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1. VIZIJA IN POSLANSTVO INZ 

Inštitut za novejšo zgodovino je javni raziskovalni inštitut nacionalnega pomena, ki raziskuje 
razvoj slovenskega naroda in prostora v moderni dobi, upoštevaje vso kompleksnost 
zgodovinskega razvoja in vplive ter njegove povezave s širšim okoljem. Raziskovalna spoznanja 
dosega z znanstveno odličnostjo in strokovno kompetentnostjo. Z znanstvenim in strokovnim 
delom se vzpostavlja kot osrednja inštitucija za področje novejše zgodovine, razvija nove 
pristope in raziskovalna področja ter je prepoznavna v Sloveniji in v tujini. 

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. 

2. KRATKA PREDSTAVITEV INZ IN POUDARKI ZA LETO 2016 

2.1 Kratek opis INZ 

Inštitut za novejšo zgodovino je statusno javni raziskovalni zavod, ki deluje na področju 
zgodovinopisja moderne dobe, od srede 19. stoletja do današnjega dne. Organiziran je v dveh 
organizacijskih enotah, Znanstvenoraziskovalnem oddelku in Enoti uprave, v katero je 
vključena podenota Knjižnica. Raziskovalna skupina INZ šteje 22 članov. Člani raziskovalne 
skupine so vključeni v dve programski skupini in infrastrukturno skupino, ki je vodilna na 
področju digitalne humanistike. Poleg raziskovanja na področju zgodovinopisja Inštitut za 
novejšo zgodovino opravlja s tem povezane dejavnosti izdajanja znanstvenih knjig, za kar ima 
organizirano podenoto Založba INZ, ki izdaja dve seriji znanstvenih monografij in znanstveno 
revijo Prispevki za novejšo zgodovino.  

 

2.2 Osnovni podatki o raziskovalni dejavnosti INZ 

Število raziskovalnih projektov: 7 

Nosilec: 3 

Sodelujoči JRZ: 4 

Število raziskovalnih programov: 2 
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Pet najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme 

 

• Strežnik, 3 osebni računalniki, prenosni računalnik. 

 

Do pet najpomembnejših dosežkov INZ na področju znanosti: 

• Remec, Meta, Bakh, tobak in Venera : grehi in skušnjave v dolgem 19. stoletju, (Zbirka 
Razpoznavanja, 28). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016. 372 str., ilustr. 

• Čuček, Filip. Svoji k svojim : na poti k dokončni nacionalni razmejitvi na Spodnjem 
Štajerskem v 19. stoletju. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016. 198 str., ilustr.  

• Perovšek, Jurij (ur.), Godeša, Bojan (ur.). Between the House of Habsburg and Tito : a 
look at the Slovenian past 1861-1980. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: = Institute 
of Contemporary History, 2016 http://www.sistory.si/cdn/publikacije/36001-
37000/36073/ch06.html. 

• Lazarević, Žarko. Communist agriculture between ideological rigidity and economic 
rationality. V: SORIN, Radu (ur.), BUDEANCA, Cosmin (ur.). Countryside and communism 
in eastern europe : perceptions, attitudes, propaganda. Zürich: Lit Verlag, 2016, str. 228-
257. 

• Guštin, Damijan. Die deutsche Zwangsmobilisierung in Slowenien (1942-1945). V: STROH, 
Frédérich (ur.), QUADFLIEG, Peter M. (ur.). L'incorporation de force dans les territoires 
annexés par le IIIe Reich = Die Zwangsrekrutierung in den vom Dritten Reich annektierten 
Gebieten : 1939-1945, (Collection Les mondes germaniques). Strasbourg: Presses 
universitaires de Strasbourg, 2016, str. 87-98. 

 

Do trije najpomembnejši dogodki na inštitutu:  

• Mednarodna znanstvena konferenca »Borders and administrative legacy« / Meje in 
administrativna dediščina, 24.-26. november 2016. 

• Znanstvena konferenca "Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja«, 
15. in 16. junija 2016 

• Znanstvena konferenca »Starost - izziv historičnega raziskovanja«, 8. in 9. novembra 2016. 
 

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

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

Število patentov in inovacij: 0 

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

 

2.3 Osnovni finančni podatki 

Celotni prihodki: 1.321.622,44 EUR 
 
Celotni odhodki: 1.320.645,30 EUR 
 
Poslovni rezultat – presežek prihodkov nad odhodki: 977,14 EUR 
 
Delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti: 0,18 % 
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Delež prihodkov, pridobljenih v sodelovanju z gospodarstvom: 0,72 % 

 

2.4 Osnovni kadrovski podatki 

Število zaposlenih na dan 31.12.2016: 27 

Število raziskovalcev (zaposleni na dan 31.12.2016): 19 

Moški: 12 
Ženske: 7  

Število raziskovalcev vključenih v pedagoški proces: 11 

Raziskovalci Inštituta za novejšo zgodovino so sodelovali v izvajanju dodiplomskih, magistrskih 
in doktorskih programov Univerze v Ljubljani, Univerze v Novi Gorici, Univerze na Primorskem 
in Univerze v Mariboru. 

Število odličnih tujih uveljavljenih raziskovalcev gostujočih na JRZ: 0 

Število mladih raziskovalcev: 2 

 

2.5 Realizacija programa dela 

Realizacija programa dela v odstotku: 100 % 

 

2.6 Drugi poudarki 

Zveza zgodovinskih društev Slovenije je podelila mlademu raziskovalcu dr. Žigi Konciliji, ki se 
je usposabljal na Inštitutu za novejšo zgodovino, Nagrado Ervina Dolenca za zgodovinopisni 
prvenec za delo Politično sodstvo: sodni procesi na Slovenskem v dveh Jugoslavijah (Ljubljana 
2015).  

Dr. Jure Gašparič je bil z monografijo Izza parlamenta : zakulisje jugoslovanske skupščine 
1919-1941 (Ljubljana 2015) nominiran za nagrado Klio, ki jo podeljuje Zveza zgodovinskih 
društev Slovenije.  

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. Novi 
lastnik je ob prenosu prevzel obvezo, da Inštitutu zagotavlja v stavbi poslovne prostore za 5 
oziroma največ 10 let. Zato je Inštitut za novejšo zgodovino prisiljen iskati nove poslovne 
prostore. Ustanovitelj / resorno ministrstvo je seznanil INZ z možno namestitvijo inštituta v 2 
stavbah na lokaciji Privoz 11. 
 

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 
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Register raziskovalnih organizacij: 0501-001 

Matična številka: 5057116  
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3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH INŠTITUTA 

ZA NOVEJŠO ZGODOVINO 

 

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), 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: 

3.1.1 Zakoni: 
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A),  
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),  
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15), 
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 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 
in 68/16),  

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. 
US),  

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),  
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – 

ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I),  
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 

prečiščeno besedilo),  
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – 
ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15 in 
63/16 – ZDoh-2R),  

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – 
ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16),  

- Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), 
- Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list 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 – ZPSV-
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C, 97/01 – ZSDP-1, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – 
ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1),  

- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – 
ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15), 

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP),  

- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 
32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT),  

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – 
ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15), 

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),  

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11),  
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 
– ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-
1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),  

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15),  

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)  
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, 

št. 80/16), 
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v 

javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),  
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – 
ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15 in 
63/16 – ZDoh-2R). 

 3.1.2 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 (Uradni list 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, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 
90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16 in 84/16),  

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, 
št. 51/08, 91/08 in 113/09),  

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 
(Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08), 
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- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list 
RS, št. 85/10),  

- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06),  
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 

dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), 

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, 
št. 24/16),  

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),  

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16)  

- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna (Uradni list RS, št. 54/10),  

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),  

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16), 

- Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih 
in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15). 

 

3.1.3 Pravilniki: 
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16),  
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost 

(Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 – popr., 40/13, 20/14 in 41/15),  
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 – 

popr. in 5/17),  
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13 in 51/14), 
- Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in 

številu zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14, 52/14 in 88/16), 
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 86/08, 109/08 in 73/11), 
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega 

šolstva, znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 31/06), 
- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in 

tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, 
št. 106/05, 20/06, 65/06, 43/07, 28/09, 10/12 in 35/13),  

- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Uradni list RS, št. 53/16),  

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 
60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 
97/12 in 100/15),  
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- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 
100/15 in 84/16),  

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

zgodovino. 

 

3.1.4 Drugo: 
- Odlok o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Uradni 

list RS, št. 39/92, 65/99, 37/03, 11/06 in 47/11),  
- Statut Inštituta za novejšo zgodovino,  
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 

št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 
64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 
99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – 
KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15 in 88/16)  

- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 
40/12, 46/13, 95/14 in 91/15), 

- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 
5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 
107/00, 64/01, 84/01, 85/01 - popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13 in 106/15)  

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),  

- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, 
št. 43/11),  

- Letno poročilo za leto 2016 – navodila ministrstva (MIZŠ, 28. 12. 2016), 
- Program dela javnega zavoda Inštitut za novejšo zgodovino za obdobje 2014 – 2018,  
- Drzna Slovenija – raziskovalna strategija 2011-2020,  
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 

2016 (Uradni list RS, št. 91/15),  
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list 

RS, št. 39/99 in 40/99 – popr.), 
- Navodilo za pripravo poročila o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem - priloga 

(MIZŠ, 28. 12. 2016). 

Izhodišča za načrtovanje zastavljenih ciljev in aktivnosti so podane v Programu dela javnega 
zavoda Inštitut za novejšo zgodovino za obdobje 2014-2018. 

 

3.2 Dolgoročni cilji INZ 

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 



13 

dosega kvalitetne, evropskim merilom primerljive rezultate raziskovanja, pridobljeno 
znanje in spoznanja in dosežke pa posredovati strokovni javnosti doma in v tujini, 
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,  

• 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 2014-2018. 

 

3.3 Letni / kratkoročni cilji INZ 

Inštitut za novejšo zgodovino si je za leto 2016 zastavil kot poglavitne cilje: 

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

• da pridobi vsaj dva raziskovalna projekta pri ARRS in drugih financerjih, 
• da nadalje razvija tako vsebinsko kot tehnološko platformo spletnega portala Sistory, ki je 

osrednja točka infrastrukturnega programa, vključno z vključevanjem spletnega portala SI-
DIH,  

• da vodi mlade raziskovalce k uspešnemu zaključku usposabljanja, 
• da zagotovi uspešno spremljanje in prijavljanje na projektne razpise,  
• da posluje stabilno in zakonito, s presežkom prihodkov nad odhodki. 
 

3.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 

Raziskovalna dejavnost 

 

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 2016: dr. Žarko Lazarevič (vodja), dr. Dunja 
Dobaja, dr. Meta Remec, dr. Marta Rendla, dr. Andrej Studen, dr. Mojca Šorn, dr. 
Nina Vodopivec, dr. Jože Prinčič (upokojen sodelavec). 

Programska skupina se je, tako kot prejšnja leta, osredotočila na pomembno raziskovalno temo, 
ki je združevala vse raziskovalce v skupini. V letu 2016 smo se tako v programski skupini 
usmerili v proučevanje starosti kot historičnega raziskovalnega vprašanja. Čeprav gre za nekaj, 
kar je bilo in je ves čas med nami, pa zgodovinarji temu niso posvečali veliko pozornosti. Še 
največ so k poznavanju tega fenomena prispevali demografski zgodovinarji, ko so raziskovali, 
pojasnjevali in risali starostno strukturo prebivalstva. Starost smo kot historični raziskovalni 
fenomen predvideli že v zasnovi tekočega raziskovalnega programa. Raziskovalno temo 
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starosti, staranja in starostnikov opredeljujemo kot dinamično presečišče različnih družbenih 
pojavov gibanja rodnosti, umrljivosti, migracij, dolgoročne strukturiranosti prebivalstva, 
strukture vzdrževanega prebivalstva, socialno-varstvenih politik in njihove institucionalizacije, 
dela oziroma ekonomske aktivnosti, družbenih stroškov, družbene in medgeneracijske 
solidarnosti, nenazadnje tudi kot vprašanje prioritete vlaganja v človeški kapital, če naštejemo 
le nekatere ekonomske in socialne aspekte. Ko k temu priključimo še kategorije, ki jih 
združujemo pod sintagmo »kako misliti starost«, to je družbene koncepte ter percepcije 
starosti ali identitetne samorefleksije starostnikov v historični perspektivi, se nam odpre 
vprašanje kulturne zgodovine starosti in staranja v vsej slojevitosti. Človeško biološko bit 
uokvirja družbeni čas, kar pomeni, da je sama starost indikator zapletenih družbenih, 
ekonomskih in kulturno-historičnih pojavov ter razmerij. Ta razmerja niso samo antipod 
otroštvu oziroma dihotomična plat mladosti ali zrelih let, pač pa so precej več, so družbeno 
konstituirane spremenljivke v perspektivi kronografije in geografije, saj gredo prek atributov 
in kriterijev biološkega časa kot linearne črte med rojstvom in smrtjo. 

V tem paradigmatskem okviru so člani skupine raziskovalnemu postopku izpostavili različne 
vidike starosti in staranja kot družbenega pojava v dolgi dobi 19. in 20. stoletja, ki je osnovna 
časovna zamejitev raziskovalnega dela programske skupine. Raziskovalno delo je potekalo po 
posameznih tematizacijah, kot študije primerov širših družbenih in ekonomskih implikacij 
procesov biološkega staranja na ravni posameznikov in/ali družbe kot celote. V vsebinskem 
smislu je bilo raziskovalno delo skupine razdeljeno v tri zaokrožene tematike. V prvi so 
raziskovalci posegli na polje družbenih imaginacij in percepcij starosti in starostnikov kot 
družbenih konstruktov v dinamiki časa, ki gredo v historičnem loku prek bioloških determinant 
starosti in staranja. Na to so navezali tudi raziskovalno vprašanje spola ter družbenih razmerij 
staranja moških in žensk, kot dveh biološko enakih kategorij, a družbeno hierarhično in 
stigmatizacijsko različno opredeljenih. V drugem sklopu so proučevali dolgoročno gibanje 
deleža starejših v strukturi prebivalstva v odvisnosti od metodoloških opredelitev na primeru 
popisov prebivalstva. Logična izpeljava se je iztekla v obravnavo institucionalnih vidikov poti in 
načinov oskrbe starejših na primeru formalnih in neformalnih oblik, to se pravi na primere 
različnih ravni solidarnosti, družinske (preužitki) ali medgeneracijskih na ravni države (sodobni 
pokojninski sistemi) oziroma na ravni posebnih zavodov namenjenih starejšim (hiralnice, 
domovi za starejših občanov). V tretjem delu so nas zanimala vprašanja iz socialnega življenja 
starejših. Kot raziskovalna vprašanja smo raziskovali vsebine vlog in pomenov društev 
upokojencev kot (sindikalnih) organizacij za zastopanje parcialnih interesov starejših oziroma 
kot orodje za participacijo starejših v politično-ekonomskem prostoru, poleg tega pa smo 
raziskovalno problematizirali tudi društva upokojencev kot prostorov družbene integracije 
starejših na primeru posameznih podjetij. 

 

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

Člani programske skupine v letu 2016: dr. Jurij Perovšek (vodja), dr. Zdenko Čepič, 
dr. Filip Čuček, dr. Vida Deželak Barič, dr. Aleš Gabrič, dr. Jure Gašparič, dr. Bojan 
Godeša, dr. Damijan Guštin, dr. Jurij Hadalin, dr. Marko Zajc, mag. Tadeja 
Tominšek Čehulić, Marko Kupljen. 

Programska skupina, ki je v letu 2016 izvajala raziskovalni program Idejnopolitični in kulturni 
pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju, je, skladno z Letnim načrtom dela v letu 
2016, obdelala posamezne politične tabore skozi historično vertikalo različnih problemskih polj. 
Raziskovalne teme posameznega člana PS so zajemale nastanek političnega tabora oz. stranke, 
ki ju je obdeloval, njuno socialno sestavo, številčni obseg, ozemeljski obseg, težo v političnem 
prostoru, strankarsko združevanje oz. razdruževanje, udeležbo v predstavniških telesih in 
vladah in vpetost v družbeni prostor. Glede na razdelitev problemskih polj so člani programske 
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skupine razčlenili strukturni značaj slovenske politike pred oblikovanjem modernih političnih 
strank (in v tem okviru še proces narodnopolitičnega izoblikovanja (razmejitve) na Spodnjem 
Štajerskem v tem obdobju), vprašanje organizacijske strukture in razvoja katoliškega, 
liberalnega in marksističnega tabora na Slovenskem od 90. let 19. stoletja do druge svetovne 
vojne, politično, kadrovsko in gmotno oblikovanje odporniške organizacije med drugo svetovno 
vojno, političnoorganizacijski proces skozi katerega je KPS v letih 1943–1945 utemeljila 
prevzem oblasti po drugi vojni, vprašanje organizacijske strukture, kadrovske sestave ter 
družbene vloge KPS/ZKS v monističnem političnem sistemu po drugi svetovni vojni, vprašanje 
politične opozicije iz prvih povojnih let, t. i. intelektualne opozicije in disidentstva po letu 1945, 
delovanje predstavniških teles na območju današnje Slovenije (posebej socialističnih skupščin), 
delovanje ZKJ (in njenih slovenskih članov na mednarodnem področju (konkretno poljsko-
jugoslovanske partijske odnose), politični vidik oblikovanja slovenskega varnostnega in 
obrambnega sistema v letih 1990–1991, preobrazbo ZSMS v LDS v letih 1989–1990 in 
delovanje izvenparlamentarnih strank ter frakcij parlamentarnih strank po letu 1990. 

Raziskovalna spoznanja, pridobljena v letu 2016 pokažejo, da se je   idejnopolitična in 
socialnogospodarska struktura političnega življenja v slovenskem taboru pred oblikovanjem 
modernih strank konec 19. stoletja  navezovala na proces politične demokratizacije oziroma 
modernizacije v Avstriji, po razdelitvi slovenskega političnega prostora na katoliški, liberalni in 
marksistični idejnopolitični tabor, pa je temeljila v organizacijskih, političnih in 
socialnogospodarskih naporih, ki so jih v vsakem od njih namenili za svoj politični razvoj. 
Prednjačila je katoliška politika, ki je uspela svoj vpliv razširiti med vse sloje prebivalstva, 
medtem ko sta bili liberalna in marksistična zamejeni na mesta in trge oziroma industrijska 
središča. Katoliška in liberalna politika sta se na oblasti menjavali, teža pa je bila na katoliški 
strani. Stranke iz marksističnega tabora so bile najšibkejši politični dejavnik in so skromno 
participirale v najvišjih predstavniških in oblastnih organih. Imele so sorazmerno malo članov, 
kar se je najbolj pokazalo pri slovenskih komunistih. Ob ustanovitvi komunistične stranke na 
Slovenskem leta 1920 je le-ta štela okoli 12.000 članov, po prepovedi stranke leta 1921 v 
dvajsetih letih le nekaj deset, ob začetku druge svetovne vojne pa je KPS štela 1200 članov. 
Kljub številnim omejitvam pa je bil vpliv marksističnega tabora pomemben v delavskem gibanju. 

Med drugo svetovno vojno na Slovenskem se je odporniško gibanje že v njenem začetnem 
delu uspešno organiziralo (tudi gmotno), kar je pripomoglo k nagli uveljavitvi Osvobodilne 
fronte. KPS je nato v letih 1943–1945 uveljavila svojo monopolno vlogo in si na ta način 
zagotovila zanesljivo izhodišče za revolucionarni prevzem oblasti po vojni. V prvih mesecih po 
njenem zaključku je postopoma prevzemala nadzor nad državnimi in drugimi ustanovami, 
političnimi organizacijami ter društvi, z razmeščanjem kadrov po okrožjih pa je krepila nadzor 
tudi na terenu, medtem ko se je s sodnimi postopki, ki so med drugim imeli cilj iz odločanja 
izločiti predvojno elito in podržaviti privatno lastnino, partijska oblast krepila tudi na 
gospodarskem področju. KPS je organizacijsko postajala državna oblast oziroma se je le-ta 
kadrovsko podvajala s partijsko. Politično delovanje KPS/ZKS je temeljilo v nadrejenosti višjih 
organov nad nižjimi in tudi v nadrejenosti KPJ/ZKJ KPS/ZKS, saj se KPJ/ZKJ ni organizacijsko 
federalizirala kot se je dogajalo z državno organizacijo, pač pa je bila centralizirana. ZKS se je 
konec 80. let vsebinsko, ne pa organizacijsko osamosvojila, to pa je vodilo h kasnejšemu 
oblikovanju samostojne slovenske stranke komunistov ZKS-SDP. Skoraj do konca svoje 
monopolne oblasti je komunistična oblast spremljala oziroma  preganjala organizatorje 
potencialne opozicije v Sloveniji. Ob delovanju na notranjepolitičnem področju so bili 
jugoslovanski in slovenski komunisti dejavni tudi v stikih z drugimi komunističnimi strankami. 
Po vzpostavitvi večstrankarskega političnega sistema 1990 so se pogoji političnega delovanja 
spremenili. V novih političnih razmerah je prišlo do pretvorbe t. i. družbenopolitičnih organizacij 
iz prejšnjega političnega sistema v moderne politične stranke in oblikovanja novih političnih 
subjektov, kar pa, po ugotovitvah PS, ni pomenilo atomiziranja slovenskega političnega 
prostora, kot se sicer na splošno pojmuje. Spremenjene politične razmere so se odrazile tudi 
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pri obravnavi varnostnopolitičnih vprašanj, povezanih s slovensko osamosvojitvijo. Člani 
skupine so prispevali večino poglavij v monografsko publikacijo Between the Hause of 
Habsburg and Tito : a look at the Slovenian past 1861–1980. 

Člani programske skupine so sodelovali pri organizaciji dveh znanstvenih posvetovanj: Četrt 
stoletja Republike Slovenije – izzivi, dileme, pričakovanja in Odvetnik in oblast : dr. Igor Rosina 
(1900–1969), ki ju je organiziral inštitut. Skupina dejavno sodeluje v European Information 
and Research Network on Parliamentary History (dr. Jure Gašparič) in Conflict Studies Working 
Group (dr. Damijan Guštin). Člani PS so sodelovali kot referenti tudi na vrsti znanstvenih 
srečanj doma in v tujini.  

Člani programske skupine so za potrebe zastavljenih raziskovalnih tem pridobivali ustrezne 
podatke iz gradiva, hranjenega v Arhivu Republike Slovenije in Narodni in univerzitetni knjižnici 
v Ljubljani, Pokrajinskem arhivu Maribor, Arhivu Jugoslavije v Beogradu, Arhivu novejših 
dokumentov v Varšavi in knjižnicah Univerze v Varšavi. 

 

 

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

Člani programske skupine v letu 2016: 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, dr. Marta Rendla, mag. Tadeja Tominšek Čehulić, Neja 
Blaj Hribar. 

 

Infrastrukturna skupina je v letu 2016 pridobila in obdelali številne in raznolike vsebine / 
podatke, primerne za uporabo v raziskovalnem okolju, razvila spletne sisteme in orodja po 
najsodobnejših standardih, spremljala in implementirala metodologije in standarde, skladne z 
aktualnimi trendi oz. evropskimi smernicami, predstavljala nova znanja s področja digitalne 
humanistike v digitalnem raziskovalnem okolju in popularizirala slovensko digitalno 
humanistiko. 

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

Skupina je aktivno sodelovala na delovnih sestankih DARIAH-EU, v njegovih virtualnih 
kompetenčnih centrih, na letni konferenci DARIAH, ter delavnici Digital Arts and Humanities, 
v komiteju nacionalnih koordinatorjev in na generalni skupščini. 

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

Skupina je vzdrževala portala DARIAH-SI in SIDIH. Aktivno je sodelovala z raziskovalno 
infrastrukturo CLARIN. Skupaj s Slovenskim društvom za jezikovne tehnologije, Centrom za 
jezikovne vire in tehnologije UL in CLARIN.SI so njeni člani sodelovali pri programski zasnovi 
in izvedbi mednarodne konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika. V 
sodelovanju s Centrom za informacijsko modeliranje Univerze v Gradcu so vzpostavili testno 
obratovanje Fedora  repozitorija, Fedora odjemalca in Cirilo vmesnika na nacionalni ravni. 
Vzpostavili so stik z DARIAH-SR(bija). Izdelan je bil transkript dokumenta kot primer za oceno 
možnosti skupnega vsebinskega sodelovanja. 

C.  Zgodovina Slovenije – SIstory 

Končana nadgradnja sistema SIstory.si (verzija 3.0) je vnesla nove tehnološke prvine:  
vzpostavitev programske arhitekture z mikro storitvami za komuniciranje z odjemalci, 
organizacija novih vsebinskih sklopov, posodobitev metapodatkovne baze, prečiščenje 
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podatkov,  postavitev novega iskalnika, vzpostavitev handle unikatnega identifikatorja in 
izdelava postopka dolgotrajnega ohranjanja raziskovalnih podatkov in kulturne dediščine. 
Hkrati je bila povečana kapaciteta diskovnega polja SIstory2 z 500 na 800 MB. Za povečanje 
varnosti je bil začet projekt za arhiviranje na oddaljeni lokaciji. 

o Digitalizacija in spletna objava gradiv  
V matični ustanovi in z zunanjim izvajalcem je bilo skeniranih in na portalu SIstory objavljenih 
42.200 strani analognih gradiv. Večji sklopi: Poročevalec (1975-1996) in stenografski zapisi 
kranjskega deželnega zbora (1870-1874). S partnerskim projektom z NUK in Dokumentacijo 
Dela je bilo pridobljeno za interno uporabo digitalno gradivo Delo 1989-1993. Portal je pridobil 
269.000 strani digitaliziranega gradiva iz projekta Zgodovinskega arhiva Ljubljana in 
FamilySearch, za katerega so bili izdelani postopki dodajanja vsebinskih metapodatkov, 
dolgoročne hrambe v v Archivematici in pretvorbe za uvoz v orodje za transkribiranje 
historičnih demografskih podatkov in kot publikacije na portalu SIstory. 

o Video vsebine: Dodanih je bilo 200 ur posnetkov.  

o E-publikacije in e-znanstvene izdaje 

Tehnično je bil izdelan in objavljen e-zbornik Between the House of Habsburg and Tito. A Look 
at the Slovenian Past 1861-1980. Prav tako so bili izdelani testni XSLT stili za preizkus 
funkcionalnosti repozitorija Fedora Commons in Java vmesnika Cirilo. Za vsa novopridobljena 
gradiva je bil urejen avtorsko-pravni vidik za spletno objavo, digitalizirana gradiva so bila 
standardizirana in metapodatkovno inventarizirana (1357 enot oz. 20.000 standardiziranih 
vpisov), 

 Podatkovne baze: 

• Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju RS med 2. svetovno vojno in neposredno po 
njej:  

Skupina je skrbela za vzdrževanje in ažuriranje baze z dodatnimi podatki, ki jih je povečini 
posredovala zainteresirana javnost. Za zaprošena posredovanja podatkov so bili izvedene 
ekstrakcije podatkov in izdelane analize. Članici skupine sta v obliki nastopa tudi predstavili 
rezultate na znanstvenem posvetovanju.  

• Zgodovinarski indeks citiranosti / Slovenski indeks citiranosti. 
Harmonizirani so bili v bazo vpisani podatki avtorjev citiranih del od črke S do Ž (za 4.497 
oseb).  

• Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931 
Pridobljeno je bilo digitalizirano gradivo v obsegu 269.000 slik iz projekta ZAL in FamilySearch. 
Podatke iz popisov prebivalstva v Ljubljani let 1921 in 1931 so člani skupine transkribirali za 
33.236 oseb. Analize pridobljenih podatkov so predstavili v obliki delnih rezultatov tudi na 
znanstvenih konferencah Starost - izzivi historičnega raziskovanja in Jezikoslovne tehnologije 
in digitalna humanistika.  

• Sejni zapisi izvršnih in zakonodajnih teles, Slovenija:  
Korpus sejnih zapisov sej ZZD SRS 1990-1992 je bil dopolnjen z dodano XML podatkovno bazo 
poslancev in ostalih govornikov ter s tematskim kazalom, dopolnjeni so bili postopki in izdelani 
programski moduli za označevanje govorov sej DZ po letu 1990 skladno s smernicami TEI. 
Besedila sejnih zapisov vseh teles 1990-1992 (cca. 13 milijonov besed) so člani uredili, besedila 
kodirali in izdelali XSLT stile za pretvorbo SlovParl korpusa v zapis primeren za naknadno 
avtomatsko jezikovno označevanje. Delni rezultati opravljenega dela so bili predstavljeni na 
simpoziju Četrt stoletja Republike Slovenije. 
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• Programi slovenskih političnih organizacij 1890–1918:  
Izdelan in objavljen je bil e-zbornika virov Programi slovenskih političnih strank, organizacij in 
društev v letih 1890–1918: pregled k slovenski politični zgodovini.  

• Zbiranje podatkov o vojaških žrtvah 1. svetovne vojne na Slovenskem: 
Pregledane in urejane so bile partnerske regionalne baze, vzpostavljene in urejane skupne 
mape za deljenje podatkov med partnerji. Iz vira Verlustliste so bili izpisani podatki o 6.879 
padlih vojakih, tako da baza v celoti šteje 8.117 oseb. Za uvoz podatkov sta bila urejana XML 
dokumenta z dvema seznamoma padlih vojakov 47. polka (3.628 oseb) iz knjige Das steirische 
Infanterieregiment Nr. 47 im Weltkrieg. Pomemben pripomoček bo krajevni identifikator oseb, 
zato je bil izdelan iskalnik po zbirki Krajevna imena na Slovenskem, kodiran krajevni repertorij 
iz leta 1910 za Štajersko, Kranjsko, Koroško in Primorsko (kodiranje podatkov o političnih 
okrajih, sodnih okrajih, občinah, krajih in krajevnih delih) in vzpostavljen direktorij za 
prepisovanje iz krajevnega repertorija iz Splošnega pregleda Dravske banovine: II. 

 

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). 

Leto 2016 je bilo v znamenju raziskovanja razmerja med ideološko oz. diskurzivno razsežnostjo 
mejnih rek in okoljsko-zgodovinsko in socialno-geografsko razsežnostjo. Velika pozornost je 
bila namenjena vodenju mikrozgodovinskih študij izbranih odsekov mejnih rek. Operativni cilj 
dela v 2016 je bil izdelava posameznih mikrozgodovinskih študij in objava predstavitev delnih 
rezultatov.  

Posameznim mejnim problemom sta se z zgodovinske strani najbolj posvetila dr. Filip Čuček 
in dr. Aleš Gabrič. Dr. Filip Čuček se je osredinil na vprašanje slovensko-hrvaških mejnih rek v 
19. stol., kjer je raziskoval povezovalno in razdvojevalno vlogo reke v življenju obmejnega 
prebivalstva na podlagi arhivskega gradiva (Steiermärkisches Landesarchiv, Österreichisches 
Staatsarchiv Wien) in relevantnega časopisnega gradiva. Svoje izsledke je objavil v prispevku 
K problematiki štajersko-hrvaške dravske meje konec 18. stoletju, prav tako pa je s prispevkom 
Regulacija štajersko-hrvaške meje na Dravi v 18. in zgodnjem 19. stoletju sodeloval tudi na 
mednarodni konferenci Meje in administrativna dediščina. Dr. Aleš Gabrič pa je poleg že prej 
evidentiranega gradiva pregledoval še neuporabljene arhivske vire iz Pokrajinskega arhiva 
Koper, ki se nanašajo na premikanje meje leta 1955 pri Gradinu. Zbrano gradivo iz fondov 
ljudskih odborov Gradin in okrajnega ljudskega odbora Koper je uporabil tudi za referat na 
simpoziju Meje in administrativna dediščina, ki je potekala v okviru tega projekta Inštituta za 
novejšo zgodovino v Ljubljani. Raziskovalec se je osredotočil na točko, kjer je prišlo v okviru 
Jugoslavije do edine spremembe meje med Slovenijo in Hrvaško, ki je potekala na ustavno 
predpisani način. Kljub temu, da je spreminjanje meje med republikama potekalo miren in 
dogovorni način, ob koncu tudi z jasno izraženo večinsko voljo tamkaj živečega prebivalstva, 
so vsakokratne spremembe povzročile nevšečnosti ljudem ob meji. Raziskovalec je zato 
opozoril tudi na dejstvo, da lahko tudi spreminjanje notranje meje v državi povzroči težave in 
prekine nekatere tradicionalno utečene poti oskrbovanja prebivalstva. 

Glede na to, da je bilo obdobje med in neposredno po drugi svetovni vojni obdobje 
rekonstrukcij meja v našem prostoru, gre tudi za obdobje, ko reke izgubljajo/dobivajo status 
mejnih rek. Dr. Bojan Godeša se je posvetil vprašanju pomena ti. ”naravnih meja” na 
organizacijo upravno-politične razdelitve slovenskega ozemlja med drugo svetovno vojno. Dr. 
Nevenka Troha je raziskovala vlogo reke Mirne v Istri v tem obdobju, dr. Zdenko Čepič pa je 
med raziskovanjem obmejnega območja Međimurja med drugo svetovno vojno prišel do 
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ugotovitve, da predstavlja zanimivo študijo primera problematika meje na Muri v času druge 
svetovne vojne med okupatorskima državama, Nemčijo in Madžarsko. Dr. Marko Zajc se je 
ukvarjal predvsem z vodenjem projekta in usklajevanjem zgodovinopisnega in geografskega 
dela projektne skupine. Raziskoval je razmerja med ideološko oz. diskurzivno razsežnostjo 
mejnih rek in okoljsko-zgodovinsko in socialno-geografsko razsežnostjo. Da bi lažje umestil 
problematiko mejnih rek v današnjem slovenskem prostoru v kontekst globalne zgodovine, je 
(v sodelovanju s članom projektne skupine geografom dr. Matijo Zornom) študiral tudi 
literaturo o mejnih rekah po svetu z namenom da bi projekt pridobil komparativne in 
transnacionalne perspektive. 

Sodelujoči geografi so se posvetili dvema okoljsko-zgodovinskima temama: dvolastništvu in 
spremembi rabe tal ob mejnih rekah. Z uporabo zgodovinskega (jožefinski vojaški zemljevid in 
franciscejski kataster) in sodobnega kartografskega gradiva ter natančnega digitalnega modela 
reliefa, so analizirali dinamiko spreminjanja rečnega toka več režimsko in hidrogeografsko 
različnih slovenskih mejnih rek, ter izdelali zemljevide spreminjanja teh vodotokov v zadnjih 
dveh stoletjih. Reke so naravnogeografske ločnice, ki zaradi prestavljanja rečnih strug 
otežujejo trajno administrativno razmejitev, še posebej v ravninskih območjih, kjer reke 
pogosto poplavljajo. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je nekoč notranja (manj pomembna) 
meja med Slovenijo in Hrvaško postala pomembna meddržavna meja, katere dobre dve petini 
poteka ravno po rekah (Drava, Sotla, Kolpa, Dragonja itd.). 

Projekt je v letu 2016 prešel v sklepno fazo, zato je bilo veliko pozornosti posvečeno teoretski 
utemeljitvi pomena mejnih rek za zgodovino administrativnih in političnih meja, da bi sodelavci 
lahko v letu 2017 izdelali in objavili končne rezultate projekta. V ta namen so že spomladi 2016 
pričeli s pripravljanjem mednarodne konference z naslovom Borders and Administrative Legacy,  
ki je bila izvedena v novembru 2016. Večina sodelujočih – poleg šestih projektnih sodelavcev 
- je bila tujih raziskovalcev. Glavni govorec na konferenci je bil prof. dr. Emmanuel Brunet-
Jailly, ena izmed največjih avtoritet na področju raziskovanja meja na svetu. Načrtovane so 
objave prispevkov v treh znanstvenih revijah. 

 

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  

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. 
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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. Albert Bing. 

Delo v okviru bilateralnega projekta, ki se je zaključil s koncem 2015, je potekalo v pripravah 
na izdajo tematskega zbornika, ki je konec leta izšel pri Založbi INZ. 

 

Knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino 

Vodja: Igor Zemljič 
V letu 2016 je bila knjižnica odprta 252 delovnih dni. 
 

Nabava gradiva: 
V knjižnici je bilo leta 2016 vpisanih 1846 novih knjižnih naslovov (leta 2015 706) v 1944 (leto 
prej 838) zvezkih in 115 naslovov revij v 197 zvezkih (lani 96 naslovov v 150 zvezkih). 
Nadpovprečno velik prirast je posledica številnih darov (obsežni Kline, Križnar, Ferenc), ki so 
bili pregledani in manjkajoči uvrščeni v knjižnični fond. Zelo pomembna pridobitev je bil tudi 
prejem 622 disertacij in diplom (172 disertacij in 450 diplom) iz oddelka za zgodovino Filozofske 
fakultete v Ljubljani.  

 
Pregled inventariziranega gradiva v letu 2016 (izvodi): 

  Monografske 
publikacije 

Serijske 
publikacije 

 

Skupaj 

Nakup 389 51 440 
Zamena 112 48 160 
Dar 1373 33 1406 
Lastne izd. 22 15 37 
Stari fond 57 3 60 
Skupaj 1953 150 2103 
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S tem je bila presežena dosedanja povprečna letna nabava gradiva. Fond »Ritterjeve knjižnice« 
je bil v skladiščnih prostorih razporejen po področjih in grobo analiziran za bodočo ureditev. 
 

31. decembra 2016 je tako celoten inventariziran fond Knjižnice INZ obsegal: 
 

Knjige Disertacije /elaborati Serijske publikacije Neknjižno gradivo Skupaj 
39.959 

 
388 10.507 17 49.838 

 
II. Izposoja 
V letu 2016 je bilo v knjižnici na novo vpisanih 98 (v letu 2015 106). Tako je bilo vpisanih 458 
aktivnih članov (lepo poprej 446). 
V letu 2016 je knjižnica zabeležila 2.734 obiskov (lani 2.750). V to število niso všteti delavci 
INZ, ki so izposojali revije in knjige v pisarno ali v čitalnico. V letu 2016 so si obiskovalci - 
evidentirano v COBISS-u - izposodili 2235 (lani 2648 knjig) in 413 revij (lani 420).  
V medknjižnični izposoji je knjižnica izposodila 72 knjig iz raznih knjižnic po Sloveniji (brez NUK 
in KOŽ) in 9 iz tujine, sama pa je drugim institucijam izposodila 77 knjig. 
 
Strokovno delo: 
COBISS: V bazo COBISS so delavci Knjižnice INZ do začetka leta 2016 vnesla že 25.094 
bibliografskih zapisov (do lani 23.478) naslovov bibliografskih enot. V letu 2016 so v vzajemni 
bazi COBIB kreirali 374 bibliografskih enot (skupaj z OCLC 536), iz nje pa so prevzeli 667 
zapisov.  
 
VEZAVA: Avgusta 2016 je bilo predano knjigovezoma 64 letnikov lanskih časopisov in nekaj 
starejših serijskih publikacij (Iskra 1977-1984, Zaveza, Sij slovenske svobode 1969-1980) in 
50  knjig. Preslikanih in vezanih knjig za interno uporabo je bilo 12.  
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Založba Inštituta za novejšo zgodovino 

Odgovorni urednik: dr. Aleš Gabrič 

Uredništvo je v letu 2016 prejelo več predlogov za izdaje znanstvenih monografij, saj v zadnjih 
letih zelo narašča interes znanstvenikov za objavo monografij pri Založbi INZ. Vzrok gre 
verjetno iskati v naraščanju števila izdaj, ugledu, ki ga je z nagrajenimi deli založba dosegla, 
in lični oblikovni plati izdaj Založbe INZ. V program pa jih je bilo sprejeto in objavljenih devet, 
kar je rekordno število izdaj Inštituta za novejšo zgodovino v enem letu. Ker je bilo treba dolgo 
čakati na rezultate razpisa Javne agencije za raziskovano dejavnost Republike Slovenije za 
sofinanciranje izdajanje znanstvenih monografij v letu 2016, so nekatere knjige izšle šele v 
začetku leta 2017. 
Za razliko od prejšnjih let sta bili vlogi za sofinanciranje dveh knjig s strani Javne agencije za 
raziskovano dejavnost Republike Slovenije zavrnjeni, vendar ne zaradi premajhnega števila 
doseženih točk, saj so predlogi po tej plati ustrezali kriterijem agencije. Vzrok za zavrnitev je 
bila nova interpretacija pravilnika glede ugotavljanja avtorstva znanstvenih monografij z več 
avtorji. Ena od dveh zavrnjenih knjig je bila nato izdana brez subvencije, druga pa je bila v 
dogovoru z urednikom prestavljena v leto 2017 in naj bi izšla kot elektronska knjiga. 

 

Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones  

V programu za leto 2016 so izšle tri znanstvene monografije, od tega dve raziskovalcev z 
inštituta in ena raziskovalke iz druge znanstvene ustanove. Pri monografijah raziskovalcev z 
Inštituta gre za po eno delo iz vsake programske skupine. Vse knjige so natisnjene v 300 
izvodih.  
 
Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 27: Marjetka Rangus: Parlamentarne prakse 
socialistične Jugoslavije : v iskanju ravnotežja med skupščinskim sistemom in 
parlamentarizmom  
Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones 28 Meta Remec: Bakh, tobak in Venera : grehi in 
skušnjave v dolgem 19. stoletju 
Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 29: Filip Čuček: Svoji k svojim : na poti k dokončni 
nacionalni razmejitvi na spodnjem Štajerskem v 19. stoletju 

 

Zbirka Vpogledi 
V zbirki so v letu 2015 izšle štiri knjige, vse v nakladi 300 izvodov. 
Zbirka Vpogledi 13: Andrej Studen (ur.): Od prvih oglasov do interneta   
Zbirka Vpogledi 14: Jurij Perovšek in Bojan Godeša (ur.): Between the House of Habsburg and 
Tito  
Zbirka Vpogledi 15: Žarko Lazarević in Aleš Gabrič (ur.): Slovenci in Bolgari med zahodnimi in 
vzhodnimi vplivi 
Zbirka Vpogledi 16: Aleksander Lorenčič in Željko Oset (ur.): Regionalni vidiki tranzicije  

 

Izven zbirk sta izšli dve knjigi. Prva je rezultat posveta na Inštitutu za novejšo zgodovino. 
Druga pa je objavljena v soizdajateljstvu z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije. 
Jure Gašparič (ur.) in Mojca Šorn (ur.): Četrt stoletja republike Slovenije – izzivi, dileme, 
pričakovanja 
Dragica Čeč (ur.) in Branko Šuštar (ur.): Socialna in kulturna zgodovina hrane  

 

Finančno poročilo zajema sredstva sofinancerjev in odhodke za izdajo knjig. Pri slednjih so 
v seštevku upoštevani izdatki, ki jih kot upravičene priznava ARRS: tisk, oblikovanje, 
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naslovnica, lektoriranje in prevajanje povzetkov. Pri tem torej niso všteti uredniški honorarji za 
urednike, izplačani na temelju avtorskih pogodb. 
 

 Prihodki Odhodki Strošek INZ 
ob izidu 

Delež 
sofinancerjev 

Razpoznavanja 27 2.341,63 4.099,15 1.757,52 57,12 % 

Razpoznavanja 28 2.247,97 3.844,38 1.596,41 58,47 % 

Razpoznavanja 29 1.030,32 2.924,09 1.893,77 35,24 % 

Vpogledi 13 0,00 3.325,44 3.324,44 0 % 

Vpogledi 14 2.622,63 3.242,87 620,24 80,87 % 

Vpogledi 15 2.341,63 5.740,82 3.399,19 40,79 % 

Vpogledi 16 1.217,65 2.585,58 1.367,93 47,09 % 

Četrt stoletja Republike 
Slovenije 

0,00 3.287,05 3.287,05 0 % 

Socialna in kulturna zgod. 
hrane 

3.243,66 3.243,66 0,00 100 % 

Skupaj 12.703,86 32.293,04 19.589,18  

Del izdatkov, ki nastaja z izdajo knjig, se povrne z njihovo prodajo. Ta je bila v letu 2016 – 
tako kot število izdanih knjig – rekordna, saj je znašala 6.871,67 evrov (48 % več kot v 
prejšnjem letu). 
 

Prispevki za novejšo zgodovino 

Glavni in odgovorni urednik: dr. Jure Gašparič, uredništvo 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 Graz), dr. L'uboš Kačírek (Filozofska fakulteta Univerze 
Komenskega Bratislava), dr. Zdenko Radelič (Hrvatski institut za povijest Zagreb).  

Uredništvo, ki je svoj mandat nastopilo sredi leta 2015, je v letu 2016 ostalo v nespremenjeni 
sestavi. Uredniško in izdajateljsko delo potekalo v skladu z načrti. Uredništvo je objavilo tri 
številke Prispevkov za novejšo zgodovino v skupnem obsegu 620 strani. Vsega skupaj je bilo 
objavljenih 29 znanstvenih razprav v različnih jezikih, en prispevek iz rubrike Historična 
dokumentacija, dva zapisa, štirje jubilejni zapisi, 11 ocen knjig in eno konferenčno poročilo. 
Prva številka je vsebovala tematski blok o španski državljanski vojni, tretja je bilo v skladu z 
uredniško politiko v celoti tematska – posvečena 25. obletnici samostojne države (Quarter of 
a Century of the Republic of Slovenia). Urednikovanje in recenziranje preko sistema OJS je 
dobro potekalo, ravno tako digitalno objavljanje v html različici (ojs.inz.si); še največ težav 
povzroča neodzivnost ali slaba odzivnost recenzentov znanstvenih razprav. V splošnem 
uredništvo ugotavlja, da je uvedba digitalnega objavljanja v formatu html naletelo na dober 
odmev, smiselna pa se zdi tudi uvedba ene angleške številke. Finančno poslovanje je bilo 
stabilno. Uredništvo se je še naprej potegovalo za uvrstitev revije v ustrezne baze.  
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Znanstveni in strokovni sestanki 

Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov 

V letu 2016 je Inštitut za novejšo zgodovino pripravil štiri znanstvene konference, od katerih 
je bila najzahtevnejša mednarodna konferenca Meje in administrativna dediščina; tri je 
organiziral sam, eno pa v sodelovanju z drugimi inštitucijami. 

Znanstveni simpozij Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja, 15. in 16. 
junija 2016. Vodja programskega in organizacijskega odbora je bil dr. Jure Gašparič, člana dr. 
Jurij Hadalin in dr. Mojca Šorn. 

Mednarodna znanstvena konferenca Borders and Administrative Legacy / Meje in 
administrativna dediščina, 24. – 26. november 2016, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. 
Vodja programskega in organizacijskega odbora je bil dr. Marko Zajc, člana programskega 
odbora dr. Jernej Kosi, dr. Zdenko Čepič, člana organizacijskega odbora dr. Jurij Hadalin in 
Neja Blaj Hribar. 

Znanstveni simpozij Starost - izziv historičnega raziskovanja, 8. – 9. novembra 2016, Ljubljana. 
Vodja programskega odbora je bil Žarko Lazarevič, člana Meta Remec in Mojca Šorn, člani 
organizacijskega odbora so bili Neja Blaj Hribar, Meta Remec in Mojca Šorn. 

Znanstveni simpozij "Odvetnik in oblast - dr. Igor Rosina (1900-1969), ", ki sta ga organizirala 
Inštitut za novejšo zgodovino in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z 
Odvetniško zbornico Slovenije v Ljubljani, 10. novembra 2016. Vodja programskega in 
organizacijskega odbora je bil dr. Jure Gašparič, člana dr. Filip Čuček in prof. dr. Katja Škrubej 
(PF UL). 

Dr. Andrej Pančur je bil član predsedstva programskega odbora, dr. Jurij Hadalin član 
programskega odbora, dr. Mojca Šorn članica organizacijskega odbora konference 
Jezikoslovne tehnologije in digitalna humanistika, ki so ga organizirali Slovensko društvo za 
jezikoslovne tehnologije, Center za jezikoslovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, 
CLARIN.SI in DARIAH-SI, in je potekal na Filozofski fakultete Univerze v Ljubljani med 29. 
septembrom in 1. oktobrom 2016. 

Dr. Žarko Lazarević je bil član programskega odbora znanstvenega sestanka "O mojstrih in 
muzi" : ob stoletnici rojstva zgodovinarjev Boga Grafenauerja in Ferda Gestrina, , ki je potekal 
v Veliki dvorani SAZU v Ljubljani 6. decembra 2016. 

Dr. Jurij Perovšek je bil član znanstvenega in organizacijskega odbora mednarodnega 
znanstvenega simpozija Župani Maribora in Ljubljane (1850–1941) v evropski perspektivi, ki 
je potekal v Mariboru od 5.–7. decembra 2016. 

Nastopi na znanstvenih in strokovnih sestankih 

Sodelavci Inštituta so se v letu 2016 udeležili 34 znanstvenih in strokovnih posvetovanj, na 
katerih so predstavili skupaj 66 referatov in drugih prispevkov. 12 sestankov in strokovnih 
posvetovanj je bilo v tujini in 22 v Sloveniji; polovica od njih so bile mednarodne znanstvene 
in strokovne konference. 

Znanstveni sestanki v Sloveniji 

Znanstveni simpozij "Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja", 
ki je potekal na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani 15. in 16. junija 2016 

Čepič, Zdenko. Pred tem - nastajanje slovenske državnosti pred samostojno državo 

Gašparič, Jure. Pisati politično zgodovino Republike Slovenije  
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Godeša, Bojan, Namesto sprave kulturni boj : mesto druge svetovne vojne v slovenski družbi 
po osamosvojitvi 

Guštin, Damijan. Varnost in obramba Republike Slovenije - dileme in rešitve Hadalin Jurij. 
Nezaželena dediščina?: historiografski diskurz o (drugi) Jugoslaviji 

Pančur, Andrej, Šorn, Mojca, Digitalni pristop k parlamentarni zgodovini : uporaba gradiva 
Državnega zbora v digitalni humanistiki 

Perovšek, Jurij, Kaj reči? 

 

Znanstveni simpozij Starost - izziv historičnega raziskovanja, ki ga je organiziral Inštitut 
za novejšo zgodovino v Ljubljani. Ljubljana 8. in 9. novembra 2016 

Lazarević, Žarko, Starost - izzivi historičnega raziskovanja 

Remec, Meta, Začetki pokojninskega zavarovanja kmetov: od preužitka do zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Dobaja, Dunja, Delovanje Društva državnih upokojencev za Dravsko banovino v Ljubljani v 
letih 1936-1941 

Pančur, Andrej. Družinske in bivanjske razmere starostnikov : analiza popisa prebivalstva 
občine Bela Cerkev 1869 

Šorn, Mojca, "Nikakor ne smemo pozabiti na naše upokojence" : odnos med zaposlenimi v 
Dekorativni in Pletenini ter njihovimi upokojenci  

Studen, Andrej. Stari, onemogli, neozdravljivo bolni : nekaj paberkov iz zgodovine hiralnice 
Vojnik (1892-1959) 

 

Znanstvena konferenca Jezikoslovne tehnologije in digitalna humanistika, ki so ga 
organizirali Slovensko društvo za jezikoslovne tehnologije, Center za jezikoslovne vire in 
tehnologije Univerze v Ljubljani, CLARIN.SI in DARIAH-SI, in je potekal na Filozofski fakultete 
Univerze v Ljubljani med 29. 9. in 1. 10. 2016 

Pančur, Andrej. Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931 : Orodje za transkribiranje historičnih 
demografskih podatkov 

Pančur, Andrej, Rožman, Bogomir, Dolgotrajno ohranjanje raziskovalnih podatkov v manjših 
raziskovalnih infrastrukturah : uporaba odprtokodne aplikacije Archivematica :  

Pančur, Andrej, Označevanje zbirke zapisnikov sej slovenskega parlamenta s smernicami TEI 

 

Znanstveni sestanek "O mojstrih in muzi" : ob stoletnici rojstva zgodovinarjev Boga 
Grafenauerja in Ferda Gestrina, Ljubljana, SAZU, Velika dvorana, 6. dec. 2016 

Godeša, Bojan, Grafenauer in Gestrin - posegi v zgodovino 20. stoletja 

Lazarević, Žarko. Konteksti ekonomskega zgodovinopisja - primeri iz opusa Ferda Gestrina in 
Boga Grafenauerja 

Gabrič, Aleš. Grafenauer in Gestrin v vodstvu Slovenske matice 

 

Mednarodna delavnica Integrating income sources in peasant economies: Evidence 
and research questions from Slovenia, Italy and Japan, ki jo v Kopru organizirala 
fakulteta za humanistiko Univerze na Primorskem 26. februarja 2016. 
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Lazarević, Žarko, Peasants economy in interwar Slovenia – politics of income diversification. 

 

Znanstveni simpozij "Odvetnik in oblast - dr. Igor Rosina (1900-1969)", ki sta ga 
organizirala Inštitut za novejšo zgodovino in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v 
sodelovanju z Odvetniško zbornico Slovenije v Ljubljani, 10. novembra 2016 

Čuček, Filip, Oris življenja, dela in obdobja Frana Rosine, očeta Igorja Rosine 

Gabrič, Aleš. Igor Rosina v očeh povojne oblasti 

Gašparič, Jure. Igor Rosina v tridesetih letih 

Godeša, Bojan, Igor Rosina in vprašanje politične legalitete v času okupacije 1941-1945 

Guštin, Damijan. Igor Rosina, sodelavec Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in 
njihovih pomagačev 

Perovšek, Jurij, Socialnogospodarski, idejni in narodnopolitični nazori Igorja Rosine v dvajsetih 
letih 

 

Simpozij o "Idrijskih kapljah", ki so ga organizirale Knjižnica Idrija, Mestni muzej Idrija in 
Gimnazija Jurija Vege v Idriji, 12. aprila 2016 

Gabrič, Aleš. Izzivi sodobnosti in izzivanje politične okostenelosti 

 

Simpozij v organizaciji Slovenskega gledališkega inštituta in Raziskovalnega programa UL 
AGRFT v sodelovanju s Festivalom Borštnikovo srečanje, 20. oktobra 2016 

Gabrič, Aleš. Zadnja desetletja Dramatičnega društva in njegova likvidacija leta 1948 

 

Znanstveni simpozij Franc Jožef in njegovo stoletje 1830-1916, ki ga je organiziral 
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU v Ljubljani, 18. aprila 2016 

Čuček, Filip. Mladost cesarja Franca Jožefa 1830-1848(51) 

 

Znanstveni simpozij Kulturniška opozicija v socialistični Jugoslaviji, v okviru Tedna 
Univerze v Novi Gorici. Nova Gorica, 3. oktobra 2016. 

Godeša, Bojan,  Pogled jugoslovanske "pozicije" na vprašanje narodne sprave v 80. letih 

Zajc, Marko, Jugoslovanstvo v zgodnjih osemdesetih : slovenski primer  

 

Mednarodna znanstvena konferenca "Mednarodni in transnacionalni vidiki 
jugoslovanske krize in nastanka držav naslednic SFRJ, 1980-1992", ki jo je 
organiziralo Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem in Inštitut za 
zgodovinske študije v Kopru 9. in 10. novembra 2016 

Zajc, Marko, Samoumeščanje slovenskih intelektualcev v simbolno geografijo Evrope v 
osemdesetih letih 
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Znanstveni posvet Obmejni fašizem - kulturna in socialna zgodovina, ki ga je 
organiziralo Znanstvenoraziskovalno središče Univerze na Primorskem, Koper, 20. in 21. junija 
2016 

Godeša, Bojan. Obmejni fašizem v času druge svetovne vojne 

Mlakar, Boris, Fašistična stranka na Primorskem v 30. letih 20. stoletja in poskus predstavitve 
njenega slovenskega članstva 

 

16. letna konferenca 16th Annual Conference of the Euro-Atlantic Conflict Studies Working 
Group of the Partnership for Peace Consortium of Defence Academies and Security Studies 
Institutes "Veterans and Society, Demobilisation and Reintegration of ex-Combatant 
trough History«, ki so jo organizirali Vojaški muzej Slovenske vojske, Inštitut za novejšo 
zgodovino in Office of Veterans and War Victims of Republic of France v Ljubljani med 4. in 7. 
julijem 2016 

Guštin, Damijan, Four generation of Veterans in Slovenia 

 

Mednarodna znanstvena konferenca Raziskovanje slovenskega izseljenstva : novi 
pristopi in vsebine : ob 30-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, 
ki jo je v Ljubljani organiziral Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU 21. 
oktobra 2016. 

Lazarević, Žarko. Migracije in ekonomske interakcije 

 

Mednarodni znanstveni simpozij »Župani Maribora in Ljubljane (1850–1941) v evropski 
perspektivi«, ki so ga organizirali Oddelek za zgodovino FF, Univerze v Mariboru, 
Zgodovinsko društvo Dr. Franc Kovačič in Univerzitetna knjižnica Maribor v Mariboru med 5. in 
7. decembrom 2016. 

Perovšek, Jurij. Ljubljanski župan in predsednik mestne občine Ljubljana dr. Dinko Puc (1927–
1935) 

Gašparič, Jure. Dr. Juro Adlešič, župan "velike Ljubljane"  

Gašparič, Jure. "Mene so potolažili s tem, da so mi zagotovili županstvo." 

Perovšek, Jurij. Tavčarjevo župansko desetletje (1911–1921) 

Mlakar, Boris, Naši podestaji : prispevek k zgodovini slovenskih županov v času fašizma na 
Primorskem 

 

Znanstveni simpozij »Slovenci in Rusi III«, ki ga je organiziral Inštitut za civilizacijo in 
kulturo v Ljubljani, 19. januarja 2016 

Perovšek, Jurij, Slovenska politika o Leninu po prihodu ruskih beguncev v Kraljevino SHS 

 

Mednarodni znanstveni simpozij »Rusko-slovenski odnosi v XX. stoletju : v počastitev 
100. obletnice Ruske kapelice na Vršiču«, ki so ga organizirali Inštitut za slavistične 
študije Ruske akademije znanosti (Moskva), Inštitut za civilizacijo in kulturo (Ljubljana) in Ruski 
center znanosti in kulture (Ljubljana) v Ljubljani, 14. aprila 2016 

Perovšek, Jurij. Odmevi ob Rasputinovi smrti in kasnejši pogledi nanj na Slovenskem 
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Zajc, Marko, Slovenski časopisi in slovanstvo v začetku 20. stoletja  

 

Znanstveni posvet Simpozij v spomin dr. Milanu Ževartu, ki sta ga pripravila Muzej Velenje 
in Mestna občina Velenje. Velenje 6. oktober 2016 

Rendla, Marta, Dobaja, Dunja, Viktimološka podoba druge svetovne vojne v Šaleški dolini 

Guštin, Damijan. Protiuporniško delovanje nemškega okupatorja na Štajerskem 1941-1943 

Čepič, Zdenko, Nekateri vidiki slovenske državnosti v drugi svetovni vojni 

Deželak Barič, Vida, Pogledi slovenskih marksistov na vlogo generala Rudolfa Maistra.  

 

Mednarodni znanstveni posvet Človekove pravice in temeljne svoboščine: za vse čase!, 
ki ga je organiziral Študijski center za narodno spravo 8. decembra 2016 v Škofji Loki 

Deželak Barič, Vida, Opredelitve človekovih pravic ter dolžnosti v okviru Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda med drugo svetovno vojno 

 

Znanstveni posvet "Organizacija TIGR, zgodovinska vloga antifašizma na Primorskem 
in aktualnost sporočila, ki ga je v Postojni organiziralo Društvo za negovanje rodoljubnih 
tradicij organizacije TIGR Primorske 11. februarja 2016 

Godeša, Bojan. Temeljne značilnosti primorskega antifašizma 

Deželak Barič, Vida, Partija in tigrovci med NOB 

 

Strokovni posvet Dnevi specialnih knjižnic 2016, ki ga je organizirala Sekcija za specialne 
knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije v Ljubljani 26. maja 2016 

Igor Zemljič, Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgodovino. 

 

Mednarodna znanstvena konferenca Borders and administrative legacy / Meje in 
administrativna dediščina, ki jo je v Ljubljani v Muzeju novejše zgodovine Slovenije 
organiziral Inštitut za novejšo zgodovino od 24.-26. novembra 2016. 

Zajc, Marko. Phantom and possessed borders 

Čuček, Filip, Regulation of the Styrian-Croatian border on the river Drava in the 18th and early 
19th century 

Gabrič, Aleš, Border changing between Slovenia and Croatia near Gradin in post-WWII period 

 

Znanstveni sestanki v tujini 

Mednarodni znanstveni simpozij Women in Modern Wars, 28.- 29. septembra 2016, 
Lizbona, Portugalska,  

Remec, Meta, Rape and Sexual Violence during World War I 

 

Mednarodna znanstvena konferenca - British Association for Slavonic and East European 
Studies (BASEES), ki je bila organizirana na Fitzwilliam College in Churchill College v Cambridgu 
med 2. in 4. aprilom 2016 
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Zajc, Marko, "Slovene Intellectual and Yugoslavism in the 1980s": "Peeling Away" 

 

40th Annual Conference IARCEES: Individuals and Institutions in Europe and Eurasia, 
ki jo je v Maynoothu (Irska) organiziral Maynooth University Centre for European and Eurasian 
Studies med 6. in 8. majem 2016 

Zajc, Marko. Socio-political organizations or political parties? : the Relationship between 
individuals and political institutions in Slovenia in the 1980's 

 

48. letna konvencija Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije, tematski 
sklop "Central and Southeast Europe, Since 1918", Washington (ZDA), 20. novembra 
2016.   

Godeša, Bojan, After civil wars - historiography in divided society 

 

Symposium of banking financial history: work, money, banks, culture and politics 
(16th - 21st century), ki ga je v Oradei (Romunija) organizirala Univerza v Oradei med 21. 
in 23. oktobrom 2016. 

Hadalin Jurij, Ljubljana Stock Exchange in its second run - securities trading in economic 
transition. 

 

Mednarodna znanstvena konferenca "East Central Europe in the First Half of the 20th 
century", ki jo je Leipzigu (Nemčija) organizirala Univerza v Leipzigu med 14. in 16. januarjem 
2016 

Lazarević, Žarko, Peasant's debts in southest Europe in interwar period : cases of Yugoslavia, 
Romania and Bulgaria 

 

Mednarodna delavnica Integrating income sources in peasant economies: 
Scandinavia and Alps compared, ki jo je v Uppsali (Švedska) organizirala Swedish 
University of Agricultural Sciences, Uppsala 1. junija 2016 

Lazarević, Žarko, Peasants economy in interwar Slovenia – politics of income diversification.  

 

Mednarodna znanstvena konferenca Venkov, rolník a válka ve střední Evropě novověku. 
Od třicetileté války do války studené / Countryside, Peasants, and War in Central Europe 
in the Modern Era. From Thirty Years War until the Cold War. Praga (Češka), 13. – 14. oktobra 
2016. 

Lazarević, Žarko, Wars and peasant economy in Slovenia in 20.th Century. 

 

Delavnica Kommunismusgeschichte als Herausforderung v Berlinu 18. marca 2016. 

Gašparič, Jure, Sozialistisches Parlament 

 

Doktorska delavnica  PhD Workshop, Winter Seminar of International Students of History 
Association. Marburg (Nemčija), 4. – 9. januarja 2016. 
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Lukanc, Maja, Polish-Yugoslavian relations between 1945 and 1956: research proposal 

 

7. mednarodna konferenca Evropskega združenja za zgodovino znanosti (ESHS), ki sta jo 
pripravila v Pragi (Češka) Karlova univerza in The Czech Society for the History of Sciences 
and Technology 23. septembra 2016 

Gabrič, Aleš. The Influence of the Soviet model of science policy and its abandonment in 
Slovenia 

 

Strokovno srečanje Združenja pravnih in sorodnih bibliotek Jugovzhodne Evrope (SEALL) 
»Utjecaj njemačke pravne tradicije na pravne biblioteke i bibliotečke fondove i 
razmjena iskustava u umrežavanju biblioteka« v Mostarju 16. septembra 2016 

Zemljič, Igor, »Donacija dr. Rittera, knjiga njemačkog i ostalog zakonodavstva 
parlamentarizma«  

 

Predavanja in predstavitve 

Čepič, Zdenko, Predstavitev knjige Mateja Šurca Prevarana Slovenija : domoljubje zapisano z 
ničlami. Ljubljana, 25. februarja 2016 (z Matejem Šurcem). 

Čepič Zdenko, predstavitev knjige Mihe Molana Policija Zasavja v osamosvojitvenih procesih. 
Krško, 28. novembra 2016 (z Miho Molanom). 

Čuček, Filip, Otroštvo in mladost cesarja Franca Jožefa. Predavanje na rednem mesečnem 
srečanju Zgodovinskega društva Ljubljana. Ljubljana, 15. septembra 2016 

Deželak-Barič, Vida, Zbirka podatkov o žrtvah druge svetovne vojne pri nas; prispevek na 
dogodku ob blagoslovitvi e-pokopališča. Sveta Gora, 20. avgusta 2016. 

Gabrič, Aleš, Zbornik Slovenska matica : 150 let dela za slovensko kulturo. Tiskovna konferenca 
Slovenske matice. Ljubljana, 17. marca 2016.  

Gabrič, Aleš, Prepovedane in nezaželene besede. Predavanje v okviru rednih mesečnih 
predavanj v Arhivu Republike Slovenije 23. marca 2016. 

Gabrič, Aleš (moderator), Predstavitev knjige Boža Repeta Milan Kučan: prvi predsednik. Novo 
mesto, 14. aprila 2016 (z Božom Repetom in Milanom Kučanom). 

Gabrič, Aleš, Okrogla miza Humanistika med vrhunskim raziskovanjem in javnim servisom v 
okviru prireditve Slovenski dan evropske humanistike, 30. november 2016 v atriju ZRC SAZU 
v Ljubljani. 

Gašparič, Jure, Sodobna slovenska zgodovina. Predavanje za štipendiste nemške akademske 
fundacije Studienstiftung des deutschen Volkes, Ljubljana 25. avgusta 2016. 

Gašparič Jure, Izza parlamenta: »Ko so se poslanci spopadli z noži in pestmi«. Predavanje na 
rednem mesečnem srečanju Zgodovinskega društva Ljubljana. Ljubljana, 12. februarja 2016. 

Gašparič Jure, Izza parlamenta : zakulisje jugoslovanske skupščine. Predstavitev v Modrijanovi 
knjigarni. Ljubljana, 27. januarja 2016 (z Miranom Potrčem in Simono Kustec Lipicer). 

Godeša, Bojan. "Spremembe v vrednotenju druge svetovne vojne na Slovenskem po padcu 
berlinskega zidu" : predavanje na Historičnem seminarju Znanstveno raziskovalnega inštituta 
SAZU Ljubljani. Ljubljana, 12. maja 2016 
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Godeša, Bojan,. Ali napredujemo nazaj? Predavanje v okviru cikla: "Klepet brez celofana..., ki 
ga v Novem mestu organizirata Društvo za razvijanje prostovoljnega dela in Hostel Situla, 19. 
aprila 2016 (s Petro Svoljšak). 

Godeša, Bojan, Primorski antifašisti v očeh KPS; predavanje na debatni kavarni knjižnega 
sejma, 23. novembra 2016 (z Borisom Pahorjem, Miro Cencič in Martinom Brecljem). 

Lukanc, Maja, Humanistični večer z zgodovinarko Majo Lukanc; predavanje v Mestni knjižnici 
Velenje 26. februarja 2016 

Lukanc, Maja, Ana Celjska, celjska grofica na poljskem prestolu. Predavanje v Pokrajinskem 
muzeju Celje 6. aprila 2016. 

Remec, Meta, Med mestom in podeželjem: higiena in snaga v dobi meščanstva, predavanje v 
Velenje, 5. aprila 2016 

Remec, Meta, Bakh, Tobak in Venera: grehi in skušnjave v dolgem 19. stoletju, Celje, 7. 
decembra 2016 

Studen, Andrej, predstavitve knjige Neprilagojeni in nevarni : podoba in status ciganov v 
preteklosti. Velenje (prireditelj Muzej Velenje in Šaleško muzejsko in zgodovinsko društvo) 21. 
januarja 2016, Ptuj (Pokrajinski muzej Ptuj Ormož) 11. februarja 2016, Koper, (Dnevi FHŠ UP 
Koper) 17. marca 2016;, Maribor (Zgodovinsko društvo Maribor) 21. marca 2016; Celje (Muzej 
novejše zgodovine Celje in Zgodovinsko društvo Celje) 30. marca 2016; Maribor (EPeKA)11. 
aprila 2016; Novo mesto (Knjigarna GOGA), 4. avgusta 2016. 

 

Usposabljanja mladih raziskovalcev 

Na doktorskem študiju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se šola mlada raziskovalka, 
ki ji je mentor inštitutski sodelavec: Maja Lukanc (dr. Aleš Gabrič). Na doktorskem študiju 
Univerze v Novi Gorici se šola mlada raziskovalka Nataša Hönig Miščić, ki ji je mentor inštitutski 
sodelavec (dr. Žarko Lazarević).  

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

Del leta je prebila na krajšem študijskem bivanju v Varšavi. Tam je poleg učenja jezika 
pregledovala arhivsko gradivo vezano na doktorsko disertacijo v Arhivu novejših dokumentov 
v Varšavi (Archiwum Akt Nowych), v fondih: Polska Partia Robotnicza. Komitet Centralny w 
Warszawie, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Centralny, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych w Warszawie, Ambasada RP w Belgradzie, Ministerstwo Skarbu w 
Warszawie, Polska Partia Socjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warszawie, 
Kompania polska STAREGO (Partyzantka polska w Jugosławii), SPOŁEM Związek Gospodarczy 
Spółdzielni RP w Warszawie, Attaché Handlowy przy Ambasadzie RP w Belgradzie, Ambasada 
RP w Waszyngtonie, Związek Bojowników z Faszyzmem i Najazdem Hitlerowskim o 
Niepodległość i Demokrację. Zarząd Główny w Warszawie, Ministerstwo Przemysłu i Handlu w 
Warszawie, Centralny Urząd Planowania w Warszawie, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-
Jugosławiańskiej. Zarząd Główny w Warszawie, Ministerstwo Aprowizacji w Warszawie, 
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie. Prav tako je pregledovala objavljene 
vire in relevantno literaturo dostopno v knjižnicah Univerze v Varšavi (Biblioteka Uniwersytecka 
w Warszawie). Zasnovo disertacije je januarja predstavila na doktorski delavnici 
mednarodnega združenja študentov zgodovine v Marburgu. 

Poleg tega je opravljala študijske obveznosti doktorskega programa: opravila je vse obveznosti 
prvega letnika doktorskega študija (7 seminarjev in 1 ustni zagovor), decembra je oddala je 
dispozicijo doktorske disertacije, opravljanje obveznosti drugega letnika doktorskega študija 
(individualno raziskovalno delo v arhivih, doktorski seminar Diplomacija na Fakulteti za 
družbene vede, obveznosti na Univerzi v Varšavi v okviru programa ERASMUS+).  
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Nadaljevala je učenje poljskega jezika kot jezika arhivskih virov in literature: obiskovala je 
lektorat poljskega jezika na Oddelku za polonistiko Univerze v Ljubljani; v okviru programa 
Erasmus+ pa lektorat poljskega jezika na Inštitutu Polonicum Univerze v Varšavi.  

 

Nataša Hönig Miščić, Vloga Kranjske hranilnice 

V začetnem obdobju se je osredotočila na študij temeljne literature. Poleg tega je začela z 
raziskovanjem gradiva o Kranjski hranilnici, ki ga hranita Zgodovinski arhiv Ljubljana ter Arhiv 
Republike Slovenije. V Zgodovinskem arhivu Ljubljane je pregledala fond Kranjska hranilnica 
v Ljubljani 1820-1947 in začela s pregledom Zbirke muzeja denarnih zavodov v Sloveniji, 
Ljubljana. V Arhivu Republike Slovenije je začela z zbiranjem gradiva iz fonda Hranilnica 
dravske banovine 1820-1933. V novembru se je udeležila svečanega sprejema ter uvodnega 
predavanja za študente doktorskega študija na Fakulteti za podiplomski študij v Novi Gorici, ki 
sta mu sledili še dve predavanji v okviru predmeta Metode raziskovanja, argumentiranja in 
pisanja v humanistiki in družboslovju. Pripravila in objavila je članek o Leni Riefenstahl v službi 
tretjega rajha. 

 

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 dokončala pisanje disertacije in jo aprila 2016 oddala ter jo uspešno 
zagovarjala 28. julija 2016. 

 

Pedagoško delo 

Nosilci in izvajalci predmetov v dodiplomskem in magistrskem univerzitetnem 
izobraževanju 

• Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta:  
dr. Andrej Studen (Historična antropologija, Socialna zgodovina) 

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

• Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko: program Kulturna zgodovina:  
dr. Bojan Godeša (Svetovne vojne v 20. stoletju), dr. Žarko Lazarevič (Gospodarska 
zgodovina) 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije: dr. Andrej Studen (Socialna 
zgodovina) 

 
Povabljena predavanja in vaje na univerzah in visokih šolah ter drugo pedagoško 
delo 
 
Univerza v Ljubljani 
Filozofska fakulteta 
 
Dr. Dunja Dobaja je 4. maja 2016 predavala na Oddelku za romanske jezike in književnost 
Filozofske fakultete v Ljubljani študentom 1. letnika (lektor prof. Alejandro Rodriguez Diaz del 
Real) temo Odmevi španske državljanske vojne v časniku Slovenec in Jutro – Španija v letu 
1936. 
 



33 

Andrej Pančur in Mojca Šorn sodelovala pri predmetu Izbrana poglavja iz sodobne slovenske 
lokalne zgodovine na Oddelku za zgodovino FF UL. Študentom sta 17. novembra 2016 
predstavila projekt Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931. 
 
Igor Zemljič je imel več predstavitvenih predavanj o Inštitutu za novejšo zgodovino in knjižnici 
INZ za učence osnovnih in visokih šol. 
 
Dr. Zdenko Čepič je bil član komisij za zagovor doktorskih disertacij Andreje Rihter in Davida 
Petelina. Dr. Aleš Gabrič je bil član komisije za zagovor doktorske disertacije Helene K. 
Jaklitsch, član komisije za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije Yuki Kikuchi ter 
imenovan za somentorja doktorantke Maje Lukanc. Dr. Andrej Studen je bil član komisije za 
zagovor in komisije za oceno doktorske disertacije in mentor diplomantu. Dr. Damijan Guštin 
je imenovan za somentorja doktorandu Klemnu Kocjančiču. 
 
Fakulteta za družbene vede 
Dr. Aleš Gabrič je bil predlagan za mentorja mag. Teje Zorko. Dr. Damijan Guštin je bil mentor 
pri magisteriju Aleša Žlebnika in mentor in somentor 7 študentom univerzitetnega in 
dodiplomskega študija.  
 

Teološka fakulteta 

Dr. Jurij Perovšek je bil član komisije za zagovor doktorske disertacije Mirka Bogomirja Mikliča. 
Dr. Aleš Gabrič je bil član komisije za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije Dejana 
Packa. 

 

Fakulteta za šport 

Dr. Aleš Gabrič je bil član komisije za zagovor doktorske disertacije Matjaža Hribarja. 

 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije 

Dr. Bojan Godeša je bil član komisij za zagovor doktorskih disertacij Renata Podbersiča in Urške 
Lampe. 

Dr. Damijan Guštin je bil član komisije za zagovor doktorske disertacije mag. Matjaža Bizjaka. 
Dr. Andrej Studen je bil mentor diplomantu. 

 

Univerza v Novi Gorici 

Dr. Aleš Gabrič sodeluje v doktorskem študiju Roka Andresa. 

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru:  

Dr. Jurij Perovšek je bil predsednik komisije za zagovor magistrskega dela Uroša Hermana. 

 
Mentorja mladim raziskovalcem, ki ju je izbrala ARRS, sta bila v letu 2016: dr. Žarko 
Lazarević (Nataša Hönig Miščić) in dr. Aleš Gabrič (Maja Lukanc). 
 

Promocija znanosti 

Posebnega projekta namenjenega promociji znanosti v letu 2016 inštitut ni izvedel. V okviru 
bilateralnega projekta so na Festivalu znanosti v Zagrebu produkcijo Založbe INZ predstavili 
raziskovalci dr. Aleš Gabrič, dr. Marko Zajc in dr. Zdenko Čepič. 
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Raziskovalci so s predstavljanjem svojih znanstvenoraziskovalnih dosežkov v medijih 
promovirali znanost kot pomembno družbeno silo in zgodovinopisje kot eno osrednjih 
humanističnih ved. 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 manj od raziskovalne politike in dosežkov 
inštituta.  

V letu 2016 so raziskovalci in strokovni delavci podali 35 prispevkov (izjave, intervjuji, 
sodelujoči v oddajah) v množičnih medijih. Zajemali zelo različne teme: 

Jure Gašparič in Marko Zajc sta 25. februarja 2016 nastopila v oddaji Glasovi svetov na temo 
Slovenci in parlamentarizem (3. program Radia Slovenija, program ARS). V Oddaji Sledi časa 
(RTV Slovenija) na temo Krošnjarstvo na Slovenskem je nastopil septembra 2016 Andrej 
Studen. V oddaji Arsov forum (RTV Slovenija) je v pogovoru o 150. obletnici Dramatičnega 
društva v Ljubljani 26. oktobra 2016 nastopil Aleš Gabrič. Isti je 18. aprila 2016 nastopil tudi v 
oddaji Ars humana (Radio Slovenija 3. program) v pogovoru ob 50. obletnici izida prve številke 
revije Kaplje. Nina Vodopivec je nastopila v oddaji Ženska (Ljubljana: RTV Slovenija). Zdenko 
Čepič je 7. marca 2016 sodeloval v oddaji Studio ob sedemnajstih na temo begunske krize 
(RTV Slovenija, 1. program Radia Slovenija). Jure Gašparič, in Marko Zajc sta 25. februarja 
2016 sodelovala v oddaji Glasovi svetov z naslovom Slovenci in parlamentarizem (RTV 
Slovenija, 3. program Radia Slovenija, program ARS). V oddaji Arsov forum (RTV Slovenija, 3. 
program Radia Slovenija) so Zdenko Čepič, Bojan Godeša in Damijan Guštin 27. aprila 2016 
govorili o 27. aprilu kot dnevu upora proti okupatorju in njegovem historičnem ozadju (OF - 
tihi plebiscit). V isti oddaji je sodeloval Aleš Gabrič v pogovoru o 150. obletnici Dramatičnega 
društva v Ljubljani. Maja Lukanc je v oddaji Kulturni mozaik in v poročilih na Radiu Celje 6. 
aprila 2016 predstavila Ano Celjsko. Andrej Studen je septembra 2016 v oddaji Sledi časa (RTV 
Slovenija, 1. program Radia) sodeloval v oddaji o krošnjarstvu na Slovenskem. Jure Gašparič 
je 12. februarja 2016 v oddaji Kulturni fokus govoril o zakulisju jugoslovanske skupščine med 
obema svetovnima vojnama (RTV Slovenija, Radio Slovenija, Radio ARS). V isti oddaji je 
Gašparič 23. junija 2016 sodeloval v pogovoru o osamosvojitvi kot jo vidijo zamejci. V oddaji 
Podobe znanja (RTV Slovenija, Radio ARS) se je 22. aprila 2016 predstavil Jure Gašparič. V isti 
oddaji se je 11. novembra 2016 predstavil Bojan Godeša. Bojan Godeša je 23. junija 2016 v 
oddaji Poročila ob petih komentiral obletnico 25 let društva izgnancev in izganjanje Slovencev 
med drugo svetovno vojno. Andrej Studen je v oddaji Izšlo je 10. marca 2016 predstavil svojo 
monografijo Neprilagojeni in nevarni (Ljubljana: Radio Slovenija, 3. program). 

Dunja Dobaja je 25. novembra 2016 sodelovala v oddaji Svet na Kanalu A (Ljubljana: TV Kanal 
A) na temo ukradenih otrok. Dr. Jurij Perovšek je sodeloval v dokumentarni oddaji Tisti, ki je 
zgradil šolo – dokumentarni portret Vinka Möderndorferja st. (Ljubljana, RTV Slovenija, 1. 
program), ki je bila predvajana 9. februarja 2016. Isti je sodeloval v oddaji Sveto in svet 
posvečeni Janezu Ev. Kreku (Človek s srcem v sredini), ki je bila predvajana 7. januarja 2016. 
Vida Deželak Barič je sodelovala pri dokumentarnem videu Doberdob : roman upornika ( 
Ljubljana: Bela film, 2016). Vida Deželak-Barič je 16. junija 2016 sodelovala v pogovoru o 
povojnih pobojih v oddaji Tema dneva (Ljubljana: Nova24TV). Bojan Godeša je 14. februarja 
2016 sodeloval v oddaji 24 ur (Ljubljana: POP TV) s komentarjem o vplivu ljubezni na potek 
svetovne zgodovine. Jurij Hadalin je 15. februarja 2016 sodeloval v oddaji Sosed sosedu, v 
oddaji o Avstriji in Češki (TV Slovenija, III. program). Maja Lukanc je 4. marca 2016 govorila 
o Ani Celjski v oddaji velenjske lokalne VTV Studio in 17. junija 2016 v oddaji TV Tele M. Marko 
Zajc je 5. decembra 2016 sodeloval v oddaji Platforma: Nova doba prihaja (TV Slovenija 1. 
program) s prispevkom o samoupravljanju kot socialnem eksperimentu. V Dnevniku (TV 
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Slovenija, 1. program) je Zajc 27. decembra 2016 govoril o dobrodelnih akcijah v Ljubljani 
med prvo svetovno vojno. 

V intervjuju v Novem tedniku 29. decembra 2016 je Meta Remec govorila o razvadah v 19. 
stoletju (Pitje, žretje in kajenje skrajšujejo življenje). Marko Zajc je na portalu MMC RTV SLO 
24. junija 2016 v intervjuju govoril o osamosvojitvi Slovenije (Tisočletni sen je konstrukt, ki je 
bil viden tudi drugje). Vida Deželak Barič je sodelovala v polemiki o številu žrtev med drugo 
svetovno vojno v Sloveniji (Demokracija 10. novembra 2016, Pisma bralcev). Bojan Godeša je 
sodeloval s prispevkoma v polemiki o umoru Stanka Vuka (Primorski dnevnik 8. decembra 
2016 (Sredina na Primorskem in njen odnos z OF); 10. decembra 2016 Umor Stanka Vuka je 
deloval kot bumerang). V Delu je v intervjuju govoril o spominu in interpretacijah dogajanja 
med drugo svetovno vojno (Delo, 27. maja 2016). 

 

Sodelovanje v strokovnih državnih telesih in organih 

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. Vida Deželak Barič je članica Komisije Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih 
grobišč. 
Dr. Damijan Guštin je član Državnega odbora za obeležitev 100-letnice začetka prve svetovne 
vojne. 

Dr. Bojan Godeša je sodeloval s Koordinacijskim odborom za državne proslave in prireditve. 
Pripravil je izbor besedil za državno proslavo ob dnevu upora proti okupatorju. 

 
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 direktorija mreže. 
 
Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2016 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, Univerzo Juraja Dobrile v Puli, Institutom za istoriju 
Univerze v Sarajevu. 
 
Sodelavci Inštituta so v letu 2016 podobno kot v prejšnjih letih sodelovali z inštitucijami 
oziroma posameznimi raziskovalci in ohranjali vzpostavljene stike z Univerzo Josai, Univerzo 
Sogang v Seulu, Museum and Institute of Contemporary History Seul, Hrvatskim institutom za 
povijest (Zagreb), Sveučiliščem v Zagrebu, oddelkom za zgodovino, 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, Narodno  biblioteko Srbije v Beogradu, 
Inštitutom za balkanske študije v Sofiji, Association Internationale d'Etudes Sud-Est Europeen 
(AIESEE) v Sofiji, Univerzo Sibiu, Muzejem kriminala (Kriminalmuseum) in Inštitutom za 
zgodovino Univerze Karla-Franza v Gradcu, Inštitutom za sodobno zgodovino, Inštitutom za 
sodobno zgodovino pri Akademiji za znanost Češke republike v Pragi in Inštitutom za 
ekonomsko in socialno zgodovino Karlove univerze v Pragi, 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, Univerzo v Freiburgu, 
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Komission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien Berlin, Leipzig 
Centre for the History and Culture of East Central Europe (GWZO), Univerzo Radboud, Univerzo 
Jyväskylä, Society for  Slovene Studies, Euro Atlantic Conflict Studies Working Group, Univerzo 
v Barceloni, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Giulia, 
Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche. 
 
 

Članstvo v uredniških odborih in uredništvih znanstvenih in strokovnih revij 
 
Prispevki za novejšo zgodovino 
Dr. Jure Gašparič je glavni in odgovorni urednik, člani uredništva so dr. Zdenko Čepič dr. Filip 
Čuček, dr. Damijan Guštin, dr. Andrej Pančur, dr. Mojca Šorn, dr. Marko Zajc. 
Zgodovinski časopis 
Član uredniškega odbora dr. Žarko Lazarević. 
Historijska traganja, Sarajevo 
Član mednarodne redakcije dr. Aleš Gabrič.  
Bankarstvo 
Član uredništva dr. Žarko Lazarevič. 
Povijesni zbornik, godišnjak za kulturu i povijesno nasleđe, 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 uredniškega sveta dr. Žarko Lazarevič. 
Zgodovina za vse 
Člana uredništva dr. Andrej Studen, dr. Jurij Perovšek, dr. Jure Gašparič 
Acta Histriae 
Člana uredniškega odbora dr. Andrej Studen. 
Argo, časopis slovenskih muzejev 
Članica uredniškega odbora dr. Mojca Šorn. 
Zgodovina v šoli 
Član 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 
Član uredniškega odbora dr. Mojca Šorn. 
 
 
 

Članstva v strokovnih organih in telesih 
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Neja Blaj Hribar je članica Izvršnega odbora Zgodovinskega društva Ljubljana.  
Neja Blaj Hribar je članica komisije za delo z mentorji in osnovnošolskimi učenci Zveze 
prijateljev mladine Slovenije. 
Dr. Zdenko Čepič je član sveta ZZB za vrednote NOB Slovenije in njegove Zgodovinske 
komisije. 
Dr. Zdenko Čepič je član Izvršnega odbora Zgodovinskega društva Ljubljana. 
Dr. Vida Deželak Barič je bila članica Zgodovinske komisije ZZB za vrednote NOB Slovenije. 
Dr. Aleš Gabrič je član Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino. 
Dr. Aleš Gabrič je bil podpredsednik Zveze zgodovinskih društev Slovenije. 
Dr. Aleš Gabrič je član upravnega odbora Slovenske matice, član njenega odseka za zgodovino 
in član gospodarskega odseka. 
Dr. Aleš Gabrič je član upravnega odbora Društva akademska pobuda Novo mesto. 
Dr. Jure Gašparič je član Board of Directors European Information and Research Network on 
Parliamentary History. 
Dr. Jure Gašparič je član Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino. 
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. Bojan Godeša je član Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino. 
Dr. Bojan Godeša je član Zgodovinske komisije ZZB za vrednote NOV Slovenije. 
Dr. Damijan Guštin je član Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino. 
Dr. Damijan Guštin je bil član Zgodovinske komisije ZZB za vrednote NOV Slovenije. 
Dr. Jurij Hadalin je nacionalni koordinator evropske infrastrukture DARIAH. 
Dr. Jurij Hadalin je tajnik Zgodovinskega društva Ljubljana. 
Dr. Žarko Lazarević je predsednik Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino. 
Dr. Žarko Lazarevič je član izvršnega odbora Society for Slovene Studies. 
Dr. Žarko Lazarević je predsednik Strokovnega sveta Tehniškega muzeja Slovenije. 
Dr. Žarko Lazarević je član skupščine Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Europeen 
(AIESEE) 
Maja Lukanc je članica odbora PhD Commitee of International Students of History Association. 
Dr. Andrej Pančur in dr. Mojca Šorn sta člana upravnega odbora CLARIN. 
Dr. Jurij Perovšek je bil član Strokovnega sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije. 
Dr. Andrej Studen je član sveta Zgodovinskega arhiva Celje. 
Dr. Mojca Šorn je članica komisije za delo z mentorji in osnovnošolskimi učenci Zveze prijateljev 
mladine Slovenije.  
Dr. Mojca Šorn je članica Izvršnega odbora Zgodovinskega društva Ljubljana in 
podpredsednica Zveze zgodovinskih društev Slovenije. 
Dr. Marta Rendla je članica komisije za ocenjevanje raziskovalnih nalog pri Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije. 
Dr. Marko Zajc je član Izvršnega odbora Zgodovinskega društva Ljubljana. 
Dr. Marko Zajc je član strokovnega sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije. 
Igor Zemljič je član izvršnega odbora sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih 
društev Slovenije. 
Igor Zemljič je bil član upravnega odbora IZUM-a. 
Igor Zemljič je član strokovnega telesa ARRS za ocenjevanje bibliometričnih kriterijev  
raziskovalcev. 
 
 
Recenziranje 
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V recenzijskih postopkih znanstvenih revij, recenziranju monografij in drugih znanstvenih 
publikacij, učbenikov in v habilitacijskih postopkih je sodelovalo 11 raziskovalcev. 

 
 

 

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 – v letu 2016 obsežno in kvalitetno prispeval k novim 
znanstvenim spoznanjem s področja novejše zgodovine. Vsi programi in projekti, ki jih je izvajal 
Inštitut za novejšo zgodovino, so bili izvedeni v skladu z letnimi načrti. 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 2016 so sodelavci inštituta objavili 268 bibliografskih enot. Med njimi so 
najpomembnejše: 

• 7 znanstvenih monografij, 
• 30 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov,  
• 42 delov ali poglavij v znanstvenih monografijah,  
• 3 strokovni članki. 
 

Zastavljen načrt pridobivanja raziskovalnih projektov ni bil uresničen. Pridobljen je bil le en 
bilateralni projekt. Raziskovalna skupina oz. raziskovalci so v letu 2016 izdelali in predložili več 
prijav projektov, ki pa so bili neuspešni oziroma njihova usoda še ni znana: 8 predlogov 
temeljnih raziskovalnih projektov ARRS (pet kot partner; štirje so v II. fazi izbirnega postopka), 
dva podoktorska projekta ARRS, en mednarodni projekt (Interreg Slovenija-Italija). 

Izvedena je bila tekoča posodobitev raziskovalne (računalniške) opreme, nabavljen strežnik. 

 

b) Finančni kazalci 

V letu 2016 so tekoči prihodki iz raziskovalne dejavnosti, ki predstavljajo 99,82 % prihodkov 
inštituta, stagnirali oziroma se na postavki ustanoviteljske obveznosti celo zmanjšali. Inštitut 
za novejšo zgodovino beleži nadaljnje spremembe prihodkov in odhodkov za poslovanje:  

 

 

 

Celotni prihodki so se v primerjavi s poslovnim letom 2015 povečali za 3,78 %, vendar niso bili 
doseženi do višine, planirane v finančnem načrtu za 2016. V primerjavi s finančnim načrtom 
za leto 2016 je bila realizacija celotnih prihodkov nižja za 3,78%. Obsegu sredstev je inštitut 

poslovno leto 2012 2013 2014 2015 2016

celotni prihodki - obračunsko 1.627.862 € 1.525.130 € 1.235.392 € 1.273.437 € 1.321.622 €

poslovno leto 2012 2013 2014 2015 2016

celotni odhodki - obračunsko 1.625.035 € 1.522.200 € 1.232.308 € 1.272.454 € 1.320.645 €
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med letom moral prilagoditi poslovanje z racionalno porabo sredstev za materialne stroške - 
in porabo rezervacij. 

Infrastrukturne (ustanoviteljske) obveznosti inštitutu, ki jih dodeljuje ARRS javnim 
raziskovalnim zavodom, so znašale 202.507,23 EUR, kar znaša samo 73 % sredstev v 
primerjavi z letom poprej. Takšno zmanjšanje je deloma posledica preureditve sestave 
programskih skupin v 2015. Inštitut je vložil prošnjo za izredno povečanje sredstev za 
infrastrukturne obveze in uspel pridobiti dodatnih 70.000 EUR. S takšnim obsegom sredstev je 
inštitut uspel zagotavljati, ob prerazporeditvi sredstev ustanoviteljskih obveznosti, sredstva za 
plače 5,5 zaposlenih v upravi-infrastrukturi, zagotoviti pokritje stroškov iz dela nad dodeljenimi 
povračili v zvezi z delom in za premije KDPZ, financirati vse fiksne stroške poslovanja inštituta 
in izvesti načrtovano investicijsko vzdrževanje. 

Inštitut je tudi v letu 2016 za infrastrukturni program pridobil 307.571,00 EUR, kar je bilo za 
2,09 % več kot leto poprej.   

Pogodbena sredstva obeh raziskovalnih programov v višini 460.254,60 EUR so se v letu 2016 
povečala za 2,25 %. Prihodki iz izvajanja temeljnih projektov ARRS so v letu 2016 znašali 
93.059,67 EUR, kar je 18,26 % manj kot v letu 2015. Namenska sredstva mladih raziskovalcev 
so v letu 2016 znašala 32.701,50 EUR in glede na leto prej (6.515,13 EUR) močno porasla 
zaradi zaposlitve nove mlade raziskovalke in celoletne zaposlitve druge mlade raziskovalke. 

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

Prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2016 glede na predhodno leto zmanjšali za 7,69%. Glede 
na ključe opredeljevanja tržne dejavnosti so skoraj vse prihodke iz tržne dejavnosti 
predstavljali prihodki iz naslova oddajanja stanovanja. 

Na odhodkovni strani je Inštitut v letu 2016 dosegel zastavljen načrt obvladovanja stroškov 
dela, storitev in materiala.  

Stroški dela so dosegli 905.495,33 EUR in so se glede na predhodno leto povečali za 4,84 %. 
Glede na finančni načrt so bili realizirani stroški dela nižji za 7,75 %.  

Stroške materiala in storitev je Inštitut v letu 2016 omejil na 351.217 EUR, kar pomeni 5,84 % 
zmanjšanje glede na finančni načrt 2016. Stroški materiala so se v primerjavi z letom 2015 
povečali za 3,54 %, stroški storitev pa zmanjšali za 0,31 %.  

 

3.6 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri 
izvajanju programa dela 
Inštitut za novejšo zgodovino je poslovno leto 2016 začel z nezadostno pokritostjo 
raziskovalnih kapacitet raziskovalne skupine. Primanjkljaj sredstev iz projektnih razpisov ARRS 
se je nadaljeval tudi v letu 2016, v katerem sploh še ni bil končan postopek izbiranja projektov 
za leto 2016. Zaradi manjše in drugače strukturirane raziskovalne skupine so padla tudi 
sredstva infrastrukturnih obveznosti. Zato v letu 2016 ni bilo mogoče odpraviti zaposlitve 3 
delavcev za manj kot poln delovni čas. 

V teh okvirih je inštitutu uspelo izvajati program raziskovalnega dela brez večjih motenj. 
Največje poslovno tveganje inštituta je tudi v letu 2016 predstavljala kratkoročnost in 
nepredvidljivost obsega in dinamike pridobivanja novih sredstev iz projektnega financiranja 
ARRS, ki je poglavitni potencialni vir več kot četrtine potrebnih sredstev za polno zaposlenost 
raziskovalne skupine inštituta. 

Inštitut je imel v letu 2016 namenskih sredstev za raziskovanje - merjeno z raziskovalnimi 
urami 27.705 raziskovalnih ur (937 manj kot v letu 2015), s čimer je zagotovil na raziskovalca 
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povprečno 97,2 % pokritost dovoljene obremenitve raziskovalcev iz javnih sredstev (1700 
raziskovalnih ur na polno zaposlenega raziskovalca).  

Cena raziskovalne ure popravljena sredi leta 2016 ob predpisani metodologiji ne pokriva cene 
dela raziskovalne skupine, zato je za izravnavo plač potrebno usmeriti velik del sredstev 
namenjenih materialnim stroškom raziskovalnega dela. Tudi metodologija ARRS z 
upoštevanjem povprečne strukture raziskovalcev glede na nazive in plačne razrede več ne 
pokriva stroškov dela. Zaradi nadpovprečne znanstvene kvalifikacijske strukture obeh 
programskih skupin INZ (6 znanstvenih svetnikov vse leto 2016, kar pomeni 31 % vseh 
raziskovalcev) je bil ta disproporc obvladljiv (s porabo dela sredstev za materialne stroške 
projekta za plače) le še v eni programski skupini.  

V skladu s pravilnikom ARRS dodeljena sredstva za druge stroške dela (potne stroške, prehrano 
med delom, premije, odpravnine), po sprostitvi omejitev v ZUJF-u 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.  

Stavba Kazina, v kateri ima inštitut poslovne prostore kot uporabnik je v lasti Univerzi v 
Ljubljani, s čemer je srednjeročno (za obdobje 5 ali največ 10 let) ukinjena njegova nadaljnja 
uporaba poslovnih prostorov v stavbi. Ker nima lastnih sredstev, je pri iskanju in izbiri poslovnih 
prostorov povsem odvisen od ustanovitelja. Ta je ponudil stavbi na lokaciji Privoz 11, ki sta 
bolj oddaljeni od arhivov in knjižnic, ki so pomembna za delo raziskovalcev, poleg tega pa bo 
zaradi premalo razpoložljivega prostora potrebno dislocirano skladišče za del knjižnega in 
dokumentarnega gradiva, ki ga hrani Knjižnica INZ. To predstavlja realno tveganje poslabšanja 
delovnih in finančnih okvirov tako glede omejenega dostopa do gradiva kot tudi povečanja 
stroškov zaradi drugačne organizacije dela. Zdajšnja metodologija za določanje 
ustanoviteljskih obveznosti tega povečanja stroškov ne zagotavlja. 

 

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 2015 povečalo za 16 enot 
(2015: 250 bibliografskih enot, 2016: 268). 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 kar 12 % in je tako močno preseglo zastavljeni cilj 2 % 
povečanja kvalitetnih bibliografskih rezultatov. 

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

Nabava knjižničnega fonda in fonda revij je potekala kljub povečani nabavi racionalno, tako da 
je inštitut nabavljal le izbrano strokovno literaturo, vendar tudi dosegel najvišji obseg 
nabavljene literature v zadnjih 5 letih. 

Postopki nabave in oddaje del so bili vodeni racionalno, izvedeni v skladu z zakonom, uredbo 
in internimi pravili o javnem naročanju.  
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3.8 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
Gospodarnost poslovanja je bila eno od osnovnih vodil inštituta. Plače, prispevki, povračila in 
ostali stroški dela za zaposlene so bili obračunani v skladu z zakonskim predpisi za javni sektor 
in kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost. Stroški za nadurno delo in za povečan obseg 
dela so glede na leto 2015 prepolovili.  

Učinkovitost poslovanja je bila kljub zmanjšanju števila zaposlenih in zmanjšanju finančnih 
sredstev visoka. Večina raziskovalcev je raziskovala na največ dveh programih oziroma 
projektih, s čimer se je učinkovitost raziskovalnega dela povečala. Bibliografski izplen, merjen 
v sistemu SICRIS, se je glede na raziskovalca povečal. Tudi v letu 2016 sta delo knjigovodje 
opravljali delavki zaposleni na delovnih mestih računovodje in samostojne strokovne sodelavke 
v tajništvu. Za pravno svetovanje inštitut najema odvetniško pisarno; stroški za ta namen so 
se prepolovili glede na predhodno leto.   

 

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 direktor.  

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. Eno javno naročilo male 
vrednosti v letu 2016 je bilo izvedeno s strokovno pomočjo.  

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:  
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notranje revizije javnega naročanja, samoocenitve vodij organizacijskih enot Uprava – 
infrastruktura (tajništvo in računovodstvo, knjižnica) in Znanstvenoraziskovalnega oddelka.   

 

V INŠTITUTU ZA NOVEJŠO ZGODOVINO je vzpostavljeno:  

1.  primerno kontrolno okolje na pretežnem delu poslovanja 
2.  upravljanje s tveganji:  

2.1.  cilji so realni in merljivi, kar pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje 
doseganja ciljev na pretežnem delu poslovanja    
2.2.  tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen 
je način ravnanja z njimi na pretežnem delu poslovanja 

3.  na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne 
aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven na pretežnem delu poslovanja 
4.  ustrezen sistem informiranja in komuniciranja na pretežnem delu poslovanju    
5.  ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) 
notranje revizijsko službo na posameznih področjih poslovanja 
6.  notranje revidiranje zagotavlja v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno 
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ z zunanjim izvajalcem notranjega 
revidiranja 
V letu 2016 so bile področju notranjega nadzora izvedene naslednje pomembne izboljšave:  

• Preverjen je bil register tveganj,  
• izpopolnjen je bil nadzor nad načrtovanjem porabe sredstev in njihovo porabo za 

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

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

• zmanjševanje prihodkov iz izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. 

 

Ukrepi: sistematično iskanje možnih virov pridobivanja raziskovalnih projektov, povečano 
prizadevanje za pridobivanje sredstev, pravočasno opozarjanje MIZŠ in ARRS na tveganja, ki 
izvirajo iz takega načina financiranja raziskovalne dejavnosti. 

 

1.3.10 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 
V raziskovalni dejavnosti cilj pridobitve dodatnega projekta izven razpisov ARRS kljub 
prijavama ni bil dosežen. Cilj pridobitve enega projekta ARRS ni bil dosežen, vendar pa izbirni 
postopek do konca leta še ni bil zaključen. 

 

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, 
zelo redko na ravnanje in odločitve nosilcev in institucij oblasti. V letu 2016 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 
(vprašanje nacionalizacije). Druga tema je vprašanje razmejitve z Republiko Hrvaško. Tretja 
zaznana tema je bilo obdobje prve svetovne vojne, predvsem obeleževanja slovenske udeležbe 
v vojni (grobovi padlih vojakov). Na večino družbeno izpostavljenih tem je inštitut reagiral. V 
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kreiranje strokovnih izhodišč je bilo neposredno vpeto več raziskovalcev. 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 2016 

 
 
Investicijsko vzdrževanje je bilo opravljeno v minimalnem obsegu. 

 
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 od 30. 9. 2015 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 2016 ni načrtoval 
pridobiti. Poslovni prostori Inštituta so bili 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 v najem delavcem, 
ki imajo stalno bivališče izven dosega dnevne migracije kot službeno stanovanje.  
 
Preglednica: Lastni prostori in zemljišča 

Vrsta prostora 
oz. zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v m2 

Dejavnost 

investicija v nakup opreme po 
denarnem toku v 2016 (AOP 470) 20.029,02 € vir financiranja vrsta dejavnosti

od tega pisarniška oprema 609,01 €
proračun RS - namenska 
sredstva ARRS javna služba

od tega računalniška oprema 19.420,01 €
proračun RS - namenska 
sredstva ARRS javna služba

oprema v 2016 (povečanje vrednosti po 
registru osnovnih sredstev) 21.890,74 €

proračun RS - namenska 
sredstva ARRS javna služba

razlika (oprema, plačana v 2015 oz. 2017) 1.861,72 €
proračun RS - namenska 
sredstva ARRS javna služba
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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 2016 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 

1.4.2015- 
31.3.2018 

 
Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2015 oddal stanovanje, last inštituta, v najem delavcu 
inštituta za obdobje 3 let. Postopek oddaje v najem je bil izveden v skladu s pravilnikom. 
Najemnina se določa s primerljivo ceno najema garsonjere v Domu podiplomcev. 
 
 

Pridobivanje premičnega stvarnega premoženja 

 

Preglednica: Pridobivanje premičnega premoženja v letu 2016 

UPRAVLJAV
EC 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA 

REALIZA
CIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

INFORMACIJSKA 
OPREMA               

        
 

  



 
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 2016 

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 2016 

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 2016 

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 2016 

UPRAVLJAVE
C 

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 2016 

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               

/ / / / /    
 

         

UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE               
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Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /         

 
 
Obrazec št. 4: Razpolaganje s premičnim premoženjem v letu 2016 

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 
 

Inštitut za novejšo zgodovino ima dve organizacijski enoti: Znanstvenoraziskovalni oddelek in 
Uprava z infrastrukturo. V Znanstvenoraziskovalnem oddelku je bilo na dan 31. 12. 2016 
razporejenih 19 raziskovalcev in dve mladi raziskovalki. V upravi z infrastrukturo so razporejeni 
direktor, računovodja, samostojni strokovni sodelavec, bibliotekar, knjižničar in administrativni 
delavec. Na navedeni dan je bilo tako zaposlenih 27 delavcev. Ob upoštevanju preračunanega 
števila zaposlenih – FTE je imel Inštitut za novejšo zgodovino na dan 31. 12. 2016 25,975 
zaposlenih.   

Zaposleni na dan 31. 12. 2016 in na dan 31. 12. 2015 – skupaj in ločeno za določen 
in nedoločen čas po vrstah delovnih mest z obrazložitvijo. 

 
Preglednica: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih 

  

Načrtovano št. 
zaposlenih na dan 

31. 12. 2016 

Št. zaposlenih na 
dan 31. 12. 2016 

REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 
(DM plačne podskupine H1, brez DM 
H017002, H017003, H018001) 18 17 

nedoločen čas 15 14 

določen čas 3 3 
DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 
(147. člen ZDR-1) 
(DM plačne podskupine H1, brez DM 
H017002, H017003, H018001) 1 0 

nedoločen čas 0 0 

določen čas 1 0 

MLADI RAZISKOVALCI 
(DM H017002, H017003 IN H018001) 1 2 

nedoločen čas 0 0 

določen čas 1 2 
STROKOVNO OSEBJE 
(DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, 
G in J1) 5 7 

nedoločen čas 4 5 

določen čas 1 2 

ADMINISTRATIVNO IN OSTALO 
STROKOVNO TEHNIČNO OSEBJE 
(DM plačne podskupine J2 in J3) 2 1 

nedoločen čas 2 1 

določen čas 0 0 

Skupaj 27 27 
 
Kadrovska politika INZ sledi izhodiščem znanstvenega in strokovnega dela Inštituta za novejšo 
zgodovino, to pa sta ohranjanje sposobnosti raziskovalne skupine, da strokovno in raziskovalno 
obvlada celotno področje novejše zgodovine in oblikuje vodilno skupino na področju digitalne 
humanistike. Inštitut za novejšo zgodovino pri oblikovanju kadrovske politike izhaja iz osrednje 
naloge, da posveča osrednjo pozornost vzpostavljanju kvalitetne raziskovalne skupine, ki izvaja 
vse tri programe kot javno službo (in pridobljene projekte), in njenemu obnavljanju. 
Kadrovanje je bilo tudi v letu 2016 močno odvisno od obsega razpoložljivih sredstev za 
raziskovalno delo, ki jih inštitut pridobiva izključno iz raziskovalnih programov in projektov. 
Raziskovalna skupina je bila glede na pridobljeni obseg finančnih sredstev za izvajanje 
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raziskovalnega dela nekoliko prevelika, čeprav je na letni ravni uspelo po metodologiji, ki jo 
predpisuje ARRS pokriti 97,2 % razpoložljivih kapacitet, zato ni zaposlil novih raziskovalcev, 
pač pa le nadomestil strokovnega sodelavca in za krajši čas zaposlil strokovnega sodelavca. V 
letu 2016 je nadaljeval politiko vzgajanja mladih raziskovalcev s področja novejše zgodovine 
in uspešno pridobil mesto mladega raziskovalca in nanj tudi zaposlil primerno mlado 
raziskovalko. 
 
Preglednica: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih – 
FTE 

  

Načrtovano št. 
zaposlenih v FTE na 

dan 31. 12. 2016 

Št. zaposlenih v 
FTE na dan 31. 12. 

2016 

REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 
(DM plačne podskupine H1, brez DM 
H017002, H017003, H018001) 17,6 16,8 

nedoločen čas 14,6 13,8 

določen čas 3 3 
DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 
(147. člen ZDR-1) 
(DM plačne podskupine H1, brez DM 
H017002, H017003, H018001) 0,2 0 

nedoločen čas 0 0 

določen čas 0,2 0 

MLADI RAZISKOVALCI 
(DM H017002, H017003 IN H018001) 1 2 

nedoločen čas 0 0 

določen čas 1 2 
STROKOVNO OSEBJE 
(DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, 
G in J1) 5 6,675 

nedoločen čas 4 4 

določen čas 1  2,675 

ADMINISTRATIVNO IN OSTALO 
STROKOVNO TEHNIČNO OSEBJE 
(DM plačne podskupine J2 in J3) 1,5 0,5 

nedoločen čas 1,5 0,5 

določen čas 0 0 

Skupaj 25,3 25,975 
 
Inštitut ima zaposlenih več delavcev, ki so zaposleni za krajši delovni čas od polnega. En 
delavec upokojen kot invalid 2. kategorije je zaposlen za polovični delovni čas. Štirje delavci 
so zaposleni za krajši delovni čas med 80 do 90 % delovnega časa iz poslovnega razloga, ker 
ni na razpolago dovolj sredstev iz raziskovalne dejavnosti, da bi jim bila ponujena pogodba o 
zaposlitvi s polnim delovnim časom. 
 
Zaposleni glede na vir financiranja upoštevaje določila Uredbe o načinu priprave 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja 
njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15) z obrazložitvijo 
na dan 1. 1. 2017 v primerjavi s 1. 1. 2016. 
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Preglednica: Realizacija kadrovskega načrta na dan 1. 1. 2017 glede na stanje 1. 1. 2016 po 
Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017  

Viri Realizacija  
1. 1. 2016 

Načrt  
1. 1. 2017 

Realizacija  
1. 1. 2017 

1. Državni proračun    

2. Proračun občin    

3. ZZZS in ZPIZ    

4.Druga javna sredstva za opravljanje javne 
službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-
prispevek) 

  
 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu    

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe 
in sredstva prejetih donacij   

 

7. Sredstva Evropske unije ali drugih 
mednarodnih virov, vključno s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega proračuna 

  
 

8. Sredstva za financiranje javnih del    

9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in 
specializante, zdravstvene delavce pripravnike, 
zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva 
raziskovalnih projektov in programov ter 
sredstva za projekte in programe namenjena za 
internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju 
in znanosti (namenska sredstva) 

23,75 25,3 

 
 
 

25,975 
 

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o 
ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. 
januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list 
RS, št. 17/14), ne glede na vir iz katerega se 
financiranju njihove plače 

  

 

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. 
točke) 

  
 

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 
2, 3 in 4   

 

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 
8, 9 in 10 23,75 25,3 25, 975 

 
 
Zaposleni na Inštitutu za novejšo zgodovino so financirani iz vira raziskovalnih projektov in 
programov ter ostalih sredstev za podporo raziskovalni dejavnosti (infrastrukturna sredstva 
javnim raziskovalnim zavodom). Na dan 31. 12. 2016 je bilo zaposlenih 25,975 delavca. 
Povečanje zaposlenosti za 1,225 delavca pa je varljivo, saj je bil strokovni sodelavec (0,8 
delavca) zaposlen za le krajši čas treh mesecev.   
 
 
V letu 2016 na Inštitut na novejšo zgodovino za daljše obdobje od 6 mesecev niso gostovali 
tuji raziskovalci in ne raziskovalci inštituta v tujini. 
 
Poročilo o upokojitvah na podlagi 11. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15): V 
letu 2016 Inštitut za novejšo zgodovino ni podaljšal nobene pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi, 
ki bi izpolnjevali pogoje za upokojitev skladno z določili ZUJF. 
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Število podaljšanj pogodb o zaposlitvi za zaposlene, ki so izpolnjevali pogoje za upokojitev 
skladno z določili 11. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 
2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju: V letu 2016 nobenemu delavcu ni bila podaljšana 
pogodba o zaposlitvi. 
 
Odstotek nižanja stroškov dela na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela v javnem sektorju za leto 2016 ter vpliv napredovanj s prvim finančnim učinkom za 
december 2015 znaša 2,86 %.  
 
15 zaposlenih, ki so v letu 2016 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred, so v 
skladu z Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih 
ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) s 1. 4. 2016 napredovali. Pravico do plače 
v višini doseženega plačnega razreda z napredovanjem so v skladu z veljavno zakonodajo 
pridobili s 1. 12. 2016. 
Izplačane odpravnine v EUR: 0 EUR. V letu 2016 ni bila izplačana nobena odpravnina. 
 
Pojasnilo o avtorskih pogodbah skladno s 13. členom Zakona o ukrepih na področju plač in 
drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju: Inštitut za novejšo 
zgodovino je z zaposlenimi delavci v letu 2016 sklenil 8 avtorskih pogodb za izvedbo 
raziskovalnega programa INZ, vse za uredniško delo. 
 
 
Druga pojasnila 
 
Izobraževanje delavcev 
V letu 2016 je izobraževanje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, v podiplomskem 
študijskem programu – doktorski študij Zgodovina uspešno zaključila raziskovalka. Ena mlada 
raziskovalka je nadaljevala doktorski študij na Univerzi v Ljubljani, druga je 1. 10. 2016 
doktorski študij začela na Univerzi v Novi Gorici. 
Z računovodjo je bila v letu 2016 sklenjena pogodba o izobraževanju na podiplomskem 
magistrskem študijskem programu Univerze na Primorskem.  
V letu 2016 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.  
 
Pojasnilo o sistemizaciji delovnih mest 
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sistemizira število delovnih mest v 
Znanstveno-raziskovalnem oddelku manjše, kot je dejansko trenutno število zaposlenih, v 
enoti Uprava pa sta dve sistemizirani delovni mesti (knjigovodja V, samostojni strokovni 
sodelavec V) nezasedeni. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016 

 

 

v EUR (brez centov)

Tekočega leta
Prejšnjega 

leta

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

001 96.368 117.868

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE

002 59.607 57.481

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 39.415 33.023

02 NEPREMIČNINE 004 25.697 25.697

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 14.191 13.420

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 474.243 447.033

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV

007 409.573 365.900

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) KRATKORO ČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 541.832 605.937

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE

013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 414.577 485.149

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 3.288 2.294

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 116 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA

017 122.027 102.004

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 348 850

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 1.476 15.640

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)

032 638.200 723.805

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0

na dan 31.12.2016

Členitev 
skupine 
kontov Naziv skupine kontov

Oznaka 
za AOP

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

034 210.997 299.136

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE

035 44 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 69.139 65.731

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 15.010 41.660

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 15.048 11.773

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA

039 9.472 11.180

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 102.284 168.792

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

044 427.203 424.669

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 2.525 968

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 055 200 200

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA

056 405.888 419.433

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 18.590 4.068

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060 638.200 723.805

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

(obračunsko) od 1. 1. do 31. 12. 2016 

 

 

 

  

v EUR (brez centov)

Tekočega leta
Prejšnjega 

leta

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

860 1.320.264 1.273.430

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.320. 264 1.273.430

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON ČANE 
PROIZVODNJE

862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON ČANE 
PROIZVODNJE

863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 25 7

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 1.333 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 1.321.622 1.273.438

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

871 351.217 351.370

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 25.589 24.715

461 STROŠKI STORITEV 874 325.628 326.655

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875 905.495 863.727

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 724.164 692.525

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 118.13 7 109.195

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 63.194 62.007

462 G) AMORTIZACIJA 879 58.819 51.887

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 881 5.114 5.470

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0

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 1.320.645 1.272.454

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

888 977 984

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)

891 977 984

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

Število mesecev poslovanja 895 12 12

Členitev podskupin 
kontov Naziv podskupine konta

Oznaka 
za AOP

Znesek
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti od 1. 1. do 31. 12. 2016 

 

 

 

 

 

  

v EUR (brez centov)

ZNESEK-
Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe 

ZNESEK-
Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga 
in storitev na 

trgu

1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) 660 1.317.864 2.400

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 1.317.864 2.400

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON ČANE PROIZVODNJE 662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON ČANE PROIZVODNJE 663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 25 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 1.333 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 1.319.222 2.400

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 671 350.007 1.210

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 25.589 0

461 STROŠKI STORITEV 674 324.418 1.210

F) STROŠKI DELA (676+677+678) 675 905.495 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 724.164 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 118.137 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 63.194 0

462 G) AMORTIZACIJA 679 58.048 771

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 681 4.745 369

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 1.318.295 2.350

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 688 927 50

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)

691 927 50

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

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta
Oznaka 
za AOP

Znesek
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega toka od 1. 1. do 31. 12. 2016 

1. del: 

 

 

 

 

 

  

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 1.233.759 1.322.341

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 1 .230.547 1.318.884

A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+ 413+418+419) 403 1.217.130 1.305.713

a. Prejeta sredstva iz državnega prora čuna (405+406) 404 1.217.130 1.305.713

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 1.217.130 1.305.713

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0

b. Prejeta sredstva iz ob činskih prora čunov (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 zavarovan ja (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 (4 14+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 prora čunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741 f. Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske 
unije

419 0 0

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

420 13.417 13.171

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 8.674 6.605

del 7102 Prejete obresti 422 0 17

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 818 6.318

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 427 3.000 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 925 231

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 3.212 3.457

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0

del 7102 Prejete obresti 433 0 857

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 3.212 2.600

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 1.306.027 1.373.697

Členitev 
kontov Naziv konta

Oznaka 
za AOP

Znesek



57 

2. del: 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 1.306.027 1.373.697

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

438 1.304.069 1.373.322

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+ 445+446) 439 781.027 765.317

del 4000 Plače in dodatki 440 713.763 681.240

del 4001 Regres za letni dopust 441 13.181 4.654

del 4002 Povračila in nadomestila 442 46.864 46.061

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 5.482 10.187

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.044 1.053

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 693 22.122

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+ 449+450+451+452) 447 117.054 107.750

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 63.540 55.890

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 50.904 49.097

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 430 415

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 718 693

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 1.462 1.655

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

453 385.959 423.024

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 204.681 207.015

del 4021 Posebni material in storitve 455 15.807 20.670

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 24.408 25.069

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 78 1.851

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 35.669 33.519

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 47.895 69.871

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 4.085 3.698

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 53.336 61.331

403 D. Plačila doma čih 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 teko či doma či transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+4 77+ 478+479+480) 470 20.029 77.231

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 20.029 77.231

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 1.958 375

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

482 737 0

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz na slova 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 1.221 375

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) 485 0 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 486 72 .268 51.356
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 

12. 2016 

 

 

 

  

 

 

 

  

v EUR (brez centov)

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5
50 VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) 550 0 0

500 Doma če 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 finan čnih 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 Odpla čila 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 Odpla čila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0

del 5503 Odpla čila kreditov drugim doma čim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odpla čila 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 72.268 51.356

Členitev 
kontov Naziv konta

Oznaka 
za AOP

Znesek
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Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

od 1. 1. do 31. 12. 2016 

 

 

 

  

v EUR (brez centov)

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5
750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 

+507+508+509+510+511)
500 0 0

7500 Prejeta vra čila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0

7501 Prejeta vra čila danih posojil od javnih skladov 502 0 0

7502 Prejeta vra čila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki s o v lasti 
države ali ob čin

503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

7505 Prejeta vra čila danih posojil od ob čin 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 vra čila 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+5 21+522+523) 512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

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

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila ob činam 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 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500) 525 0 0

Členitev 
kontov Naziv konta

Oznaka 
za AOP

Znesek
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Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev 

 

 

 

 

 

  

v EUR (brez centov)

Naziv
Oznaka za 

AOP

Nabavna 
vrednost 

(1.1.)

Popravek 
vrednost 

(1.1.)

Povečanje 
nabavne 
vrednosti

Povečanje 
popravka 
vrednosti

Zma njšanj

e na bavne 

vrednosti

Zmanjšanj

e 

popravka 

vrednosti

Amorti zaci

ja

 

Neodpisa

na 

vrednost 

(31.12.)

 

Prevrednot

enje 

zaradi 

okrepi tve 

Prevrednot

enje  

zaradi  

os labi tve

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 

(3-4+5-6-

7+8-9) 11 12

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva v upravljanju 

(701+702+703+704+705+706+707)

700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)

708 965.187 847.319 37.319 7.983 0 7.983 58.819 96.368 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 59.607 33.246 1.055 0 0 0 6.169 21.247 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 13.420 0 0 0 0 771 11.506 0 0

F. Oprema 714 879.883 800.653 36.264 7.983 0 7.983 51.879 63.615 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva v finančnem najemu 

(717+718+719+720+721+722+723)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 

 

  

Naziv
Oznaka za 

AOP

Znesek 
naložb in 

danih posojil  
(1.1.)

Znesek 

poprav kov  
naložb in 

danih posojil 
(1.1.)

Znesek 
pov ečanja 

naložb in 
danih posojil

Znesek 

pov ečanj 
poprav kov  

naložb in 
danih posojil

Znesek 

zmanjšanja 

naložb in 

danih posojil

Znesek 

zmanjšanja 

popravkov 

naložb in 

danih posojil

Znesek naložb 

in danih 

posojil 

(31.12.)

Znesek 

popravkov 

naložb in 

danih posojil 

(31.12.)

Knjigovodska 

vrednost 

naložb in 

danih posojil 

(31.12.)

Znesek 

odpisanih 

naložb in 

danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

I. Dolgoročne f inančne 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  jav na 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  priv atna 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  jav na 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  priv atna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v  deleže držav nih družb, ki 

imajo obliko d.d.
810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v  deleže držav nih 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 kov ine, 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 

jav nim skladom
815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v  last drugim 
prav nim osebam jav nega prav a, ki 

imajo premoženje v  sv oji 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 jav nim 
skladom

822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila jav nim 

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 priv atnim 
podjetjem

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim 
rav nem držav e

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila držav nemu 

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
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Računovodske informacije 

Splošno 

2.9.1.Inštitut za novejšo zgodovino ni zavezanec za plačilo DDV. 

2.9.2.Sodila za razlikovanje javne in tržne dejavnosti. 

Prihodki in odhodki se delijo glede na vrsto dejavnosti, pri kateri nastajajo; prihodki, ki 
nastajajo v povezavi z raziskovalno dejavnostjo, so vključeni med prihodke javne službe. Med 
javno službo so uvrščeni tudi prihodki od prodanih periodičnih znanstvenih publikacij in 
znanstvenih monografij in medknjižnične izposoje.  

Med prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu so razvrščeni prihodki od najemnine za 
službeno stanovanje in občasne oddaje sejne sobe. Med odhodke tržne dejavnosti so 
razvrščeni stroški amortizacije za stanovanje in stroški tekočega vzdrževanja stanovanja.  

 

Bilanca stanja – obrazložitev podatkov 

 

Inštitut za novejšo zgodovino ni zavezanec za DDV. Glede na vrsto prihodkov je zavezanec za 
plačilo davka od dohodkov pravnih oseb, vendar za leto 2016 ni osnove za plačilo davka.  

 

Knjigovodska vrednost lastnih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 zmanjšala za 
21.500 EUR. Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (licenc za računalniške programe) 
je ob koncu leta znašala 20.192 EUR, vrednost službenega stanovanja 11.506 EUR, vrednost 
računalniške opreme, pohištva, drobnega inventarja in ostale pisarniške in druge opreme pa 
96.368 EUR. 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. 49,90 % celotne 
opreme je bilo ob koncu leta 2016 odpisane; visok delež je posledica dejstva, da gre v večini 
za računalniško opremo, ki tehnološko zelo hitro zastara in se amortizira v dveh letih. V 
odpisano opremo je zajet tudi odpis knjig v knjižnici, ki se računovodsko vodijo med drobnim 
inventarjem in so ob koncu leta 100 % odpisane. Računalniške licence predstavljajo 21 % vseh 
dolgoročnih sredstev, nepremičnine 12 % in ostala oprema 67 % vseh dolgoročnih sredstev.  

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 
v rednostnih papirjev  (830+831)

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih v rednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih v rednostnih 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 poslov nim 

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
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Oprema zajema 15 % vseh sredstev inštituta.  

 

Inštitut posluje negotovinsko, denarna sredstva v domači valuti na podračunu UJP ob koncu 
leta 2016 znašajo 414.576,42 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 kupcem znanstvenih 
periodičnih publikacij in monografij, ki še niso zapadli v plačilo in bodo predvidoma plačani v 
prvi polovici leta 2017.  

 

Kratkoročne terjatve do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna znašajo 122.027,39 
EUR, od tega je bilo 119.408,83 EUR neizplačanih dotacij za leto 2016. Ocenjujemo, da bodo 
vsa sredstva izplačana v prvi polovici 2017. Poleg dotacij so v terjatvah vključene tudi 
neizplačane refundacije za invalidnino in boleznino, ki sta bili obračunani in izplačani s plačami 
za december 2016. Druge kratkoročne terjatve zajemajo premije za prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje in so bile plačane v januarju 2017.  

 

Na aktivnih časovnih razmejitvah so knjiženi prejeti računi, ki se po svoji vsebini nanašajo na 
leto 2017 (npr. prejeti računi za naročnine na periodične znanstvene publikacije za 2017). Vse 
razmejitve bodo knjižene v stroške v leta 2017.  

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

 

Vse obveznosti do dobaviteljev so poravnane v zakonitem roku. Kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja zajemajo dajatve za davke in prispevke plač, neizplačane honorarje in obratovalne 
stroške za december 2016, ki v plačilo zapadejo v januarju 2017. Vse kratkoročne obveznosti 
do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile v celoti plačane v zakonitem roku v januarju 
2017. 

 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. 

V pasivnih časovnih razmejitvah so vkalkulirani kratkoročno odloženi prihodki za nezaključeno 
raziskovalno delo programov in projektov, ki jih financira ARRS, razmejeni prihodki založniške 
dejavnosti in drugi prihodki namenjeni pokrivanju stroškov javne službe. Poraba sredstev je 
planirana v 2017. Delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih znaša 48 %.  

Blagovnih kreditov in najemov, pri katerih bi lastninska pravica prešla na najemnika, ni. 
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Inštitut ne poseduje zalog materiala, gotovih izdelkov ali nedokončane proizvodnje, vrednotnic 
oz. gotovine v blagajni.  

 

Izkaz 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 občasno 
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 znanstvene 
literature, medknjižnične izposoje, donacij za izdajo monografij in prihodkov od odprave 
rezervacij preteklega obdobja. Skupni prihodki so bili v primerjavi z načrtom 2016 nižji za 
91.834,76 EUR oz. za 6,5 %. V primerjavi s poslovnim letom 2015 so se povečali za 3,78 %. 
Javna služba v deležu vseh prihodkov znaša 99,82 %.  

Finančni prihodki zajemajo prihodke od obresti in izredna nakazila; v letu 2016 so znašali 25 
EUR. Izredni prihodki so znašali 1.333 EUR in se nanašajo na izredno donacijo ter plačilo 
odpisanih terjatev iz prejšnjih let. 

Med stroški so najvišji stroški dela, ki predstavljajo 68,56 % celotnih odhodkov Inštituta. V 
primerjavi s predhodnim letom so stroški dela za 41.768,83 EUR višji.  

 

Celotni odhodki so bili v primerjavi z načrtovanimi nižji za 6,57 %.  

Struktura stroškov je bila ponekod nekoliko drugačna od načrtovanih; v celoti pa so bili od 
načrtovanih nižji za 92.811,90 EUR.  

Poslovno leto 2016 se obračunsko zaključuje s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 
977,14 EUR. Od tega je presežek na javni službi znašal 926,94 EUR, na tržni dejavnosti pa 
50,24 EUR.  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku 

 

Skupni prihodki za poslovanje po denarnem toku so v letu 2016 znašali 1.233.759 EUR, od 
tega prihodki za izvajanje javne službe 1.230.547 EUR in prihodki od prodaje blaga in storitev 
na trgu 3.211 EUR.  

Prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 1.217.130 EUR so bila za 6,78 % nižja od 
prejšnjega leta, kar v absolutni vrednosti znaša 88.583,12 EUR manj od prejetih v letu 2015. 
Drugih prihodkov za izvajanje javne službe (prodaja knjig, prejete obresti, prihodkov od 
dividend ipd.) je bilo sicer malenkost več (1,87 % več od 2015), vendar to bistveno ne vpliva 
na celotne prihodke, saj so ti prihodki znašali le 13.417 EUR. Skupni prilivi v 2016 so bili kljub 
vsemu višji od načrtovanih, in sicer za 5,68 %. 

celotni prihodki na zaposlenega 870 / 894 1.321.622 €  1.478,32 €   
celotni odhodki na zaposlenega 887 /894 1.320.645 €  1.477,23 €   
povprečni stroški dela na zaposlenega 875 / 894 905.495 €    39.369 €      
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Tudi odhodki po denarnem toku so bili v primerjavi z odhodki v letu 2015 nižji in sicer za 
67.670,32 EUR oz. 4,93 % manj kot v 2015, vendar to še vedno pomeni negativen rezultat, 
presežek odhodkov nad prihodki. Skupni odhodki so znašali 1.306.027 EUR, od tega odhodki 
za opravljanje javne službe 1.304.069 EUR, odhodki od tržne dejavnosti pa 1.959 EUR.  

Največje odstopanje pri prihodkih nastaja na postavki »drugi tekoči prihodki za izvajanje javne 
službe«, kar je posledica prejetih sredstev iz tožbe, v letu 2016 pa takih dogodkov ni bilo 
(indeks 13).  

Na odhodkih je bistvena razlika (indeks 26) na investicijskih odhodkih, kar je posledica 
racionalizacije poslovanja zaradi spremenjenih okoliščin.  

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2016 znaša 72.268 EUR, vendar njegova višina v tem 
trenutku ne vpliva na plačilno sposobnost poslovanja. Inštitut je poslovno leto zaključil s 
pozitivnim stanjem na bančnem računu v višini 414.576,42 EUR, kar je posledica neporabljenih 
sredstev za amortizacijo in rezervacij iz preteklih let.  

 

Preglednica: Realizacija prihodkov iz proračuna RS za leto 2016 

 

  

Prihodki glede na namen Na črt 2016 Realizacija 2016
Realizacija 

2016/načrt 2016
1 2 3 4 5=4/3*100

A+B+C
Prihodki - Skupaj (je enako vsoti vrednosti v na črtu izkaza prihodkov in 
odhodkov po denarnem toku v vrstici AOP 404 + AOP 4 19)

1.158.890 1.217.129,66 105

A. Vir ARRS 1.158.890 1.215.629,66 105

B. Vir: MIZŠ 0 0

C. Vir: drugi viri državnega prora čuna (druga ministrstva, agencije ipd.) 0 1.500,00
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Direktor: 

dr. Damijan Guštin 

 

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 


