituta, tako stroškov dela in 
nadomestil ter fiksnih stroškov.  

Investicije v raziskovalno opremo so obsegale obnovo in dopolnitev računalniške opreme za 
potrebe raziskovalcev in Portala Slovensko zgodovinopisje - SIstory. Realizacija nabave 
raziskovalne opreme je bila v skladu z letnim in srednjeročnim načrtom. Lastna sredstva za 
nabavo opreme so izvirala iz sredstev amortizacije, dodeljenih v programskih in projektnih 
sredstvih. 

Investicijsko vzdrževanje v skladiščnih prostorih knjižnice INZ je obseglo zamenjavo 
dotrajanih knjižnih polic. Prav tako je bilo nabavljeno pisarniško pohištvo (stoli, razstavni 
omari in omare za hranjenje arhiva in dokumentacije INZ) in opravljena manjša nujna 
vzdrževalna dela (pleskanje enega hodnika, popravila sanitarij). 

 
Tabela 5: Nabava raziskovalne opreme 
 
Oprema Namen opreme Vrednost opreme Viri sredstev v letu 

2014 
Računalniška oprema Dopolnitev 

računalniškega 
sistema INZ in Portala 
Slovensko 
zgodovinopisje 

17.550  EUR Namenska sredstva 
ARRS 
 

Knjižnične police Zamenjava dotrajanih 
knjižničnih polic 

4.122 EUR Namenska sredstva 
ARRS 
 

Pisarniške omare Zamenjava dotrajanih 
pisarniških omar 

7.437 EUR Namenska sredstva 
ARRS 
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1.2.13  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 vsako leto razpoložljivih sredstev za 
raziskovalno delo, kar se kaže tudi v številu in obsegu izvajanih raziskovalnih programov in 
projektov. Glede na družbene in notranje razmere, ki narekujejo restriktivno kadrovsko 
politiko, inštitut lahko le omejeno vodi dolgoročno kadrovsko politiko. 
 
Zakon o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur. l. RS št. 40/2012 z vsemi nadaljnjimi 
spremembami), 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 (Ur. l. RS št. 46/2013), Uredba o načinu priprave 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega 
izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS št. 12/2014 ter 52/2014), Zakon o izvrševanju 
proračunov RS za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS št. 104/2012 z vsemi nadaljnjimi 
spremembami) ter Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS št. 
101/2013 z vsemi nadaljnjimi spremembami) so med drugim prinesli tudi administrativne 
omejitve pri zaposlovanju, ki so pogosto v nasprotju s pretežno projektno organiziranostjo 
raziskovalne dejavnosti. 
 
Inštitut za novejšo zgodovino ima dve organizacijski enoti: Znanstvenoraziskovalni oddelek in 
Uprava z infrastrukturo. V Znanstvenoraziskovalnem oddelku so razporejeni raziskovalci in 
mlada raziskovalca, v upravi z infrastrukturo pa direktor, računovodja, samostojni strokovni 
sodelavec, bibliotekar, knjižničar in administrativni delavec.  

Inštitut je imel v letu 2014 zaposlenih 18 raziskovalcev z doktoratom znanosti, eno 
raziskovalko z magisterijem ter eno raziskovalko z visoko izobrazbo. 
 
Tabela 6: Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2014 
Stopnja izobrazbe M Ž Skupaj 

doktorat znanosti  14 4 18* 

magisterij / 1 1 

visoka izobrazba 1 2 3 

višja izobrazba / / / 

srednja izobrazba 1 1 2 

nepopolna srednja izobrazba / 1 1 

OŠ / / / 

SKUPAJ: 16 9 25 

*Direktor je upoštevan v rubriki »doktorat znanosti«. 
 
Povprečna starost raziskovalcev je konec leta 2014 znašala 47,2 leti kljub upokojitvam 4 
delavcev v zadnjih 3 letih. Zaradi visoke povprečne starostne strukture raziskovalne skupine 
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je vsako leto bolj pereča potreba po dopolnitvi raziskovalne skupine z mlajšimi raziskovalci, 
kar pa je zaradi zmanjšanja finančnih sredstev za raziskovalno dejavnost tako splošno kot na 
ravni inštituta neizvedljivo oziroma izvedljivo le v okviru razpoložljivih sredstev. 

En raziskovalec je bil izvoljen v višji znanstveni naziv in nato v skladu z Zakonom o 
izvrševanju proračunov RS 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.  
 
Zaposleni, ki so v letu 2014 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred, 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, ZIPRS1314  in ZIPRS1415 
niso napredovali.  
 
Pravico do plače v višini doseženega plačnega razreda z napredovanjem so v skladu z 
veljavno zakonodajo s 1. 4. 2014 pridobili vsi, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni 
razred in niso pridobili pravice do plače v skladu z višjim plačnim razredom.  
 
Upokojitev skladno z določili ZUJF v letu 2014 ni bilo, prav tako tudi ne podaljšanj pogodb o 
zaposlitvi za zaposlene, ki bi izpolnjevali pogoje za upokojitev skladno z določili ZUJF. 
 
Inštitut je dosledno upošteval interventno zakonodajo, ki je uvedla spremembe na področju 
plač, povračil stroškov in drugih prejemkov zaposlenih. 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 ostale vrednosti 
plačnih razredov na enaki ravni kot konec leta 2013.  
 
V letu 2014 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 ZIPRS1415 izplačan zaposlenim, ki so bili 
zadnji dan meseca aprila 2014 uvrščeni do vključno 50. plačnega razreda. Uvrščenim v 51. ali 
višji plačni razred se regres za letni dopust ni izplačal. 
 
Eden od zaposlenih je v letu 2014 izpolnil pogoje za izplačilo jubilejne nagrade za 10 let dela 
v javnem sektorju.   
 
Z zaposlenimi v letu 2014 ni bila sklenjena nobena avtorska pogodba, pogodba o delu ali 
svetovalna pogodba. V več izjemnih primerih so bile avtorske pogodbe sklenjene z zunanjimi 
izvajalci, ki so bile potrebne za nemoteno izvajanje znanstveno raziskovalnega dela in 
nemoteno delovanje inštituta. Soglasja za sklenitev teh pogodb je predhodno izdajal Upravni 
odbor. 
 
Z zaposlenimi delavci ni bila sklenjena nobena pogodba o izobraževanju. V prvi polovici leta 
2014 je Inštitut zaposloval 2 mladi raziskovalki po izteku pogodbene zaposlitve, katerima pa 
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se je usposabljanje v drugi polovici leta 2014 zaključilo. Obe sta se izobraževali na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani, v podiplomskem študijskem programu – doktorski študij 
Zgodovina.  
 
V letu 2014 do zaključka študijskega leta 2013/2014 in v študijskem letu 2014/2015 je bilo 
vključenih v pedagoški proces 13 raziskovalcev, od tega sedem kot nosilci predmetov: dva 
raziskovalca sta predavala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, dva na 
Filozofski fakulteti 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. Preostali so sodelovali s posameznimi predavanji in vajami 
ter v komisijah za oceno magistrskih in doktorskih del. Velika večina je delo opravljala 
pogodbeno, dva s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo.  
 
 
 

1.2.13.1 Pojasnilo o sistemizaciji delovnih mest 
 
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uveljavljen decembra 2013 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 je nezasedeno le eno sistemizirano delovno 
mesto (knjigovodja V). 
 

 

1.2.13.2 Kadrovski načrt  
 

S Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je bil konec leta 2013 uveljavljen 
zaprt kadrovski načrt v enoti Uprava in odprt v enoti Znanstvenoraziskovalni oddelek. 

 

1.2.13.3 Število zaposlenih glede na vir financiranja 
 

Upoštevaje določila Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov 
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS, št. 
12/14 in 52/14) po kateri se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število 
zaposlenih za polni delovni čas, je bilo število zaposlenih glede na vir financiranja na dan 
31.12.2014 na INZ 23,25 oseb.   
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Tabela 7: Število zaposlenih glede na vir financiranja 
Vir financiranja Število 

zaposlenih na 
dan 31.12.2014 

1. Državni proračun 
 2. Proračun občin 
 3. ZZZS in ZPIZ 
 4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja 

iz državnega proračuna 
 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 
 6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, 

koncesnine, RTV- naročnine) 
 

7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij 
 8. Sredstva za financiranje javnih del 
 

9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov 
dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in 
specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev 
pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih 23,25 

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic 
žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14) 

 Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 23,25 
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 0,00 
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10 23,25 
 
 
 

1.2.13.4 Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 
 

Število zaposlenih za nedoločen čas na dan 31. 12. 2014 je bilo 22, od tega 16 raziskovalcev 
in 6 zaposlenih v knjižnici in upravi. Za določen čas so bili na dan 31. 12. 2014 zaposleni 3 
raziskovalci za čas izvajanja projektov oz. programov, v katerih delajo. Manjši obseg 
pridobljenih sredstev za raziskovalno dejavnost skoraj ne dovoljujejo novih zaposlitev za 
določen čas, omejitve interventne zakonodaje na področju zaposlovanja pa zelo restriktivno 
dovoljujejo zaposlitve za nedoločen čas. 
 
Tabela 8: Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 
 Nedoločen čas Določen čas SKUPAJ 
Redno zaposleni raziskovalci 16 3 19 
Dopolnilno zaposleni raziskovalci / / / 
Mladi raziskovalci / / / 
Strokovno osebje 2 / 2 
Tehnično osebje / / / 
Administrativno osebje in direktor 4 / 4 
SKUPAJ 22 3 25 
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1.2.13.5 Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 in na dan 31.12.2013 
 

Konec leta 2013 je bilo na INZ zaposlenih 29 delavcev. V februarju 2014 je bila realizirana 
odpoved pogodbe o zaposlitvi eni delavki v upravi. Usposabljanje sta v letu 2014 po dodatni 
zaposlitvi in v skladu z dovoljenjem ARRS za porabo preostanka namenskih sredstev za plače 
zaključili dve mladi raziskovalki. Z zaključkom raziskovalnega projekta konec junija 2014 se je 
zaključilo delovno razmerje enemu raziskovalcu zaposlenemu za določen čas trajanja tega 
projekta. S pridobitvijo enega raziskovalnega projekta 30. 6. 2014 je bila dvema 
raziskovalcema, ki sta se jima zaposlitvi za določen čas prav tako iztekli konec junija, s 1. 
julijem sklenili novi pogodbi za določen čas s krajšim delovnim časom za čas trajanja novo 
pridobljenega projekta. Dne 31. 12. 2014 je bilo na INZ zaposlenih 25 delavcev. Hkrati je bil 
to zadnji dan zaposlitve za raziskovalca, ki se je odločil za predčasno upokojitev, ker je 
izpolnil pogoje za starostno upokojitev in je predlagal predčasno sporazumno prenehanje 
pogodbe o zaposlitvi. 
 
Tabela 9:  Število zaposlenih na dan 31.12.2013 in na dan 31.12.2014 
 Nedoločen čas Določen čas SKUPAJ 
Število zaposlenih na dan 31.12.2013 23 6 29 
Število zaposlenih na dan 31.12.2014 22 3 25 
 

 

1.2.14  Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 

 
Inštitut za novejšo zgodovino je v skladu s svojim strateškim ciljem pri ravnanju s stvarnim 
premoženjem zagotavljal predvsem primerne delovne prostore in opremo za kakovostno 
izvajanje dejavnosti v poslovnih prostorih na lokaciji Kongresni trg 1 v Ljubljani, v stavbi 
Kazina, ki je last Republike Slovenije in jo 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 2014 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 MIZŠ) 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 10: 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 
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Tabela 11: Najem prostorov in zemljišč 
Vrsta 
prostora oz. 
zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v 
m2 

Dejavnost Obdobje 

/ / / / / / 
 
 
Inštitut za novejšo zgodovino v letu 2014 ni najemal prostorov in zemljišč. 
 
 
Tabela 12: Oddaja prostorov in zemljišč v najem 
 
Vrsta prostora 
oz. zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v 
m2 

Dejavnost Obdobje 

stanovanje Molniške čete 
11, Ljubljana 

1453/1, 
1453/2 

27,87 m2 oddano v 
najem 
delavcu INZ 

1. 4. 2014-
31. 3. 2015 

 
Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2014 oddal stanovanje, last inštituta, v najem delavcu 
inštituta. Najemna pogodba z najemojemalcem je potekla 31. 3. 2014. 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. 
 
 
 
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 

/ / / / / / 
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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 

/ / / / / / / 
 
 
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 

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. 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 

/ / / / / 
 
 
 
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 

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

Katastrska 
občina in 
šifra 
katastrske 
občine 

ID 
oznaka 
stavbe 

ID 
oznaka 
dela 
stavbe 

Orientacijska 
vrednost 

Metoda 
razpolaganja 

Ekonomska 
utemeljenost 

/ / / / / / / 
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1.3 RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

1.3.1  Bilanca stanja na dan 31.12.2014 

1.del: 

 

 

 

 

 

 

(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001 53.635 59.808

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 29.423 28.774
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 27.199 22.260
02 NEPREMIČNINE 004 25.697 25.697
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 12.649 11.878
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 449.525 408.032
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 411.162 382.292
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 13.425
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 310
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)

012 708.067 742.645

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 40.249 0
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 0 445.380
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 727 1.395
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 149.265 195.220
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 500.000 100.000
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 456 203
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 17.370 447

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)

032 761.702 802.453

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0

ZNESEKOznaka 
za AOP
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2.del: 

 

  

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

034 337.401 379.484

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 74.339 131.674
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 38.272 16.448
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 15.542 20.994
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 5.944 21.786
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 043 203.304 188.582

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

044 424.301 422.969

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 1.784 3.202
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

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

050 0 0

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

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA

056 419.433 416.837

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 3.084 2.930
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060 761.702 802.453

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
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1.3.2  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunsko) 

od 1.1. do 31.12.2014 

 

 

 

(v eurih, brez centov)

2014 2013 2014 / 2013

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

860 1.232.699 1.517.048 81,26

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.232.699 1.517.048 81,26
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0
762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 2.639 7.966 33,13
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 4 116 3,45

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)

867 50 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 50 0

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

870 1.235.392 1.525.130 81,00

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

871 237.496 367.963 64,54

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0
460 STROŠKI MATERIALA 873 21.914 42.336 51,76
461 STROŠKI STORITEV 874 215.582 325.627 66,21

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875 914.492 1.110.500 82,35

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 728.241 857.852 84,89
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 111.959 134.872 83,01
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 74.292 117.776 63,08

462 G) AMORTIZACIJA 879 34.646 26.804 129,26
463 H) REZERVACIJE 880 40.000 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 5.137 3.437 149,46
467 K) FINANČNI ODHODKI 882 537 1.168 45,98
468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 12.297 0,00

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI�(885+886) 884 0 31 0,00
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 31 0,00

N) CELOTNI ODHODKI�(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 1.232.308 1.522.200 80,96
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

888 3.084 2.930 105,26

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)

889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0

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

891 3.084 2.930 105,26

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

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja

893 0 0

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

894 24 30 80,00

Število mesecev poslovanja 895 12 12 100,00

primerjava z 
indeksi rasti

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 
in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Oznaka 
za AOP

ZNESEK
NAZIV PODSKUPINE KONTOV

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV
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1.3.3  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti od 1.1. do 31.12.2014 

 

 

 

(v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu
1 2 3 4 5

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

660
1.230.299 2.400

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 1.230.299 2.400
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0
762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 2.305 334
763 C) DRUGI PRIHODKI 666 4 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667
50 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 50 0

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

670
1.232.658 2.734

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

671
237.191 305

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0
460 STROŠKI MATERIALA 673 21.914 0
461 STROŠKI STORITEV 674 215.277 305

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675
914.492 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 728.241 0
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 111.959 0
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 74.292 0

462 G) AMORTIZACIJA 679 33.875 771
463 H) REZERVACIJE 680 40.000 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 5.137 0
467 K) FINANČNI ODHODKI 682 537 0
468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI�(685+686) 684 0 0
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0

N) CELOTNI ODHODKI�(671+675+679+680+681+682+683+684) 687 1.231.232 1.076
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)

688
1.426 1.658

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670) 

689
0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0

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

691
1.426 1.658

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

692
0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 693 0 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 
in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

ZNESEKČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV

Oznaka 
za AOP
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1.3.4  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega toka od 1.1. do 31.12.2014 

1.del: 

 

 

 

 

 

  

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

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

401
1.295.475 1.577.037

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

402
1.293.075 1.574.237

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

403
1.270.922 1.288.105

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

404
1.270.922 1.287.405

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 1.270.922 1.287.405
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0

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

407
0 700

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 700
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0

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

410
0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0

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

413
0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

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

419
0 0

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

420
22.153 286.132

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 6.892 6.006
del 7102 Prejete obresti 422 1.933 263
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 436 7.641
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 4 0

72 Kapitalski prihodki 425 12.888 270.821
730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 700
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 701
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

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

431
2.400 2.800

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 2.400
del 7102 Prejete obresti 433 0 400
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 2.400 0
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0

ČLENITEV KONTOV
ZNESEKOznaka 

za AOP
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2.del: 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481)

437
1.302.528 1.378.020

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

438
1.302.220 1.377.769

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

439
849.715 908.414

del 4000 Plače in dodatki 440 772.313 799.603
del 4001 Regres za letni dopust 441 5.013 24.342
del 4002 Povračila in nadomestila 442 49.238 55.744
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 8.957 3.249
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.920 1.666
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 12.274 23.810

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

447
127.064 140.930

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 63.000 68.346
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 55.528 57.040
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 470 483
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 783 804
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 7.283 14.257

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

453
282.782 309.522

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 140.903 179.807
del 4021 Posebni material in storitve 455 8.311 5.587
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 26.691 26.956
del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 0
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 31.322 12.434
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 44.497 45.155
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 4.322 3.769
del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 3
del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 26.736 35.811

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0
404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0
410 F. Subvencije 466 0 13.291
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0
412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0
413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 12.294 0

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

470
30.365 5.612

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0
4202 Nakup opreme 473 30.365 1.397
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 4.215
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

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

481
308 251

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

482
0 0

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

483
0 0

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 308 251
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)

485
0 199.017

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401) 486 7.053 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
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1.3.5  Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1.1. do 

31.12.2014  

 

 

 

  

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

50 VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)

550 0 0

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

551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0
5002 Najeti krediti pri drugih 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 0 202.966

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570) 573 6.589 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 
in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZNESEKČLENITEV 
KONTOV

Oznaka 
za AOP
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1.3.6  Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 

1.1. do 31.12.2014 

 

 

 

  

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 310 3.949

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 310 3.949

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)

524 310 3.949

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

525 0 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Oznaka 
za AOP

ZNESEKČLENITEV 
KONTOV
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1.3.7  Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih 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.)

 
Prevrednoten

je zaradi 
okrepitve 

Prevrednotenje 
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)

708 897.018 851.340 42.603 0 0 0 34.646 53.635 0 0

A. Dolgoročno odloženi 
stroški

709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne 
premoženjske pravice

710 28.774 22.260 649 0 0 0 4.939 2.224 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 11.878 0 0 0 0 771 13.048 0 0
F. Oprema 714 842.547 817.202 41.954 0 0 0 28.936 38.363 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

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri 
mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

 Z N E S E K

NAZIV Oznaka za 
AOP
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1.3.8  Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 

 

1.del: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(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.)

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.)

Znesek 
odpisanih 
naložb in 

danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12
 I. Dolgoročne finančne 
naložbe
(801+806+813+814)

800 13.242 0 0 0 13.242 0 0 0 0 0

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

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 B. Naložbe v deleže
(807+808+809+810+811+812
)

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna 
podjetja

807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v 
f inančne 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 13.242 0 0 0 13.242 0 0 0 0 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 13.242 0 0 0 13.242 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne 
kapitalske naložbe v tujini

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Z N E S E K

VRSTA NALOŽB OZIROMA 
POSOJIL

Oznaka za 
AOP
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2.del: 

   

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 13.242 0 0 0 13.242 0 0 0 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra 
proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
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1.3.9  Obrazložitev podatkov iz bilance stanja 

Inštitut posluje negotovinsko, denarna sredstva v domači valuti na podračunu UJP ob koncu 
leta 2014 znašajo 40.249,60 EUR. Vezana sredstva pri Zakladnici RS na dan 31. 12. 2014 
znašajo 500.000,00 EUR, sprostitev depozita je planirana v letu 2015.  

Terjatve iz naslova neizplačanih dotacij za leto 2014 znašajo 146.772,76 EUR. Sredstva bodo  
izplačana s strani Agencije RS za raziskovalno dejavnost v prvi polovici leta 2015. Preostale 
kratkoročne terjatve predstavljajo neizplačane refundacije za invalidnino in boleznino, ki je 
bila obračunana in izplačana s plačami za december 2014.  

Terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil ni.  

Lastna opredmetena osnovna sredstva so se v letu 2014 povečala za 42.603,00 EUR. 
Povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (licence za računalniške programe) je 
znašalo 649,04 EUR, nakup ostale računalniške opreme, drobnega inventarja in pohištva je 
bil realiziran in izkazan v višini 29.237,36 EUR, za 12.717,09 EUR je bilo nabave strokovnega 
knjižničnega gradiva. Del računalniške opreme je bil fizično prevzet v zadnjih dneh 
poslovnega leta in še ni vključen v registru, v bilanci pa je izkazan na kontih aktivnih 
časovnih razmejitev - oprema v pridobivanju v višini 17.369,86 EUR. Odpisov osnovnih 
sredstev ni bilo, zmanjšanje vrednosti opreme gre v celoti na račun obračunane amortizacije 
tekočega leta.  

Na kontih obveznosti za sredstva, dana v upravljanje, ni bilo sprememb, celotna amortizacija 
je bila knjižena v breme prihodkov tekočega leta. Nerazporejen presežek prihodkov iz 
obdobja 2007-2013 je bil na podlagi sklepa resornega ministrstva preknjižen v dobro 
povečanja vira za investiranje v nakup raziskovalne opreme.  

V neplačanih terjatvah do kupcev je zajetih za 727,30 EUR neplačanih faktur, ki bodo 
predvidoma plačane v prvi polovici 2015.  

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obveznosti rednega izplačila decembrskih 
plač, drugih obveznosti do zaposlenih ni.  

Vse obveznosti do dobaviteljev so bile poravnane v zakonitem roku. Kratkoročne obveznosti 
iz poslovanja zajemajo dajatve za davke in prispevke plač, neizplačane honorarje in zadnji 
obrok obratovalnih stroškov za december 2014. Vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta so bile v celoti plačane v zakonitem roku v začetku 2015.   

V pasivnih časovnih razmejitvah so vkalkulirani odloženi prihodki za nezaključeno 
raziskovalno delo programov in projektov ARRS, rezervacije nezaključenih doktorskih 
disertacij mladih raziskovalcev in razmejeni prihodki založniške dejavnosti. Poraba sredstev je 
planirana v 2015.  

Blagovnih kreditov in najemov, pri katerih bi lastninska pravica prešla na najemnika, ni.   
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1.3.10  Obrazložitev največjih odstopanj glede na predhodno leto (2013) in 

glede na program dela in finančni načrt za leto 2014 

 

Največja odstopanja v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov glede na 
predhodno leto so izkazana med prihodki za raziskovalno dejavnost. Odstopanja so nastala 
zaradi oblikovanja razmejitev rezervacij prihodkov, ki so posledica prenosov neporabljenih 
sredstev projektov in programov za raziskovalno dejavnost. Končni obračun porabe za plače, 
materialne stroške in amortizacijo na posameznih programih in projektih je odvisen od 
porabe rezervacij iz prejšnjih obdobij, zato v času izdelave načrta ni bilo mogoče točno 
predvideti, katera sredstva in v kakšni višini bodo porabljena za posamezno aktivnost.  

Rezervacije iz prejšnjega leta, ki niso bile porabljene do konca leta, so bile odpravljene v 
dobro prihodkov od odprave rezervacij. Sočasno so bile oblikovane nove rezervacije, ki 
izvirajo iz tekočega poslovanja leta 2014 in imajo podlago v realnih potrebah v času 
zaključevanja programskih obdobij.   

Podobna situacija je razlog za odstopanja pri odhodkih. Tudi pri njih nastaja odmik od 
načrtovanih stroškov. Poraba je predvsem pri stroških storitev in plačah nižja od predvidene, 
saj so določeni stroški bremenili že oblikovane rezervacije. Nekateri sploh niso nastali in so 
odpravljeni v breme prihodkov. Tudi stroški dela so bili nižji od načrtovanih, kar je posledica 
nerealiziranih stroškov dela za potencialno zaposlitev direktorja, ki bi ne bil delavec inštituta, 
in obračunanih odsotnosti zaposlenih.  

Tudi v izkazu poslovanja po denarnem toku so izdatki v 2014 bistveno nižji od izdatkov v 
2013. Presežek odhodkov v višini 7.053,00 EUR pri tem ne igra vloge, saj ob začetku in 
zaključku poslovnega leta sredstva niso saldirana. Višja od načrtovanih so izplačila za 
službena potovanja in investicijski odhodki, kar je posledica višjih prilivov od načrtovanih.  
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Informacije o javnem raziskovalnem zavodu: 

 

Inštitut za novejšo zgodovino 

Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 

Tel. +386 1 200 31 20 

Faks  +386 200 31 60 

 

 


