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1. POSLOVNO POROČILO 
 

1.1 VIZIJA IN POSLANSTVO INŠTITUTA ZA NOVEJŠO 

ZGODOVINO 

 

Inštitut za novejšo zgodovino deluje kot osrednja specializirana raziskovalna organizacija za 
področje novejše zgodovine v Republiki Sloveniji. Raziskuje in znanstveno ter strokovno 
predstavlja obdobje od 19. stoletja do sodobnosti, vsebinsko pa si prizadeva zajeti celovitost 
zgodovinskega dogajanja. Pri tem prepoznava potrebe zgodovinopisja, oblikuje raziskovalne 
teme in odpira nova raziskovalna področja. Pri raziskovanju sodeluje z raziskovalnimi in 
pedagoškimi institucijami v slovenskem, sosedskem, evropskem in svetovnem 
prostoru. Njegovi sodelavci posredujejo rezultate svojih raziskav študentom na univerzah in 
visokih šolah, v podiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Inštitut se povezuje z 
vsemi univerzami in drugimi visokošolskimi ustanovami v Republiki Sloveniji. Svoje 
poslanstvo seznanjanja strokovne in laične javnosti opravlja z izdajanjem revije za področje 
novejše zgodovine, monografij in drugih publikacij, predavanji in nastopi na znanstvenih 
konferencah in v medijih. Inštitut vzpostavlja vse tiste dejavnosti, ki so nujne za učinkovito 
izvajanje raziskovalne dejavnosti – vzdržuje specializirano knjižnico za obdobje novejše 
zgodovine, oblikuje raziskovalno infrastrukturo z modernimi tehničnimi sredstvi. V 
izpolnjevanju svojega poslanstva sledi načelu javnega interesa, deluje javno, ob doslednem 
upoštevanju načel in metodologije historiografskega raziskovanja. Upoštevaje svojo 
strokovno področje sodeluje v presoji in raziskovanju pomembnih družbenih vprašanj, ki jih 
postavijo državni organi in organizacije ter civilna družba. 

 

 

1.2 KRATKA PREDSTAVITEV INŠTITUTA ZA NOVEJŠO 

ZGODOVINO IN POUDARKI ZA LETO 2015 

 

1.2.1 Kratek opis Inštituta za novejšo zgodovino 
 

Inštitut za novejšo zgodovino je raziskovalni inštitut, ki deluje na področju zgodovinopisja. Po 
statusu je javni raziskovalni zavod. Organiziran je v dveh organizacijskih enotah, 
Znanstvenoraziskovalnem oddelku in Enoti uprave, v kateri je vključena podenota Knjižnica. 
Člani raziskovalne skupine INZ so vsi delavci, ki so zaposleni v Znanstvenoraziskovalnem 
oddelku ter dva delavca iz Enote uprave. Poleg raziskovanja na področju zgodovinopisja 
Inštitut za novejšo zgodovino opravlja s tem povezane dejavnosti izdajanja znanstvenih 

http://www.inz.si/zgodovina_inz.php
http://www.inz.si/projekti.php
http://www.inz.si/projekti.php
http://www.inz.si/povezave.php
http://www.inz.si/povezave.php
http://www.inz.si/povezave.php
http://www.inz.si/sodelavci.php
http://www.inz.si/prispevki.php
http://www.inz.si/prispevki.php
http://www.inz.si/knjiznica.php
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knjig, za kar ima organizirano podenoto Založba INZ, ki izdaja dve seriji 
znanstvenoraziskovalnih knjig in znanstveno revijo Prispevki za novejšo zgodovino. Člani 
raziskovalne skupine Inštituta so člani dveh programskih skupin in infrastrukturne skupine. 

 

1.2.2 Osnovni podatki o raziskovalni dejavnosti Inštituta za novejšo 
zgodovino 
 

Število raziskovalnih projektov: 6 

Nosilec: 4 

Sodelujoči JRZ: 2 

Število raziskovalnih programov: 2 

Pet najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme: strežnik, osebni računalniki, prenosni 
računalniki, tiskalnik. 

 

Najpomembnejši dosežki INZ na področju znanosti: 

GAŠPARIČ, Jure: Izza parlamenta : zakulisje jugoslovanske skupščine 1919-1941. 1. izd. 
Ljubljana: Modrijan, 2015. 222 str., ilustr.  

LAZAREVIĆ, Žarko, GABRIČ, Aleš (urednik). Spremembe in zamišljanja : gospodarsko-
zgodovinske refleksije, (Zbirka Razpoznavanja, 25). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 
2015. 285 str., ilustr.  

STUDEN, Andrej: Neprilagojeni in nevarni : podoba in status Ciganov v preteklosti, (Zbirka 
Razpoznavanja, 23). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015. 242 str., ilustr. 

ZAJC, Marko: Slovenian Intellectuals and Yugoslavism in the 1980s : propositions, theses, 
questions. Südosteuropäische Hefte, ISSN 2194-3710, 2015, 4, Hft. 1, str. 46-65.  

GABRIČ, Aleš: University of Ljubljana professors under political constraints. V: BIEBER, 
Florian (ur.), HEPPNER, Harald (ur.). Universities and Elite Formation in Central, Eastern and 
South Eastern Europe, (Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im 
Ausland, Bd. 11). Wien; Zürich: Lit Verlag, 2015, str. 129-150. 

 

Trije najpomembnejši dogodki na inštitutu:  

Znanstveni simpozij Ženske v gospodarstvu (Inštitut za novejšo zgodovino), 19. januar 2015. 

Mednarodna delavnica "Complex parliaments in transition : Central European federations 
facing regime change" (Inštitut za novejšo zgodovino v sodelovanju s Ústav pro soudobé 
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dějiny Praha, Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien 
Berlin), 16. oktober 2015.  

Znanstveni simpozij Od prvih oglasov do interneta : k zgodovini reklame in oglaševanja na 
Slovenskem v 19., 20. in na začetku 21. stoletja (Inštitut za novejšo zgodovino), 19. 
november 2015. 

 

Število projektov iz okvirnih programov EU in Obzorja 2020: 0; 0 EUR 

Število projektov financiranih iz drugih mednarodnih virov: 0; 0 EUR 

Število patentnih prijav in inovacij: 0 

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

 

1.2.3 Osnovni finančni podatki 
 

Celotni prihodki: 1.273.437,47 EUR 
Celotni odhodki: 1.272.454,01 EUR 
Poslovni rezultat – presežek prihodkov nad odhodki: 983,46 EUR 
 
Delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti: 0,26 % 

 

1.2.4 Osnovni kadrovski podatki 
 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015: 25 

Število raziskovalcev (zaposleni na dan 31. 12. 2015): 19 

Moški: 12 
Ženske: 7  

Število raziskovalcev vključenih v pedagoški proces: 10 

Raziskovalci Inštituta za novejšo zgodovino so bili vključeni v izvajanje dodiplomskih, 
magistrskih in doktorskih programov Univerze v Ljubljani, Univerze v Novi Gorici, Univerze na 
Primorskem in Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor. 

Število odličnih tujih uveljavljenih raziskovalcev gostujočih na JRZ: 0 

Število mladih raziskovalcev: 1 
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1.2.5 Realizacija programa dela 
 

Realizacija programa dela v odstotku: 100 % 

 

1.2.6 Drugi poudarki 
 

Vlada Republike Slovenije je stavbo Kazine, v kateri ima Inštitut za novejšo zgodovino 
poslovne prostore, neodplačno prenesel v last Univerze v Ljubljani za potrebe Akademije za 
glasbo. Ustanovitelj bo moral srednjeročno zagotoviti nove poslovne prostore za delo 
inštituta. 

 

 

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 
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1.3 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO 

 

1.3.1 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. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 
66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - 
ZJZP),  

• Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS št. 96/02, 115/05, 61/06 - ZDru-
1, 112/07, 9/11, 57/12 - ZPOP-1A), 

• Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 
110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 
110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 
101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 
55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617), 

• Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 - ZUE), 

• Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS št. 117/06, 52/07, 33/09, 85/09, 85/10, 
18/11, 78/11, 38/12, 40/12 - ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 
86/14, 90/15), 

• Zakon o davku dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 
92/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 
23/15, 82/15), 

• Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 83/01, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07), 
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• Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Ur. l. RS št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11, 
43/12 - odl. US, 90/12, 19/14, 32/14 - ZPDZC-1, 90/14 - ZDU-1l), 

• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS št. 43/11, 60/11 - 
ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617), 

• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 45/10, 26/11, 43/11), 

• Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - 
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - 
ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - 
ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 26/14 - ZSDP-1, 
32/14 - ZVV-D, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 69/15, 90/15, 102/15), 

• Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS. št. 21/13, 78/13, 47/15 - ZZSDT), 

• Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06), 

• Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur. l. RS št. 5/96, 18/96 - ZDavP, 34/96, 
87/97 - ZDavP-A, 3/98, 7/98 - odl. US, 106/99 - ZPIZ-1, 81/00, 97/01, 62/10 - odl. US, 
40/12 - ZUJF, 96/12 - ZPIZ-2, 91/13 - ZZVZZ-M, 99/13 - ZSVarPre-C, 26/14 - ZSDP-1), 

• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS št. 96/12, 39/13, 46/13 - 
ZIPRS1314-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 111/13 - 
ZMEPIZ-1, 32/14 - ZPDZC-1, 44/14 - ORZPIZ206, 46/14 - ZPZRTH-E, 85/14 - ZUJF-B, 95/14 
- ZIPRS1415-C, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14 - ZUJF-C, 97/14 - ZMEPIZ-1A, 
31/15 - ZISDU-3, 82/15 - ZPZRTH-F, 90/15 - ZIUPTD, 90/15 - ZUPPJS16, 96/15 - ZIPRS1617, 
102/15), 

• Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 2/04 - ZDSS-1, 
50/04 - ZPol-C, 23/05, 62/05 - odl. US, 75/05 - odl. US, 113/05, 21/06 - odl. US, 68/06 - 
ZSPJS-F, 131/06 - odl. US, 33/07, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 - ZUJF, 
63/13 - ZS-K),  

• Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št. 21/95, 9/01, 30/01 - ZCUKPIL, 
43/04, 17/06, 139/06, 68/08, 110/13, 56/15), 

• Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 - 
ZIUPTDSV, 100/13, 17/14 - ZUOPŽ, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 
90/15 - ZIUPTD), 

• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 72/03, 
126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 68/06, 1/07 - odl. US, 57/07, 17/08, 58/08, 69/08 - ZTFI-A, 
69/08 - ZZavar-E, 80/08, 120/08 - odl. US, 20/09 - ZZZPF, 48/09, 91/09, 98/09 - ZIUZGK, 
107/09 - odl. US, 13/10, 13/10 - ZZZPF-A, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - 
ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 43/12 - ZDIU12-A, 104/12 - 
ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - 
ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16), 
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• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 
2015 (Ur. l. RS št. 95/14), 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/11), 

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 9/92, 13/93, 
9/96, 29/98, 77/98 - odl. US, 6/99, 56/99 - ZVZD, 99/01, 42/02 - ZDR, 60/02, 126/03, 62/05 
- odl. US, 76/05, 100/05 - odl. US, 38/06, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 
40/11 - ZUPJS-A, 87/11, 40/12 - ZUJF, 96/12 - ZPIZ-2, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 
91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - 
ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD), 

• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 24/03, 61/05, 109/05 - 
ZDavP-1B, 113/05 - ZInfP, 28/06, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - odl. US, 19/15 - 
odl. US), 

• Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS št. 30/06, 
24/14 - odl. US, 51/14), 

• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04, 113/05 - ZInfP, 51/07 - ZUstS-
A, 67/07), 

• Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 
86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15), 

x Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS št. 101/13, 9/14 - 
ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14, 95/14 - ZUJF-C, 14/15, 46/15, 
55/15), 

x Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS št. 96/15). 
 

Uredbe: 

• Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju (Ur. l. RS št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 
51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15), 

• Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 73/05, 103/05, 12/06, 
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 40/12, 41/12, 90/12, 
104/12, 24/13, 46/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15), 

• Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS št. 51/08, 
91/08, 113/09), 

• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 
(Ur. l. RS št. 53/08, 89/08, 98/09, 94/10, 40/12, 104/12, 46/13, 95/14, 90/15), 

• Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. 
RS št. 85/10), 
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• Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS št. 86/06, 24/14 - 
odl. US), 

• Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti, financirane iz Proračuna RS (Ur. l. RS št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15), 

• Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 
76/05, 119/07, 95/11),  

• Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), 

x Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS št. 12/14, 
52/14), 

x Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna (Ur. l. RS št. 54/10), 

x Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/06, 54/10). 
 

 

Pravilniki: 

• Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS  št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13, 92/14), 

• Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost 
(Ur. l. RS  št. 4/11, 40/11, 40/13, 20/14, 41/15),   

• Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur. l. RS št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13), 

x      Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne 

dejavnosti (Ur. L. RS, št. 40/13, 51/14), 

• Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne 
dejavnosti (Ur. l. RS št. 37/11, 70/11, 40/13, 92/14), 

• Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih 
in številu zaposlenih v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 28/14, 52/14),  

• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne 
dejavnosti (Ur. l. RS št. 86/08, 109/08, 73/11), 

• Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega 
šolstva, znanosti in tehnologije (Ur. l. RS št. 31/06), 

• Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in 
tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS št. 106/05, 20/06, 
65/06, 43/07, 28/09, 10/12, 35/13), 
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• Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Ur. l. RS št. 41/09, 72/11), 

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 
104/10, 104/11), 

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Ur. l. RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 
100/15), 

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 
100/15), 

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. 18/91 s spremembami 

in dopolnitvami), 

• Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS 57/08 s spremembami in dopolnitvami), 

• Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Ur. l. RS št. 45/92 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 (Ur. l. RS št. 
46/13), 

• 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. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

• Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 109/10), 

• Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur. l. RS št. 
43/11),  

• Letno poročilo za leto 2015 – navodila ministrstva (MIZŠ, 13. 1. 2016), 

x      Program dela javnega zavoda Inštitut za novejšo zgodovino za obdobje 2015 – 2018,  
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• Drzna Slovenija – raziskovalna strategija 2011-2020. 

 

1.3.2 Dolgoročni cilji Inštituta za novejšo zgodovino 
 

Inštitut za novejšo zgodovino bo načrtno in kontinuirano izvajal temeljno in aplikativno 
raziskovalno delo na področju zgodovinopisja novejše zgodovine, objavljal in predstavljal 
raziskovalne rezultate ter posredoval pridobljeno znanje v univerzitetnem, višjem in visokem 
strokovnem izobraževanju.  

Pri tem si zastavlja dolgoročne področne cilje:  

• v skladu s cilji opredeljenimi v raziskovalnih programih izvajati kontinuirano 
raziskovanje na vseh področjih zgodovinopisja obdobja od srede 19. do začetka 21. stoletja, 
tako da dosega kvalitetne, evropskim merilom primerljive rezultate raziskovanja, pridobljeno 
znanje in spoznanja in dosežke pa posredovati strokovni javnosti, študentom v pedagoškem 
procesu ter laični javnosti,  

• snovati in izvajati take raziskovalne in infrastrukturne programe in projekte, da bo 
mogoče med raziskovane teme vključevati 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 bodo 
usposobljeni za kvalitetno, evropskim merilom primerljivo raziskovanje v zgodovinopisju na 
vseh področjih novejše zgodovine za obdobje od začetka 19. do začetka 21. stoletja,  

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 2015-2020. 

 

1.3.3 Letni / kratkoročni cilji Inštituta za novejšo zgodovino 
 

Inštitut za novejšo zgodovino si je za leto 2015 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, 
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• 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 projektne razpise,  

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

 

1.3.4 Doseženi rezultati dela 
 

Raziskovalni program Podobe gospodarske in socialne modernizacije na 
Slovenskem v 19. in 20. stoletju : Gospodarska in socialna zgodovina 
Slovencev (P6-0280) 

Člani programske skupine v letu 2015: dr. Žarko Lazarevič (vodja), dr. Aleksander 
Lorenčič, dr. Andrej Studen, dr. Jože Prinčič (upokojen sodelavec), dr. Nina 
Vodopivec. 

 

Raziskovalno delo je v letu 2015 – prvem letu novega programskega obdobja - potekalo v 
predvidenem obsegu in vsebinskem okviru. V tem letu so se člani skupine odločili bolj 
podrobno osvetliti tri fenomene iz gospodarske in socialne zgodovine v Sloveniji. V ospredju 
raziskovalnega dela skupine so tako bile tematizacije in analize problematike ženskega dela, 
oglaševanja in procesov družbene in ekonomske transformacije (tranzicije) ob koncu 20. 
stoletja. Trije fenomeni so po značaju le rezultat širših družbenih in gospodarskih procesov, 
torej sintetizirajo širšo razvojno dinamiko, a hkrati tudi sooblikujejo družbeno realnost.  

V okviru raziskav ženskega dela smo izpostavili kritičnemu analitičnemu razmisleku 
dolgoročne transformacije oblik ženskega dela, vstop žensk na trg delovne sile in posledice, 
panožne in sektorske strukturne značilnosti zaposlovanja žensk ter seveda tudi imaginarija 
ženskega dela v historični perspektivi. Vprašanja, ki smo jih bolj podrobno obravnavali so bila 
umeščenost ženskega dela v historični raziskovalni in interpretativni vzorec v slovenskem 
prostoru, ideološke poglede na žensko delo oziroma problematiko plačanega oziroma 
neplačanega dela žensk ter položaj in vrednotenje ženskega dela v različnih hierarhičnih 
razmerjih v času zadnjih dveh stoletij.  

Drugo raziskovalno področje je bila problematika oglaševanja in sicer kot kompleksno 
presečišče med gospodarstvom in socialnim prostorom. Poudarek smo usmerili na 
oglaševanje  kot družbeno-ekonomski proces in ne zgolj kot prezentacijo izdelkov ali storitev. 
Pri oglaševanju ne gre zgolj za dobrine oz. zadovoljitev potreb, temveč za želje in to ne zgolj 
po izdelkih, temveč po doživetju izkušnje, za zadovoljitev uma in imaginacije. V raziskavah 
smo zajeli razvoj oglaševanja in različne načine njegovega preučevanja. Razkrivali smo 
mehanizme branja oglasov ter družbene pomene, ki ostajajo skriti za podobami. 
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Raziskovanje smo vpeli v kontekst ideoloških mehanizmov, družbeno politične organizacije, 
komodifikacije družbe, potrošniških praks in različnih oblik produkcije.  

Tretje raziskovalno področje je bilo vprašanje tranzicije ob koncu 20. stoletja. Poudarek 
raziskovanja smo usmerili na družbeno-ekonomska preoblikovanja in njihovo konfrontacijo s 
spremenjenimi pričakovanji v družbi, s spremenjeno družbeno paradigmo, s paradigmo 
samoodgovornosti, s procesi individualizacije kolektivnih problemov in strukturnih 
ekonomskih pogojev in aranžmajev. Tudi tukaj smo izpostavili obe plati tranzicijskega 
obdobja, tako ekonomske kot tudi socialne procese. Procesom privatizacije ekonomije smo v 
raziskovalnem interesu pridružili tudi procese individualizacije družbe s procesi prelaganja 
odgovornosti in skrbi iz države, podjetij, družbe na pleča posameznikov ali družbenih skupin.  

 

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

Člani programske skupine v letu 2015: dr. Jurij Perovšek (vodja), dr. Zdenko 
Čepič, dr. Vida Deželak Barič, dr. Aleš Gabrič, dr. Jure Gašparič, dr. Bojan Godeša, 
dr. Damijan Guštin, dr. Marko Zajc. 

 

Z letom 2015 se je začelo novo obdobje programskega financiranja raziskovalnega programa. 
Raziskovalni program načrtuje v tem obdobju prehod h kompleksni obravnavi zgodovine 
institucij države in modernih političnih strank na Slovenskem od njihovega nastanka konec 19. 
stoletja do začetka 21. stoletja. Ker slovensko zgodovinopisje omenjene problematike še ni 
obravnavalo z vidika raziskovanja političnih institucij in strankarskih subjektov, na katere so 
bile oprte nazorske usmeritve slovenske družbe in njeno ravnanje v posameznih zgodovinskih 
obdobjih, je temeljni cilj raziskovalnega programa, da primanjkljaj zapolni. Člani programske 
skupine so v letu 2015 izvajali raziskovalno delo skladno z začrtanim programom, temeljilo je 
na arhivskem raziskovalnem delu, študiju politično strankarskega časopisja in relevantne 
literature, oblikovanju monografskih publikacij in objav raziskovalnih rezultatov v 
znanstvenem tisku, ter njihovih predstavitvah v tiskanih in elektronskih medijih. 

Člani programske skupine so v letu 2015 začeli razčlenjevati moderni politično strankarski 
razvoj na Slovenskem od devetdesetih let 19. stoletja do razpada habsburške monarhije leta 
1918. Zbrali so temeljna programska besedila slovenskih političnih subjektov v tem času, od 
posameznih političnih taborov pa razčlenila organizacijski razvoj liberalnih političnih subjektov 
v osrednji slovenski deželi, na Kranjskem. Začeta raziskava je zajela razvoj slovenske 
liberalne politike od ustanovitve Slovenskega društva v Ljubljani (1891) do ustanovitve 
vseslovenske liberalne Jugoslovanske demokratske stranke (1918). Pri tem so posebno 
pozornost namenili socialni stratifikaciji, ki se je z nastankom liberalnih političnih subjektov 
izrazila v slovenskem prostoru, ter značilnostim liberalnega idejnega in strankarsko-
organizacijskega strukturiranja v moderni dobi. 

Zgodovina parlamentarizma v prvi jugoslovanski državi je bila osrednja tema za čas med 
svetovnima vojnama. Član programske skupine je raziskal delovanje Narodne skupščine 



16 
 

Kraljevine SHS/Jugoslavije in razjasnil mozaik parlamentarnega ozadja, ki ne le pojasnjuje 
politično-zgodovinsko podobo prve jugoslovanske države, marveč jo pomembno notranje 
razčlenjuje. Ugotovil je, da je bila ustavna norma prve Jugoslavije v dvajsetih letih vzorna, 
njen parlamentarni izraz pa je kompromitirala parlamentarna praksa. Poslanci, vključno s 
slovenskimi, so javno največkrat le nastopali in sproščali strasti, njihovo resnično delo pa so 
bile drobne intervencije. To je privedlo do jalove podobe jugoslovanskega parlamenta v 
tridesetih letih. Temu ob bok je bila opravljena raziskava o delovanju komunistične 
organizacije, ki je bila s prepovedjo delovanja potisnjena izven političnega sistema Kraljevine 
SHS/Jugoslavije. V tem okviru je bila opravljena raziskava idejnega in političnega 
izobraževanja članov komunistične partije na različnih ravneh izobraževanja, od 
samoizobraževanja do organiziranih oblik v jugoslovanskih kaznilnicah, na Komunistični 
univerzi narodnih manjšin zahoda in na Mednarodni leninski šoli v Moskvi. 

Čas druge svetovne vojne na Slovenskem je so člani programske skupine raziskovali na dveh 
ravneh. Po eni strani skozi obravnavo Osvobodilne fronte slovenskega naroda kot političnim 
krilom slovenskega odporniškega gibanja, za katerega so dali pobudo komunisti in ga 
postopoma tudi popolnoma obvladali, po drugi strani pa skozi razčlembo različnih področij v 
notranjem delovanju Komunistične partije Slovenije, ki so predstavljala predpogoj utrjevanju 
monopolne vloge KPS in ji zagotavljala revolucionarno premočrtnost.  

Obdobje druge Jugoslavije, za katero je bil značilen politični sistem strankarskega monizma 
Komunistične partije Jugoslavije / Zveze komunistov Jugoslavije oziroma Komunistične 
partije Slovenije / Zveze komunistov Slovenije, je PS obravnavala skozi notranjo 
strukturiranost ter družbeni položaj in vlogo te stranke. Čeprav sta se obe šteli za zvezo 
idejnih somišljenikov, je raziskava pokazala, da sta bili dejansko – tako organizacijsko kot 
politično – klasična politična subjekta, pri katerih je izstopalo načelo t. i. demokratičnega 
centralizma. Ta je zagotavljal strankarsko organizacijsko, idejno in politično enotnost oziroma 
uresničevanje volje in stališč strankinega vrha. Pri tem je bila strankino temeljno politično 
sredstvo država, kar jo je razlikovalo od političnih strank v pluralnem strankarskem sistemu 
oziroma v sistemu klasičnega parlamentarizma. V zastavitvi problema  socialističnega 
parlamentarizma oziroma socialističnih skupščin je skupina sledila »neoinstitucionalistični« 
paradigmi v sodobnem evropskem zgodovinopisju, ki se ne zadovolji zgolj z razlago, da 
parlament v enostrankarski socialistični državi pomenil zgolj fasado socialističnega sistema. 
Posvetila se je vprašanju, kakšen je bil socialistični parlament, kako je bil organiziran, kako je 
bil dojet navzven, kdo so bili poslanci, kako so delovali in kakšni mehanizmi so usmerjali 
socialistični parlamentarizem. To je vodilo tudi k preučevanju socialističnega parlamenta v 
osemdesetih letih 20. stoletja, ko se je že razkrajal in začel pripravljati preobrazbo v sodobni 
večstrankarski parlament. Ob obravnavi notranje strankarskih in sistemskih značilnosti 
političnega monizma je programska skupina razčlenila tudi razmerje med oblastjo in opozicijo 
v prvih povojnih letih, vprašanje t. i. intelektualne opozicije in vprašanje disidentstva. 
Razčlenitev je zaokrožila s preučitvijo preoblikovanja intelektualne opozicije v pravo politično 
opozicijo v času demokratizacije Slovenije konec osemdesetih let 20. stoletja. Preučila je tudi 
poglede slovenskih intelektualcev na vprašanje Jugoslavije in jugoslovanstva v tem desetletju. 

Raziskavo obdobja, ki se je začelo z oblikovanjem Republike Slovenije, je PS utemeljila v 
razčlenitvi slovenskega političnega prostora po vnovični vzpostavitvi večstrankarskega 
političnega sistema v letih 1989–1991. Ob tem se je posebej posvetila preučevanju pogledov 
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in ravnanja slovenskih političnih strank glede varnosti, obrambe in vojaških vprašanj 
slovenske osamosvojitve. Programska skupina je v sodelovanju s programsko skupino P6-
0280 Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju 
pripravila tudi znanstveno monografijo, v kateri so predstavljeni reprezentativni rezultati dela 
članov obeh skupin pri izvajanju obeh inštitutovih raziskovalnih programov v preteklem 
programskem obdobju. 

 

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. Filip Čuček, dr. Dunja Dobaja, dr. Jure Gašparič, 
dr. Jurij Perovšek, Marta Rendla, mag. Tadeja Tominšek Čehulić. 

 

V letu 2015 je infrastrukturna skupina delo zastavila v skladu z načrtom za novo programsko 
obdobje, vendar pa večjih vsebinskih sprememb s prejšnjim obdobjem ni. Zastavljene 
rezultate je dosegla na vseh področjih:   

x pridobila in obdelala je številne in raznolike vsebine oziroma podatke, primerne za 
uporabo v raziskovalnem okolju, 

x razvijala je spletne sisteme in orodja po najsodobnejših standardih, 
x spremljala metodologije in standarde, skladne z aktualnimi trendi/evropskimi 

smernicami, 
x diseminirala nova znanja s področja digitalne humanistike v digitalnem raziskovalnem 

okolju, 
x popularizirala slovensko digitalno humanistiko. 

 

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

 

Dne 15. avgusta 2014 je Evropska komisija v uradnem listu potrdila ustanovitev DARIAH-EU 
kot pravne osebe po evropskem pravu. Ustanovljen je bil konzorcij ERIC (European Research 
Infrastructure Consortium) s 15 državami članicami, med njimi tudi Slovenijo. S tem je 
upravna in delovna oblika konzorcija končno postala operativna. Dr. Jurij Hadalin, ki vodi ta 
infrastrukturni    sklop, se je novembra 2015 kot strokovni sodelavec udeležil zasedanja 
generalne skupščine DARIAH-EU v Berlinu, kjer je opravljal svetovalno funkcijo predstavniku 
ministrstva in nacionalnemu predstavniku dr. Albinu Kralju. Generalna skupščina je evalvirala 
in potrdila dosedanje delo konzorcija ter sprejela le minimalne spremembe, ki bodo 
omogočile bolj gladko delovanje evropske mreže v prihodnosti. Prav tako se je udeležil dveh 
sestankov Komiteja nacionalnih predstavnikov, na katerih je glavnina poudarkov veljala t. i.  
in-kind contributions in bila podlaga za prijavo nacionalnih vložkov v naravi v DARIAH za leti 
2014/2015 in 2016. Deloval je v virtualnem kompetenčnem centru (VCC) 2, katerega 
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aktivnosti so potekale predvsem v okviru delovne naloge 5. Ta se je ob zadnji reorganizaciji 
notranje strukture DARIAH prelevila v delovno skupino (Working group) DIMPO (Digital 
Methods and Practices Observatory). V okviru delokroga skupine DIMPO, ki je zadolžena za 
raziskave raziskovalnih praks v digitalnem okolju, je bila izvedena spletna anketa o 
obnašanju raziskovalcev iz humanističnih znanosti v digitalnem okolju, cilj katere je bil 
opraviti kvantitativno analizo. Ta analiza bo podlaga za nadaljnji vsebinsko-tehnološki razvoj 
evropske mreže, prijazen in prepoznaven za vključevanja raziskovalcev iz humanističnih 
znanosti. Skupina je tudi organizirala 5. generalni sestanek VCC v Ljubljani med 22. in 24. 
aprilom 2015. Organizator in financer srečanja je bila DARIAH-SI, njeni člani (IP INZ in IP 
ZRC SAZU) pa so bili del programskega odbora konference in so aktivno sodelovali v 
organizacijskem odboru.  

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

Vzpostavljen je bil portal DARIAH-SI; to je bilo izvedeno zaradi potrebe po večji 
prepoznavnosti DARIAH in naraščajočih izobraževalnih aktivnosti na nacionalnem nivoju. 
Stran je bila javno objavljena v decembru 2015 v slovenskem in angleškem jeziku, 
predstavlja pa vsebine v povezavi z razvojem in uporabo praks in orodij iz sveta digitalne 
humanistike. 

Vzdrževan je bil spletni portal SIDIH. Spletišče je bilo in ostaja iskalnik po slovenskih 
humanističnih vsebinah. Do predvidene vsebinske nadgradnje sistema s priključitvijo 
repozitorija Narodnega muzeja Slovenije ni prišlo, saj so člani skupine ugotovili, da bi bil 
vložek v modul (nakup dodatne opreme) nerentabilen glede na slabšo kvaliteto podatkov. 

Začeto je bilo sodelovanje z nacionalnima raziskovalnima infrastrukturama s področja 
humanistike in družboslovja CLARIN in CEESDA na področju novih znanj v digitalnem 
raziskovalnem okolju.  

C. Zgodovina Slovenije – SIstory 

Programska skupina je preko portala SIstory uporabnikom nudila hiter in enostaven dostop 
do raznovrstnega prosto in odprto dostopnega verificiranega digitalnega in digitaliziranega 
gradiva, opremljenega s CC licencami, ki mogoča ustvarjanje, obstoj, (ponovno) uporabo in 
dolgoročno hrambo (novih) kompleksno strukturiranih digitalnih podatkov, potrebnih za 
(digitalno) raziskovalno delo.  

Sistem je bil v letu 2015 nadgrajen z vzpostavitvijo e-handle unikatnega identifikatorja za 
portal SIstory, ki vključuje mdr. tudi preusmeritev starega SIstory URN na novi identifikator, 
ki pa je še v beta verziji in zato še ni dostopen javnosti). Začet je bil projekt programske 
nadgradnje SIstory.si (verzija 3.0), ki bo vzpostavil programsko arhitekturo z mikro 
storitvami za komuniciranje z odjemalci. Vzpostavljen je bil aplikativni požarni zid zaradi 
potrebe po večji varnosti servisov, in postavljena spletna pomožna stran www2.sistory.si 
zaradi izdajanja elektronskih knjig, nudenja datotek (večjih od 1 GB) uporabnikom SIstory in 
lažjega in preglednejšega urejanja dokumentacije portala SIstory. 
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Portal je vse leto ob striktnem vzdrževanju redno obratoval. 

Člani skupine so skrbeli za standardizacijo in metapodatkovno inventarizacijo digitaliziranih 
gradiv. Za vsa gradiva je bil urejen avtorsko-pravni vidik za spletno objavo, digitalizirana 
gradiva so bila standardizirana in metapodatkovno inventarizirana. Inventariziranih je bilo 
4.900 enot oz. 73.500 standardiziranih vpisov. 

Vsebinam portala so člani skupine v letu 2015 dodali:  

60.000 strani digitaliziranih gradiv za sklope: Literatura / Monografije, Literatura / Serijske 
publikacije in Viri / Tiskani viri (Zbirka raznih patentov, odlokov, predpisov, norm, navodil, 
okrožnic ipd., ki so jih izdali Karl VI., Marija Terezija in Jožef II.; del stenografskih zapisov 
kranjskega deželnega zbora). Digitalizacija gradiv je potekala deloma z zunanjimi izvajalci, 
deloma na inštitutu, nova gradiva pa so bila pridobljena od uredništev. 

Video vsebine: objava pomembnejših domačih in mednarodnih znanstvenih simpozijev, 
okroglih miz in individualnih predavanj (70 ur posnetkov), ki promovirajo delo raziskovalcev s 
področja zgodovinopisja. 

Razstavo V zaledju soške fronte (projekt ZAL, PAK, PA NG, Gornjesavskega muzeja Jesenice 
in Tolminskega muzeja) so sodelavci IP INZ priredili kot virtualno razstavo. 

Vsebinski sklopi: 

Kranjski deželni zbor 1861-1918 (trenutno za obdobje 1861-1869). Obravnave 
deželnega zbora vsebujejo objave stenografskih zapisnikov zasedanj deželnega zbora, 
nosilca deželne avtonomije na Kranjskem. Objavljeno gradivo, ki odstira politično, kulturno in 
gospodarsko življenje v avstrijski ustavni dobi na Kranjskem, je kot tako posebej dragoceno 
za nadaljnje znanstveno proučevanje. 

Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931: Matični urad Vrhnika, 1870-1959. 

Zbirka patentov, odlokov, predpisov, norm, navodil, okrožnic, ki so jih izdali Karel VI., 
Marija Terezija in Jožef II. (gradivo, ki ga hrani Centralna pravosodna knjižnica). Listine 
dajejo vpogled v pravne dokumente druge polovice 18. stol. na Kranjskem in širše. 

Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med 2. 
svetovno vojno in neposredno po njej: Ob študiju posameznih primerov so bili na 
podlagi literature in arhivskih virov v bazo vneseni nekateri novi podatki in korekture. Baza, 
ki je bila dopolnjevana tudi v sodelovanju z uporabniki, je bila redno ažurirana. 

Zgodovinarski indeks citiranosti / Slovenski indeks citiranosti: dopolnjevanje baze z 
2.300 vnosi (publikacije, izdane v letu 2014, indeks pa je bil dopolnjevan tudi s publikacijami 
iz obdobja 2005-2014. Nadaljevala se je nadgradnja v Slovenski indeks citiranosti, ki bo 
vzpostavljena v 2016. 

Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931: Nadgrajen je bil modul, in vneseni popisi 
prebivalstva občine Vrhnika 1870, 1880, 1890, 1900 in 1910. Podatki popisov so bili še dalje 
transkribirani s prepisovanjem podatkov za posamezne osebe; skupaj prepisanih 55.159 oseb, 
popravljenih podatkov za 16.100 oseb. 
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Sejni zapisi izvršnih in zakonodajnih teles: urejeni so bili vzorčna besedila zapisnikov za 
leta 1964-1990 v XML zapisu, ter določeni postopki in pripravljen program za označevanje 
govorov sej Državnega zbora po letu 1990, ki so objavljeni na spletni strani Državnega zbora. 
Ob koncu leta je skupaj urejenih 40 XML datotek, ki zajemajo vzorčne seje med leti 1964 in 
1992 in skupaj vsebujejo približno 1,8 milijona besed. Narejena je bila krajša analiza 
skupščinskega govora v času demokratizacije konec osemdesetih let 20. stoletja. Na tej 
osnovi je bil vsebinsko pripravljen predlog projekta in prijavljen na razpis ARRS. 

Programi slovenskih političnih organizacij 1890–1918: korpus virov omogoča 
neposredni vpogled v temeljna idejnopolitična, kulturna in socialnogospodarska vodila 
političnih strank in skupin. Pripravljen je  bil nabor 203 dokumentov za spletno objavo in 
objavljen na portalu. 

Projekt Zbiranje podatkov o vojaških žrtvah 1. svetovne vojne na Slovenskem je bil 
zasnovan leta 2014 kot prispevek k obeležitvi 100 letnice prve svetovne vojne z namenom 
izoblikovati prosto in odprto dostopno zbirko podatkov. Opravljeno je zasnova sklopa, zbrane 
sodelujoče organizacije, določeni standardi za urejanje obstoječih podatkov in izdelani 
pripomočki. 

Diseminacija novih znanj v digitalnem raziskovalnem okolju je bila usmerjena 
predvsem na dve področji: odprtega dostopa do recenziranih publikacij in raziskovalnih 
podatkov in prehoda znanstvenih revij na elektronsko založništvo. 

 

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

Najbolj pomembna raziskovalna zastavitev v letu 2015 je bila koordinirana izbira odsekov 
mejnih rek za izvedbo geografske in zgodovinske mikroanalize:  

x Mura od Razkrižja (Gibina) do Murskega Središča (poudarek na obdobju po drugi svetovni 
vojni do sodobnosti), 

x Sotla pred njenim izlivom v Savo (poudarek na obdobju po drugi svetovni vojni do 
sodobnosti), 

x Kolpa pri Marindolu, od Preloke do Marindola (celotno obdobje od franciscejskega katastra 
dalje), 

x Dragonja (poudarek na obdobju po drugi svetovni vojni), 
x Sotla od Slogonskega do Kunšperka (poudarek na 19. stoletju), 
x Drava na območju Središča/Varaždina, Drava med Ormožem in Središčem (poudarek na 

19. stoletju, tudi obdobje Kraljevine SHS/Jugoslavije). 

Projektna skupina je za mikroanalizo določila tudi dodatna območja ob mejnih rekah: 
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x Mura (meja med Štajersko in današnjim Prekmurjem). Filip Čuček je v arhivskem gradivu 
preveril, na katerem odseku je bilo največ težav v 19. stoletju.  

x Sava ali kakšna druga deželna mejna reka pred 1918. Ugotovili smo, da je ena izmed 
pomembnih podtem vprašanje mejnih rek med deželami in z Ogrsko pred 1918. 

x Mirna. Glede na dejstvo, da je bila Mirna južna meja STO in da to izkoriščajo amaterski 
zgodovinarji za ambiciozne teze, smo se odločili, da bomo preverili tudi Mirno. 

Navedene odseke geografi raziskujejo s pomočjo sistema GIS in georeferenciranja starih 
zemljevidov in načrtov, zgodovinski del projektne skupine pa je vzel pod drobnogled politične 
razmere in upravno razdelitev v posameznih obdobjih. Velik del pozornosti je namenjen 
preučitvi arhivskih virov, ki se nanašajo na regulacijo mejne reke. Poleg vodenja projekta je 
dr. Marko Zajc v okviru projekta raziskoval novejšo zgodovino slovensko-hrvaškega konflikta 
glede meje. S posebno pozornostjo je analiziral odnos slovenske javnosti do meje s Hrvaško 
po osamosvojitvi, o čemer je tudi objavil članek v angleškem jeziku. Slovensko-hrvaški mejni 
spor je umestil v okvir mejnih sporov v jugovzhodni Evropi, o čemer je objavil članek v 
bolgarski reviji Études balkaniques. Geografski del raziskovalne skupine (Rok Ciglič, Mateja 
Ferk, Matija Zorn) je predstavil geografsko metodologijo raziskovanja mejnih rek na 
znanstveni konferenci. Raziskovalni dosežki in ugotovitve doseženi v letu 2015 potrjujejo 
osnovne hipoteze projekta: mejne reke so izjemno pomemben fenomen v širšem slovenskem 
prostoru, ki je premalo raziskan tako v zgodovinopisju kot v geografiji. Dinamika med rečno 
strugo in evidentirano mejo se prenaša skozi dolga časovna obdobja. Zanimivo je, da 
najvidnejše mejne reke v ideoloških in političnih konceptih sploh niso bile mejne reke v 
upravno-političnem smislu (npr. Soča). Z vidika metodologije (tako geografske, kot 
zgodovinske) se je pokazalo, da je ključno upoštevanje globalnega konteksta mejnih rek. 

 

Temeljni raziskovalni projekt Strategije in prakse energetske oskrbe v 
Sloveniji 

Člani projektne skupine dr. Žarko Lazarevič (vodja), dr. Jože Prinčič (upokojen 
sodelavec), dr. Aleksander Lorenčič, dr. Nina Vodopivec, dr. Stane Granda, dr. 
Katarina Keber, dr. Miha Seručnik (zadnji trije Zgodovinski inštitut Milka Kosa 
ZRC SAZU). 

V letu 2015 je potekalo zaključna priprava raziskovalnih rezultatov za publiciranje. V ta 
namen je bilo pregledanega še nekaj gradiva iz Arhiva Slovenije, hkrati pa tudi preverjana 
nastala podatkovna baza. Rezultati projektnega raziskovalnega dela, študije članov projektne 
skupine so uvrščene v monografsko publikacijo Strategije in prakse energetske oskrbe v 
Sloveniji, ki je že izšla. 

 

Bilateralni projekt (SLO-Japonska) 20. stoletje v zgodovini in učbenikih za 
zgodovino na Japonskem in vzhodni Aziji ter v Sloveniji in jugovzhodni 
Evropi / The 20th Century through Historiographies and Textbooks in 
Japan and East Asia and Slovenia and Southeast Europe  
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Vodja dr. Žarko Lazarevič, člani raziskovalne skupine dr. Aleš Gabrič, dr. Peter 
Vodopivec (upokojen sodelavec), dr. Andrej Bekeš, dr. Luka Culiberg (oba 
Oddelek za azijske in afriške študije FF UL) Partner v Japonski: Josai 
International University, vodja prof. dr. Nobuhiro Shiba. 

Raziskovalni projekt sta projektni skupini izvajali po ustaljenem načinu izmenjave 
raziskovalcev in organiziranjem delavnic, na katerih so člani projektnih skupin predstavljali 
rezultate svojega dela na projektu. Prva delavnica je bila organizirana v Ljubljani, druga v 
Tokiu. Raziskovalna skupina INZ je predstavila tematiko komparativnih aspektov 
podoživljanja in reinterpretiranja travmatičnih dogodkov državljanskih vojn, temeljnih 
reevalvacij historiografskega razvoja v Sloveniji in na Japonskem, družbene 
kontekstualizacije politike in uporabe učbenikov ter dojemanje in sprejemanje drugačnosti v 
različnih kulturnih prostorih. Sestavni del projektnega dela so bili tudi obiski raziskovalnih 
institucij. V tem okviru so člani slovenske projektne skupine po predhodnih dogovorih obiskali 
univerzo v Kobeju, kjer so jih gostili kolegi z oddelka za zgodovino Srednje in Vzhodne 
Evrope. Tematika pogovorov je bila izmenjava raziskovalnih izkušenj, tematski pregled 
raziskovalnega dela in metodoloških izhodišč. Ker se projekt sredi 2016 izteče, projektna 
skupina načrtuje kot zaključni rezultat zbornik raziskovalnih rezultatov, ki so nastajali med 
izvajanjem projekta. 

 

Bilateralni projekt (SLO-BiH) Primerjava represije po koncu druge 
svetovne vojne 

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

Bilateralni projekt se je končal z letom 2015. Izvajanje projekta, katerega glavna dejavnost je 
bila izmenjava raziskovalnih skupin, se je začelo spomladi 2014. V septembru 2015 je 
projektna skupina INZ bivala v Bosni in Hercegovini. Med bivanjem se je udeležila pogovora 
o zastavljeni tematiki v Sarajevu, obiskala tudi Univerzo v Mostarju in sodelovala na 
znanstvenem posvetu. Obisk raziskovalne skupine Instituta za istoriju se je zaradi osebnih 
vzrokov podaljšal v leto 2016. Obe skupini sta tako realizirali zastavljen program, rezultati pa 
bodo objavljeni v obliki več znanstvenih člankov v znanstvenih revijah, ki jih izdajata obe 
instituciji. Bosenska skupina je ob diskusijah članov projektnega sestava o prenosu modela 
raziskav o represiji v povojnem obdobju nadaljevala raziskovanje gradiva CK KPS in Ozne v 
Arhivu Republike Slovenije.  

 

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 Republiki Hrvaški: Hrvatski institut za povijest Zagreb, 
vodja dr. Alfred Bing. 
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Delo v okviru bilateralnega projekta, ki se je zaključil s koncem 2015, je potekalo z 
medsebojno izmenjavo raziskovalcev. Skupini sta primerjalno raziskovali privatizacijske 
procese in ideološka ozadja ter položaj posameznih družbenih skupin v obeh republikah / 
državah, s stališča spreminjajočih se socialnih pozicij in ekonomskega položaja. V letu 2015 
sta bili realizirani izmenjavi raziskovalcev v Sloveniji in na Hrvaškem. Projektni skupini sta 
predstavili raziskovalne rezultate na dveh konferencah in sicer kot panel na konferenci 
Legacies of Socialism and Post-socialist Changes in South-East and Central Europe/ 
L’héritage du socialisme et les changements рost-socialistes en Europe centrale et du Sud-
Est, v okviru kongresa Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Européen - AIESEE v 
Sofiji. Jeseni sta skupini v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici organizirali širši razgovor o 
regionalnih vidikih tranzicije in vlogi ter značilnostih tranzicije v Sloveniji in na Hrvaškem. 
Rezultati sodelovanja v okviru projekta, ki so bili predstavljani na omenjenih dveh 
konferencah bodo objavljeni v letu 2016 v tematskem zborniku. 

 

Knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino 

Vodja: Igor Zemljič 
 
V letu 2015 je bilo načrtovano, da bo knjižnica odprta 255 delovnih dni, kar je bilo realizirano. 
Zaradi začasne selitve v nadomestne prostore je bilo poslovanje knjižnice za obiskovalce 
ovirano od 2. novembra 2015 do 7. decembra 2015, a je kljub selitvi knjižnica vsak dan 
opravljala tudi svoje osnovne naloge v prostorih »Ferenčeve čitalnice«. 

Nabava gradiva: 

V knjižnici so leta 2015 vpisali 706 (leto prej 648) novih knjižnih naslovov v 838 zvezkih (leto 
prej 691 ali 10% več) in 96 naslovov revij v 150 zvezkih (lani pa 104 naslovov v 161 zvezkih).  

 

Preglednica: Pregled inventariziranega gradiva v letu 2015 (izvodi): 

  Monografske 
publikacije 

Serijske 
publikacije 

  
Skupaj 
Skupaj: 

Nakup 375 73 448 
Zamena 38 55 93 
Dar 345 82 427 
Lastna 
izd. 

16 15 31 
Stari fond 64 3 67 
Skupaj 838 228 1066 
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Grafikon: Število nabavljenih knjig po letih  

 

V letu 2015 je nabava knjižnega gradiva prvič po letu 2008 presegla 800 knjig. Čeprav se je 
zmanjšala zamenjava, je knjižnica prejela precej darov, porast vpisanih naslovov pa gre tudi 
na račun vpisa knjig iz starega fonda (64). V mesecu decembru je knjižnica prejela obsežno 
knjižno darilo (2.000 knjig) – zapuščino prof. Gerharda A. Ritterja iz Berlina, ki pa še čaka na 
postavitev, inventarizacijo in katalogizacijo. 

 

31. decembra 2015 je celoten fond knjižnice INZ obsegal: 

Knjige Disertacije / 

elaborati 

Serijske 
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

     Skupaj 

39.098 

 

216 10.507 17 49.838 
                                                       
 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Skupno število nabavljenih knjig



25 
 

Načini nabave monografskih in serijskih publikacij v letu 2015: 

 

Knjige: Revije: 
    

            

Izposoja: 

V članstvo v knjižnici je bilo v letu 2015 vpisanih 446 aktivnih članov, (leto poprej 464) med 
katerimi jih je bilo na novo vpisanih 106 (v letu 2014 101). V strukturi aktivnih članov so 
najpogostejše kategorije obiskovalcev zaposleni (168), študentje (127) in upokojenci (46), 
zanimivo je še, da je knjižica INZ lani izposojala knjige kar 39 inštitucijam. V letu 2015 je 
knjižnica zabeležila po podatkih iz COBISS-a 2.750 obiskov (lani 2.883), vendar pa v to 
število niso všteti sodelavci INZ, ki so izposojali revije in knjige v delovno sobo ali v čitalnico. 
V letu 2015 smo s pomočjo računalnika izposodili 2648 (lani 2286 knjig) in 420 revij (lani 
595).  

V medknjižnični izposoji smo si izposodili 10 knjig iz več knjižnic v Sloveniji (brez NUK in 
KOŽ) in 27 iz tujine, sami pa smo drugim institucijam iz naših zbirk posodili 47 knjig. 
 
Strokovno delo: 

COBISS: Najpomembnejša strokovna novost leta 2015 pa je prehod knjižnice na sodobnejšo 
platformo COBISS3. To pomeni precej drugačno katalogiziranje, ki je terjalo več izobraževanj 
in pridobitev novih licenc za katalogiziranje člankov in knjig.   

V bazo COBISS smo do začetka leta 2016 vnesli že 23.478 bibliografskih zapisov, ki obsegajo 
34.209 inventarnih enot. V letu 2015 smo v vzajemni bazi COBIB kreirali 374 bibliografskih 
enot (skupaj z OCLC 471), iz nje pa smo prevzeli 667 zapisov.  
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Uredili so zbirko nemške periodike iz časa pred letom 1945, ki vsebuje 250 naslovov in ki jo 
je študent Matej Hreščak uredil in popisal v kletnih skladiščih po abecednem redu. 

Vezava: V vezavo je bilo oddanih več letnikov starejših serijskih publikacij in več knjig ter 
kopij internega materiala.  

Knjižnični prostori: 

Najpomembnejša pridobitev leta 2015 je popolna prenova osnovnih delovnih in skladiščnih 
prostorov knjižnice (menjava dotrajanih polic, nova razsvetljava, brušenje parketa, pleskanje, 
dopolnitev pohištva). S prenovo so bili izboljšani delovni pogoji zaposlenih v knjižnici, v 
glavnem skladišču pa je bilo pridobljenih dodatnih 162 tekočih metrov polic. 

 
 

Založba Inštituta za novejšo zgodovino 

Odgovorni urednik: dr. Aleš Gabrič 

Dne 5. marca 2015 je bil v skladu s Pravilnikom o dejavnosti Založbe INZ imenovan za 

odgovornega urednika založbe dr. Aleš Gabrič za štiriletno mandatno obdobje. 

Uredništvo Založbe INZ, katerih člani so dr. Jurij Hadalin, dr. Aleksander Lorenčič in dr. 

Andrej Pančur, je v letu 2015 v program sprejelo sedem izmed predloženih znanstvenih 

monografij. Vse je Založba prijavila na razpis ARRS za sofinanciranje izdajanje znanstvenih 

monografij v letu 2015 in vse so bile uvrščene v program sofinanciranja, kar kaže na 

kvaliteto predloženih del in dobro predhodno pripravo rokopisov. 

 

Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones  

V zbirki so izšle štiri znanstvene monografije, od tega dve raziskovalcev z inštituta, dve pa 

sta predelani doktorski disertaciji bivših mladih raziskovalcev inštituta. Vse knjige so bile 

natisnjene v 400 izvodih. 

x Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 23: Andrej Studen: Neprilagojeni in nevarni : 

podoba in status Ciganov v preteklosti  

x Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 24: Meta Remec: Podrgni, očedi, živali otrebi : 

higiena in snaga v dobi  

x Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 25: Žarko Lazarević: Spremembe in 

zamišljanja: gospodarsko-zgodovinske refleksije 

x Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 26: Žiga Koncilija: Politično sodstvo: sodni 

procesi na Slovenskem v dveh Jugoslavijah 

 



27 
 

Zbirka Vpogledi  

V zbirki so v letu 2015 izšle tri knjige. Prva v nakladi 400 in naslednji v nakladi 300 izvodov. 

x Zbirka Vpogledi 10: Zdenko Čepič (ur.): Slovenija v Jugoslaviji 

x Zbirka Vpogledi 11: Žarko Lazarević in Aleksander Lorenčič (ur.): Strategije in 

prakse energetske oskrbe v Sloveniji 

x Zbirka Vpogledi 12: Mojca Šorn, Nina Vodopivec in Žarko Lazarević (ur.): Žensko 

delo: delo žensk v zgodovinski perspektivi. 

 
Založba INZ posluje racionalno in pridobiva znaten del sredstev iz prodaje.  
Med prihodke so štete subvencije in vložek sozaložnikov. Med odhodki so upoštevani vsi 
materialni stroški (oblikovanje, naslovnica, tisk, lektoriranje, prevajanje) stroškovnega mesta 
Založbe INZ. Uredniško delo zaposlenih je izplačano kot povečan obseg dela. 

 

Preglednica: Obračun založbe INZ za leto 2015 

 Prihodki Odhodki Strošek INZ 
ob izidu 

Delež 
sofinancerjev 

Razpoznavanja 23 1.014,99 3.378,48 2.363,49 30,04 % 
Razpoznavanja 24 1.522,48 3.852,69 2.330,21 39,52 % 
Razpoznavanja 25 1.804,42 3.534,58 1.730,16 51,05 % 
Razpoznavanja 26 1.945,39 4.375,41 2.430,02 44,46 % 
Vpogledi 10 2.114,56 4.976,60 2.862,04 42,49 % 
Vpogledi 11 2.993,81 3.873,05 879,24 77,30 % 
Vpogledi 12 1.561,52 2.883,83 1.322,31 45,85 % 
Skupaj 12.957,17 26.874,64 13.917,47  

 

Del stroškov, ki nastaja z izdajo knjig, se povrne z njihovo prodajo. Ta je bila v letu 2015 – 
tako kot število izdanih knjig – rekordna, 4.645,70 EUR, kar pomeni, da ostaja vložek v 
izdajanje knjig manj kot predvidenih 10.000,00 EUR. 
 

Prispevki za novejšo zgodovino 

Odgovorni urednik: dr. Zdenko Čepič, glavni urednik: dr. Damijan Guštin / glavni 
in odgovorni urednik: dr. Jure Gašparič 

V prvi polovici leta 2015 je po več kot dvajsetih letih predanega dela dr. Zdenko Čepič odložil 
mandat glavnega urednika revije Prispevki za novejšo zgodovino. Znanstveni svet INZ je 18. 
marca 2015 imenoval za glavnega in odgovornega urednika revije za mandatno obdobje 1. 6. 
2015 – 31. 5. 2019 dr. Jureta Gašpariča. V skladu s Pravilnikom o dejavnosti izdajanja 
znanstvene revije Prispevki za novejšo zgodovino je novi urednik predlagal tudi novo sestavo 
uredništva, ki jo je Znanstveni svet potrdil 2. junija 2015 v sestavi: dr. Jure Gašparič, glavni 
in odgovorni urednik, dr. Damijan Guštin, direktor, dr. Zdenko Čepič, dr. Andrej Pančur, dr. 
Mojca Šorn, dr. Marko Zajc, dr. Filip Čuček (vsi Inštitut za novejšo zgodovino), dr. Andreas 
Schulz (KGParl, Goethejeva Univerza v Frankfurtu), dr. Martin Moll (Univerza Karla in Franca 
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Graz), dr. L'uboš Kačírek (Filozofska fakulteta Univerze Komenskega Bratislava), dr. Zdenko 
Radelič (Hrvatski institut za povijest Zagreb).  

V treh številkah letnika 2015 je bilo objavljenih 24 razprav, 4 zapisi, 1 razmišljanje, 8 ocen in 
poročil, 1 uvodnik in 4 jubilejni zapisi. Prvo številko letnika 2015 je uredil dr. Zdenko Čepič, 
naslednji dve pa dr. Jure Gašparič. 

Uredniški odbor je v letu 2015 prenovil uredniški postopek (celoten uredniški postopek se 
poslej odvija preko uveljavljenega Open Journal System-a (OJS)), prenovil recenzentski 
postopek, ki se enako vodi z uporabo OJS, prenovil način citiranja in navajanja virov in 
literature, uvedel hitre digitalne objave v html formatu, spremenil jezikovno politiko tako, da 
se objavlja tudi članke v tujih jezikih in uvedel tretjo tujejezično številko, in pospešil postopek 
za vpis v ustrezne bibliografske baze, najprej SCOPUS.   

 

Znanstveni in strokovni sestanki 

Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov 

V letu 2015 je Inštitut za novejšo zgodovino pripravil dve tematski konferenci in delavnico, ki 
so namenjene predstavitvi rezultatov raziskovalnih projektov in programov in dve konferenci 
posvečeni obletnici konca druge svetovne vojne, v Ajdovščini in Celju, s soorganizatorjem 
Inštitutom za promocijo vrednot narodnoosvobodilnega boja ZZBU Slovenije. Bil je 
soorganizator 5. generalne konference VCC DARIAH. 

 

Nastopi na znanstvenih in strokovnih sestankih 

Sodelavci Inštituta so se v letu 2015 udeležili 35 znanstvenih in strokovnih posvetovanj, na 
katerih so predstavili skupaj 59 referatov in drugih prispevkov. 12 sestankov in strokovnih 
posvetovanj je bilo v tujini in 23 v Sloveniji; povečini pa so tudi to bile mednarodne 
znanstvene in strokovne konference. 

 

Znanstveni sestanki v Sloveniji 

 

Znanstveni sestanek »70-obletnica osvoboditve: Primorska 1945«. Ajdovščina (Inštitut za 
novejšo zgodovino, Inštitut za promocijo NOB ZZBV NOB Slovenije) 23. aprila 2015. 

dr. Zdenko Čepič: Revolucija in država 

dr. Vida Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije na Primorskem in priprave na konec 
vojne (1944-1945) 

dr. Bojan Godeša: Primorci in njihova pričakovanja po priključitvi k matici v luči izbire med 
nasprotnima taboroma na Slovenskem 
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Znanstveni sestanek: 70-obletnica osvoboditve : zmaga. Celje (Inštitut za novejšo zgodovino, 
Inštitut za promocijo NOB), 14. maja 2015. 

dr. Vida Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije v procesu prevzemanja oblasti 1944-
1945 

dr. Bojan Godeša: Od naroda obsojenega na smrt do genocidnega naroda 

dr. Damijan Guštin: Iz partizanske vojske v Jugoslovansko armado ali saga o slovenski vojski 

mag. Tadeja Tominšek Čehulić: Smrt na pohodu : žrtve 2. svetovne vojne 

 

Znanstveni posvet Vojna in revolucija: Slovenija 1941-1943. Ljubljana (Študijski center za 
narodno spravo), 10. marca 2015. 

dr. Vida Deželak Barič: Sporočilnost konference Komunistične partije Slovenije na Cinku julija 
1942 

 

Mednarodni znanstveni simpozij »Tezenska Dobrava: maj-junij 1945«. Maribor (Univerza v 
Mariboru, Filozofska fakulteta v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Muzej narodne 
osvoboditve v Mariboru, Konzulat Republike Hrvaške v Mariboru), 3. junija 2015. 

dr. Vida Deželak Barič: Smrtne žrtve na slovenskih tleh ob koncu druge svetovne vojne 

dr. Damijan Guštin: Desnokrilna operacija Jugoslovanske armade spomladi 1945 

 

»Levkup«. Simpozij ob petstoletnici »slovenskega« kmečkega upora leta 1515. Brežice 
(Slovenska matica, ZRC SAZU, ZI Milka Kosa, Oddelek za zgodovino FF UL, Posavski muzej 
Brežice), 9. in 10. november 2015. 

dr. Bojan Godeša: Kmečki punti in partizansko gibanje 

 

Znanstveni simpozij Leto 1945: sedem desetletij po veliki prelomnici. (Zgodovinsko društvo 
dr. Franca Kovačiča v Mariboru v sodelovanju z Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete 
Univerze v Mariboru in Vojaškim muzejem Slovenske vojske), 1. in 2. decembra 2015. 

dr. Vida Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije in prevzem oblasti 1944-1945  

dr. Dunja Dobaja, dr. Vladimir Prebilič: Ukradeni otroci - kraja in vrnitev 

dr. Damijan Guštin: Od slovenskih vojsk v Jugoslovansko armado  

dr. Jurij Perovšek: Delegacija SNOS v Prekmurju leta 1945 
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Mednarodna znanstvena konferenca Scenske umetnosti, migracije, politika: slovensko 
gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav . Maribor (Univerza v Mariboru), 21.-22. 
oktobra 2015. 

dr. Aleš Gabrič: Med slovenstvom in svetovljanstvom 

 

Mednarodna znanstvena konferenca Regionalni vidiki tranzicije.  Nova Gorica (Univerza v 
Novi Gorici), 15. oktobra 2015.  

dr. Jure Gašparič: O samoumevnosti uvajanja parlamentarne demokracije v vzhodni Evropi 
po letu 1989 

dr. Aleksander Lorenčič: Slovenska tranzicijska izkušnja v širši mednarodni perspektivi 

dr. Nina Vodopivec: Postsocialistična tranzicija v antropološki perspektivi 

 

Znanstveni simpozij Od prvih oglasov do interneta : k zgodovini reklame in oglaševanja na 
Slovenskem v 19., 20. in na začetku 21. stoletja. (Inštitut za novejšo zgodovino), Ljubljana 
19. november 2015. 

dr. Jurij Hadalin: Oglaševanje avtomobila v času socializma 

dr. Andrej Studen: Reklama – motor potrošniške družbe  

dr. Mojca Šorn: "Francozinje se kot celota smatrajo danes mnogo lepše, kakor so bile pred 
nekoliko leti---" : kozmetični oglasi v Slovencu in Jutru 1939-1941 

dr. Marko Zajc: Reklama in nacionalizem  

dr. Nina Vodopivec: Bodi to, kar si: Oglaševanje in skrita sporočila 

 

Mednarodna delavnica "Complex parliaments in transition : Central European federations 
facing regime change". Ljubljana (Inštitut za novejšo zgodovino v sodelovanju s Ústav pro 
soudobé dějiny Praha, Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen 
Parteien Berlin), 16. oktobra 2015.  

dr. Jure Gašparič: Last Socialist Parliament in Slovenia - pale "ratification body" or important 
political decision maker. 

 

Prireditev ob 150. letnici ustanovitve Narodne čitalnice v Novem mestu. Novo mesto, 23. 
oktobra 2015.   
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dr. Aleš Gabrič: Ob 150-letnici ustanovitve Narodne čitalnice v Novem mestu 

 

"Si videl" : znanstveni simpozij ob deseti obletnici smrti Daneta Zajca. Ljubljana (Inštitut za 
civilizacijo in kulturo), 20. oktobra 2015. 

dr. Jurij Perovšek: "Tako se blazni stvarnik veseli svojega dela" : moje mladostno srečanje z 
Danetom Zajcem 

 

Znanstveni simpozij "Slovenci in Rusi II". Ljubljana (Inštitut za civilizacijo in kulturo), 4. 
marca 2015. 

dr. Jurij Perovšek: Odpoklic Wranglovcev iz obmejne službe in njegov odmev na Slovenskem 
leta 1922 

 

Znanstveni simpozij Ženske v gospodarstvu. (Inštitut za novejšo zgodovino), Ljubljana, 19. 
januarja 2015. 

dr. Andrej Studen: Dobra meščanska gospodinja s poudarkom na dobi bidermajerja.  

dr. Nina Vodopivec: O svojem delu govorim, ne o sanjah : socialno delo in zaposlovanje 
žensk v socializmu 

 

Mednarodni simpozij »Politika memorije in pozabe«. Tržič, 11. in 12. junija 2015. 

mag. Tadeja Tominšek Čehulić: Sledi Taborišča Ljubelj/Mauthausen 

 

Okrogla miza »Prepovedani vpogledi«. Maribor (UKM), 20. april 2015.  

dr. Aleš Gabrič 

 

Okrogla miza Pozabimo na spravo! Druga svetovna vojna in mladi. Maribor (Knjižnica Rotovž), 
7. maj 2015. 

dr. Aleš Gabrič 

 

Okrogla miza Zgodovina in učitelj zgodovine v šoli : stanje in izzivi. Ljubljana (ZZDS), 14. maj 
2015. 
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dr. Aleš Gabrič: Zgodovina na maturi 

 

Okrogla miza »Ob 70. letnici zaključnih bojev druge svetovne vojne na Poljani«. Prevalje 
(Zgodovinsko društvo za Koroško), 13. maj 2015. 

dr. Damijan Guštin: Kako do zmage nad Nemčijo? 

 

Okrogla miza »70 obletnica konca druge svetovne vojne« : srečanje slovenskega centra PEN 
in Društva pisateljev. (Slovenski center PEN, Društvo pisateljev) Ljubljana, 14. april 2015. 

dr. Bojan Godeša 

dr. Damijan Guštin 

 

Znanstveni sestanki v tujini 

 

11th Congress of South-East European Studies / XIe Congrès d'études sud-est Européennes 
(Institute of Balkan Studies & Center of Thracology in bolgarska akademija znanosti). Sofia, 
31. avgusta – 4. septembra 2015.  

dr. Aleš Gabrič: Dissension in the search of a democratic future 

dr. Žarko Lazarevič, moderator Panel Session Legacies of Socialism and Post-socialist 
Changes in South-East and Central Europe  

dr. Aleksander Lorenčič: Aspects of the Slovenian, Serbian and Croatian examples of 
Economic Transition 

dr. Marko Zajc: Slovenian intellectuals and Yugoslavism in the 1980s 

 

2. međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi „Socijalizam: izgradnja i razgradnja“ 
Pula (Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, Sveučilišče Jurja Dobrile, 
Rosa Luxemburg Stiftung, Southeast Europe), 1.-3. oktobra 2015.  

dr. Zdenko Čepič: Titoizem in konec Jugoslavije/Titoizam i kraj Jugoslavije  

dr. Aleš Gabrič: Intelektualci i kritika države u Sloveniji u osamdesetim godinama 

dr. Marko Zajc: Slovenian intellectuals and Yugoslavism in the 1980s : class or nation?   
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Znanstveni sestanek »1945 – na razmeđu dvaju totalitarizama«. Zagreb, (Hrvatski institut za 
povijest), 2. decembra 2015. 

dr. Zdenko Čepič: 1945 – čas spreminjanj : dejstva v Sloveniji 

 

Mednarodna znanstvena konferenca The Great War in 1915. Beograd (Institut za strategijska 
istraživanja, Austrian Museum & Institute of Military History Vienna), 2.-6. novembra 2015. 

dr. Dunja Dobaja, dr. Damijan Guštin, dr. Vladimir Prebilič: Slovenians during the Great War 
: before and after Italian declaration of war on Austria-Hungary in 1915 

 

Mednarodna konferenca Parlamentarismuskritik und Antiparlamentarismus in Europa, Berlin 
(Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien (KGParl)),   
8. maja 2015. 

dr. Jure Gašparič, moderator panela Medien und Arene der Kritik  

 
15th Annual Conference of the Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group of the 
Partnership for Peace Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes 
(CSWG) "The Warrior's Ethos, the National Psyche and Soldiery". (Euro Atlantic Conflict 
Studies Working Group, Army History Directorate of Helenic Army General Staff, Austrian 
Military Museum). Atene, 27. - 30. aprila 2015. 
 
dr. Damijan Guštin, dr. Vladimir Prebilič: »From a Nation of Lackeys to a Nation of Warriors« 
: Transformation of the Slovenian National Attitutude to Combat 1941-1945 and 1990-1991 
 
 

Mednarodni workshop Writing Parliamentary History: Perceptions and Memories of MPs in 
Europe. Praga (EuParl.net, Inštitut za sodobno zgodovino pri Češki akademiji znanosti), 26. 
februarja 2015. 

dr. Jure Gašparič: razprava   

 

Treća medievistička znanstvena radionica u Rijeci / Third medieval workshop in Rijeka 
(Odsjek za povjest, Filozofske fakultete u Rijeci, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za 
povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu), Rijeka, 16. 10. 2015. 

Maja Lukanc: Anna of Celje (Cilli) : in search of the overlooked queen 

 

Znanstvena konferenca Historiograpy and history: Education in the south Slavic-Albanian-
speaking regions. Skopje, 3.-4. junij 2015.  
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dr. Jurij Hadalin: Slovenes and Albanians in the twentieth century : Changing perceptions - 
from orientalism to sharing state cohabitation  
 
 
Digitalizacija kulturne baštine i digitalna humanistika, Beograd,  10.-11. september 2015.  
 
dr. Jurij Hadalin: Digitization 2.0 - machine readable collections of Sources for historiographic 
research 
 

Strokovni posveti in sestanki 

Delavnica Odprta dostopnost recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov (INZ, ZRC 
SAZU), Ljubljana, 11. maja 2015. 

dr. Andrej Pančur: Odprta dostopnost raziskovalnih podatkov v humanistiki 

 

Delavnica Prehod znanstvenih revij na elektronsko založništvo in Open Journal System (INZ, 
ZRC SAZU), Ljubljana, 25. novembra 2015. 

dr. Andrej Pančur: Prehod revije Prispevki za novejšo zgodovino na Open Journal System 

 

14. dani hrvatskih specialnih i visokoškolskih knjižnic. Lovran, 13. – 16. maja 2015. 

Igor Zemljič, Maja Vavtar: Posebne zbirke specialnih knjižnica – izložba Skriveno znanje : 
knjižna baština iz fondova ljubljanskih specialnih knjižnica 

 

Dan slovenačke istoriografije (Inštitut za novejšo zgodovino, Institut za noviju istoriju Srbije). 
Beograd, 1. december 2015. 

dr. Aleš Gabrič: Dostignuća slovenačke istoriografije novijeg doba 

dr. Jure Gašparič: Dostignuća slovenačke istoriografije novijeg doba 

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

dr. Jurij Hadalin: Digitalna humanistika u slovenačkoj istoriografiji 

 

Predavanja in predstavitve 

dr. Zdenko Čepič: Bila je Jugoslavija : 70 let druge jugoslovanske države. Ljubljana, 26. 11. 
2015. 
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dr. Bojan Godeša: Druga svetovna vojna in 70–letnica osvoboditve Kočevja. Kočevje, 18. 5. 
2015. 

dr. Damijan Guštin: Konec druge svetovne vojne. Litija, 15. 5. 2015. 

dr. Andrej Pančur: Popis prebivalstva občine Trebnje 1869 na portalu Zgodovina Slovenije – 
Sistory. Trebnje 23. 11. 2015. 

dr. Andrej Pančur: Popis prebivalstva občine Vrhnika 1870-1910 na portalu Zgodovina 
Slovenije – Sistory. Vrhnika, 10. 12. 2015. 

dr. Andrej Studen: Nasilje nad telesom in teater groze v novem veku. Ljubljana, 14. 5. 2015. 

dr. Andrej Studen: Ustavite, ustavite železnega slona! Sprejemanje in pomen železnice v 19. 
stoletju. Divača, 15. 10. 2015. 

dr. Andrej Studen: Neprilagojeni in nevarni : podoba Ciganov v preteklosti. Ljubljana, 22. 10. 
2015. 

dr. Andrej Studen: Iz življenja zloglasnega ljubljanskega bohema Vladimirja Svetka na 
začetku 20. stoletja. Festival Kamra, Celje, 4. 12. 2015. 

dr. Jure Gašparič: Okoliščine in nastanek MSNZ. 25. obletnica Manevrske strukture Narodne 
zaščite, Pekre 17. 9. 2015. 

dr. Aleš Gabrič: Hrvoje Klasić, Jugoslavija in svet leta 1968, predstavitev Ljubljana. 

dr. Aleš Gabrič: zbornik Novo mesto1965-2015, predstavitev Novo mesto. 

dr. Jure Gašparič: Janez Cvirn, Dunajski državni zbor in Slovenci, predstavitvi Celje, Ljubljana. 

dr. Jure Gašparič: Zbornik Dr. Andrej Gosar, predstavitev Logatec. 

dr. Bojan Godeša: Božo Repe, S puško in knjigo, predstavitev Kromberk. 

 

Usposabljanja mladih raziskovalcev 

Na doktorskem študiju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani so se šolale 3 mlade 
raziskovalke, ki so jim mentorji inštitutski sodelavci: Janja Sedlaček (dr. Žarko Lazarevič), 
Meta Remec (dr. Andrej Studen) in Maja Lukanc (dr. Aleš Gabrič).  

 

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

V letu 2015 je mlada raziskovalka obranila že leta 2014 oddano disertacijo in s tem zaključila 
študij. 

 



36 
 

Janja Sedlaček, Regionalni razvoj na Slovenskem v 20. stoletju 

V letu 2015 je mlada raziskovalka zaključila doktorsko disertacijo, jo oddala in z uspehom 
obranila, s čemer je uspešno zaključila usposabljanje. 

 

Maja Lukanc, Poljsko - jugoslovanski odnosi med leti 1945 in 1956 

Mlada raziskovalka je 1. oktobra začela usposabljanje. Prvi meseci so bili namenjeni študiju 
in analizi temeljne literature za doktorsko disertacijo, seznanjanje z objavljenimi viri in 
iskanje relevantnega arhivskega gradiva po elektronskih bazah Arhiva novejših dokumentov v 
Varšavi (Archiwum Akt Nowych). Poleg tega je opravljala študijske obveznosti doktorskega 
programa. 

 

Doktorske disertacije 

Marta Rendla, Življenjska raven Slovencev v času socializma s poudarkom na šestdesetih in 
sedemdesetih letih, podiplomski študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Raziskovalka je nadaljevala pisanje disertacije. Že zastavljeni in strukturirani doktorski nalogi 
je dodala nove vsebinske sklope; empirično analitični del študije je tako poglobila in razširila 
z umestitvijo v zgodovinski kontekst. Doktorsko nalogo, strukturirano v vsebinske sklope 
orisa socialne in ekonomske strukture in položaja slovenskega prebivalstva oziroma 
gospodinjstev na osnovi analize periodičnih petletnih anket o potrošnji gospodinjstev (1963-
1988), rednih anket 4-članskih delavskih (1954-1983) oz. nekmečkih družin (1984-1990) in 
specialnih petletnih anket o gospodinjstvih Zveznega zavoda za statistiko SFRJ (1963-1988) 
iz Beograda; o premoženju in ekonomski varnosti gospodinjstev na osnovi denarnih 
kazalnikov; o potrošnji na osnovi obsega in strukture porabe slovenskih gospodinjstev in 
obsega in strukture porabe le-teh v primerjavi z obsegom in strukturo jugoslovanskih 
gospodinjstev; o kupni moči, opremljenosti gospodinjstev s trajnimi potrošnimi dobrinami, 
življenjski ravni z vidika prehrane, z vidika kazalnikov višje življenjske ravni, dostopnosti do 
dobrin vsakdanje rabe in storitev splošnega pomena v posameznih razdobjih, proizvodnja in 
trgovinski promet izdelkov za široko potrošnjo, zaposlenost, stanovanjski standard; 
pričakovano trajanje življenja, zdravstvena oskrba,  je napisala do sklepne faze. 

 

Program »Usposabljanje na delovnem mestu 2015« 

INZ je na razpisu programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2015«, ki ga izvaja 
Ministrstvo za delo, dom in družino pridobil možnost usposabljanja na delovnem mestu 
enega brezposelnega. Usposabljanje Maje Blaj Hribar je potekalo od 1. maja 2015 do 31. 
julija 2015. Cilj procesa, ki je bil tudi realiziran, je bil pridobitev novih znanj s področja 
digitalne humanistike in raziskovalnega dela v zgodovinopisju. 
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Promocija znanosti 

Dan slovenskega zgodovinopisja / Dan slovenačke istoriografije. 

V letu 2015 je Inštitut za novejšo zgodovino pridobil sredstva ARRS namenjena promociji 
znanosti s predlogom za seznanjanje strokovne javnosti v Srbiji o dosežkih slovenske 
histografije. Pripravil je tematski seminar v Beogradu, ki ga je izvedel ob podpori Instituta za 
noviju istoriju Srbije 1. decembra 2015. V predstavitvi organiziranosti in dosežkov 
raziskovalne dejavnosti na področju novejše zgodovine v Sloveniji so sodelovali trije delavci 
Inštituta: dr. Damijan Guštin, dr. Jure Gašparič, dr. Aleš Gabrič in dr. Jurij Hadalin. Prireditev 
je dosegla odziv strokovne publike, odzvali so se tudi množični mediji. Največje pozornosti so 
bili deležni dosežki, temi digitalne humanistike in področje žrtev druge svetovne vojne in 
povojnega časa. 

 

Sodelovanje v strokovnih državnih telesih in organih 

Dr. Aleš Gabrič je predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za zgodovino in 
sodeluje v vseh fazah priprav in izvajanja maturitetnih izpitov iz zgodovine. 

Dr. Aleš Gabrič je sodelavec Ministrstva za zunanje zadeve v zvezi z vprašanjem meje med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško pri pripravah na zagovor in v postopku pred 
arbitražnim sodiščem. 

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

Dr. Aleš Gabrič je bil član Znanstvenoraziskovalnega sveta za humanistiko pri Javni agenciji 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

Dr. Vida Deželak Barič je članica Komisije Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih 
grobišč. 
 

 

Pedagoško delo 

Nosilci predmetov v dodiplomskem univerzitetnem izobraževanju 

x Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta:  
dr. Andrej Studen (Zgodovina Slovencev v 19. stoletju, Izbrana poglavja iz slovenske 
zgodovine 19. stoletja, Historična antropologija) 

x Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede:  
dr. Aleš Gabrič (Zgodovina slovenske kulture)  

x Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko: program Kulturna zgodovina:  
dr. Bojan Godeša (Svetovne vojne v 20. stoletju), dr. Žarko Lazarevič (Gospodarska 
zgodovina). 
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Povabljena predavanja in vaje na univerzah in visokih šolah 
x Sogang University, Seul: dr. Žarko Lazarevič 
x Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta: 

dr. Andrej Pančur, dr. Mojca Šorn: Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931 s 
poudarkom na teoriji in praksi. Praktična delavnica za študente pri predmetu Izbrana 
poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine Oddelka za zgodovino, 26. 10. 2015. 
dr. Nina Vodopivec: predavanje za študente Oddelka za sociologijo. 
dr. Nina Vodopivec: predavanje študentom oddelka za etnologijo in kulturno 
antropologijo pri predmetu Urbana antropologija. 
dr. Jurij Hadalin: Razvoj albanske državnosti, predavanje za študente predmeta 
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope Oddelka za zgodovino, 26. 3. 
2015. 

 
 
Sodelovanje v podiplomskih in doktorskih programih 
 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Dr. Andrej Studen je bil mentor, poročevalec in član 
komisije za zagovor doktorske disertacije Mete Remec. Dr. Žarko Lazarevič je bil somentor, 
član komisije za oceno, član komisije za zagovor doktorske disertacije Janje Sedlaček. Dr. 
Aleš Gabrič je bil član komisije za oceno in komisije za zagovor doktorske disertacije ter 
imenovan za somentorja doktorandke Maje Lukanc. Dr. Damijan Guštin je bil imenovan za 
somentorja doktorandu Klemnu Kocjančiču. 

Fakulteta za družbene vede: Dr. Aleš Gabrič deluje kot mentor na prvi in drugi stopnji 
bolonjskega študija in kot član komisij za zagovore. Dr. Damijan Guštin je mentor ali 
somentor več diplomantom dodiplomskega in magistrskega študija in mentor enega 
magistranta. 

Teološka fakulteta: dr. Aleš Gabrič je bil član komisije za oceno doktorske disertacije in 
komisije za zagovor doktorske disertacije. 

Fakulteta za arhitekturo: dr. Nina Vodopivec je bila imenovana za somentorico doktorandki 
Mirjani Koren.  

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije: dr. Damijan Guštin je bil član 
komisije za oceno doktorske disertacije mag. Matjaža Bizjaka. 

Fakulteta za uporabne družbene študije: Dr. Jurij Perovšek je bil član komisije za oceno in 
komisije za zagovor  doktorske disertacije Ambroža Vuga. 

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor: dr. Nina Vodopivec je bila članica komisije 
za zagovor doktorske disertacije Maje Kranjc in komisije za oceno doktorske disertacije Ines 
Markovčič. 

Mentorji mladim raziskovalcem, ki jih je izbrala ARRS, so bili v letu 2015 raziskovalci: dr. 
Žarko Lazarević (Janja Sedlaček), dr. Andrej Studen (Meta Remec) in dr. Aleš Gabrič (Maja 
Lukanc). 
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Mednarodno sodelovanje 
 
Dr. Jure Gašparič je sodeloval v mednarodni mreži raziskovalnih ustanov, ki raziskujejo 
vprašanja parlamentarizma (European Information and Research Network on Parliamentary 
History), kjer je od leta 2014 član vodstvenega organa direktorija. Udeležil se je vseh 
njegovih zasedanj. 
 
Sodelavci Inštituta za novejšo zgodovino so v okviru strokovne ekskurzije obiskali Imre 
Kertesz Colleg Univerze v Jeni, Oddelek za zgodovino jugovzhodne Evrope na Humboltovi 
univerzi v Berlinu in Center za raziskovanje sodobne zgodovine v Potsdamu. Z raziskovalci in 
vodstvi navedenih institucij so imeli strokovni pogovor, predstavili svoje delo in možnosti za 
medsebojno sodelovanje. 
 
Dr. Bojan Godeša se je udeležil študijskega programa How Germany is dealing with the 
History of 20 th Century on the occasion of the 70 year anniversary of the end of Second 
World War v Berlinu in Dresdnu. 
 
Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2015 sodeloval z vrsto raziskovalnih ustanov in 
univerz v Evropi in tudi izven nje: Hrvatskim institutom za povijest v Zagrebu, Filozofsko 
fakulteto, Ekonomsko fakulteto in Fakulteto političkih nauka Sveučilišča v Zagrebu, s katerimi 
je dogovorjeno sodelovanje za več let, Institutom za istoriju Univerze v Sarajevu. V letu 2015 
je sklenil sporazume o sodelovanju z Inštitutom za noviju istoriju Srbije ter Arhivom 
Jugoslavije v Beogradu. 
Sodelavci Inštituta so v letu 2015 podobno kot v prejšnjih letih sodelovali z inštitucijami 
oziroma posameznimi raziskovalci in ohranjali vzpostavljene stike: z Univerzo v Tokiu, 
Univerzo Josai, Univerzo Sogang v Seulu, Museum and Institute of Contemporary History, 
Seul, Hrvatskim institutom za povijest (Zagreb), Sveučiliščem v Zagrebu, oddelkom za 
zgodovino, Geoekonomsko fakulteto Megatrend Beograd, Filozofsko fakulteto, oddelkom za 
zgodovino Univerziteta Beograd, Institutom za savremenu istoriju v Beogradu, Institutom za 
noviju istoriju v Beogradu, Univerzo v Novem Sadu, Institutom za strategijska istraživanja 
(odeljenje za vojnu istoriju) v Beogradu, Inštitutom za balkanske študije v Sofiji, Association 
Internationale d'Etudes Sud-Est Europeen (AIESEE) v Sofiji, Univerzo Sibiu, Štajersko 
zgodovinsko deželno komisijo Graz, Inštitutom za zgodovino in Muzejem kriminala 
(Kriminalmuseum) Univerze Karla-Franza v Gradcu, Wirtschaftsuniversität, Inštitutom za 
vzhodnoevropsko zgodovino Univerze na Dunaju, Wiener Institut für internationale 
Wirtschaftsvergleiche, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Inštitutom za vzhodno in 
jugovzhodno Evropo Univerze na Dunaju, Inštitutom za sodobno zgodovino pri Akademiji za 
znanost Češke republike 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, Univerzo v Freiburgu, 
Komission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien Berlin, Leipzig 
Centre for the History and Culture of East Central Europe (GWZO), Univerzo Radboud, 
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Univerzo Jyväskylä, Society for  Slovene Studies, South East European Monetary History 
Network, Euro Atlantic Conflict Studies Working Group, Univerzo v Barceloni, Istituto 
regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia 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.  
 

 
Članstvo v uredniških odborih in uredništvih znanstvenih in strokovnih 
revij 
 
Prispevki za novejšo zgodovino 
Dr. Zdenko Čepič je bil odgovorni urednik, dr. Jure Gašparič je glavni in odgovorni urednik, 
dr. Damijan Guštin je bil glavni urednik, dr. Mojca Šorn je bila pomočnica odgovornega 
urednika, člani uredništva so bili dr. Boris Mlakar, dr. Janko Prunk, člani uredništva so: dr. 
Zdenko Čepič, dr. Filip Čuček, dr. Damijan Guštin, dr. Marko Zajc, dr. Andrej Pančur, dr. 
Mojca Šorn. 
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 
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 
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Članica uredniškega odbora dr. Mojca Šorn. 
Zgodovina v šoli 
Članica uredniškega odbora 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. 
Viri 
Članica uredniškega odbora dr. Mojca Šorn. 
Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 
Glavni urednik dr. Aleš Gabrič, člani uredniškega odbora: dr. Aleksander Lorenčič, dr. Jurij 
Hadalin in dr. Andrej Pančur. 
 
 

Članstva v strokovnih organih in telesih 
 
Dr. Aleš Gabrič je bil član Znanstvenoraziskovalnega sveta za humanistiko pri Javni agenciji 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 
Dr. Jurij Hadalin je nacionalni koordinator evropske infrastrukture DARIAH. 
Dr. Aleš Gabrič je član Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino. 
Dr. Aleš Gabrič je bil podpredsednik Zveze zgodovinskih društev Slovenije. 
Dr. Zdenko Čepič je bil predsednik Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino, dr. 
Žarko Lazarevič je predsednik Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino, dr. Andrej 
Studen je bil član, dr. Jurij Perovšek, dr. Bojan Godeša, dr. Jure Gašparič in dr. Damijan 
Guštin so člani Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino. 
Igor Zemljič je član izvršnega odbora sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih 
društev Slovenije, član delovne skupine za področna strokovna priporočila (strokovne 
standarde) za specialne knjižnice pri Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost in član 
upravnega odbora IZUM-a. 
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. Andrej Pančur in dr. Mojca Šorn sta člana upravnega odbora CLARIN. 
Dr. Žarko Lazarevič je član Executive Comitee Society for Slovene Studies. 
Dr. Žarko Lazarevič je predsednik Strokovnega sveta Tehniškega muzeja Slovenije. 
Dr. Andrej Studen je član sveta Zgodovinskega arhiva Celje. 
Dr. Jurij Perovšek je član sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije. 
Dr. Žarko Lazarevič je član strokovnega sveta Tehniškega muzeja Slovenije. 
Dr. Aleš Gabrič je bil član upravnega odbora Slovenske matice. 
Dr. Damijan Guštin je bil član Znanstvenega sosveta Slovenskega znanstvenega inštituta na 
Dunaju. 
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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. Andrej Pančur je član Delegacije Republike Slovenije za sodelovanje v Mednarodni 
projektni skupini za holokavst. 
Dr. Bojan Godeša je član Projektne skupine za raziskovanje diplomatske zgodovine Srednje 
in Jugovzhodne Evrope Centra za evropsko prihodnost pri Ministrstvu za zunanje zadeve 
Republike Slovenije. 
Dr. Bojan Godeša je član Komisije za podeljevanje nagrad Klio pri Zvezi zgodovinskih društev 
Slovenije. 
Dr. Zdenko Čepič, dr. Bojan Godeša, dr. Damijan Guštin, dr. Vida Deželak Barič so bili člani 
Zgodovinske komisije ZZB za vrednote NOB. 
 
Recenziranje 
 
V recenzijskih postopkih znanstvenih revij, recenziranju monografij in drugih znanstvenih 
publikacij, učbenikov in v habilitacijskih postopkih je sodelovalo 11 raziskovalcev. 

 
Nastopi v medijih 
 
Raziskovalci nastopajo v medijih predvsem kot sogovorniki pri razčlenjevanju in 
pojasnjevanju številnih tem iz raziskovalnega področja inštituta. Prispevki se praviloma 
osredotočajo na pereče teme v družbi in načrte medijskih hiš, tako da je obseg nastopanja in 
izbira tem odvisna predvsem od njih in malo od raziskovalne politike inštituta. V letu 2015 so 
raziskovalci in strokovni delavci podali 25 prispevkov (izjave, intervjuji, sodelujoči v oddajah) 
v množičnih medijih. Zajemali zelo različne teme; več je bilo nastopov v zvezi s koncem 
druge svetovne vojne, več sodelavcev je sodelovalo v snemanju dokumentarnega filma o dr. 
Andreju Gosarju. 

Razstava 

Dr. Andrej Studen je bil sodelavec pri pripravi razstave Barbarstvo muk : razstava mučilnih 
naprav od 16. do 18. stoletja (Zavod Ljubljanski grad). 

 

1.3.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 

a) Izvajanje raziskovalne in strokovne dejavnosti 

Javni raziskovalni zavod Inštitut za novejšo zgodovino je v svoji temeljni dejavnosti – 
raziskovanju novejše zgodovine – tudi v letu 2015 obsežno in kvalitetno prispeval k novim 
znanstvenim spoznanjem s področja novejše zgodovine.  
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Vsi programi in projekti, ki jih je izvajal Inštitut za novejšo zgodovino, so bili izvedeni v 
skladu z letnimi načrti. V letu 2015 so raziskovalci začeli izvajati raziskave novih programskih 
obdobij vseh treh temeljnih stebrov raziskovalnega dela: infrastrukturnega programa in obeh 
raziskovalnih programov. Prav tako so uspešno potekali raziskovalni projekti. Kvaliteta, 
struktura in število objavljenih bibliografskih enot, ki jih izkazuje bibliografija INZ, 
neposredno odražajo kvaliteto in obseg opravljenega raziskovalnega in strokovnega dela na 
programih in projektih, ki jih inštitut izvaja. 

V letu 2015 so sodelavci inštituta objavili 250 bibliografskih enot. Med njimi so 
najpomembnejše: 

• 4 znanstvene monografije, 

• 28 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov,  

• 29 delov ali poglavij v znanstvenih monografijah,  

• 2 objavljena prispevka na znanstvenih konferencah. 

 

Mladi raziskovalki, ki sta se usposabljali na Inštitutu, sta uspešno obranili doktorski disertaciji 
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.  

Zastavljen načrt pridobivanja raziskovalnih projektov je bil delno uresničen. Pridobljena sta 
bila dva partnerska dela v dveh temeljnih projektih ARRS. Inštitut je v letu 2015 izdelal in 
predložil več prijav projektov, ki pa so bili neuspešni: dva predloga temeljnih raziskovalnih 
projektov ARRS in pet kot partner, tri mednarodne projekte (razpis Obzorje 2020, Aktivno 
državljanstvo). 

Izvedena je bila tekoča posodobitev raziskovalne (računalniške) opreme, nabavljen strežnik 
in obsežnejše investicijsko vzdrževanje. 

 

b) Finančni kazalci 

Celotni prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka so se v primerjavi s predhodnim 
letom povečali za 3 %, vendar ob porabi rezervacij. V primerjavi s finančnim načrtom za leto 
2015 je bila realizacija celotnih prihodkov za 5 % manjša.  

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 
Prihodki – 
obračunsko         
(v EUR) 

 
1,616.964 

 
1,627.862 

 
1,525.130 

 
1,232.699 

 
1,273.430 

 

V letu 2015 so se tekoči prihodki po načelu denarnega toka iz raziskovalne dejavnosti, ki 
predstavljajo veliko večino, povečali za 3 %. Največji delež povečanja teh sredstev je bil na 
račun povečanja realizacije prihodkov za infrastrukturni program, ki je v letu 2015 povečal 
svoje prihodke za 28 %. Realizacija prihodkov za raziskovalne projekte je bila na ravni 76 % 
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realizacije leta 2014. Pogodbena sredstva obeh raziskovalnih programov v višini 449.148 EUR 
so bila leta 2015 v primerjavi z letom 2014 za 0,5 % nižja. Infrastrukturne (ustanoviteljske) 
obveznosti inštitutu, ki jih dodeljuje ARRS javnim raziskovalnim zavodom, pa so znašale 
324.151 EUR, kar je bilo 13.316 EUR manj kot leta 2014. S takšnim obsegom ustanoviteljskih 
sredstev je inštitut zagotavljal (ob odobreni prerazporeditvi sredstev) plače za 5,5 zaposlenih 
v upravi-infrastrukturi, povračila v zvezi z delom za vse zaposlene, premije KDPZ za vse 
zaposlene, ter sredstva za financiranje vseh fiksnih stroškov poslovanja inštituta in 
načrtovano investicijsko vzdrževanje. 

Financiranje pogodbenih obveznosti s strani ARRS je teklo skladno s pogodbenimi roki, v 
pogodbenem obsegu in redno. 

Prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2015 glede na predhodno leto nekoliko povečali. Glede 
na ključe opredeljevanja tržne dejavnosti so večino prihodkov iz tržne dejavnosti predstavljali 
prihodki iz naslova oddajanja stanovanja ter oddajanja sejne sobe v najem.  

 

Na odhodkovni strani je inštitut v letu 2015 obračunsko realiziral 1.272.454 EUR odhodkov.  

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 
Odhodki – 
obračunsko         
(v EUR) 

 
1,616.740 

 
1,625.035 

 
1,522.200 

 
1,232.308 

 
1,272.454 

 

V primerjavi s finančnim načrtom za leto 2015 je bila realizacija celotnih odhodkov za 5 % 
nižja. Po načelu nastanka poslovnega dogodka so se celotni odhodki v primerjavi s 
predhodnim letom povečali za 3 %. Največ sta k povečanju prispevala višja amortizacija ter 
višji stroški storitev.    

Stroški dela so v letu 2015 znašali 863.727 EUR in so bili v primerjavi z letom 2014 nižji za 
6 %. Glede na finančni načrt so bili v letu 2015 realizirani stroški dela nižji za 2 %.  

Stroški materiala in storitev so se v letu 2015 približali višini le-teh v letu 2013. Znašali so 
351.370 EUR, kar je bilo v primerjavi z letom 2013 za 4,5 % manj, v primerjavi z letom 2014 
pa za 48 % več stroškov. Stroški materiala in storitev so bili sorazmerno višji zaradi več 
pridobljenih namenskih sredstev za infrastrukturni program iz naslova povečanja sredstev za 
blago in storitve ter amortizacijo.  

 

1.3.6 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri 
izvajanju programa dela 
 

Inštitut za novejšo zgodovino je poslovno leto 2015 začel z nezadostno pokritostjo 
raziskovalnih kapacitet raziskovalne skupine. Primanjkljaj sredstev iz projektnih razpisov 
ARRS se je nadaljeval tudi v letu 2015, v katerem sploh ni začelo financiranje projektov 
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izbranih za leto 2015. Zaradi manjše raziskovalne skupine so padla tudi sredstva za 
infrastrukturne namene. Zato je bilo že v začetku leta 2015 zmanjšana zaposlenost s 
ponudbo pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas 3 delavcem. 

V teh okvirih je inštitutu uspelo izvajati program raziskovalnega dela brez večjih motenj. 
Največje poslovno tveganje inštituta je tudi v letu 2015 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 2015 namenskih sredstev za raziskovanje - merjeno z raziskovalnimi 
urami 29.642 raziskovalnih ur, s čimer je zagotovil na raziskovalca povprečno 98,6 % 
pokritost dovoljene obremenitve raziskovalcev iz javnih sredstev (1700 raziskovalnih ur na 
polno zaposlenega raziskovalca).  

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, saj imata obe zaradi nadpovprečne znanstvene kvalifikacijske strukture obeh 
programskih skupin INZ (6 znanstvenih svetnikov vse leto 2015, kar pomeni 30 % vseh 
raziskovalcev).  

Zaradi dlje časa trajajočih kriznih razmer in omejitev proračunskih izdatkov je onemogočeno 
zaposlovanje mlajših raziskovalcev po končanem usposabljanju. V letu 2015 inštitut spet ni 
mogel zaposliti dveh raziskovalcev z doktoratom, ki sta pri njem v tem letu končala 
usposabljanje. 

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 z 
racionalizacijo porabe za druge namene.  

Sredi leta 2015 je vodstvo iz medijev izvedelo, da bo stavba Kazina, v kateri ima poslovne 
prostore kot uporabnik, predano v last Univerzi v Ljubljani, s čemer je bila ogrožena njegova 
pravica uporabe poslovnih prostorov. Vodstvo inštituta je v kontaktih z Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport, ki je bilo pooblaščeno za izvedbo prenosa, uspelo doseči 
vnos ustreznih klavzul v pogodbo o prenosu stavbe v last Univerze v Ljubljani, po kateri je 
Inštitut ostal uporabnik poslovnih prostorov pod enakimi pogoji za obdobje 5 ali 10 let, v 
kolikor ustanovitelj oziroma resorno ministrstvo ne uspe zagotoviti drugih primernih 
poslovnih prostorov.  
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1.3.7 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 2014 povečalo za 12 % 
(2014: 222 bibliografskih enot, 2015: 250 enot). Delež znanstvenih objav in s tem delež 
kvalitetnih in zelo kvalitetnih raziskovalnih rezultatov (število izvirnih znanstvenih člankov, 
monografij in delov monografij) pa se je povečal za 21 %.  

Gospodarno in po rezultatih učinkovito so bila uporabljena sredstva, dodeljena za 
infrastrukturni program. Prav tako je v okviru načrtovanega potekalo tudi izobraževanje 
mlade raziskovalke.  

Nabava knjižničnega fonda in fonda revij je potekala kljub povečani nabavi racionalno, tako 
da je inštitut nabavljal le izbrano strokovno literaturo. 

Postopki nabave in oddaje del so bili vodeni racionalno, izvedeni v skladu z zakonom, uredbo 
in internimi pravili o javnem naročanju.  

 

1.3.8 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 

Gospodarnost poslovanja je bila eno od osnovnih vodil inštituta. Plače in drugi izdatki 
zaposlenim so bili izplačani skladno z zakoni in s kolektivnimi pogodbami za javni sektor in 
raziskovalno dejavnost. Po načelu denarnega toka so bili za 80 % višji drugi izdatki 
zaposlenim, saj je inštitut v januarju 2015 izplačal odpravnino ob upokojitvi enega 
raziskovalca, v marcu 2015 pa še tri odpravnine zaradi neustrezne zaposlitve trem delavkam, 
ki so prejele odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov s ponudbo nove pogodbe o 
zaposlitvi. Stroški za povečan obseg dela so glede na leto 2014 porasli zaradi opravljanja 
uredniškega dela raziskovalcev v okviru Založbe INZ ter opravljanja nalog nezasedenega 
delovnega mesta knjigovodje.  

Učinkovitost poslovanja je bila kljub zmanjšanju števila zaposlenih visoka. Večina 
raziskovalcev je raziskovala na največ dveh programih oziroma projektih, s čimer se je 
učinkovitost raziskovalnega dela povečala. Bibliografski dosežki, merjeni v sistemu SICRIS so 
se glede na raziskovalca povečali. Tudi v letu 2015 sta delo knjigovodje opravljali delavki 
zaposleni na delovnih mestih računovodje in samostojnega strokovnega sodelavca v tajništvu. 
Za pravno svetovanje in storitve inštitut najema odvetniško pisarno. 

 

1.3.9 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 
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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 na inštitutu.  

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 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. Dve javni naročili 
male vrednosti v letu 2015 sta bili izvedeni s strokovno podporo zunanjega izvajalca.  

V skladu z zakonskimi zahtevami je inštitut izvedel tudi notranjo ocenitev poslovanja in 
izdelal register tveganj. Ažuriran 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 
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:  

x samoocenitve vodij organizacijskih enot Uprava – infrastruktura in 
Znanstvenoraziskovalnega oddelka.   
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Na 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 pretežnem delu 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 2015 so bile na področju notranjega nadzora izvedene naslednje pomembne izboljšave:  

x zaradi zakonskih zahtev je prišlo do spremembe krogotoka knjigovodskih listin, kar 
pomeni, da se vse likvidacije spremljajo in izvajajo elektronsko; tak način posledično 
pozitivno vpliva na sledljivost in kontrolo stroškov in porabo namenskih sredstev. 

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

x zmanjševanje prihodkov iz izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti; ukrepi: 
sistematično iskanje možnih dodatnih virov financiranja in spremljanje tekoče porabe 
namenskih sredstev. 

 

1.3.10 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 
 

V raziskovalni dejavnosti cilj pridobitve dodatnega projekta izven razpisov ARRS kljub 
prijavam ni bil dosežen.  

 

1.3.11 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, 
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zelo redko na ravnanje nosilcev in institucij oblasti. V letu 2015 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 konca druge svetovne vojne, posebej na Slovenskem s temama žrtev 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, 
posredovanjem znanja pedagoškim delavcem, dijakom in študentom. Delovanje inštituta 
prispeva k strokovnejšemu pogledu in z argumenti podprtemu družbenemu delovanju in s 
tem boljšim družbenim razmeram. 

 

 

1.3.12 Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih 
 

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. Največja investicija 
je bil nakup novega strežnika. Sredstva za nabavo opreme so izvirala iz sredstev 
amortizacije, dodeljenih v programskih in projektnih sredstvih. 

 

Preglednica: Nabava opreme v letu 2015 

Oprema  Namen opreme Vrednost 
opreme 

Viri sredstev Področje 
opravljanja 
dejavnosti 

Računalniška 
in druga 
raziskovalna 
oprema 

dopolnitev računalniške 
opreme INZ in Portala 
Slovensko zgodovinopisje 

     46.463,00 €  proračun RS - 
namenska 
sredstva ARRS 

javna služba 

Pohištvo 
(mize, omare 
in pisarniški 
stoli) 

dokup pisarniškega 
pohištva za poslovne 
prostore raziskovalcev in 
knjižnice 

      9.524,30 €  proračun RS - 
namenska 
sredstva ARRS 

javna služba 

Klimatske 
naprave 

izboljšanje delovnih 
pogojev v prostorih 
knjižnice ter raziskovalcev v 
2. nad. 

      7.707,40 €  proračun RS - 
namenska 
sredstva ARRS 

javna služba 

Knjižne police zamenjava lesenih 
skladiščnih regalov 

     13.536,41 €  proračun RS - 
namenska 
sredstva ARRS 

javna služba 

Skupaj  
realizirana nabava opreme v 2015: 

 
77.231,11 € 
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Investicijsko vzdrževanje je bilo opravljeno v večjem obsegu: pleskanje večine poslovnih 
prostorov inštituta in temeljita obnova poslovnih prostorov in knjižnega skladišča knjižnice 
INZ: pleskanje, brušenje parketa, zamenjava svetil v skladiščnem prostoru, zamenjava 
knjižnih polic, namestitev dela pisarniškega pohištva. 

 

Preglednica: Realizacija investicijskega vzdrževanja v letu 2015 

Investicijsko 
vzdrževanje 

Opis vzdrževanja  Vrednost 
projekta 

Viri sredstev Področje 
opravljanja 
dejavnosti 

Obnova knjižničnih 
prostorov INZ 

brušenje in lakiranje 
parketa, prenova 
instalacij ter pleskanje 
prostorov 

    12.145,89 €  proračun RS - 
namenska sredstva 
ARRS   

javna služba 

Vzdrževanje 
poslovnih 
prostorov INZ 

pleskanje pisarn in 
hodnika 

    11.889,73 €  proračun RS - 
namenska sredstva 
ARRS   

javna služba 

Skupaj  
realizirana vzdrževalna dela v 2015: 

   
24.035,62 €  

    

 

 
1.3.13 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 bila do 30. 9. 2015 last Republike Slovenije in jo je upravljalo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Z navedenim datumom je stavba Kazina s pogodbo o 
neodplačnem prenosu nepremičnine stavba prešla v last Univerze v Ljubljani in jo upravlja 
Akademija za glasbo. 
 
Lastni prostori in zemljišča 
Inštitut za novejšo zgodovino nima v lasti stavb in zemljišč, niti jih v letu 2015 ni načrtoval 
pridobiti. Poslovni prostori Inštituta so bili do 30. 9. 2015 last Republike Slovenije in dani 18. 
10. 2010 INZ v brezplačno uporabo za nedoločen čas. Z neodplačnim prenosom stavbe 
Kazina v last Univerze v Ljubljani (upravljavec je Akademija za glasbo UL) je bila Inštitutu za 
novejšo zgodovino s pogodbo o prenosu dana pravica do uporabe prostorov v enakem 
obsegu in pod enakimi pogoji za 5 let oziroma v primeru, da ustanovitelj do tedaj ne 
zagotovi drugih primernih prostorov za INZ, še za 5 let. Poslovni prostori inštituta na lokaciji 
Kongresni trg 1 obsegajo 1423 m2. 
 
Inštitut ima v lasti etažno stanovanjsko enoto. Uporablja jo za oddajanje delavcem v najem, 
ki imajo stalno bivališče izven dosega dnevne migracije kot službeno stanovanje.  
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Preglednica: 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 

 
 
 
 
Preglednica: Najem prostorov in zemljišč 

Vrsta prostora 
oz. zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v m2 

Dejavnost Obdobje 

/ / / / / / 
 
Inštitut za novejšo zgodovino v letu 2015 ni najemal prostorov in zemljišč. 
 
 
Preglednica: 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 2015 oddal stanovanje, last inštituta, v najem delavcu 
inštituta za obdobje 3 let. Najemna pogodba z najemojemalcem je potekla 31. 3. 2015. 
Postopek ponovne oddaje je bil izveden v skladu s pravilnikom. Najemnina se določa s 
primerljivo ceno najema garsonjere v Domu podiplomcev. 
 
 

Pridobivanje premičnega stvarnega premoženja 

Inštitut je v letu 2015 nabavil opremo - strežnik, ki presega vrednost 10.000 EUR. 

 

Preglednica: Pridobivanje premičnega premoženja v letu 2015 

UPRAVLJAVEC 
ZAP. 
ŠT. 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA 

REALIZA
CIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 

POSLA 
POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

INFORMACIJSKA 
OPREMA               
Inštitut za 
novejšo 
zgodovino 

1 strežnik 1 12.000 € DA nakup 15.902,08 € 
  

  



 
Priloge po Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14): 
 
Obrazec št. 1: Pridobivanje nepremičnega premoženja v letu 2015 

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT. 
VRSTA 
NEPREMIČNINE 

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST 

OKVIRNA 
VELIKOST 

PREDVIDENA 
SREDSTVA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /  /         
 
Obrazec št. 2: Razpolaganje z zemljišči v letu 2015 

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT.  

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST 

KATASTRSKA 
OBČINA 

 ŠIFRA 
KATASTRSKE 
OBČINE 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

VELIKOST 
[m2] 

POSPLOŠENA 
TRŽNA 
VREDNOST OZ. 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 
NEPREMIČNINE REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

Inštitut za 
novejšo 
zgodovino  /  /  /  /  /  /  /         
 
Obrazec št. 2a: Razpolaganje s stavbami in deli stavb v letu 2015 

UPRAVLJAVEC 
ZAP. 
ŠT.  

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST NASLOV 

ID 
OZNAKA VELIKOST 

POSPLOŠENA 
TRŽNA OZ. 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 
NEPREMIČNINE REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /  /  /         
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Obrazec št. 2b: Razpolaganje z zemljišči s stavbo v letu 2015 

UPRAVLJAVEC 
ZAP. 
ŠT.  

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST 

KATAS
TRSKA 
OBČIN
A 

 ŠIFRA 
KATASTRSKE 
OBČINE 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

VELIKOST 
PARCELE NASLOV 

ID 
OZNAKA 
DELA 
STAVBE 

VELIKOST 
DELA 
STAVBE 

POSPLOŠEN
A TRŽNA OZ. 
ORIENTACIJ
SKA 
VREDNOST 
NEPREMIČN
INE 

REALIZA
CIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGOD
BENA 
VREDN
OST OPOMBA 

Inštitut za 
novejšo 
zgodovino  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /         
 
 
 
Obrazec št. 3: Pridobivanje premičnega premoženja v letu 2015 

UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

MOTORNA VOZILA         
Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /         
 
 

        

UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

INFORMACIJSKA OPREMA               
Inštitut za novejšo 
zgodovino 1 strežnik 1 12.000 € DA nakup 15.902,08 €   
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UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE               
Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /         

 
 
Obrazec št. 4: Razpolaganje s premičnim premoženjem v letu 2015 

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT. 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

MOTORNA VOZILA               
Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /         

         

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT. 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

INFORMACIJSKA OPREMA               
Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /         

         

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT. 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE               
Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /         

 
  



1.3.14 Analiza kadrovanja, kadrovske politike in izobrazbena struktura 
 

Kadrovska politika inštituta za novejšo zgodovino je bila tudi v letu 2015 močno odvisna od 
obsega razpoložljivih sredstev za raziskovalno delo, kar se je kazalo tudi v številu in obsegu 
izvajanih raziskovalnih programov in projektov. Kljub temu je kadrovska politika sledila 
izhodiščem znanstvenega in strokovnega dela Inštituta za novejšo zgodovino. Družbene in 
notranje razmere so narekovale restriktivno kadrovsko politiko inštituta ter ga močno 
omejevale pri vodenju dolgoročne kadrovske politike. Še dodatne omejitve pri zaposlovanju 
je predpisovala zakonodaja: 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, 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 2014 in 2015 
(Ur. l. RS št. 101/2013 z vsemi nadaljnjimi spremembami) ter Zakonom o ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 - ZUPPJS15 (Ur. l. RS 
št. 95/2014). 
 

 
Preglednica: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih 

  

Št. 
zaposlenih 
na dan 31. 
12. 2012 

Št. 
zaposlenih 
na dan 31. 
12. 2013 

Št. 
zaposlenih 
na dan 31. 
12. 2014 

Št. 
zaposlenih 
na dan 31. 
12. 2015 

Redno zaposleni 
raziskovalci 22 20 19 18 
nedoločen čas 18 16 16 16 
določen čas 4 4 3 2 
Dopolnilno zaposleni 
raziskovalci 0 0 0 0 
nedoločen čas 0 0 0 0 
določen čas 0 0 0 0 
Mladi raziskovalci 4 2 0 1 
nedoločen čas 0 0 0 0 
določen čas 4 2 0 1 
Strokovno osebje 4 4 4 4 
nedoločen čas 4 4 4 4 
določen čas 0 0 0 0 
Administrativno osebje 3 3 2 2 
nedoločen čas 3 3 2 2 
določen čas 0 0 0 0 
Skupaj 33 29 25 25 

 
 
Inštitut za novejšo zgodovino ima dve organizacijski enoti: Znanstvenoraziskovalni oddelek in 
Uprava z infrastrukturo. V Znanstvenoraziskovalnem oddelku je bilo na dan 31. 12. 2015 
razporejenih 18 raziskovalcev in ena mlada raziskovalka. V upravi z infrastrukturo pa 
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direktor, računovodja, samostojni strokovni sodelavec V., bibliotekar, knjižničar in 
administrativni delavec.  
 
Ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih – FTE je imel Inštitut za novejšo zgodovino 
na dan 31. 12. 2015 23,75 zaposlenih.   
 
 
Preglednica: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih – 
FTE 
 

  

Št. FTE 
zaposlenih 

na dan 
31.12.2012 

Št. FTE 
zaposlenih 

na dan 
31.12.2013 

Št. FTE 
zaposlenih 

na dan 
31.12.2014 

Št. FTE 
zaposlenih 

na dan 
31.12.2015 

Redno zaposleni 
raziskovalci 20,4 19 17,75 17,25 
nedoločen čas 18 16 16 15,25 
določen čas 2,4 3 1,75 2 
Dopolnilno zaposleni 
raziskovalci 0,15 0 0 0 
nedoločen čas 0 0 0 0 
določen čas 0,15 0 0 0 
Mladi raziskovalci 3,5 1,5 0 1 
nedoločen čas 0 0 0 0 
določen čas 3,5 1,5 0 1 
Strokovno osebje 4 4 4 4 
nedoločen čas 4 4 4 4 
določen čas 0 0 0 0 
Administrativno osebje 2,5 2,5 1,5 1,5 
nedoločen čas 2,5 2,5 1,5 1,5 
določen čas 0 0 0 0 
Skupaj 30,55 27 23,25 23,75 

 
Inštitut je imel v letu 2015 zaposlenih 17 raziskovalcev z doktoratom znanosti, eno 
raziskovalko z magisterijem ter dve raziskovalki z visoko izobrazbo. 
 
Preglednica: Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2015 

Stopnja izobrazbe M Ž Skupaj 

doktorat znanosti 13 4 17* 

magisterij / 1 1 

visoka izobrazba 1 3 4 

višja izobrazba / / / 

srednja izobrazba 1 1 2 

nepopolna srednja izobrazba / 1 1 

OŠ / / / 

SKUPAJ: 15 10 25 

*Direktor je upoštevan v rubriki »doktorat znanosti«. 
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Povprečna starost raziskovalcev je konec leta 2015 znašala 46,6 let. Visoka povprečna 
starost raziskovalne skupine je še vedno pereča. Dopolnitev raziskovalne skupine z mlajšimi 
raziskovalci je bila zaradi zmanjšanja finančnih sredstev za raziskovalno dejavnost na ravni 
inštituta lahko izvedena le omejeno. 
Ena raziskovalka je bila imenovana v znanstveni naziv in nato v skladu z Zakonom o 
izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 premeščena 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.  
 
15 zaposlenih, ki so v letu 2015 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred, so v 
skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 
leto 2015 (ZUPPJS15) s 1. 4. 2015 napredovali. Pravico do plače v višini doseženega 
plačnega razreda z napredovanjem so v skladu z veljavno zakonodajo pridobili s 1. 12. 2015.  
 
Upokojitev skladno z določili ZUJF v letu 2015 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 2014.  
 
V letu 2015 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 ZUPPJS15 izplačan zaposlenim, ki so bili zadnji 
dan meseca aprila 2015 uvrščeni do vključno 50. plačnega razreda. Uvrščenim v 51. ali višji 
plačni razred se regres za letni dopust ni izplačal. 
 
Trije zaposleni so v letu 2015 izpolnili pogoje za izplačilo jubilejne nagrade za 10 let dela v 
javnem sektorju, eden pa pogoje za izplačilo jubilejne nagrade za 30 let dela v javnem 
sektorju.   
 
Z zaposlenimi v letu 2015 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 izdal Upravni 
odbor. 
 
V letu 2015 sta izobraževanje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, v podiplomskem 
študijskem programu – doktorski študij Zgodovina uspešno zaključili 2 mladi raziskovalki, ki 
ju je zaposloval Inštitut za novejšo zgodovino do druge polovice leta 2014.  
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V letu 2015 je inštitut nadaljeval politiko dodatnega izobraževanja delavcev z udeležbo na 
seminarjih in na znanstvenih konferencah. Prav tako so se delavci funkcionalno izobraževali 
na seminarjih z ustrezno tematiko. Z zaposlenimi delavci ni bila v letu 2015 sklenjena nobena 
nova pogodba o izobraževanju. Ena asistentka je nadaljevala šolanje na podiplomski ravni 
(doktorski študij). 
V trimesečno usposabljanje na delovnem mestu, ki ga je razpisalo Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve je bila maja 2015 sprejeta ena brezposelna delavka z 
univerzitetno izobrazbo. 
S 1. 10. 2015 je usposabljanje pričela mlada raziskovalka, ki je začela doktorski študij.  
 
V letu 2015 do zaključka študijskega leta 2014/2015 in v študijskem letu 2015/2016 je bilo 
vključenih v pedagoški proces 9 delavcev. Sedem jih je delo opravljalo pogodbeno, dva pa s 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo. 
 
 

1.3.13.1 Pojasnilo o sistemizaciji delovnih mest 
 
Po pravilniku o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je število sistemiziranih delovnih 
mest v Znanstveno-raziskovalni enoti manjše kot je dejansko trenutno število zaposlenih, v 
enoti Uprava pa je eno sistemizirano delovno mesto (knjigovodja V) nezasedeno. 
 
 

1.3.13.2 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. 
 
 

1.3.13.3 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 
31.12.2015 na INZ 23,75 oseb.   
 
 
Preglednica: Realizacija kadrovskega načrta na dan 1. 1. 2016 glede na stanje 1. 1. 2015 po 
Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 
52/14) 

Viri Realizacija 
1.1.2015 

Načrt 
1.1.2016 

Realizacija 
1.1.2016 

1. Državni proračun 0 0 0 
2. Proračun občin 0 0 0 
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Viri Realizacija 
1.1.2015 

Načrt 
1.1.2016 

Realizacija 
1.1.2016 

3. ZZZS in ZPIZ 0 0 0 
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi državnega 
proračuna (Novo: Sredstva EU ali drugih 
mednarodnih virov, vključno s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega proračuna) 0 0 0 
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 0 
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne 
službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV - 
prispevek) 0 0 0 
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe 
Novo: Nejavna sredstva za opravljanje javne 
službe in sredstva prejetih donacij) 0 0 0 
8. Sredstva za financiranje javnih del 0 0 0 
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 24,25 23,75 
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o 
ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. 
januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 
17/14) 0 0 0 
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. 
točke) 23 24,25 23,75 
Skupno število zaposlenih pod točkami 1., 2., 
3 in 6. 0 0 0 
Skupno število zaposlenih pod točkami 4., 5., 7., 8. 
9. in 10. 23 24,25 23,75 

 
 
 
1.3.13.4 Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 
 
Število zaposlenih za nedoločen čas na dan 31. 12. 2015 je bilo 22, od tega 16 raziskovalcev 
in 6 zaposlenih v knjižnici in upravi. Za določen čas so bili na dan 31. 12. 2015 zaposleni: 2 
raziskovalca za čas izvajanja projektov oz. programov v katerih delata ter 1 mlada 
raziskovalka za čas usposabljanja za doktorat znanosti. Manjši obseg pridobljenih sredstev za 
raziskovalno dejavnost ni dovoljeval novih zaposlitev za določen čas. 
 
Preglednica: Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 

 Nedoločen čas Določen čas SKUPAJ 
Redno zaposleni raziskovalci 16 2 18 
Dopolnilno zaposleni raziskovalci / / / 
Mladi raziskovalci / 1 1 
Strokovno osebje in direktor 4 / 4 
Tehnično osebje / / / 
Administrativno osebje 2 / 2 
SKUPAJ 22 3 25 
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1.3.13.5 Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 in na dan 31. 12. 2014 
 
Konec leta 2014 je bilo na INZ zaposlenih 25 delavcev. 31. 12. 2014 je bil 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. 
S 1. 1. 2016 sta novi pogodbi za polni delovni čas podpisala dva raziskovalca, ki sta prej 
delala s krajšim delovnim časom. V februarju 2015 so tri delavke zaposlene na INZ za 
nedoločen čas s polnim delovnim časom prejele obvestilo o nameravani odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi iz poslovnih razlogov s ponudbo nove pogodbe s krajšim delovnim časom v trajanju 
21 ur tedensko. Odpovedi so bile konec februarja realizirane, s 1. 3. 2015 pa podpisane nove 
pogodbe o zaposlitvi. V oktobru 2015 se je razpoložljivost prostih raziskovalnih ur na 
infrastrukturnem programu spremenila, zato je direktor INZ predlagal upravnemu odboru 
INZ, da poda soglasje k novim pogodbam o zaposlitvi za tri zaposlene za manj kot poln 
delovni čas z večjim odstotkom zaposlitve, v trajanju 30 tedensko. S 1. 10. 2015 je bila 
podpisana pogodba o zaposlitvi z mlado raziskovalko za polni delovni čas za čas 
usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti za področje zgodovine. Dne 31. 12. 2015 je 
bilo na INZ zaposlenih 25 delavcev. Hkrati je bil to zadnji dan zaposlitve za raziskovalca, ki je 
predlagal predčasno sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi odhoda na drugo 
delovno mesto. 
 
 
Preglednica:  Število zaposlenih na dan 31.12.2014 in na dan 31.12.2015 

 Nedoločen čas Določen čas SKUPAJ 
Število zaposlenih na dan 31.12.2014 22 3 25 
Število zaposlenih na dan 31.12.2015 22 3 25 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

2.1 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015 

1. del: 

  

ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV 2015 2014

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

001 117.868 53.635

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 57.481 29.423
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 33.023 27.199
02 NEPREMIČNINE 004 25.697 25.697
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 13.420 12.649
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 447.033 449.525
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 365.900 411.162
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0
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)

012 605.937 708.067

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 40.249
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 485.149 0
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 2.294 727
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 102.004 149.265
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 500.000
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 850 456
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 15.640 17.370

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)

032 723.805 761.702

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)

034 299.136 337.401

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 65.731 74.339
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 41.660 38.272
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 11.773 15.542
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 11.180 5.944
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 043 168.792 203.304

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

044 424.669 424.301

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 968 1.784
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 055 200 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA

056 419.433 419.433

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 4.068 3.084
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060 723.805 761.702

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0
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2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

(obračunsko) od 1. 1. do 31. 12. 2015 

 

 

 

  

(v eurih, brez centov)
ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV 2015 2014
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864)

860 1.273.430 1.232.699

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.273.430 1.232.699
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 7 2.639
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 1 4

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)

867 0 50

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

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

870 1.273.438 1.235.392

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

871 351.370 237.496

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0
460 STROŠKI MATERIALA 873 24.715 21.914
461 STROŠKI STORITEV 874 326.655 215.582

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875 863.727 914.492

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 692.525 728.241
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 109.195 111.959
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 62.007 74.292

462 G) AMORTIZACIJA 879 51.887 34.646
463 H) REZERVACIJE 880 0 40.000

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 5.470 5.137
467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 537
468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0

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

N) CELOTNI ODHODKI�(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 1.272.454 1.232.308
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

888 984 3.084

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)

891 984 3.084

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 23 24

Število mesecev poslovanja 895 12 12

Oznaka 
za AOP

ZNESEK
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2.3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

vrstah dejavnosti od 1. 1. do 31. 12. 2015 

 

 

 

  

(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
1.270.110 3.320

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 1.270.110 3.320
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 7 0
763 C) DRUGI PRIHODKI 666 1 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667
0 0

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

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

670
1.270.118 3.320

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

671
351.046 324

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0
460 STROŠKI MATERIALA 673 24.715 0
461 STROŠKI STORITEV 674 326.331 324

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675
862.627 1.100

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 692.525 0
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 109.195 0
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 60.907 1.100

462 G) AMORTIZACIJA 679 51.116 771
463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 4.849 621
467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 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 1.269.638 2.816
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)

688
480 504

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
480 504

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

ZNESEKČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV

Oznaka 
za AOP
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2.4 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

načelu denarnega toka od 1. 1. do 31. 12. 2015 

1. del: 

 

 

 

 

  

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
2015 2014

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

401
1.322.341 1.295.475

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

402
1.318.884 1.293.075

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

403
1.305.713 1.270.922

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

404
1.305.713 1.270.922

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 1.305.713 1.270.922
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0

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

407
0 0

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

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

410
0 0

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

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

413
0 0

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

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

419
0 0

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

420
13.171 22.153

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 6.605 6.892
del 7102 Prejete obresti 422 17 1.933
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 436
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 6.318 4

72 Kapitalski prihodki 425 0 12.888
730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 231 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

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

431
3.457 2.400

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 2.600 0
del 7102 Prejete obresti 433 857 0
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 0 2.400
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
1.373.697 1.302.528

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

438
1.373.322 1.302.220

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

439
765.317 849.715

del 4000 Plače in dodatki 440 681.240 772.313
del 4001 Regres za letni dopust 441 4.654 5.013
del 4002 Povračila in nadomestila 442 46.061 49.238
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 10.187 8.957
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.053 1.920
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 22.122 12.274

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

447
107.750 127.064

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 55.890 63.000
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 49.097 55.528
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 415 470
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 693 783
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 1.655 7.283

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

453
423.024 282.782

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 207.015 140.903
del 4021 Posebni material in storitve 455 20.670 8.311
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 25.069 26.691
del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 1.851 0
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 33.519 31.322
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 69.871 44.497
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 3.698 4.322
del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0
del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 61.331 26.736

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

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

470
77.231 30.365

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0
4202 Nakup opreme 473 77.231 30.365
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0
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
375 308

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 484 375 308
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)

485
0 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401) 486 51.356 7.053
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Realizacija prihodkov iz proračuna RS za leto 2015 in 2014 po virih in namenih po denarnem 
toku  

 

 

 

  

Prihodki glede na namen Realizacija 2014 Ralizacija 2015 Primerjava 
2015 z 2014

1 2 3 4 5=4/3*100

A+B+C Prihodki - Skupaj 1.270.950 1.305.713 103

A. Vir ARRS: 1.270.950 1.277.713 101
A1. Infrastrukturni programi 279.036 357.012 128
A2. Raziskovalni programi 451.377 449.148 100
A3. Raziskovalni projekti 150.844 114.419 76

A3a. Temeljni raziskovalni projekti 150.844 114.419 76
A3b. Aplikativni raziskovalni projekti 0
A4. Raziskovalna oprema 0
A5. CRP
A6. Mladi raziskovalci 9.751 4.582 47
A7. Ustanoviteljske obveznosti 337.467 324.151 96

A8. Znanstveni tisk (monografije in druge znanstvene periodike) in sestanki 40.140 20.284 51

A9. Tuja znanstvena literatura in baze podatkov 231 562 244
A10. Sofinanciranje mednarodnih projektov 2.104 7.554 359
A11. Ostalo – vir ARRS

B. Vir: MIZŠ 28.000
B1. CRP
B2. Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih skladov
B3. Investicije in investicijsko vzdrževanje
B4. Ostalo – vir MIZŠ 28.000
C Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.) 0 0

C1. CRP
C2. Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih skladov
C3. Investicije in investicijsko vzdrževanje
C4. Ostalo – drugi viri državnega proračuna
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2.5 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 

31. 12. 2015 

 

 

 

  

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
2015 2014

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 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570) 573 51.356 6.743

ZNESEKČLENITEV 
KONTOV

Oznaka 
za AOP
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2.6 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih 

uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2015 

 

 

  

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
2015 2014

1 2 3 4 5

750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 0 310

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 310

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 0 310

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

525 0 0

Oznaka 
za AOP

ZNESEKČLENITEV 
KONTOV
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2.7 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

Amortiza
cija

 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+70

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+71

708 939.622 885.986 116.120 0 90.554 90.554 51.888 117.868 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske 
pravice

710 29.424 27.199 28.057 0 0 0 5.824 24.458 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 12.649 0 0 0 0 771 12.277 0 0
F. Oprema 714 884.501 846.138 88.063 0 90.554 90.554 45.293 81.133 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

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

 Z N E S E K

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

  

(v eurih, brez centov)

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil  
(1.1.)

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.)

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih 
posojil

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.)

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.)

Knjigovods
ka vrednost 

naložb in 
danih 
posojil 

(31.12.)

Znesek 
odpisanih 
naložb in 

danih 
posojil

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

800 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske 
naložbe v tujini

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila 
posameznikom

821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim 
skladom

822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim 
podjetjem

823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila 
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 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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2.9 Računovodske informacije 

 

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja:  

Inštitut za novejšo zgodovino ni zavezanec za DDV. Glede na vrsto prihodkov je zavezanec 
za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb, vendar za leto 2015 ni osnove za plačilo davka.  

Knjigovodska vrednost lastnih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2015 povečala za 
64.233,00 EUR. Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (licenc za računalniške 
programe) je ob koncu leta znašala 24.458,00 EUR, vrednost službenega stanovanja, 
12.277,00 EUR, vrednost računalniške opreme, pohištva, drobnega inventarja in ostale 
pisarniške in druga opreme pa 81.133,00 EUR. V decembru 2015 je bil realizirani nakup 
računalniške opreme v višini 13.524,35 EUR; oprema bo aktivirana v začetku leta 2016. 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. Ob koncu poslovnega leta je bila opravljena inventura osnovnih sredstev. Ob 
tej priložnosti je bila odpisana in fizično izločena vsa tehnološko zastarela in poškodovana 
oprema. Gre za opremo, ki je bila v preteklih obdobjih že dokončno amortizirana, vendar 
fizično še vedno v uporabi. Vsa oprema je bila kupljena iz tekočih namenskih sredstev. 82% 
opreme je bilo ob koncu leta 2015 odpisane; visok delež je posledica dejstva, da gre v večini 
za računalniško opremo, ki  tehnološko zelo hitro zastara. Računalniške licence predstavljajo 
21% vseh dolgoročnih sredstev, nepremičnine 10% in ostala oprema 69% vseh dolgoročnih 
sredstev.  

Inštitut posluje negotovinsko, denarna sredstva v domači valuti na podračunu UJP ob koncu 
leta 2015 znašajo 485.148,49 EUR. Sredstva so bila dvakrat ponujena v vezavo Zakladnici 
RS, vendar zaradi nizke vrednosti obresti (0,00 EUR) nakazilo ni bilo izvedeno. Drugih naložb 
prostih denarnih sredstev ni bilo. 

V neplačanih terjatvah do kupcev so zajeti neplačani izdani računi kupcev znanstvenih 
periodičnih poslovnih in monografij, ki bodo predvidoma plačani  v prvi polovici leta 2016.  

Kratkoročne terjatve do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna znašajo 
102.003,58 EUR, od tega je bilo 97.637,30 EUR neizplačanih dotacij za leto 2015. 
Ocenjujemo, da bodo vsa sredstva izplačana v prvi polovici 2016. Poleg dotacij so v terjatvah 
vključene tudi neizplačane refundacije za invalidnino in boleznino, ki je bila obračunana in 
izplačana s plačami za december 2015. Druge kratkoročne terjatve zajemajo premije za 
prostovoljno zdravstveno zavarovanje in so bile izplačane v januarju 2016.  

Na aktivnih časovnih razmejitvah so poleg opreme, ki še ni bila v celoti prevzeta v delovanje, 
knjiženi tudi prejeti računi, ki se po svoji vsebini nanašajo na leto 2016 (naročnine, šolnina in 
podobno). Vse razmejitve bodo knjižene v stroške v letu 2016.  

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obveznosti rednega izplačila decembrskih 
plač, drugih obveznosti do zaposlenih ni.  
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Vse obveznosti do dobaviteljev so poravnane v zakonitem roku. Kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja zajemajo dajatve za davke in prispevke plač, neizplačane honorarje in zadnji 
obrok obratovalnih stroškov za december 2015. Vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta so bile v celoti plačane v zakonitem roku v začetku 2016.   

Terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil ni.  

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, vendar iz tega vira še nismo 
črpali sredstev, ker za to v letu 2015 ni bilo potrebe.  

V pasivnih časovnih razmejitvah so vkalkulirani odloženi prihodki za nezaključeno 
raziskovalno delo programov in projektov ARRS, razmejeni prihodki založniške dejavnosti in 
prihodki in drugi prihodki namenjeni pokrivanju stroškov javne službe. Poraba sredstev je 
planirana v 2016. Delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih znaša 56 
%.  

Blagovnih kreditov in najemov, pri katerih bi lastninska pravica prešla na najemnika ni.  
Ravno tako nimamo zalog materiala.  

     

Pojasnilo k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov:  

Prihodki poslovanja so razdeljeni na prihodke javne službe in prihodke od prodaje storitev na 
trgu. Med tržne so razvrščeni prihodki od najemnin za službeno stanovanje in oddajanje 
sejne sobe. Vsi ostali prihodki so namenjeni pokrivanju stroškov javne službe, ne glede na to 
ali prihajajo iz proračunskega vira, gospodarstva ali s strani fizičnih oseb.   

Javna služba je financirana iz sredstev javnih financ, prihodkov od prodaje literature, 
medknjižnične izposoje, donacij za izdajo monografij in prihodkov od odprave rezervacij 
preteklega obdobja. 

Finančni prihodki zajemajo prihodke od obresti, izredni prihodki in prevrednotovalni poslovni 
prihodki so posledica odpisanih obveznosti iz preteklih let. Celotni prihodki so bili v primerjavi 
z lanskimi višji za 40.731,00 EUR. V primerjavi s finančnim načrtom so celotni prihodki nižji 
za 69.862 EUR.   

Med stroški so najvišji stroški dela, ki predstavljajo 68 % celotnih odhodkov Inštituta. V 
primerjavi s predhodnim letom so  stroški dela za 50.756,00 EUR nižji. Celotni prihodki na 
zaposlenega znašajo 55.366,87 EUR, kar znaša 4.613,90 EUR na mesec. Skupni odhodki na 
zaposlenega znašajo 55.324,09 EUR oz. 4.610,34 EUR mesečno. Povprečni stroški na 
zaposlenega znašajo 37.553,35 EUR oz. 3.129,44 mesečno. Celotni odhodki so bili v 
primerjavi z načrtovanimi nižji za 70.846,00 EUR.  
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Sorazmerno z višjimi prihodki so rasli tudi odhodki. Struktura stroškov je bila ponekod 
nekoliko drugačna od načrtovanih; v celoti pa so bili od načrtovanih nižji za 70.846,00 EUR.  

Finančne učinke izvajanja ukrepov odprave plačnih nesorazmerij v letu 2015 izkazujemo 
preko pasivnih časovnih razmejitev. V zadnjih dneh leta 2015 smo prejeli 28.000,00 EUR 
namenskih sredstev, ki so bile nakazane kot poplačilo sredstev za izplačilo razlike v plači 
zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Ker so bila 
sredstva nakazana 29.12.2015 jih bomo porabili v naslednjem letu, pri čemer bo upoštevana 
namenska poraba sredstev.  

Poslovno leto 2015 obračunsko zaključujemo s presežkom prihodkov nad odhodki v višini  
984 EUR.  

Struktura odstopanja je razvidna iz spodnje tabele prihodkov in odhodkov po načelu 
nastanka poslovnega dogodka, kjer je izkazana realizacija 2015 in prikazano odstopanje od 
načrta za leto 2015.  

 

1 2 3 4 5 6 7
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA �(861+862-863+864) 860 1.343.200 1.273.430 -69.770 95

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.343.200 1.273.430 -69.770 95
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0
762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 100 7 -93 7
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 1 1

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 867 0 0
del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 1.343.300 1.273.438 -69.862 95
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 871 292.456 351.370 58.914 120

del 466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 872 0 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 29.035 24.715 -4.320 85
461 STROŠKI STORITEV 874 263.421 326.655 63.234 124
464 F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 883.970 863.727 -20.243 98

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 697.464 692.525 -4.939 99
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 113.713 109.195 -4.518 96
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 72.794 62.007 -10.787 85

462 G) AMORTIZACIJA 879 50.000 51.887 1.887 104
463 H) REZERVACIJE 880 111.136 0 -111.136 0
465 J) DRUGI STROŠKI 881 5.137 5.470 333 106
467 K) FINANČNI ODHODKI 882 500 0 -500 0
468 L) DRUGI ODHODKI 883 100 0 -100 0

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

N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 1.343.300 1.272.454 -70.846 95
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 984 984
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 0 984 984

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 23 23 0 100
Število mesecev poslovanja 895 12 12 0 0
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Pojasnilo k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka 

V letu 2015 je Inštitut v celoti prejel 2,07 % več denarnih sredstev od prejšnjega leta, od 
tega 2,74 % več sredstev iz državnega proračuna, manj pa je bilo drugih prihodkov za 
izvajanje javne službe (prodaja knjig, prejete obresti, prihodki od dividend ipd). Skupni prilivi 
so bili tako za 26.866,00 EUR višji kot prilivi v letu 2014.  

Tudi odhodki so bili v primerjavi z letom 2014 višji in sicer skupni za 5,46 % oz. za 71.169 
EUR višji.  

Največje odstopanje od lanskih odhodkov je nastalo pri stroških za blago in storitve, ki so v 
skupnem za 140.242 EUR nižji od lanskih, hkrati pa investicijski odhodki za 46.866 EUR 
presegajo lanske. Razlog za tako razmerje je prenova knjižnice, ki je potekala vse leto 2015 
in je skupno znašala skoraj okrog 40.000 EUR.  

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2015 znaša 51.356,00 EUR, vendar trenutno to ne 
vpliva na plačilno sposobnost poslovanja. Inštitut je poslovno leto zaključil s pozitivnim 
stanjem denarnih sredstev, kar je posledica neporabljenih sredstev za amortizacijo in 
rezervacij iz preteklih let.  

Odstopanje od načrta za leto 2015 je natančneje vidno iz spodnje tabele.  

 

1 2 3 4 5 6 7
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431) 401 1.042.538,00 1.322.341,00 -279.803,00 78,84
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420) 402 1.039.238,00 1.318.884,00 -279.646,00 78,80
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419) 403 1.034.638,00 1.305.713,00 -271.075,00 79,24
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406) 404 1.034.638,00 1.305.713,00 -271.075,00 79,24

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 1.034.638,00 1.305.713,00 -271.075,00 79,24
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 407

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

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412) 410

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

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417) 413

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

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 4.600,00 13.171,00 -8.571,00 34,93

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 4.600,00 6.605,00 -2.005,00 69,64
del 7102 Prejete obresti 422 17,00 -17,00

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 6.318,00 -6.318,00 0,00

72 Kapitalski prihodki 425
730 Prejete donacije iz domačih virov 426
731 Prejete donacije iz tujine 427
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 231,00 -231,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430

realizacija 
2015

absolutni 
odmik glede 

na načrt

členitev 
kontov naziv podskupine kontov

oznaka 
za AOP

znesek v EUR brez centov indeks načrt 
2015 / 

realizacija 
2015

načrt 2015



76 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

realizacija 
2015

absolutni 
odmik glede 

na načrt

členitev 
kontov naziv podskupine kontov

oznaka 
za AOP

znesek v EUR brez centov indeks načrt 
2015 / 

realizacija 
2015

načrt 2015

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436) 431 3.300,00 3.457,00 -157,00 95,46

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 3.300,00 2.600,00 700,00
del 7102 Prejete obresti 433
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436

II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 437 1.338.838,98 1.373.697,00 -34.858,02 97,46
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 1.335.539,00 1.373.322,00 -37.783,00 97,25
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446) 439 782.281,00 765.317,00 16.964,00 102,22

del 4000 Plače in dodatki 440 690.517,00 681.240,00 9.277,00 101,36
del 4001 Regres za letni dopust 441 5.392,00 4.654,00 738,00 115,86
del 4002 Povračila in nadomestila 442 56.468,00 46.061,00 10.407,00 122,59
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 6.729,00 10.187,00 -3.458,00 66,05
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.053,00 1.053,00 0,00 100,00
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 22.122,00 22.122,00 0,00 100,00

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452) 447 116.349,00 107.750,00 8.599,00 107,98

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 63.238,00 55.890,00 7.348,00 113,15
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 50.662,00 49.097,00 1.565,00 103,19
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 429,00 415,00 14,00 103,37
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 715,00 693,00 22,00 103,17

del 4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 452 1.305,00 1.655,00 -350,00 78,85
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 358.409,00 423.024,00 -64.615,00 84,73

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 162.039,00 207.015,00 -44.976,00 78,27
del 4021 Posebni material in storitve 455 9.558,00 20.670,00 -11.112,00 46,24
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 30.695,00 25.069,00 5.626,00 122,44
del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0,00 1.851,00 -1.851,00
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 42.285,00 33.519,00 8.766,00 126,15
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 72.081,00 69.871,00 2.210,00 103,16
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 4.970,00 3.698,00 1.272,00 134,40
del 4027 Kazni in odškodnine 461
del 4028 Davek na izplačane plače 462
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 36.781,00 61.331,00 -24.550,00 59,97

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

J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 78.500,00 77.231,00 1.269,00 101,64

4200 Nakup zgradb in prostorov 471
4201 Nakup prevoznih sredstev 472
4202 Nakup opreme 473 78.500,00 77.231,00 1.269,00 101,64
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478

4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 
inženiring 479

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484) 481 3.299,98 375,00 2.924,98 879,99

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 2.537,98 0,00 2.537,98

del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu 483 408,00 0,00 408,00

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 354,00 375,00 -21,00 94,40
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437) 485 0,00 0,00
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401) 486 296.300,98 51.356,00
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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 

 

 


