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POSLOVNO POROČILO
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1. VIZIJA IN POSLANSTVO INZ
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 zajema celovitost
zgodovinskega dogajanja. Pri tem prepoznava potrebe zgodovinopisja, oblikuje raziskovalne
teme in odpira nova raziskovalna področja. Rezultate dela predstavlja v znanstvenih
publikacijah, spletnih oblikah in na znanstvenih ter strokovnih srečanjih ter promovira v medijih.
Pri raziskovanju sodeluje in se povezuje z raziskovalnimi in pedagoškimi institucijami v
slovenskem, sosedskem, evropskem in svetovnem prostoru. Njegovi sodelavci posredujejo
rezultate raziskav študentom na univerzah in visokih šolah, v podiplomskem, magistrskem in
doktorskem študiju.
Poslanstvo Inštituta za novejšo zgodovino je načrtno in kontinuirano raziskovanje na področju
zgodovinopisja novejšega obdobja, posredovanje rezultatov strokovni in drugim javnostim,
vključno z novimi oblikami predstavljanja rezultatov raziskav in historično relevantnega gradiva
za področje slovenskega zgodovinopisja in humanistike ter posredovanje pridobljenega znanja
v višjem, visokem ter univerzitetnem izobraževanju. Inštitut kot samostojna raziskovalna
ustanova javnega značaja (javni raziskovalni zavod), v skladu z dolgoročnim programom dela,
sam ali v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi institucijami raziskuje nacionalno in občo
zgodovino novejšega obdobja, rezultate pa posreduje v različnih oblikah znanstveni in širši
javnosti. V ta namen razvija tudi lastno založniško dejavnost, izdaja znanstveno revijo
Prispevki za novejšo zgodovino, znanstvene monografije in druge znanstvene in strokovne
publikacije. V izpolnjevanju svojega poslanstva sledi načelu javnega interesa, deluje javno, ob
doslednem upoštevanju načel in metodologije historiografskega raziskovanja. Sodeluje v
presoji in raziskovanju pomembnih družbenih vprašanj, ki jih postavljajo državni organi in
organizacije ter civilna družba, upoštevaje svoje strokovno področje.

2. KRATKA PREDSTAVITEV INZ IN POUDARKI ZA LETO 2017
2.1 Kratek opis INZ
Inštitut za novejšo zgodovino je javni raziskovalni zavod, ki izvaja raziskovalno dejavnost v
humanistiki na področjih novejše zgodovine in digitalne humanistike s poudarkom na
zgodovinopisju. Predhodnika, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja je ustanovil Izvršni svet
SRS leta 1959 za zgodovinopisno raziskovanje na področju novejše zgodovine, od nacionalne
afirmacije v drugi polovici 19. stoletja do najnovejšega časa. Sestavljala sta ga
Znanstvenoraziskovalni oddelek s knjižnico in Arhiv. Leta 1988 se je Inštitut po daljšem
prizadevanju preimenoval v današnje ime. Leta 1992 je Arhiv Republike Slovenije prevzel
Arhiv INZ.
Inštitut izvaja kot javno službo dva raziskovalna programa in infrastrukturni program, od katerih
ena programska skupina izvaja predvsem raziskave iz politične in kulturne zgodovine, druga
pa raziskave iz socialne in gospodarske zgodovine druge polovice 19. in 20. stoletja,
infrastrukturna skupina je vodilna na področju digitalne humanistike. Raziskovalna skupina
poleg tega konkurira za projektna sredstva doma in v tujini. V sestavi ima tudi strokovno
knjižnico, ki razpolaga poleg več kot 27.000 knjig s področja novejše zgodovine z naborom
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časopisja slovenske in jugoslovanske provenience, specialno literaturo fašistične in nacistične
provenience ter gradivom nekaterih njegovih nekdanjih raziskovalcev.
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. Pedagoško dejavnost opravlja tako, da njegovi uveljavljeni raziskovalci predavajo
na petih slovenskih univerzah.

2.2 Osnovni podatki o raziskovalni dejavnosti INZ
Število raziskovalnih projektov: 7 (leta 2016: 7)
Nosilec: 3 (leta 2016: 3)
Sodelujoči JRZ: 4 (leta 2016: 4)
Število raziskovalnih programov: 2 (leta 2016: 2)

Pet najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme: strežnik, multifunkcijska naprava, 5
prenosnih računalnikov, 2 tablična računalnika, videokamera.
Do pet najpomembnejših dosežkov INZ na področju znanosti:







Čepič, Zdenko, Guštin, Damijan, Troha, Nevenka. Slovenija v vojni : 1941-1945. 1. izd.
Ljubljana: Modrijan, 2017. 471 str., ilustr., zvd.
Odvetnik in oblast : dr. Igor Rosina (1900-1969). Znanstvena monografija. Ljubljana :
Inštitut za novejšo zgodovino, 2017
Gašparič, Jure. Constructing the first Yugoslav state - on constitution and constitutional
debates after the first world war : [prispevek na mednarodnem simpoziju z naslovom:
"Reform and revolution in Europe, 1917-19: Entangled and transnational histories", ki ga
je organizirala Univerza v Tampere med 16. in 18. marcem 2017].
Vodopivec, Nina. Creativity in production and work experiences from Slovenia. Traditiones,
2017, št. 1/2, 46, str. 127-147.
Zajc, Marko. The Border River Phenomenon : the Example of the River Mura. Prispevki za
novejšo
zgodovino,
[Tiskana
izd.],
2017,
57,
št.
3,
str.
44-65.
http://ojs.inz.si/pnz/article/view/246/399.

Do trije najpomembnejši dogodki na inštitutu:





Mednarodna znanstvena konferenca Misliti o revoluciji : 100 let pozneje. Inštitut za
novejšo zgodovino v Ljubljani, 24. oktober 2017 = Thinking about the revolution : 100
years after : abstracts : international conference at the Institute of Contemporary
History in Ljubljana, Slovenia, 24 October 2017.
Znanstveni simpozij (z mednarodno udeležbo) Lakote in pomanjkanje: slovenski
primer, Inštitut za novejšo zgodovino 21. in 22. november 2017.
Predavanje prof. dr. Petra Jordana, Place-name changes as an expression of shifts in
political power: the example of East-Central Europe. Inštitut za novejšo zgodovino,
30. novembra 2017.
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Število projektov Obzorja 2020, in višina sredstev na projektih Obzorja 2020: 0; 0 EUR
Število projektov, ki se sofinancirajo iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov
in višina sredstev: 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: 1.436.262 EUR
Celotni odhodki: 1.433.750 EUR
Poslovni rezultat – presežek prihodkov nad odhodki: 2.512 EUR
Delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti: 0,17 %
Delež prihodkov pridobljenih v sodelovanju z gospodarstvom: 0 %

2.4 Osnovni kadrovski podatki
Število zaposlenih na dan 31.12.2017: 29
Število raziskovalcev (zaposleni na dan 31. 12. 2017): 22
Moški: 13
Ženske: 9
Število raziskovalcev vključenih v pedagoški proces: 10 (leta 2016: 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, Univerze v Mariboru in Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor.
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
Izvajajo se postopki za preselitev sedeža in poslovnih prostorov INZ na lokacijo Privoz 11 in
Dunajska 104.
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Dejavnost Inštituta za novejšo zgodovino:








58.110 – izdajanje knjig,
58.140 – izdajanje knjig in periodike,
72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
85.421 - višješolsko izobraževanje,
85.422 – visokošolsko izobraževanje,
85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
91.011 – dejavnost knjižnic.

Matični podatki o Inštitutu za novejšo zgodovino
Register raziskovalnih organizacij: 0501-001
Matična številka: 5057116
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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 (Ur. l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS št. 22/06, 61/06 – ZDru-1, 112/07,
9/11 in 57/12 – ZPOP-1A),
Zakon o javnih financah (št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 –
ZIPRS1617),
Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS št. št. 13/11, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12,
86/14 in 90/15),
Zakon o davku dohodkov pravnih oseb (Ur. l. 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, 68/16
in 69/17),
Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/07, 64/16 – odl. US),
Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS št. 91/15),
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS št. 43/11, 60/11 – ZTPD, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17),
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 69/11),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314,
105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 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, 63/16 – ZDoh2R in 77/17 – ZMVN-1),
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS. št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 –
PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06),
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Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur. l. RS št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 –
ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 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 (Ur. l. RS št. 96/12, 39/13, 99/13 –
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJFC, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17),
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E
in 40/12 – ZUJF),
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št. 16/07, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16
– ZKUASP),
Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14
– ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17),
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 108/09, 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, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17),
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/11),
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 72/06, 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, 47/15 – ZZSDT,
61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 51/06 , 117/06 – ZDavP-2,
23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15),
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS št. 30/06 in
51/14),
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/07),
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15),
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS št. 96/15, 46/16 in 80/16
– ZIPRS1718),
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).

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, 3/16, 70/16, 14/17 in 68/17),
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS št. 51/08, 91/08,
113/09),
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur.
l. RS št. 53/08 in 89/08),
Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS
št. 85/10),
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS št. 42/17),

10










Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne
dejavnosti, financirane iz Proračuna RS (Ur. l. RS št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15 in 27/17),
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 24/16),
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št.
34/11, 42/12, 24/13, 10/14),
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS št. 84/16),
Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna (Ur. l. RS št. 54/10),
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. l. 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 2016 in 2017 (Ur. l. RS št. 103/15),
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, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Ur. l. RS št. 52/16 in 79/17),
Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.
l. RS št. 4/11, 40/11 – popr., 40/13, 20/14 in 41/15),
Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur. l. RS št. . 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 – popr.,
5/17 in 31/17),
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne
dejavnosti (Ur. L. RS, št. 40/13, 51/14),
Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17)
Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in
številu zaposlenih v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 28/14, 52/14 in 88/16),
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne dejavnosti
(Ur. l. RS št. 86/08, 109/08, 73/11),
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega
šolstva, znanosti in tehnologije (Ur. l. RS št. 31/06),
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS št. 77/17),<
Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega
šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. L.
RS, št. 20/06)
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
(Ur. l. RS št. 53/16),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 –
popr., 104/10, 104/11 in 86/16),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Ur. l. RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12,
100/15 in 75/17),
11






Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur. l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15,
84/16 in 75/17),
Pravilnik o imenovanjih in volitvah v znanstvene nazive na Inštitutu 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 (Ur. l. RS
št. 39/92, 65/99, 37/03, 11/06, 47/11),
Statut Inštituta za novejšo zgodovino,
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. l. 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 (Ur. l. RS 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12,
46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 69/17),
Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Ur. l. 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, 106/15 in 46/17),
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 (Ur. l. RS št. 43/11),
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 (Ur. l. RS,
št. 88/2016),
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
88/2016),
Izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2017 (MIZŠ, 27. 12. 2016,
prejeta 28. 12. 2016),
Navodilo za pripravo načrta investicij za leto 2017 v delu, ki se nanaša na usklajenost z
načrtom ravnanj s stvarnim premoženjem (MIZŠ, 21. 12. 2016).

Izhodišča za načrtovanje in preverjanje 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 načrtno in kontinuirano izvaja temeljno in aplikativno
raziskovalno delo na področju zgodovinopisja novejše zgodovine, objavlja in predstavlja
raziskovalne rezultate ter posreduje pridobljeno znanje v univerzitetnem, višjem in visokem
strokovnem izobraževanju.
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Pri tem si zastavlja dolgoročne področne cilje:









v skladu s cilji opredeljenimi v raziskovalnih programih izvajati kontinuirano raziskovanje
na vseh področjih zgodovinopisja obdobja od srede 19. do začetka 21. stoletja, tako da
dosega kvalitetne, evropskim merilom primerljive rezultate raziskovanja, pridobljeno
znanje in spoznanja in dosežke pa posredovati strokovni javnosti 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 2017 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 SIDIH,
da vodi mlade raziskovalce k uspešnemu zaključku usposabljanja,
da zagotovi spremljanje in uspešno 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 2017: 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).
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Programska skupina se je, tako kot prejšnja leta, osredotočila na naslednjo pomembno
raziskovalno temo, ki je združevala vse raziskovalce v skupini. V skladu z načrtom izvajanja
raziskovalnega programa je programska skupina v letu 2017 svoje delo usmerila na dve ravni,
na osrednjo temo in na posamezne parcialne študije.
Pri osrednji temi so bile v ospredju lakote in prehrambna pomanjkanja kot historični pojav v
slovenskem okolju. Priložnost in spodbuda za tak raziskovalni angažma je ponudila
pomembna obletnica. Leto 2017 pomeni dvesto let od zadnje odkrite lakote v slovenskem
prostoru. Pri definiranju pojma lakote kot historičnega pojma se je skupina naslonila na
opredelitev priznanega irskega raziskovalca vprašanja lakot. Cormac O'Grade je zapisal, da
je lakota pomanjkanje hrane ali sredstev za nakup hrane, ki vodi v povečano smrtnost zaradi
stradanja ali povečano obolevnost dela prebivalstva zaradi nezadostne ali neustrezne
prehrane. Definicija je bila ustrezno izbrana, ker kaže, da vzroki lakote niso enoznačni, lahko
so politični, vojaški, klimatski ali preprosto ekonomsko-socialni. Pa lakote in pomanjkanja niso
samo problem prehrane, problem kmetijske proizvodnje, so tudi socialni pojav, socialno in
ekonomsko pogojeni pojavi v kontekstu strukture in razslojenosti družbe, nadzor distribucije in
potrošnje hrane je element družbene moči. Lakote so bile zgodbe o spreminjajočih se
konceptih kakovosti življenja, o prehranskih standardih. Lakote so bile latenten pojav ker je šla
večina delovne energije in zaslužkov prebivalstva, vse do šestdesetih let 20. stoletja,
predvsem za hrano, nato za obleko in stanovanje, torej za osnovne življenjske potrebe. Pri
konceptu raziskave je skupina ločila dva historična konteksta, kontekst lakot in kontekst
prehrambnega pomanjkanja. Kontekst lakot zamejuje čas do srede 19. stoletja, ko je bil
značilen nizek donos v kmetijstvu, vojne, neurejene upravne razmere in odsotnost
mehanizmov državne regulacije in širše solidarnosti, a tudi vpliv klimatskih sprememb v
drugem desetletju 19. stoletja. To je bil čas, ko je bilo prehransko ravnotežje zelo hitro načeto
zaradi krhkega razmerja med proizvodnjo hrane in potrošnjo. Zato so sledila redna
pomanjkanja, če že ne odkrite lakote. Prehransko ravnotežje se je potem vzpostavljalo počasi
in tudi pokrajinsko neenakomerno. Drugo obdobje pa poteka od srede 19. stoletja naprej. V
tem času ne moremo govoriti o odkritih lakotah, prevladuje pomanjkanje. Učinkovitost
kmetijstva je bila komparativno še vedno nizka vse do WW II, a je produktivnost v kmetijstvu
vendarle prehitevala rast prebivalstva na dolgi rok, kar je sicer odpravljalo odkrite lakote, ne
pa problema pomanjkljive prehrane. Šele čas po drugi svetovni vojni je zaradi velike rasti
produktivnosti v kmetijstvu načelo odpravil problem pomanjkanja na ravni družbe kot celote. A
ob tem še zdaleč ni bil odpravljen problem prehrambne revščine določenega dela prebivalstva.
V mejah predstavljenih historičnih kontekstov je programska skupina odprla vprašanja
razmerja med obsegom in intenziviranjem proizvodnih zmogljivosti hrane, to je modernizacijo
kmetijstva (dolgoročna donosnost in produktivnost). Nato je nadaljevala z vprašanji prehrane,
pomanjkanja ali odkrite lakote kot posameznih pojavov na ozadju družbenih, ekonomskih,
vojaških ali naravnih vzrokov. Tako so bile analizirani primeri latentnih lakot v 19. stoletju, med
prvo in drugo svetovno vojno. Prav tako je skupina tematizirala raziskovalna vprašanja
prehrambnih standardov v dolgoročni perspektivi, vzorcev prehranjevanja, vprašanje
prehrambne blaginje in ponudbe hrane v času po drugi svetovni vojni. Z raziskovalnim orodjem
študije primerov je skupina tore izpostavljala fenomenološke značilnosti pomanjkljive prehrane
ali odkrite lakote, kot občih, lokalnih ali družbeno skupinskih ali osebnih historičnih izkušenj.
Skupina je tudi izpostavila vprašanja vsakodnevnih življenjskih prehrambenih strategij in praks
ter racionalizacije stvarnosti v razmerah pomanjkanja ali odkrite lakote. Izostala tudi ni študija
primera družbenega odziva in državne intervencije v času odkrite lakote in pomanjkanja hrane.
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Poleg dela na osrednji raziskovalni temi so znotraj programske skupine potekale tudi druge
področne študije. V letu 2017 je bilo raziskovalno delo usmerjeno tudi v obdelovanje
vzpostavljene baze bilančnih poročil za nameravano analizo primerjalne učinkovitosti
slovenskega gospodarstva v jugoslovanskem okviru v času med obema vojnama. Delo je
potekalo predvsem na metodološkem področju. To je na nujnih postopkih za predvideno
analizo podatkovne baze velikega obsega. Delo je tako obsegalo združevanje, poenotenje in
kategorizacijo posameznih bilančnih postavk iz različnih obdobij ter podjetij iz različnih branž
glede na obseg poslovanja/bilančno vsoto in velikost kapitala. V povezavi z učinkovitostjo
ekonomije kot celote na primeru izbranih podjetniških združenj, se seveda navezuje tudi
področje raziskovanja ekonomskih elit in njihove adaptivne sposobnosti v času državnopravnih
prelomov. V ta namen so bila identificirana posamezna ekonomska omrežja glede na članstvo
v upravnih in nadzornih odborih delniških družb ter morebitne povezave s posamezniki iz
državnih organov in drugih gospodarskih interesnih združenj. Tudi v tem primeru gre za
nastavitev obsežne podatkovne baze, ki bo v nadaljevanju omogočala analizo povezanosti,
vpliva in ekonomske moči posameznih omrežij in njihove navezave na omrežja ekonomskih
elit v drugih jugoslovanskih predelih.

Raziskovalni program Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem
v 20. stoletju (P6-0281)
Člani programske skupine v letu 2017: 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, Marko Kupljen, Maja Lukanc (mlada
raziskovalka).
Programska skupina, ki je v letu 2017 izvajala raziskovalni program Idejnopolitični in kulturni
pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju, je, skladno z Letnim načrtom dela v letu
2017, nadaljevala z razčlenitvijo idejnopolitičnega in socialnogospodarskega značaja
slovenskih političnih subjektov v času od druge polovice 19. stoletja do začetka 21. stoletja
oziroma vstopa RS v Evropsko zvezo leta 2004. Delo je povezala z zaokrožitvijo svojih
raziskovalnih rezultatov v prvi stopnji izvajanja RP v tekočem obdobju programskega
financiranja (za leta 2015–2016), ki jih je objavila v prvih dveh številkah inštitutske znanstvene
revije Prispevki za novejšo zgodovino 2017. V njih je predstavila političnoorganizacijski razvoj
slovenskih političnih taborov pred nastankom modernih političnih strank na Slovenskem,
Katoliško narodno stranko/Slovensko ljudsko stranko in njeno organizacijo v letih 1890–1941,
organizacijsko-politično sliko liberalnega tabora v letih 1891–1941, stranke marksističnega
idejnopolitičnega tabora v letih 1896–1941, organiziranje slovenskih političnih subjektov po
okupaciji leta 1941, političnoorganizacijski vidik vzpona komunistov na oblast leta 1945 s
primerjavo vzpostavljanja komunističnih režimov v Vzhodni Evropi po drugi svetovni vojni,
organiziranost komunistične stranke v času druge Jugoslavije (1945–1991), organizacijo
KPJ/ZKJ v Jugoslovanski armadi in Jugoslovanski ljudski armadi (1945–1990), ilegalne
mladinske politične organizacije v Sloveniji po drugi svetovni vojni, prehod ZSMS iz
družbenopolitične organizacije v politično stranko, in izvenparlamentarne politične stranke na
Slovenskem od demokratičnih sprememb do danes. Obenem je bil opravljen tudi prvi pregled
celotnega političnega spektra političnih strank po letu 1990 v slovenskem zgodovinopisju.
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Doseženi raziskovalni rezultati opozarjajo na socialno diferenciacijo slovenske družbe, ki jo je
izražala njena političnostrankarska struktura. KNS/SLS je imela v glavnem kmečki značaj,
liberalci so bili vezani na meščanstvo, socialna demokracija pa je bila zgolj delavska stranka
in ni skušala pritegniti drugih socialnih slojev. Vodilno politično vlogo je do leta 1941 imela
dobro organizirana katoliška politika. Liberalni tabor je za njo opazno zaostajal, pomembneje
pa se niso mogli uveljaviti tudi socialna demokracija, komunisti in krščanski socialisti. Med
drugo svetovno vojno na Slovenskem so komunisti prevzeli idejno in organizacijsko vodstvo
odporniškega gibanja in leta 1945 prevzeli oblast. Onemogočili so vse stare politične sile,
uvedli politični monizem in dosledno spremljali ter preprečevali vsak opozicijski poskus.
KPJ/ZKJ je vztrajala pri monolitni oblasti enotne revolucionarne ideologije in ene partije, znotraj
katere je veljalo načelo demokratičnega centralizma. V krizi jugoslovanske družbe in države
po letu 1980 se je politika ZKS skozi proces demokratizacije konec osemdesetih let usmerila
k pluralizaciji družbenega, političnega in gospodarskega prostora. Leta 1990 so na
Slovenskem obnovili politični pluralizem. Obenem so se dotedanje družbenopolitične
organizacije pretvorile v klasične politične stranke. Oblikovala se je pahljača novih političnih
strank, parlamentarnih in izvenparlamentarnih, slovenski politični prostor se je atomiziral.
Rezultat raziskovalnega dela več članov programske skupine je tudi monografska publikacija
Odvetnik in oblast : dr. Igor Rosina (1900–1969). Nastopili pa so tudi na mednarodnih
znanstvenih simpozijih Misliti o revoluciji : sto let pozneje = Thinking About the Revolution: 100
Years After, Janez Evangelist Krek (1865–1917) – sto let pozneje (1917–2017) in Prelomni
dogodki leta 1917. Člana programske skupine dr. Zdenko Čepič in dr. Damijan Guštin sta jih
predstavila tudi v znanstveni monografiji Slovenija v vojni 1941–1945, ki sta jo pripravila skupaj
z upokojeno članico programske skupine dr. Nevenka Troha.
V letu 2017 opravljena obravnava političnosocialnih nazorov ter političnega in
socialnogospodarskega delovanja slovenskih političnih subjektov v času od druge polovice 19.
stoletja do začetka 21. stoletja oziroma vstopa RS v Evropsko zvezo pa je zajemala politično
življenje v slovenskem taboru pred oblikovanjem modernih političnih strank, katoliške, liberalne
in marksistične doktrine v polstoletju 1890/1891–1941, usmeritve slovenskih političnih sil med
drugo svetovno vojno na Slovenskem, politiko KPS/ZKS oziroma KPJ/ZKJ v letih 1945–1990,
vključno z delovanjem KPJ/ZKJ v JA/JLA, opozicijske pojave v tem obdobju, obravnavo
slovenskih političnih strank in organizacij v Republiki Avstriji v letih 1945–1950, in vprašanje
postmodernega dojemanja politike ter ideološko političnega soočanja s preteklostjo v RS po
letu 1990. Rezultati opravljene obravnave pokažejo, da je proces politične demokratizacije
oziroma modernizacije v Avstriji v ustavni dobi idejno in politično sovpadal z nacionalnim
procesom, ki je do preloma stoletja nacionalnopolitično povsem razmejil slovensko in nemško
prebivalstvo, medtem ko se je z oblikovanjem modernih političnih strank slovenski prostor
razdelil na v Evropi tradicionalne katoliški, liberalni in marksistični tabor. Ti so se po eni strani
razmejevali v vprašanju, katera načela (katoliška ali svobodomiselna, liberalna) naj bodo
temelj narodovega življenja, po drugi strani pa v prizadevanju za oziroma proti na podlagi
družbene preobrazbe dosežene emancipacije delavskega razreda. V času med svetovnima
vojnama so se na problemska polja navezali še koncept katoliške obnove in t. i. totalnega
krščanstva, koncept jugoslovanskega nacionalnega integralizma, uveljavljan skozi liberalni
kulturni boj, zavzemanje tako katoliške kot liberalne politike za stanovsko-korporativni sistem
in disciplinirano oziroma avtoritativno demokracijo, in komunistični revolucionarni politični in
družbenogospodarski program. KPS ga je med drugo svetovno vojno z vzpostavitvijo svoje
monopolne vloge v odporniškem gibanju tudi učinkovito izvajala in leta 1945 prevzela oblast.
Utemeljila je svoj idejnopolitični monizem z ideološko osnovo v marksizmu, v
socialnogospodarskem pogledu pa je izvedla socializacijo gospodarstva in poudarila vodilno
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družbeno vlogo delavskega razreda. KPJ/ZKJ je obenem prek svoje organizacije v JA/JLA
povsem obvladovala profesionalno vojaško strukturo. KPS/ZKS je strategijo, metode in tempo
političnega in socialnogospodarskega uresničevanja marksističnih doktrin prilagodila
razmeram v Sloveniji in Jugoslaviji. Za KPS/ZKS, ki je legitimnost svoje oblasti gradila na
protifašističnem boju, je bilo tudi značilno, da nobenemu drugemu ni bila pripravljena priznati
enakovrednega položaja v tem boju (TIGR). Neuspeli so bili tudi poskusi vzpostavljanja
opozicije v Sloveniji leta 1945. Kasneje se je med intelektualci pojavljalo t. i. disidentstvo, ki, z
izjemo Jožeta Pučnika, ni bilo primerljivo z disidentstvom v vzhodnoevropskih komunističnih
državah. Kritičen odziv na družbenopolitične in socialnogospodarske razmere v Sloveniji so
bile tudi stavke, ki so glede na gospodarsko stanje v povojnem obdobju številčno sicer nihale,
a so bile viden pojav. Po letu 1990 se je ob razdeljenosti političnega prostora in skokovitem
pojavljanju (novih) političnih strank, ki pa ni slovenska posebnost, pokazala njihova politično
preračunana dovzetnost za ideološka vprašanja, ekonomske in socialne probleme in na tej
podlagi vzpostavljene odnose z javnostjo in mediji. V tem pogledu se je v veliki meri razmahnil
nov kulturni boj, ki zadeva čas druge svetovne vojne in vprašanje narodne sprave. Za
slovenske politične stranke in organizacije v RA v letih 1945–1950 so rezultati opravljene
obravnave pokazali, da organizacije koroških Slovencev v idejnem in socialnogospodarskem
pogledu niso ukrepale po lastni presoji in lastnem preudarku, ampak so na podlagi vpliva iz
Ljubljane ocenjevale politični, socialni in gospodarski položaj na Koroškem in v Avstriji.
Programska skupina je za potrebe svojega raziskovalnega dela v letu 2017 pridobila ustrezne
podatke iz gradiva, hranjenega v Arhivu Republike Slovenije, Narodni in univerzitetni knjižnici
in fondu Knjižnice INZ v Ljubljani, v Arhivu Jugoslavije, Arhivu Srbije in Arhivu Ministrstva
spoljnih poslova Republike Srbije v Beogradu, v Archiwum ministerstwa spraw zagranicznych,
Archiwum Akt Nowych in v Biblioteki Uniwersytecka w Warszawie v Varšavi in v zasebnih
zbirkah, ter iz tematskih zbornikov dokumentov in domače in tuje znanstvene literature.
Vzporedno z neposrednim izvajanjem RP je član PS dr. Aleš Gabrič deloval kot urednik
Založbe INZ, dr. Jure Gašparič pa je deloval kot glavni urednik inštitutske znanstvene revije
PNZ. Dr. Jure Gašparič je bil tudi sourednik monografske publikacije Odvetnik in oblast, skupaj
z dr. Jurijem Perovškom pa je organiziral znanstveno posvetovanje Misliti o revoluciji: 100 let
pozneje. Člani PS so delovali tudi na mednarodnem področju – v okviru Board of Directors
European Information and Research Network on Parliamentary History, sodelovanja z
Univerzo v Gdansku, Humboldt Universität v Berlinu, Univerzo Jyväskylä (Finska), Univerzo J.
A. Komenskega v Bratislavi, Univerzo Radboud (Nijmegen, Nizozemska), Ustav pro soudobe
dejiny (Inštitutom za sodobno zgodovino, Praga), Instytut historii i stosunków
międzynarodowych (Inštitutom za zgodovino in mednarodne odnose, Bydgoszcz, Poljska),
Hrvatskom institutom za povijest (Zagreb), Institutom za savremu istoriju (Beograd), in v okviru
izmenjave Erasmus (Varšava). Aktivno so se udeleževali tudi znanstvenih konferenc in drugih
srečanj v tujini in doma. Nastopali so še na TV in Radiu Slovenija in na TV Koper. Sodelovali
so tudi v upravnih, strokovnih in državnih telesih in organih.

Infrastrukturni program Raziskovalna infrastruktura Slovenskega zgodovinopisja
(Sistory) (IP-501)
Člani programske skupine v letu 2017: 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, Neja Blaj Hribar, Marko Kupljen, Mihael
Ojsteršek.
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Infrastrukturna skupina je v letu 2017 pridobila in obdelala številne in raznolike vsebine in
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.
Prednosti gradnje infrastrukturnega sistema:
 zanesljivost: dolgoročno financiranje, dolgotrajno arhiviranje, unikatni identifikatorji,
sledljivost,
 verodostojnost: verificirane vsebine,
 enostavnost: uporaba preverjenih tehnologij,
 poznavanje: uporaba tehnologij, ki jih sami dobro poznamo in z njimi samostojno
upravljamo,
 prilagodljivost: nadgrajevanje obstoječih tehnologij v skladu z novimi znanji in
spoznavanji,
 odprta koda in odprt dostop: prevzemanje obstoječih tehnoloških rešitev in prek
odprtega dostopa,
 ponovna uporaba raziskovalnih podatkov: večnamenskost razvoja vsebinskih
sklopov.
1. Evropska mreža za humanistiko in umetnosti Digital Research Infrastructure for
Arts and Humanities – DARIAH:
 Aktivno sodelovanje:
o Letna konferenca DARIAH (Berlin, 26. in 27. 4. 2017) na temo dolgoročne
vzdržnost raziskovalnih infrastruktur:
 imenovanje člana IP INZ za nacionalnega koordinatorja v Digital
Humanities Course Registry (interaktivna baza študijskih
programov in predmetnikov v digitalni humanistiki),
 ustanovitev nove WG (delovne skupine) ELDAG (Ethics and
Legality in Academia), v kateri sodeluje tudi Slovenija.
o Sestanek komiteja nacionalnih koordinatorjev, Nemčija, Berlin, 26. in 27. 4.
2017:
o izbira novega vodstva,
o postavitev nove smeri v delovanju NCC boarda, ki se bo aktivneje
vključil v sistem DARIAH-ERIC, in v navezavi s tem,
o oblikovanje ankete o delu in namenu DARIAH, ki smo jo
izpolnjevali vsi nacionalni koordinatorji.
o Generalna skupščina DARIAH (Danska, Aarhus, 2. - 4. 11. 2017).
o Sestanek NCC (Danska, Aarhus, 1. 11. in 2. 11. 2017):
 vzpostavitev treh internih delovnih skupin v NCC in vključitev
Slovenija v NCC WG Benefits of DARIAH (DE, SI, PL, P).
2. Nacionalna digitalna infrastruktura za humanistiko in umetnost DARIAH-SI:
 Spletni sistemi – vzdrževanje in popolnjevanje:
o portal DARIAH-SI, ki predstavlja vsebine v povezavi z razvojem in
uporabo praks in orodij iz sveta digitalne humanistike,
o portal SI-DIH, vozlišče po vsebinah s področja humanistike in umetnosti:
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postavitev smernic za nov sistem, ki bo omogočal boljšo umestitev
projektov slovenske digitalne humanistike pod okriljem
DARIAH.EU.
Aktivno sodelovanje:
o z nacionalno raziskovalno infrastrukturo CLARIN:
 na področju novih znanj v digitalnem raziskovalnem okolju,
 v upravnem odboru CLARIN.SI,
o z evropskim projektom TRACES (v Sloveniji ga vodi Društvo za domače
raziskave):
 pretvorba metapodatkov za digitalne objekte, ki jih partnerji vnašajo
v bazo portala SIstory,
 objava HTML publikacije Odlivanje smrti: Pregled objav na portalu
SIstory omogoča dodatno filtriranje in iskanje po metapodatkih.
Promocija:
o predstavitev dosežkov slovenske digitalne humanistike na konferenci
Kultura in IT sektor (Beograd, 16. 11. 2017),
o predstavitev projekta Odlivanje smrti na mednarodni znanstveni konferenci
Šesti Zagrebački arhivski dani (ZAD-dan): Arhivi prošlosti za arhive
budućnosti, Zagreb 7. in 8. 12. 2017.






3. Zgodovina Slovenije – SIstory
 Splošno:
V letu 2017 je tehnološko nadgrajeni sistem nudil uporabnikom hiter in enostaven
dostop do raznovrstnega prostokodnega in odprto dostopnega verificiranega
digitalnega in digitaliziranega gradiva, opremljenega s CC licencami, ki mogoča
ustvarjanje, obstoj, (ponovno) uporabo in dolgoročno hrambo (novih) kompleksno
strukturiranih digitalnih podatkov, potrebnih za (digitalno) raziskovalno delo.
 Nadgradnja:
o priprava projekta za prehod portala SIstory na si4 repozitorij (preprosta
raziskovalna infrastruktura za kompleksne raziskovalne podatke v
humanistiki), ki bo omogočal fleksibilno upravljanje z digitalnimi objekti v
zbirkah z različnimi metapodatkovnimi standardi in upravljanje digitalnih
znanstvenih izdaj:
 kreiranje virtualnega strežnika z linux okoljem,
 urejanje domene sistory4.sistory.si ter vseh potrebnih pravic za
dostop,
 testna postavitev novega portala sistory4,
o vzpostavitev arhivskega okolja Veeam, ki skrbi za ustrezno arhiviranje
windows hyper- v virtualnih strežnikov:
 zagotovitev nemotenega in zavarovanega delovanja storitev
(SIstory, Fedora, Sidih, Archivematica, Exist, itd).
 Vzdrževanje sistema:
o vzpostavitev digitalnega arhivskega središča v skladu z arhivskimi standardi
ETZ:
 vzpostavitev gostovanja v Zgodovinskem arhivu Celje,
 postavitev sekundarnega arhiva,
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o





redno pregledovanje spletnega mesta za zagotavljanje delovanja vseh
funkcionalnosti,
o preverjanje in optimiziranje relacijske podatkovne baze,
o skrb za pravilno delovanje indeksiranja podatkov za optimalno delovanje
iskalnika,
o skrb za virtualno gostovanje strežnika za redundanco oziroma za dnevno
varnostno kopiranje vseh podatkov,
o požarni zid:
 dodani pregledovalnik https internet prometa.
Digitalizacija in spletna objava gradiv:
o Analogno gradivo:
 Sodelavec programa je digitaliziral 46.700 strani gradiv,
 zunanji izvajalec je digitaliziral 62.500 strani gradiv (Poročevalec,
stenografski zapisi kranjskega deželnega zbora, uradni listi).
o Video vsebine: objava pomembnejših domačih in mednarodnih
znanstvenih dogodkov: 59 ur posnetkov oziroma 120 avi.dat.
o Elektronske publikacije in elektronske znanstvene izdaje:
 Dopolnitev XSLT stilov za pretvorbo TEI dokumentov v HTML
statične spletne strani:
 omogočen večjezični prikaz (lokalizacija navigacije glede na
jezik besedila, preklop med različnimi jezikovnimi verzijami
istega besedila),
 vključitev nove verzije TipueSearch iskalnika, ki omogoča
dodatne funkcionalnosti.
o Avtorsko-pravni vidik, standardizacija in metapodatkovna inventarizacija
digitaliziranih gradiv: za vsa gradiva je bil urejen avtorsko-pravni vidik za
spletno objavo, digitalizirana gradiva so bila standardizirana in
metapodatkovno inventarizirana (inventariziranih je bilo 1907 enot oz.
ustvarjenih okrog 20.000 standardiziranih vpisov).
o Povezovanje med zapisi v sistemu COBISS in HANDLE ID na portalu
SIstory.
o Skrb za Facebook profil portala; od 1. 1. do 31. 12. 2017: število objav: 81;
všečki: 819, posamezne objave so dosegle med 62 in 8203 uporabnikov,
največ odzivov na posamezno objavo: 77.
Podatkovne baze:
o Projekt Sejni zapisi izvršnih in zakonodajnih teles, Slovenija:
 ureditev TEI dokumentov zapisnikov sej Skupščine Republike
Slovenije (1990-92) iz https://github.com/SIstory/Seje_DZ in prenos v
https://github.com/SIstory/SlovParl,
 dopolnitev podatkov za seznam govornikov,
 klasifikacija seznama vsebine za celotni korpus,
 pretvorba podatkov (58.813 govorov, 10,8 milijona besed) v zapis,
primeren za objavo v repozitoriju CLARIN,
 objava HTML publikacije Poročevalec Državnega zbora,
 objava digitalne izdaje Slovenski parlamentarni korpus: Pregled
objavljenih raziskovalnih podatkov http://www.sistory.si/11686/38085,
 izdelava prve statistične analize zapisnikov sej Skupščine RS, 199092:
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o

 predstavitev rezultatov projekta septembra v Berlinu
(Parlament im Übergang: Versammlung der Republik
Slowenien zum Zeitpunkt des Verfalls des Sozialismus und
Jugoslawiens als Gegenstand einer historischen Analyse),
 priprava dveh aplikacij (vsako za drugo verzijo parlamentarnih
govorov) za eXist-db bazo za XML dokumente na podlagi teiPublisher:
 http://exist.sistory.si/exist/apps/SlovParl in
 http://exist.sistory.si/exist/apps/parla/,
 sodelovanje s The European Information and Research Network on
Parliamentary History, ki združuje institucije in raziskovalce zgodovine
parlamentarizma,
 predstavitev Slovenian parliamentary corpus SlovParl za CLARINPLUS Workshop »Working with Parliamentary Records« (Bolgarija,
Sofija, 27.-29. 3. 2017),
Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931:
 pretvorba za uvoz metapodatkov popisov prebivalstva, ki jih je donirala
FamilySearch, za uvoz v Archivematica (za dolgoročno hrambo),
 izdelava XML dokumentov za transkribiranje historičnih demografskih
podatkov za popise prebivalstva Vodmata 1890 in Ljubljane 1890,
1910 in 1921 2. del (skupaj 73.726 slik z metapodatki) in objava v
orodju za transkribiranje historičnih demografskih podatkov na portalu
SIstory,
 urejanje že transkribiranih podatkov,
 transkribiranje popisov Ljubljane: 1890: 4979 oseb, 1900:
34.424 oseb, 1921/1: 4114 oseb, 1921/2: 2322 oseb,
 sodelovanje v mednarodnem projektu Mosaic:
o harmonizacija podatkov za 17.124 oseb popisov
prebivalstva okrajnega glavarstva Novo mesto 1869 v
skladu z Mosaic data files dokumentacijo,
o predpriprava podatkov za oddajo v spletišče
http://www.censusmosaic.org/.
Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju RS med 2. svetovno vojno in
neposredno po njej:
 korespondenca z zainteresirano javnostjo (posredovanje podatkov
o žrtvah 2. svetovne vojne),
 ažuriranje baze na osnovi posredovanih podatkov zainteresirane
javnosti,
 izdelava analiz za zainteresirano strokovno javnost,
 izvoz baze na spletni portal SIstory
 sodelovanje pri izdelavi študije Umrli Slovenci med prvo in drugo
svetovno vojno na območju današnje Ruske federacije.
Projekt Zbiranje podatkov o vojaških žrtvah 1. svetovne vojne na Slovenskem:
 koordiniranje projekta,
 urejanje skupne Google drive mape za deljenje podatkov med
projektnimi partnerji,
 izpisovanje podatkov o padlih vojakih (seznami izgub (Verlustliste),
literatura, časopisi, UL): 13.416 oseb,
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urejanje XML pretvorbe za 57 številk Verlustliste,
pregledovanje in ureditev partnerskih regionalnih baz,
pretvorba pregledanega OCR zapisa smrtnih žrtev iz publikacije Das
steirische Infanterieregiment Nr. 47 im Weltkrieg v XML TEI in objava
prve verzije seznama žrtev kot HTML publikacije Smrtne žrtve 47.
štajerskega pešpolka med prvo svetovno vojno na portalu SIstory,
 sodelovanje pri izdelavi študije Umrli Slovenci med prvo in drugo
svetovno vojno na območju današnje Ruske federacije.
o Projekt XML baze krajevnih repertorijev:
o dopolnitev iskalnika po zbirki Krajevna imena na Slovenskem s
povezavami na zemljevide Geonames,
o XML kodiranje krajevnega repertorija za Kranjsko 1869 in 1900.
o Projekt Slovenski indeks citiranosti (SICI):
 vpisovanje dodatnega COBISS identifikatorja v GitHub repozitorij za
5798 od 21.914 citatov, ki so že bili vneseni v Zgodovinarski indeks
citiranosti,
 dopolnjevanje baze s podatki iz publikacij s področja zgodovinopisja od
leta 2014 – 9000 vpisov.
o Fedora Commons repozitorij:
 priprava testne pretvorbe TEI dokumentov v digitalne HTML objave:
 http://fedora.sistory.si/o:Judje1937,
 http://fedora.sistory.si/o:sistory.37723.
o Saxon-JS:
 vključitev dinamičnega prikazovanja XML dokumentov v okviru
statičnih spletnih strani s pomočjo Saxon-JS v zadnjo verzijo digitalne
izdaje Odlivanje smrti na portalu SIstory,
 ta povsem nova tehnologija bo omogočila, da bodo člani IP INZ
digitalnim izdajam portala SIstory dodajali funkcionalnosti, zaradi
katerih so bili do sedaj prisiljeni razmišljati o razvoju lastne verzije
Fedora Commons repozitorija.
Strokovna pomoč in izobraževanje:
o sodelovanje pri vzpostavitvi pilotnega projekta digitalizacije slovenskega
pravnega izročila SI-IUS,
o sodelovanje pri predmetu Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne
zgodovine Oddelka za zgodovino FF UL na primeru Popisov prebivalstva
Slovenije 1830-1931 s poudarkom na teoriji in praksi popisa prebivalstva
Ljubljane iz leta 1921 6. 11. 2017,
o vzpostavitev medfakultetnega (Fakulteta za računalništvo in informatiko UL,
Fakulteta za družbene vede UL in Filozofska fakulteta UL) seminarskega
sodelovanja na korpusu zapisnikov sej Skupščine Republike Slovenije (19901992).
o predstavitev projekta Historični popisi prebivalstva Slovenije študentom
zgodovine FF UL 12. 12. 2017).
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Raziskovalni projekti
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 2017 je bilo v znamenju zaključevanja projekta, saj se je zaključil 30. 6. 2017. Zadnjo
šestmesečno fazo projekta so člani projektne skupine namenili zaključnim raziskavam v
knjižnicah in arhivih in pisanju prispevkov za objavo rezultatov projekta. Da bi izpolnili
zastavljeni cilj raziskave vloge mejnih rek pri konstruiranju nacionalizmov in drugih identifikacij
je projektna skupina sodelovala pri organizaciji mednarodne konference, ki jo je organiziral
Oddelek za zgodovino na FF v Ljubljani (Identitete, identifikacije in identifikacijske kategorije
med Donavo, Alpami in Jadranom, Ljubljana, 20. in 21. april 2017).
Najpomembnejši rezultat dela na projektu v letu 2017 je objava tematskega sklopa v tretji
številki Prispevkov za novejšo zgodovino. Gre za nadgradnjo dosežkov dveh mednarodnih
konferenc, ki smo jih (so)organizirali v letih 2016 in 2017. Pri tematskemu sklopu so sodelovali
vodja projekta dr. Marko Zajc (ki je tudi napisal uvodni tekst), Lili Zách (National University of
Ireland), Stipica Grgić (univerza v Zagrebu, Hrvaške študije), Scott O. Moore (Eastern
Connecticut State University), Igor Vranić (European University Institute), Martin Jemelka
(Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences), Etienne Boisserie
(INALCO, Paris).
Vodja projekta dr. Marko Zajc je junija 2017 obiskal Interdisciplinarni center za raziskavo meja
v Berlinu, kjer se je seznanil z najnovejšimi dosežki na področju raziskav meja. Kot član
raziskovalne ekipe je dr. Marko Zajc v tem času napisal okoljsko-zgodovinski prispevek o
mejah na reki Muri, ki ga je objavil v zadnji številki Prispevkov za novejšo zgodovino v okviru
omenjenega sklopa. Avtor analizira dva vidika dolgega trajanja fenomena mejne reke na
primeru reke Mure: a) razmerje med rečno strugo, mejno črto in antropogenimi učinki na reko;
b) odkrivanje historičnih struktur skozi perspektivo mejnih sporov. “Zdravorazumsko”
razumevanje mejnih rek predpostavlja ujemanje reke in mejne črte. Kljub temu je lahko v
pokrajini in v kartografskih reprezentacijah velika razlika med tema dvema elementoma. Vsi
odseki reke Mure, ki jih analizira v članku, so imeli v določenih obdobjih status mejne reke.
Status mejne reke dolgem trajanju posredno vpliva na obliko i dinamiko rečne struge. Nekdanje
rečne struge, ki so “ujete” v katastrskih mapah, imajo velik “fantomski” potencial, ki se lahko
aktivira v pravem političnem trenutku. V primeru Mure se je to zgodilo z razpadom Jugoslavije
in vzpostavitvijo dveh neodvisnih držav.
Ambiciozno zastavljeno delo na objavljanju raziskovalnih dosežkov projekta se je nadaljevalo
tudi v drugi polovici leta, čeprav se je projekt uradno že zaključil sredi leta. Kot urednik sklopa
prispevkov za revijo Südosteuropa o mejah in administrativni dediščini je v tem obdobju vodja
projekta urejal članke, ki bodo objavljeni predvidoma 2018 ali 2019. Veliko je delal tudi na
svojem članku o mejah in upravni dediščini. Zato je potrebno poudariti, da se bodo rezultati
dela na projekta objavljali še več let po formalnem koncu projekta. Objave geografskega dela
ekipe (GIAM ZRC SAZU) so načrtovane v letu 2018 v reviji Acta Geographica Slovenica.
Članek naj bi v tej reviji objavil tudi vodja projekta. Geograf dr. Matija Zorn je na mednarodni
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konferenci Grenzen im alpinen Raum (22. – 23. september, Innsbruck) predstavil referat o
rapalski meji po prvi svetovni vojni.
Čeprav je dr. Filip Čuček že v letu 2016 objavil članek o postavljanju meja na reki Dravi v 19.
stoletju, je na podlagi arhivskega gradiva, ki ga je pridobil v arhivih v Gradcu in na Dunaju
(Steiermärkisches Landesarchiv, Österreichisches Staatsarchiv), pridobil nove informacije o
procesu utrjevanja in označevanja meja ob tej reki. Dr. Bojan Godeša se je osredotočil na
obravnavo tematike v času druge svetovne vojne z vidika, kako so naravne meje (v
konkretnem primeru reke) vplivale na organizacijo upravno-politične razdelitve slovenskega
ozemlja, ki ga je nadzorovalo v obliki osvobojenih ozemelj odporniško gibanje oz. je bilo
sestavni del njegove organizacijske strukture. Gre za razmeroma specifično obliko, pogojeno
z izjemni razmerami v času okupacije in razkosanja slovenskega ozemlja, ki je zahtevala
prilagajanja tako državnim, političnim, pa tudi naravnim mejam. Dr. Aleš Gabrič je poleg že
prej evidentiranega gradiva pregledoval še neuporabljene arhivske vire iz Pokrajinskega arhiva
Koper. 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.
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. Dr.
Zdenko Čepič pa je raziskoval problematiko vzpostavitve mejnega prehoda na Obrežju v prvih
letih po osamosvojitvi obeh držav.

Temeljni raziskovalni projekt Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega
izseljenstva
Vodja projektne skupine dr. Janja Žitnik Serafin (ZRC SAZU), sodelujoča organizacija
INZ, sodelujoči dr. Žarko Lazarević.

Raziskovalno delo na projektu je v 2017 temeljilo na analizi korelacij med tokovi izseljevanja,
rastjo prebivalstva ter rastjo ekonomije. Podatke o izseljevanju je raziskovalec na primeru
posameznih administrativnih enot za Kranjsko analitično soočil s problematiko rasti
proizvodnje v kmetijstvu, posestno strukturo, gibanjem cen in oceno dohodkov večinskega
dela prebivalstva v daljšem časovnem loku do druge svetovne vojne.

Temeljni raziskovalni projekt Misliti bodočnost : primerjalna antropološka študija
pričakovanj v jugovzhodni Evropi
Vodja projektne skupine je dr. Maja Petrović-Šteger (ZRC SAZU), sodelujoča
organizacija INZ, sodelujoča dr. Nina Vodopivec.

Projektno delo je zajelo pregledovanje mednarodne in slovenske literature ter terensko delo.
Pregled literature je potekal v okviru skupnih sestankov sodelavcev v projektu in lastnega
raziskovalnega dela, slednje predvsem v navezavi na temo prihodnosti in družbene
spremembe, na družbeno spremembo in podjetništvo, na zgodovino zadružništva,
podjetništva v Sloveniji ter socialne ekonomije, neoliberalnega preoblikovanja, moralne
ekonomije, študij upanja, študij na temo transformiranja vrednot in vrednosti.
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Osrednja vprašanja, ki so raziskovalko vodila pri terenskem delu, so bila vizije prihodnosti in
družbena sprememba. Zanimalo jo je, kaj ljudi motivira, poganja, kako se pobude povezujejo,
strukturirajo, ali se med seboj prepoznajo, kako se časovno umeščajo, kakšno prihodnost
mislijo in na kakšne načine, na kakšne načine se povezujejo s preteklostjo in sedanjostjo. V
pogovorih z raziskovalno skupino se je veliko ukvarjala z vprašanji podjetništva (ne zgolj v
gospodarstvu temveč kot prevladujoče razvojne paradigme, načrtovanja prihodnosti in
preoblikovanega sebstva) in z vlogo posameznikov vizionarjev, s konceptualizacijo obeh
akterjev in njihovo umestitvijo v sodoben kontekst, saj zaznavam slovenski prostor kot močno
zaznamovan s podjetniškim narativom, ki narekuje družbeni razvoj v prihodnosti.
Prevladujoča razvojna paradigma (nacionalna in evropska) spodbuja socialne inovacije,
iskanje rešitev na lokalni ravni, ljudi spodbuja k družbenemu eksperimentiranju. Zaradi tega
prihaja do tesnejšega povezovanja med neformalnimi, lokalnimi, civilnimi pobudami ter
nacionalnim, formalnim, institucionaliziranim nivojem, a hkrati procese spremljajo neoliberalna
prilaščanja praks s terena (vsaj tako so na terenu pogosto izkušene). Nacionalne in evropske
politike spodbujajo socialne inovacije, a vendar na prav poseben način. Sodelovanja
spremljajo različni odzivi: upanja, optimizma, zaupanja, razočaranja, nerazumevanja ter
pogajanja med akterji, ki prihajajo iz vsakdanjih praktičnih rešitev, poslovnih strategij in
nacionalnih/evropskih politik.
Pri terenskem delu sem se osredotočila na socialno ekonomijo oz. socialno podjetništvo, ki se
na institucionalni ravni kaže kot odgovor na ekonomsko, družbeno in okolijsko krizo ter na
posamezne pobude in prakse, ki se vzpostavljajo neformalno in sem jih sama poimenovala
družbeno eksperimentiranje. Sogovornike sem izbirala med socialnimi podjetnicami, podjetniki,
zadružniki, pobudniki socialne ekonomije, t.i. alternativnih ekonomskih praks in družbenih
eksperimentatorjev. V etnografijo sem poleg pogovorov zajela sodelovanja na delavnicah
(Delitvena ekonomija, Ekonomija za skupno blaginjo), preglede socialnih omrežij, spletnih
portalov oz. predstavitev konkretnih praks na konferencah, ki so bile predvsem s področja
socialnega podjetništva predstavljene na spletu. Kot sem ugotavljala, so vizije prihodnosti
povezane z izkušanjem sodobnosti, s težnjo po transformiranju vrednot, osmišljanja lastnega
življenja in poslanstva, ne glede na deklarativne časovne zaznamovanosti (prelom s
preteklostjo, hipna odzivnost, neposredno bližnja prihodnost) vizije prihodnosti poleg
sedanjosti zaznamuje tudi preteklost (predvsem v načinih iskanja podpornih okolij, naslavljanja
države oz. pravno administrativnega sistema). Razmišljanje o prihodnosti družbenih
eksperimentatorjev zaznamuje neposredna prihodnost, a hkrati dolgoročnejša perspektiva,
čas, ki naslavlja odgovornost in zapuščino drugim rodovom in planetu.
Rezultate raziskovalnega dela je raziskovalka predstavila v nastopu na konferenci v Zadru in
dveh člankih o podjetništvu, socialnem podjetništvu in družbenem eksperimentiranju v
Sloveniji in o družbeni ustvarjalnosti.

Temeljni raziskovalni projekt Napravite mi to deželo nemško… italijansko…
madžarsko… hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju
slovenskega prebivalstva
Vodja projektne skupine je prof. dr. Božo Repe (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani),
sodelujoča organizacija Inštitut za novejšo zgodovino, sodelujoča dr. Aleš Gabrič, dr.
Bojan Godeša.
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Raziskovalca v okviru projekta preučujeta historični kontekst, v okviru katerega je prišlo po
napadu sil osi na Jugoslavijo do razkosanja slovenskega ozemlja in njegovega anektiranja k
sosednjim državam. Osrednjo pozornost sta posvetila zbiranju literature in gradiva o tej
problematiki.

Temeljni raziskovalni projekt Begunci – nikoli dokončana zgodba
Vodja projektne skupine je dr. Petra Svoljšak (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka
Kosa), sodelujoča organizacija Inštitut za novejšo zgodovino, sodelujoči dr. Bojan
Godeša

Raziskovalec se v okviru projekta posveča problematiki različnih oblik migracij v času
okupacije slovenskega ozemlja med letoma 1941 in 1945. V začetnem obdobju izvajanja
projekta je študiral znanstveno literaturo in tisk ter v Arhivu Slovenije pregledoval arhivsko
gradivo (fond KUZOP).

Bilateralni slovensko-hrvaški projekt Meje - "Zamišljene črte" in "mesta prehoda"
Vodja projekta dr. Marko Zajc, člani projektne skupine dr. Zdenko Čepič, dr. Aleš Gabrič,
dr. Filip Čuček.

V letu 2017 je v okviru bilateralnega sodelovanja dr. Marko Zajc dvakrat obiskal Zagreb
(obdobje 11. 12. 2017 – 13. 12. 2017 in 25. 9. 2017 – 27. 9. 2017), kjer je delal v Arhivu
Hrvaške akademije znanosti in umetnosti (fond AHAZU 652, Zapuščina Ljube Bobana).
Zgodovinar Ljubo Boban je bil član hrvaških komisij o mejah v začetku devetdesetih let 20.
stoletja. Raziskovalec namerava napisati prispevek o začetkih mejnega spora med RS in RH
Opravil je tudi več sestankov s kolegi iz Hrvaškega inštituta za zgodovino glede nadaljnjega
sodelovanja. Dr. Zdenko Čepič je zbiral gradivo, zlasti dokumentacijo slovenske milice/policije
(UNZ Krško), ki je bila zadolžena za varovanje in nadziranje novo nastale slovenske državne
meje o vzpostavitvi mejnega prehoda na Obrežju (pri Brežicah). Ta je bil prvi vzpostavljen novi
mejni prehod proti Republiki Hrvaški. Vzpostavljen je bil že v času, ko je JLA začela svojo
dejavnost proti Republiki Sloveniji, da bi zasedla mejnega prehode proti Italiji, Avstriji in
Madžarski in tako vzpostavila meje SFRJ, s čimer bi »izničila« osamosvojitev Republike
Slovenije. Dr. Aleš Gabrič in dr. Filip Čuček sta nadaljevala z raziskovanjem svoje problematike
(meja v Istri po drugi svetovni vojni in meja Štajerske s Hrvaško v 19. stoletju). S hrvaškimi
sodelavci v projektu načrtujemo skupno kolektivno monografijo v letu 2018 ali 2019.

Študija Slovenske žrtve na območju Ruske federacije med 1. in 2. svetovno vojno
Vodja projekta dr. Damijan Guštin, člani projektne skupine dr. Dunja Dobaja, dr. Marta
Rendla, Neja Blaj Hribar, dr. Petra Svoljšak (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa),
Adam Gabrič (grafična predstavitev).
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Naročnik Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je postavil cilje
projekta tako, da je potrebno čimbolj koncizno oceniti število padlih in umrlih vojakov slovenske
narodnosti v času prve in druge svetovne vojne na območju današnje Ruske federacije, saj je
vodilo nalogo, da predlaga ruski strani lokacijo in ostale potrebne atribute za spomenik padlim
Slovencem na območju Ruske federacije. Raziskovalna skupina se je oprla na rezultate
projekta Žrtve druge svetovne vojne in zaradi nje na območju R Slovenije, potekajoče
infrastrukturnega modula Padli vojaki z območja Republike Slovenije 1914-1918, preiskala pa
je tudi literaturo in spominske vire. Na podlagi vseh razpoložljivih virov, ne da bi imela možnost
raziskovanja v arhivih na območju Ruske federacije, je izdelala študijo, v kateri je prikazala
tako okoliščine smrti vojakov slovenske provenience med bojevanjem nemške vojske v
zahodnem delu Ruske federacije ter vojnih ujetnikov v ujetniških taboriščih v prvi in drugi
svetovni vojni kot lokacije njihove smrti in podatke o grobovih in grobiščih kjer so bili pokopani.
Ugotovljeno je bilo, da so kraji smrti in pokopna mesta zelo disperzirana, saj so bila tako
ujetniška taborišča kot območje bojevanja zelo razsežni oziroma porazdeljeni po številnih
območjih Ruske federacije. Podan je bil tudi predlog za lokacijo spomenika padlim slovenskim
vojakom v bližini Moskve.

Strokovno delo

Knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino
Vodja: Igor Zemljič, Damijana Bračko, Sergej Škofljanec
V letu 2017 je bila knjižnica odprta 249 delovnih dni.
Nabava gradiva:
Vpisanih 464 (leto prej 1846) novih knjižnih naslovov v 501 (2016 1944) zvezkih in 123
naslovov revij v 313 zvezkih (lani pa 115 naslovov v 197 zvezkih). Manjši prirast je posledica
tega, da v letošnjem letu inštitut ni dobil večjih darov knjižnega gradiva in da je bilo zaradi
prezasedenosti manj vpisov neobdelanega knjižničnega fonda.
Pregled inventariziranega gradiva v letu 2017 (izvodi):
Monografske publikacije Serijske publikacije
Nakup
Zamena
Dar
Lastna izd.
Stari fond
Skupaj

277
48
140
30
6
501

55
38
137
3
80
313

Skupaj
Skupaj:
332
86
277
33
86
814
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Oris nabave monografskih in serijskih publikacij v letu 2017:

Knjige:
Revije:
137
80

140

277

55

38

6
48

3

30

Zamena

Nakup

Dar

Stari fond

Lastne izd.

Dne 31. decembra 2017 je celoten fond knjižnice obsegal:
Knjige
40.459

Disertacije /
elaborati
389

Serijske publikacije

Neknjižno gradivo

10.820

17

Skupaj
51.685

II. Izposoja
V letu 2017 je bilo 432 aktivnih
članov, (lani 458), med katerimi jih
je bilo na novo vpisanih 97 (v letu
2016 98).
V letu 2017 je knjižnica zabeležila
po podatkih iz COBISS-a 2.634
obiskov (lani 2.734). V to število
niso všteti obiskovalci sodelavci
INZ, ki so izposojali revije in knjige
v pisarno ali v čitalnico. V letu 2017
smo s pomočjo računalnika
izposodili 2448 (lani 2235 knjig) in
440 revij (lani 413).
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V medknjižnični izposoji si je knjižnica izposodila 60 knjig iz raznih knjižnic po Sloveniji (brez
NUK in KOŽ) in 20 iz tujine, sama pa je drugim institucijam iz svojih zbirk izposodila 79 knjig.

III. Strokovno delo:
COBISS:
V bazo COBISS je do konca leta 2017 vnešenih 25.094 bibliografskih zapisov (do lani 23.478)
- naslovov bibliografskih enot. V letu 2017 je bibliotekar v vzajemni bazi COBIB kreiral 391
bibliografskih enot (skupaj z OCLC 536), iz nje pa so prevzeli 399 zapisov.
V letu 2017 smo pričeli tudi s preverjanjem listkovnih zadolžnic izpred leta 2009. Damijana
Bračko je popisala kar 1820 enot gradiva, ki je izposojeno že več kot deset let. Po preverjanjih
zaloge na knjižničnih policah je ostalo »nerešenih« še 1178 naslovov. Postopek vrnitve tega
gradiva in morebitnega odpisa gradiva sposojenega pred več kot 5 leti bo izveden v letu 2018.

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH in STROKOVNO UDEJSTVOVANJE
Igor Zemljič se je udeležil dneva specialnih knjižnic v Ljubljani, med 27. in 29. septembrom pa
še kongresa krovne organizacije ZBDS v Podčetrtku z naslovom Ustvarjamo državo bralcev.
Tudi letos smo imeli več predstavitvenih predavanj o našem Inštitutu in knjižnici za študente in
učence osnovnih šol (FF in UNG, OŠ Miška Kranjca, Waldorfska šola v Ljubljani), še dalje pa
je bil udeležen v nekaterih strokovnih telesih:
- kot član Izvršnega odbora Sekcije za specialne knjižnice ZBDS;
- v posebnem strokovnem telesu ARRS za ocenjevanje bibliometričnih kriterijev
raziskovalcev in
- v posebni delovni skupini Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za pripravo
novih strokovnih priporočil in standardov za specialne knjižnice v obdobju 2018-2028.
VEZAVA: 21 letnikov časopisov letnika 2016 in nekaj starejših serijskih publikacij, 30 knjig.
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Založba Inštituta za novejšo zgodovino
Odgovorni urednik: dr. Aleš Gabrič
Ker je v zadnjih letih interes raziskovalcev za objavo monografij pri Založbi INZ narastel, ima
urednik možnost izbire med več deli. To se pozna tudi pri pridobivanju sofinancerskih ali
sozaložniških podporah, ki so bile v letu 2017 rekordno visoke. V nasprotju s tem pa so novi
predpisi ARRS nekoliko prizadeli izdajanje takšnih znanstvenih del, kot jih Založba INZ izdaja
v zbirki Vpogledi. Do zavrnitve sofinanciranja s strani ARRS na razpisu za leto 2017 torej ni
prišlo zaradi neustrezne kakovosti prijavljenih znanstvenih monografij, temveč zaradi novih
predpisov, ki so neživljenjski in so jih sestavljali ljudje, ki z izdajateljskim delom znanstvenih
publikacij očitno nimajo velikih izkušenj.
Uredništvo je v letu 2017 izmed prejetih predlogov izbralo sedem naslovov, kar ustreza
trendom zadnjih let in zmogljivosti Založbe INZ. Oblikovno so izdaje sledile dosedanjim
oblikam, ki so sprejete med bralci in kupci naših publikacij. Zaradi značilne oblike in posledično
prepoznavnosti publikacij Založbe INZ uredništvo ne čuti potrebe po spreminjanju podobe
zbirk ali po zamenjavi zunanjih sodelavcev pri pripravah publikacij. Le pri delu (ki še do konca
leta 2017 ni bilo izdano) je predvidena nova podoba knjižne izdaje, ki naj bi omogočala bolj
bogato slikovno podobo z več barvnimi slikami. Naklada izdanih del je običajno 300 izvodov,
ob finančnem vložku soizdajateljev pa 400.
V delu uredništva je prišlo v letu 2017 do nekaj sprememb. Zaostrena je bila zahteva do
pridobivanja dovoljenj za objavo slikovnega gradiva. Večina oz. skoraj za vse gradivo se
zahteva pisno soglasje latnika avtorskih ali materialnih pravic, uredništvo pa vodi seznam
obveznosti, ki jih ima zaradi tega do izdajatelja dovoljenj. Za dovoljenja morajo poskrbeti
avtorji. Računovodstvo INZ je poskrbelo za boljše evidentiranje izdanih računov in izterjav
zapadlih obveznosti, kar je posledično pripeljalo do boljšega nadzora pri prodaji knjig Založbe
INZ. Založba INZ je v letu 2017 prvič samostojno sodelovala na sejmu knjig v organizaciji FF.
Izkušnja je pokazala, da se vložena sredstva v to sicer ne povrnejo s prodajo na samem sejmu,
se pa s takšno akcijo močno poveča prepoznavnost založbe med delom ciljnega bralstva.
Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones
V programu za leto 2017 so v zbirki izšle tri znanstvene monografije. Ker uredništvo ni imelo
na voljo nobenega ustreznega dela inštitutskih raziskovalcev, so avtorji vseh treh raziskovalci
iz drugih ustanov. Vse tri knjige so bile sofinancirane s strani ARRS in tudi s strani ustanov, v
katerih so raziskovalci zaposleni. Za knjigo Razpoznavanja / Recognitiones 31, ki je sicer
najobsežnejša dosedanja knjiga v zbirki, je bila pridobljena še tretja subvencija.
Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 30:
Gašper Mithans: Jugoslovanski konkordat : pacem in discordia ali jugoslovanski
»kulturkampf«
Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones 31:
Bojan Cvelfar: Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama
Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 32:
Monika Kokalj Kočevar: Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943–1945
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Zbirka Vpogledi
V zbirki sta izšli dve knjigi. Eno je založil Inštitut za novejšo zgodovino, saj sta obe predloženi
deli izpadli iz sofinanciranja ARRS zaradi spreminjanja pogojev v letnem razpisu za 2017. Za
eno delo je uspelo pridobiti soizdajatelja.
Zbirka Vpogledi 17:
Aleš Gabrič (ur.): TIGR v zgodovini in zgodovinopisju
Zbirka Vpogledi 18:
Mojca Šorn (ur.): Starost – izzivi historičnega raziskovanja
Izven zbirk
Izven zbirk sta bili najavljeni dve knjigi. Prva je rezultat posveta, ki ga je INZ pripravil skupaj s
Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in je tam tudi potekal. Gre za zbornik o Igorju Rosini.
Knjiga je zaradi pridobljenih sofinancerjev izšla v višji nakladi 400 izvodov (prav tako pa je
zaradi spremenjenih pogojev izpadla iz sofinanciranja na ARRS). Za tovrstne zbornike o
uglednih osebnostih je običajno lažje pridobiti sofinancerje, oblikovno je tudi postavljena
prepoznavna podoba knjige.
Jure Gašparič in Katja Škrubej (ur.): Odvetnik in oblast : dr. Igor Rosina (1900–1969)
Druga knjiga izven zbirk še ni bila natisnjena. Zanjo so pridobljena sredstva tako na ARRS kot
pri sofinancerjih. Sofinancerji so želeli bolj bogato oblikovano knjigo in so za to zagotovili tudi
dodatna sredstva. Knjiga naj bi izšla v novi obliki in naj bi šla v tiskarno v čim krajšem času,
natisnjena naj bi bila v visoki nakladi (cca. 1000 izvodov).
Damijan Guštin, Vladimir Prebilič, Uroš Svete: Koroška v dneh osamosvajanja
Finančno poročilo
V poročilu so zajeta sredstva sofinancerjev in odhodki za izdajo knjig in lastni vložek. Pri
slednjih so v seštevku upoštevani sledeči izdatki: tisk, oblikovanje, naslovnica, lektoriranje,
prevajanje povzetkov in pri zbornikih še uredniški honorarji urednikov. V številkah ni
upoštevana letni honorar odgovornemu uredniku Založbe INZ.
Pri obračunu bo prišlo še do spremembe, saj zadnja knjiga še ni natisnjena. Ker so
zagotovljene tri ugodne subvencije, naj bi bila tudi izdaja te knjige večinoma finančno visoko
pokrita z deleži sofinancerjev. Zaradi že omenjenih dodatnih subvencij, ki so bile v letu 2017
zelo visoke, je vložek INZ ob izidu knjig v primerjavi s prejšnjimi leti nižji. V letu 2017 je bilo
prodanih za 6.165,99 evrov knjig, kar je primerljivo s prejšnjim letom in precej več kot pred
nekaj leti.
Prihodki
Razpoznavanja 30
2.487,87
Razpoznavanja 31
5.487,87
Razpoznavanja 32
3.216,63
Vpogledi 17
1,500,00
Vpogledi 18
0,00
Odvetnik in oblast
3.000,00
Koroška v dneh osamosvajanja
10.570,00
24.762,37
Skupaj
* ocenjeni stroški; delo je v pripravi

Odhodki
4.601,16
6.465,61
4.622,27
3.297,96
4.538,57
4.400,10
9.500,00*
27.925,67

Strošek INZ
ob izidu
1.113,29
977,74
1.405,64
1.797,96
4.538,57
1.400,10

Delež
sofinancerjev
75,80 %
84,88 %
69,59 %
45,48 %
0%
68,18 %

12.233,30
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Prispevki za novejšo zgodovino
Glavni in odgovorni urednik: dr. Jure Gašparič, uredništvo dr. Zdenko Čepič, dr. Damijan
Guštin, 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).
V letu 2017 je uredniško in izdajateljsko delo potekalo v skladu z načrti. Uredništvo, ki je svoj
mandat nastopilo sredi leta 2015, je ostalo nespremenjeno.
Izšle so tri številke Prispevkov za novejšo zgodovino v skupnem obsegu 640 strani. Vsega
skupaj je bilo objavljenih 27 znanstvenih razprav v različnih jezikih in en prispevek iz rubrike
Razmišljanja in razpravljanja, en Zapis, dva jubilejna zapisa, en In memoriam, 8 ocen knjig in
dve konferenčni poročili. Prva številka je bila v skladu z uredniško politiko spodbujanja
tematskih številk v celoti posvečena zgodovini političnih strank na Slovenskem; člani inštitutske
programske skupine Idejnopolitični pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju so
pripravili prispevke o nastanku in organizacijski strukturi političnih subjektov. Druga številka je
bila splošna, tretja številka je bila v skladu z ustaljeno prakso tujejezična - angleška in je
obsegala razprave, zadevajoče problematiko meja in identitet.
Uredniško delo in recenziranje preko sistema OJS je dobro potekalo, ravno tako digitalno
objavljanje v html različici (ojs.inz.si). V splošnem uredništvo ugotavlja, da je uvedba
digitalnega objavljanja v html naletela na dober odmev. Poleg sprotnega uredniškega dela so
člani uredništva poskrbeli, da je bila dokončno realizirana (že dolgo znana) uvrstitev revije v
bazo Scopus, lotili so se tudi prenove zunanje podobe revije. Že prva tiskana številka letnika
57/2017 je tako izšla grafično prenovljena, pri čemer dizajn sledi aktualnim trendom pri
oblikovanju znanstvene periodike v svetu. Finančno poslovanje je bilo stabilno. Upoštevaje
zmanjšanje sredstev sofinancerja (ARRS) je uredništvo temeljito prevetrilo vse stroške in jih v
največji možni meri skrčilo.
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 html naletelo na dober odmev,
smiselna pa se zdi tudi uvedba tretje angleške številke. Finančno poslovanje je bilo stabilno.
Uredništvo se je še naprej potegovalo za uvrstitev revije v ustrezne baze.

32

Znanstveni in strokovni sestanki
Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
V letu 2017 je Inštitut za novejšo zgodovino pripravil tri znanstvene konference, od katerih je
sam organiziral dve, eno pa v sodelovanju z drugimi inštitucijami, v izvedbo nadaljnjih treh so
bili vključeni sodelavci INZ.

Mednarodna znanstvena konferenca Misliti o revoluciji : 100 let pozneje. Inštitut za novejšo
zgodovino v Ljubljani, 24. oktober 2017 = Thinking about the revolution : 100 years after :
abstracts : international conference at the Institute of Contemporary History in Ljubljana,
Slovenia, 24 October 2017. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: = Institute of
Contemporary History. 2017
Člani programskega in organizacijskega odbora: dr. Jure Gašparič, dr. Jurij Perovšek, dr. Filip
Čuček in dr. Mojca Šorn.

Znanstveni simpozij Lakote in pomanjkanje: slovenski primer, Inštitut za novejšo zgodovino
21. in 22. november 2017.
Članice programskega in organizacijskega odbora dr. Marta Rendla, dr. Mojca Šorn, članica
organizacijskega odbora, postavitev in urejanje spletne strani Neja Blaj Hribar

Mednarodna konferenca Identities, categories of identification, and identifications
between the Danube, the Alps, and the Adriatic / Identitete, identifikacije in identifikacijske
kategorije med Donavo, Alpami in Jadranom, Ljubljana, 20. in 21. april 2017.
Član znanstvenega odbora dr. Marko Zajc, članica organizacijskega odbora, urednica zbornika
prispevkov, postavitev in urejanje spletne strani Neja Blaj Hribar.

Znanstveni posvet Janez Ev. Krek – sto let pozneje, 19. – 20 oktober 2017.
Članica programskega in organizacijskega odbora dr. Mojca Šorn, članica organizacijskega
odbora, postavitev in urejanje spletne strani Neja Blaj Hribar.

Znanstveni posvet "Prelomni dogodki leta 1917", ki ga je organiziralo Zgodovinsko društvo
dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Oddelek za zgodovino Univerze v Mariboru, Oddelek za
zgodovino Univerze v Ljubljani in Inštitut za novejšo zgodovino ter Inštitut nove revije ter
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, v Mariboru, 5. - 7. december 2017.
Član programskega odbora dr. Jurij Perovšek

Doktorski seminar Arhivsko gradivo in moja doktorska disertacija. Ljubljana, 11. – 12.
december 2017
Članica programskega in organizacijskega odbora Maja Lukanc.
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Nastopi na znanstvenih in strokovnih sestankih
Sodelavci Inštituta so se v letu 2017 s prispevki udeležili 33 znanstvenih in strokovnih
posvetovanj, na katerih so predstavili skupaj 49 referatov in drugih prispevkov. 15 sestankov
in strokovnih posvetovanj je bilo v tujini in 18 v Sloveniji; 6 od slednjih so bile mednarodne
znanstvene in strokovne konference.
Znanstveni sestanki v Sloveniji
Znanstveni simpozij "Misliti o revoluciji: sto let pozneje", ki ga je organiziral Inštitut za
novejšo zgodovino v Ljubljani, 24. oktobra 2017 na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani
Zdenko Čepič. Naš in njihov "rdeči oktober" : primerjava različnega/različnosti
Jurij Perovšek. Pogledi meščanske politike na Oktobrsko revolucijo do druge svetovne vojne
Jure Gašparič. Changing View on Russian Revolutions 1917 - Slovenia in Global Perspective
Bojan Godeša. Instrumentalizacija protikomunizma v delovanju predvojnih političnih elit :
prispevek na znanstvenem posvetu
Vida Deželak Barič. Slovensko komunistično gibanje in Oktobrska revolucija 1920 - 1945

Znanstveni simpozij Lakote in pomanjkanje : slovenski primer, ki ga je organiziral Inštitut
za novejšo zgodovino v Ljubljani. Ljubljana 21. -22. novembra 2017
Andrej Studen. Študija primera pomanjkanja in lakote na Notranjskem 1864-1865.
Neja Blaj Hribar. »Pomanjkanje v Ljubljani po velikonočnem potresu 1895«
Nataša Henig Miščič. Odnos Kranjske hranilnice do malega kmeta v sedemdesetih in
osemdesetih letih 19. stoletja sem se udeležila simpozija Lakote in pomanjkanje: slovenski
primer
Marta Rendla. Prehrana Slovencev v socializmu : kako smo se približevali prehranskim
standardom?
Mojca Šorn. "Pogled v bodočnost je teman in obupen" : pomanjkanje in lakota v času prve in
druge svetovne vojne

Znanstveni posvet "Prelomni dogodki leta 1917", ki ga je organiziralo Zgodovinsko društvo
dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Oddelek za zgodovino Univerze v Mariboru, Oddelek za
zgodovino Univerze v Ljubljani in Inštitut za novejšo zgodovino ter Inštitut Nove revije ter
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, v Mariboru, 5. - 7. december 2017.
Jure Gašparič. Od odprtja avstrijskega parlamenta leta 1917 do novih držav leta 1918 vzporednice pri oblikovanju češkoslovaške in jugoslovanske države
Jurij Perovšek. Od Majniške deklaracije do Države SHS in Narodne vlade SHS v Ljubljani
Jurij Hadalin. Obeleževanje oktobrske revolucije v času druge jugoslovanske države.
Marko Zajc. Monografije v angleškem jeziku ob stoletnici oktobrske revolucije, nekaj primerov
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Mednarodna konferenca Vprašanje dohodkov. Integrirana kmečka ekonomija na
Slovenskem od srednjega veka do danes, Univerza na Primorskem, Fakulteta za
humanistične študije, Koper 23. junij 2017.
Žarko Lazarević. Integriranje dohodkov v kmečki ekonomiji v dobi industrializacije

Znanstveni posvet Prispevki za slovenski nacionalni program II, Slovenske akademije
znanosti in umetnosti z naslovom: v Ljubljani 1. mar. 2017
Bojan Godeša. Vprašanje sprave - posledica v slovenski družbi

Mednarodno posvetovanje Soočanje s preteklostjo : izzivi spravnega procesa v
Sloveniji : Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 5. jun. 2017.
Bojan Godeša

Okrogla miza Nauki Oktobra : omizje v Klubu CD v sodelovanju s Studio Humanitatis,
Ljubljana, Klub CD, 19. okt. 2017.
Bojan Godeša (diskutant)

Znanstveno srečanje "Mariborske osebnosti", ki ga je organiziral ZRC SAZU in
Univerzitetna knjižnica Maribor v Mariboru 29. mar. 2017
Jure Gašparič. Igor Rosina (1900-1969), pravnik, publicist
Zdenko Čepič. Mara Čepič (1895-1982), učiteljica, udeleženka odpora 1941

Znanstveni simpozij "Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije", ki so ga 27. maja
2017 v Sv. Juriju ob Ščavnici organizirali Zveza društev general Maister, Občina Sveti Jurij
ob Ščavnici in Univerza v Mariboru
Jure Gašparič. Koroščeva zadnja politična manifestacija - pogrebne slovesnosti decembra
1940

Znanstveni posvet »Janez Evangelist Krek (1865-1917) - sto let pozneje (1917-2017)«, ki
jo je organizirala SAZU, Zveza zgodovinskih društev Slovenije in Inštitut za zgodovino
Cerkve Teološke fakultete Univerze v Ljubljani v Ljubljani, 19. in 20. okt. 2017.
Jure Gašparič. Poslanec in politik Janez Evangelist Krek
Jurij Perovšek. Janez Evangelist Krek in socialna demokracija
Žarko Lazarević. Janez Krek med imperativom politike in izzivi kapitalizma

Nacionalni posvet Nastanek in razvoj slovenske teritorialne obrambe – del nacionalne
vojaške tradicije, Ljubljana, 16. 11. 2017

35

Damijan Guštin. Teritorialna obramba v kontekstu slovenske vojaške zgodovine, kulture in
tradicij

Znanstveni simpozij Goriški izobraženci skozi zgodovino. Univerza v Novi Gorici, Nova
Gorica 5. oktobra 2017
Vida Deželak Barič. Idejnopolitični koncepti dr. Antona Dermote

Strokovni seminar "Dokumentarno in arhivsko gradivo bolnišničnih ustanov je
pomembno, zato zanj skrbimo", Ministrstva za kulturo, v Ljubljani, 29. novembra 2017
Dunja Dobaja. Arhivski dokumenti kot vir preučevanja socialno-zdravstvene zaščite mater in
otrok v Sloveniji v obdobju med obema vojnama

Mednarodni simpozij ob 100. obletnici preboja soške fronte "XII. soška ofenziva", ki ga je v
Mariboru organiziral Vojaški muzej slovenske vojske, 27. septembra 2017
Dunja Dobaja, Damijan Guštin. Slovenski spomin na Soško fronto

Posvet o problematiki disidentstva v Sloveniji in na Hrvaškem. Vipava (Dvorec Lanthieri),
6. oktober 2017
Aleš Gabrič. Jože Pučnik na poti do disidenta

Okrogla miza 100 let od oktobrske revolucije. Društvo Slovenija Rusija, Mestna občina
Nobvo mesto in Knjižnica Mirana Jarca. Novo mesto (KMJ), 8. november 2017
Aleš Gabrič
Jure Gašparič

Posvet Arhivsko gradivo in moja doktorska disertacija, Doktorski seminar, Ljubljana, 11.–
12. december 2017.
Maja Lukanc. Izzivi raziskovanja poljsko-jugoslovanskih odnosov v prvem desetletju po drugi
svetovni vojni v poljskem arhivskem gradivu.

Strokovna konferenca: »9. konferenca Mikrografije«, ki jo je organizirala Mikrografija v
Ljubljani 11. 10. 2017
Andrej Pančur. Digitalizacija in obdelava vezanega in nevezanega gradiva

Mednarodni znanstveni simpozij Marija Terezija (1717-1780). Razsvetljena reformatorka
in babica Srednje Evrope (Maria Theresa (1717-1780). Enlightened reformer and
grandmother of Central Europe), ki ga je organiziral Zgodovinski inštitut Milka Kosa in
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 7. do 9. junij 2017
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Andrej Studen. Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71 kot tehnologija dodeljevanja
naslovov in sredstvo socialnega discipliniranja

Znanstveni sestanki v tujini

Annual Meeting, Agricultural History Society. Grand Rapids (Michigan, ZDA), 8. – 10. junij
2017.
Žarko Lazarević. »Diversifying and Maximasing Incomes in Peasant Economy (Case of
Slovenia«

Mednarodno znanstveno srečanje "Space as a perspective for research of Yugoslavia =
Prostor kao perspektiva za istraživanje Jugoslavije", ki sta ga organizirala Cejus: Center
for Yugoslav Studies and Border Crossings in Berlin Center for Transnational Border Research
v Beogradu, Fakultet za medije i komunikacije, 7. in 8. oktobra 2017
Marko Zajc. Borders and Administrative Legacy

17. letna konferenca Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group of the Partnership for Peace
Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes "The Use of Military
Forces in Domestic Affairs: Lessons from the Past, Current Issues and Future
Developments«, Bucharest, Romania 29 May-2 June 2017, National Military Center
Damijan Guštin, Vladimir Prebilič. To step into the Arena or Not? : Military Intervention in the
Yugoslav Crisis (1981-1991).

Mednarodni znanstveni simpozij "Working with Parliamentary Record", ki ga je organiziral
CLARIN-PLUS v Sofiji od 27. do 29. marca 2017
Andrej Pančur. Slovenian parliamentary corpus SlovParl

Mednarodna znanstvena konferenca »Šesti Zagrebački arhivski dani (ZAD-dan): Arhivi
prošlosti za arhive budućnosti«, ki ga je organiziralo Zagrebačko arhivističko društvo v
Zagrebu 7. in 8. 12. 2017
Andrej Pančur, Alenka Pirman, Maruša Kocjančič. Posmrtne maske v slovenskih javnih
zbirkah: med digitalno in analogno predstavitvijo

Convegno internationale di studi Il lavoro nelle campagne: sussistenza, pluriattivita,
mobilita. Societa Italiana di Storia del Lavoro, Milano, 28-29 settembre 2017.
Žarko Lazarević. »Peasant Economy in Interwar Slovenia – Policies of Income Diversifycation«.

49. letna konvencija Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije, ASEEES
Chicago (ZDA), 2017
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Žarko Lazarević.

Interdisciplinary conference ‘Market, Territoriality and Culture’, v Zadru, 9.-12.6.2017
Nina Vodopivec. Transforming society and transforming the Self: Entrepreneurial Culture and
new economies in Slovenia

Rural History Conference 2017 – EURHO - European Rural history Organisation, Lueven,
Belgija, 11. – 14. 9. 20173.
Žarko Lazarević. »Peasant strategies of income maximisation in Slovenia up to WW II«

Mednarodna konferenca "Reform and revolution in Europe, 1917-1919: Entangled and
transnational histories", ki ga je organizirala Univerza v Tampere med 16. in 18. marcem
2017].
Jure Gašparič. Constructing the first Yugoslav state - on constitution and constitutional debates
after the first world war

Okrugli stol Kultura i politika u Jugoslaviji: kohabitacija ili opozicija? Kliofest 2017 –
Festival povijesti, Zagreb 9.–13. maj 2017
Aleš Gabrič

Mednarodna konferenca Cheka 100 years. Praga (Češka), 2.–3. november 2017
Aleš Gabrič. From Supporters of the Authorities to Subjects of the State Security's Persecution

Mednarodni znanstveni posvet "Streik als Teil der sozialen und politischen Konflikte im
Mitteleuropa 1944-1970", ki ga je organizirala Šlezijska univerza v Opavi v sodelovanju z
Zvezo sindikatov in Fundacijo Friedrich Ebert med 19. in 20. okt. 2017 v Pragi.
Jurij Hadalin. In Jugoslawien kennen wir keine Streiks, haben aber einige selbstverwaltete
Unterbrechungen der Arbeit : Streiks im sozialistischen Slowenien vom Streik in Trbovlje bis
zur Streikwelle in den späten achtziger Jahre

Strokovna konferenca "Kultura i IT sektor", ki ga je organiziralo Ministrstvo za kulturo
Republike Srbije v Beogradu 16. nov. 2017
Jurij Hadalin. Digitalizacija i upravljanje istoriografskih izvora u okviru internet portala Istorija
Slovenije – Sistory.

Mednarodna znanstvena konferenca. Polska i Jugosławia w XX wieku. Polityka –
społeczeństwo – kultura, Bydgoszcz, 27.–29. september 2017.
Maja Lukanc. Polski październik w prasie słoweńskiej i jugosłowiańskiej
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Predavanja in predstavitve

Andrej Studen O Romih v preteklosti na Slovenskem. Predavanje v okviru usposabljanja za
strokovne delavce, ki sta ga pripravila Andragoški center Slovenije in Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, 23. avgusta 2017 v Domu Breženka v Fiesi.

Andrej Studen je pripravil stalno razstavo o novoveških mučilnih napravah (od 16. do 18.
stoletja) z naslovom Teater groze, ki je pod okriljem celjskega Zavoda Celeia od konca avgusta
2017 prezentirana v Friderikovem stolpu in namenjena obiskovalcem celjskega starega gradu.
Pripravil je tudi zloženko.

Andrej Studen je predstavil monografijo svojo monografijo Nevarni in neprilagojeni na
predstavitvi 17. 3. 2017 v Kopru na dnevih FHŠ UP Koper.

Bojan Godeša, »Na strani sil osi", prispevek na srečanju Zgodovinskega društva Maribor, ga
je 29. maja 2017 pripravilo v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor Zgodovinsko
društvo Maribor.
Bojan Godeša, Aleš Gabrič. Pogovor ob izidu knjig Vojna vse spremeni in Domov : pogovor
ob izidu spominov hčere in sina slovenskega pravnika in univerzitetnega profesorja dr. Borisa
Furlana,Hotel Union - Ljubljana, 20. februarja 2017.
Bojan Godeša, Zdenko Čepič. Predstavitev knjige Delavsko gibanje in delavska enotnost :
zbornik ob 75-letnici Delavske enotnosti : Ljubljana 9. novembra 2017.
Bojan Godeša. prispevek na predstavitvi knjige: "Dokumenti organov in organizacij
narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji" : Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 24. januarja
2017.
Bojan Godeša, Aleš Gabrič, prispevka na predstavitvi zbornika Vpogledi 17 (zbornik s
prispevki slov. zgodovinarjev na temo: TIGR v zgodovini in zgodovinopisju). : Trst, 7.
septembra 2017.
Aleš Gabrič, prispevek na okrogli mizi ob 90-letnici Igorja Šentjurca. Slovenj Gradec, 31. 1.
2017.
Jure Gašparič, Aleš Gabrič, prispevka na predstavitvi knjige Odvetnik in oblast : dr. Igor
Rosina. Univerzitetna knjižnica Maribor 23. 11. 2017.
Marta Rendla, javno vodstvo po razstavi »Nikoli jim ni bilo bolje?« : modernizacija vsakdanjega
življenja v socialistični Jugoslaviji. Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2. 4. 2017.
Aleš Gabrič, predstavitev spominskih publikacij o družini Furlan. Ljubljana, Modrijan, 2017.
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Marta Rendla, Socializem in migracije (začasno na tuje?). Predavanje na seminarju Migracije
za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 20. 10.
2017.
Nataša Henig Miščič. Propaganda v Tretjem rajhu - filmi Leni Riefenstahl - predavanje v okviru
filmskega večera Društva študentov zgodovine Slovenije ISHA. Ljubljana, Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani 4. 12. 2017.
Žarko Lazarevič, Slovenian Banking System in Central European Context up to the WWII“.
Predavanje na inštitutu Historicky ustav Slovenskej Akademie Vied, Bratislava, 12. 10. 2017.
Jure Gašparič, Parlament im Übergang : Versammlung der Republik Slowenien zum Zeitpunkt
des Verfalls des Sozialismus und Jugoslawiens als Gegenstand einer historischen Analyse.
Zasedanje Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien v
Berlinu.
Maja LUKANC. Ona Celiete, antroji Jogailos sutuoktine. predavanje,ki ga je 10. 2. 2017
organiziral Poljski inštitut v Vilni (Lenkijos institutas Vilniuje - Instytut Polski w Wilnie), v
sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi tuji jezik na Univerzi v Ljubljani
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 Henig Miščič, ki ji je mentor
inštitutski sodelavec (dr. Žarko Lazarević).
Maja Lukanc, Poljsko - jugoslovanski odnosi med leti 1945 in 1956
Tudi to leto je mlada raziskovalka posvetila predvsem raziskovanju in zbiranju arhivskega
gradiva. V okviru Erasmus+ izmenjave v Varšavi, ki je potekala do konca februarja 2017 je
pregledala arhivsko gradivo vezano na doktorsko disertacijo v Arhivu ministrstva za zunanje
zadeve v Varšavi
(Archiwum ministerstwa spraw zagranicznych) fondov Departament Prawno-Traktatowy.
Umowy międzynarodowe za lata 1944-1964, Departament Polityczny, akta za lata 1945-1948,
Departament I, akta za lata 1949-1960, Gabinet Ministra, akta za lata 1945-1951, Protokół
Dyplomatyczny, akta za lata 1945-1963, Biuro Konsularne, akta za lata 1945-1963,
Departament Prasy i Informacji, akta za lata 1946-1963, Gabinet Ministra, akta za lata 19521960, Depesze, 1945-1956, (Archiwum Akt Nowych) fondov 2141 Akta Jana Karola Wende,
1354 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Centralny. Poeg tega je študijsko
izmenjavo uporabila za pregled objavljenih virov in relevantne literature dostopne v knjižnicah
Univerze v Varšavi (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie). V Diplomatskem arhivu
Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije v Beogradu je v mesecu raziskovalnega dela
zbirala gradivo v fondih Politička arhiva: Poljska, 1945-1956, Strogo poverljivo: Poljska, 19451956, Politička arhiva: Jugoslavija, 1945-1956, Politička arhiva: Velika Britanija, 1980; v Arhivu
Jugoslavije v Beogradu pa v fondih 15 Prezidijum narodne skupštine FNRJ, 1942-57, 50
Predsedništvo vlade FNRJ, 112 Novinarska agencija Tanjug, 1944-70, 160a Savezna
skupščina FNRJ, 1945-1957, 386 Kancelarija Maršala Jugoslavije (KMJ), 1944-53, 387
Kabinet Predsednika Republike (KPR), 1953-, 507 SKJ - IX. Komisija za međunarodne odnose
i veze in 101. Poljska, I-1-118.
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V Arhivu Republike Slovenije je gradivo zbirala v fondih AS 531 Republiška konferenca SZDL,
AS 1551 - Zbirka kopij AJ 507 SKJ (sednice PB i IK), AS 1589-III - CK ZKS in AS 1589-IK CK ZKS. Opravila je študijske obveznosti doktorskega programa: opravljene obveznosti
drugega letnika doktorskega študija (zunanji doktorski seminar Diplomacija na Fakulteti za
družbene vede, in zagovor dispozicije doktorske disertacije).

Nataša Henig Miščič, Vloga Kranjske hranilnice
Mlada raziskovalka je opravljala tekoče študijske obveznosti doktorskega študija. V okviru
predmeta Metode raziskovanja, argumentiranja in pisanja v humanistiki in družboslovju je
pripravila eseje Metodološki nacionalizem, Edvard Said, Orientalizem in Paolo Rumiz, Kot
konji, ki spijo stoje ter esej o knjigi Michela Foucaulta, Arheologija vednosti. Pri izbirnem
predmetu Dvajseto stoletje – stoletje globalizacije je prebrala sem dogovorjeno literaturo in
opravila izpit ter izdelala seminarsko nalogo Leto 1908 in slovensko-nemški odnosi. V okviru
Raziskovalnega seminarja I je predstavila svoje individualno raziskovalno delo na temo
Kranjska hranilnica in gospodarski razvoj Kranjske.
Po predstavitvi doktorske teme je začela s pripravo dispozicije oz. prijave doktorske teme in
zbirala sem temeljno literaturo za doktorsko disertacijo. Poleg študija temeljne literature 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.

Pedagoško delo
Nosilci in izvajalci predmetov v dodiplomskem in magistrskem univerzitetnem
izobraževanju





Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta:
dr. Andrej Studen (Socialna zgodovina)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede:
dr. Aleš Gabrič (Zgodovina slovenske kulture)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
Dr. Aleš Gabrič (Zgodovina Evrope za turizem)
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. Žarko Lazarević
(Gospodarska zgodovina), dr. Jurij Hadalin (Svetovne vojne in evropska družba 20.
stoletja, Izbrane vsebine iz zgodovine 20. stoletja, Totalitarne in avtoritarne ideologije 20.
stoletja), dr. Marko Zajc (Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju)
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Povabljena predavanja in vaje na univerzah in visokih šolah ter drugo pedagoško delo
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Andrej Pančur, Mojca Šorn, Mihael Ojsteršek in Neja Blaj Hribar so sodelovali pri predmetu
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine na Oddelku za zgodovino FF UL.
Študentom sta predstavila projekt Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931, Mojca Šorn in
Mihael Ojsteršek sta predstavila projekt 6. 12. 2017, Andrej Pančur in Neja Blaj Hribar pa 12.
12. 2017 projekt Historični popisi prebivalstva Slovenije.
Igor Zemljič je imel predstavitveno predavanje o Inštitutu za novejšo zgodovino in knjižnici INZ
za študente FF.
Dr. Jurij Hadalin je mentor dvem diplomantom prve bolonjske stopnje, enemu magistrskega
študija in enemu doktorandu. Dr. Damijan Guštin je bil somentor doktorandu Klemnu
Kocjančiču in član komisije za oceno doktorske disertacije.
Fakulteta za družbene vede
Dr. Aleš Gabrič je somentor doktorske disertacije mag. Teje Zorko, več magistrskim in
diplomskim nalogam. Dr. Damijan Guštin je bil diplomski mentor 1 študentu dodiplomskega
študija obramboslovja.
Fakulteta za arhitekturo
Dr. Nina Vodopivec je somentorica doktorski disertaciji Maje Koren.

Univerza v Novi Gorici
Igor Zemljič je imel predstavitveno predavanje o Inštitutu za novejšo zgodovino in knjižnici
INZ za študente te univerze.

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru:
Dr. Jurij Perovšek je bil član komisije za oceno primernosti doktorske disertacije mag.
Gašperja Šmida.
Alma mater ISH
Dr. Nina Vodopivec je sodelovala pri izvedbi predmeta Antropologija dela in migracij (nosilka
Kaja Kraner)
Mentorja mladim raziskovalcem, ki ju je odobrila ARRS, sta bila v letu 2017: dr. Žarko
Lazarević (Nataša Henig Miščič) in dr. Aleš Gabrič (Maja Lukanc).
Mentorstvo raziskovalnih nalog
Dr. Mojca Šorn
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Osnovne in srednje šole:
OŠ Miška Kranjca, Waldorfska šola v Ljubljani - predstavitveni predavanji o INZ in knjižnici INZ.

Promocija znanosti

Raziskovalci so s predstavljanjem svojih znanstvenoraziskovalnih dosežkov v medijih
promovirali znanost kot pomembno družbeno silo in zgodovinopisje kot eno osrednjih
humanističnih ved. Posebnega projekta namenjenega promociji znanosti v letu 2017 inštitut ni
izvedel.
Raziskovalci nastopajo v medijih predvsem kot sogovorniki pri razčlenjevanju in pojasnjevanju
in komentiranju številnih tem iz raziskovalnega področja inštituta. Prispevki se praviloma
osredotočajo na pereče teme v družbi in so pretežno odvisni od načrtov medijskih hiš, tako da
je obseg nastopanja in izbira tem odvisna predvsem od njih in manj od raziskovalne politike in
dosežkov inštituta.
V letu 2017 so raziskovalci in strokovni delavci podali 29 prispevkov (izjave, intervjuji,
sodelujoči v oddajah) v množičnih medijih. Zajemali so zelo različne teme praviloma s področja
novejše zgodovine:
Dr. Andrej Studen se je predstavil v oddaji Nočni obisk (Radio Slovenija, nočni program), 7. 9.
2017 in v oddaji Znanci pred mikrofonom Radia Celje, 29. oktobra 2017. Dr. Jure Gašparič se
je 26. 8. 2017 predstavil v oddaji Razkošje v glavi (Radio Slovenija 1).V radijski oddaji na
Programu Ars sta 27. julija 2017 o zgodovini oglaševanja govorila Andrej Studen in Nina
Vodopivec. Dr. Nina Vodopivec je 17. 3. 2017 predstavila svoje raziskovalno delo v oddaji
Podobe znanja (TV Slovenija 1), za spletno stran Projekat Jugoslavija (Muzej Jugoslavije v
Beogradu) je posnela razmišljanje o odlikovanju Red junaka socialističnega dela.
Dr. Jure Gašparič in dr. Jurij Perovšek sta sodelovala v dokumentarnem filmu o J.E. Kreku
(Revolucionar v talarju, TV Slovenija 1, 18. 6. 2017); oba sta sodelovala tudi v oddaji o Majniški
deklaraciji (TV Slovenija 1, 18. 3. 2017). Dr. Aleš Gabrič je sodeloval v dokumentarnem filmu
Reverz o Federalnem zbirnem centru (TV Slovenija 1 12. 12. 2017). Več članov raziskovalne
skupine je sodelovalo v dokumentarni oddaji Andrej Gosar : mislec v prelomnih časih, ki jo je
objavila Televizija Slovenija 1 26. 3. 2017. Bojan Godeša je predstavil Andreja Gosarja v času
okupacije 1941-1945, Jure Gašparič v obdobju med vojnama, dr. Jurij Perovšek pa v zgodnjih
dvajsetih letih. Damijan Guštin je sodeloval pri snemanju dokumentarnega filma o
zavezniškem bombardiranju Idrije 1945.
Več prispevkov je zadevalo tematiko delovanja in ocene organizacije TIGR. Dr. Bojan Godeša
je sodeloval v oddajah TIGR IN Borba : 90 letnica primorskega antifašizma (Arsov forum, Radio
Ljubljana), oddaji TIGR, devetdeset let kasneje, (Panoptikum, Radio Ljubljana) in oddaji
Odkrito o 90. obletnici ustanovitve Tigra (TV Slovenija 3, 31. oktobra 2017). Dr. Bojan Godeša
je 13. 7. 2017 tudi komentiral odkritje spomenika žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam
na Planet Siol.net in 23. 8. 2017 problematiko ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih in
avtoritarnih sistemov v oddaji Dnevnik (TV Slovenija 1).
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Dr. Bojan Godeša in dr. Aleš Gabrič sta sodelovala v oddaji O Borisu Furlanu in njegovih
otrocih ter knjigah spominov, ki jo je objavila Televizija Koper, 21. 2. 2017 v informativni oddaji
Tuttoggi I in 23. 2. v informativni oddaji Primorska kronika.
Dr. Bojan Godeša je pojasnil tudi osnovna dejstva o NDH in ustaših ob napovedi koncerta M.
Thompsona v Mariboru (pogovor v oddaji 24ur na POP TV, 31.3. 2017). Filip Čuček je 7. 3.
2017 sodeloval v oddaji Profil, za katero je prikazal proces nacionalnega oblikovanja na
Spodnjem Štajerskem v 19. stoletju. Dr. Marko Zajc je v časniku Delo 17. 6. 2017 v obširnem
intervjuju pojasnjeval zgodovino slovensko-hrvaških odnosov, nastopil pa je tudi v več medijih
s kratkimi izjavami o problematiki slovensko-hrvaških odnosov. Dr. Marta Rendla je za oddajo
Preverjeno : Jugoslavija – zlata doba socializma ali svinčena leta komunizma? Komentirala
izseljevanje Slovencev v obdobju socializma (Pop TV, 2. 5. 2017).
V intervjuju v reviji Rast je Andrej Studen pojasnjeval raziskovalne rezultate v svoji monografiji
o zgodovini Romov Neprilagojeni in nevarni.
Dr. Andrej Pančur je bil 27. 1. 2017 slavnostni govornik ob odkritju spominske plošče na
Židovski stezi v Ljubljani.
Sodelovanje v strokovnih državnih telesih in organih
Dr. Aleš Gabrič je predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za zgodovino.
Kot tak 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.
Mednarodno sodelovanje
Inštitut za novejšo zgodovino je član mreže The European Information and Research Network
on Parliamentary History, ki združuje institucije in raziskovalce zgodovine parlamentarizma
(euparl.net). Od leta 2014 je dr. Jure Gašparič član odbora direktorjev. Gašparič je leta 2017
sodeloval na letni seji odbora v Pragi in na delovnem sestanku v Berlinu in pri pripravi glasila
mreže ter reorganizaciji delovanja. Delovnega sestanka v Berlinu se je udeležil tudi dr. Jurij
Perovšek.
V okviru znanstveno-raziskovalne izmenjave med Slovensko akademijo znanosti in umetnosti
ter Poljsko akademijo umetnosti in znanosti iz Krakova je bil povabljen v Krakov na
raziskovalno delo dr. Žarko Lazarević. Od 29.7. do 6.8. 2017 je raziskoval tri vsebinske sklope
razvoja poljskega bančništva od srede 19. stoletja pa do druge svetovne vojne s konsultiranjem
literature in tiskanih virov v bogatih knjižnicah Poljske akademije umetnosti in znanosti in
univerzitetnega historičnega inštituta.
Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2017 sodeloval z vrsto raziskovalnih ustanov in univerz
v Evropi in tudi izven nje: Hrvatskim institutom za povijest v Zagrebu, Filozofsko fakulteto,
Ekonomsko fakulteto in Fakulteto političkih nauka Sveučilišča v Zagrebu, s katerimi je
dogovorjeno sodelovanje za več let, Institutom za istoriju Univerze v Sarajevu.
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Sodelavci Inštituta so v letu 2017 podobno kot v prejšnjih letih sodelovali z inštitucijami oziroma
posameznimi raziskovalci in ohranjali vzpostavljene stike z Univerzo Josai v Tokiu, Univerzo
Sogang v Seulu, Hrvatskim institutom za povijest (Zagreb), Filozofsko fakulteto (oddelkom za
zgodovino) Sveučilišča v Zagrebu, Filozofsko fakulteto, (oddelkom za zgodovino) Univerziteta
Beograd, Institutom za savremenu istoriju v Beogradu, Institutom za noviju istoriju v Beogradu,
Institutom za strategijska istraživanja (odeljenje za vojnu istoriju) v Beogradu, Inštitutom za
balkanske študije v Sofiji, Association Internationale d'Etudes Sud-Est Europeen (AIESEE) v
Sofiji, Univerzo Sibiu, Muzejem kriminala (Kriminalmuseum) in Inštitutom za sodobno
zgodovino Univerze Karla-Franza v Gradcu, Inštitutom za sodobno zgodovino pri Akademiji za
znanost Češke republike v Pragi in Inštitutom za ekonomsko in socialno zgodovino Karlove
univerze v Pragi, Instytutom historii i stosunków międzynarodowych v Bydgoszczu, Univerzo
v Gdansku, Poljskim inštitutom Vilna, 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, Komission für Geschichte des
Parlamentarismus und der politischen Parteien Berlin, Leipzig Centre for the History and
Culture of East Central Europe (GWZO), Max Planck Institute for Social Anthropology,
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 Lazarević.
Povijesni zbornik, godišnjak za kulturu i povijesno nasleđe, Osijek
Član uredništva dr. Aleš Gabrič.
Megatrend Rewiew, Beograd
Član uredništva dr. Žarko Lazarević.
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
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Član uredniškega sveta dr. Žarko Lazarević.
Zgodovina za vse
Člana uredništva dr. Andrej Studen, dr. Jurij Perovšek, dr. Jure Gašparič
Acta Histriae
Član 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,
Člana uredniškega odbora dr. Vida Deželak Barič, dr. Damijan Guštin.
Zgodovini-ce, knjižna zbirka
Član uredniškega odbora dr. Andrej Studen

Članstva v strokovnih organih in telesih
Neja Blaj Hribar je članica Izvršnega odbora Zgodovinskega društva Ljubljana.
Marta Rendla in Neja Blaj Hribar sta članici 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. Aleš Gabrič je član Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino.
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. Jurij Hadalin je nacionalni koordinator evropske infrastrukture DARIAH in nacionalni
koordinator v Digital Humanities Course Registry.
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.
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Dr. Žarko Lazarević je član skupščine Association Internationale d'Etudes du Sud-Est
Europeen (AIESEE)
Dr. Andrej Pančur in dr. Mojca Šorn sta člana upravnega odbora CLARIN.
Dr. Jurij Perovšek je član Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino.
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. Mojca Šorn je članica Upravnega odbora CLARIN
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 član strokovnega telesa ARRS za ocenjevanje bibliometričnih kriterijev
raziskovalcev.
Igor Zemljič je član delovne skupine Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za pripravo
novih strokovnih priporočil in standardov za specialne knjižnice v obdobju 2018-2028.

Recenziranje
V recenzijskih postopkih znanstvenih revij, recenziranju monografij in drugih znanstvenih
publikacij, učbenikov in v habilitacijskih postopkih je sodelovalo 12 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 2017 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 2017 so sodelavci inštituta objavili 221 bibliografskih enot. Med njimi so
najpomembnejše:






2 znanstveni monografiji in en učbenik,
25 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov,
28 delov ali poglavij v znanstvenih monografijah,
42 nastopov na znanstvenih konferencah,
11 strokovnih sestavkov.
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Zastavljen cilj pridobivanja raziskovalnih projektov je bil dosežen, vendar ne glede strukture
pridobljenih projektov. Pridobljena sta bila dva raziskovalna projekta ARRS v partnerskih delih.
Prav tako je inštitut pridobil projekt izven sredstev ARRS, projektno nalogo o Slovencih umrlih
na območju Ruske federacije v obeh svetovnih vojnah.
Raziskovalna skupina oz. raziskovalci so v letu 2017 izdelali in predložili več prijav projektov:
11 predlogov temeljnih raziskovalnih projektov ARRS (štiri kot nosilec, sedem kot partner), dva
podoktorska projekta ARRS, dve prijavi za usposabljanje mladih raziskovalcev.
Planirana oprema je bila nabavljena, izvedena je bila tekoča posodobitev raziskovalne
(računalniške) opreme, nabavljen strežnik pa vključen v sistem.

b) Finančni kazalci
V letu 2017 so se tekoči prihodki iz raziskovalne dejavnosti, ki predstavljajo veliko večino 99,9 % - prihodkov inštituta, povečali za okoli 9 %. Deloma je to povečanje tudi rezultat dodatno
pridobljenih sredstev za raziskovalno dejavnost v novembru 2017, ki so bila zajeta v rebalans
finančnega načrta. Še vedno pa se prihodki ne približujejo prihodkom v letih izpred krize in
prvih kriznih letih, kar kaže, da bo potekala okrepitev finančne osnove raziskovalne dejavnosti
še več let.
V primerjavi z finančnim načrtom za leto 2017 in rebalansom je bila realizacija celotnih
prihodkov enaka. Obsegu sredstev je inštitut med letom moral prilagoditi poslovanje z
racionalno porabo sredstev za materialne stroške - in porabo kratkoročnih rezervacij.

Preglednica: Prihodki INZ v zadnjih 5 letih
Leto

2013

2014

2015

2016

2017

Prihodki (v EUR)

1.525.130

1.235.392

1.273.437

1.320.264

1.435.199

Infrastrukturne obveznosti inštitutu, ki jih dodeljuje ARRS javnim raziskovalnim zavodom, so
znašale 336.218 EUR, (ustanoviteljske 278.691 EUR in nadomestila iz dela 57.527 EUR) s
čemer je bil načrtovan obseg sredstev presežen. 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 2017 za infrastrukturni program pridobil 351.889,46 EUR, kar je bilo z
povečanjem sredstev ob koncu leta v skladu z načrtovanim obsegom za leto 2017.
Pogodbena sredstva obeh raziskovalnih programov v višini 464.188,40 EUR so v letu 2017
povečala le toliko kot se je povečala cena raziskovalne ure.
Prihodki iz izvajanja temeljnih projektov ARRS so znašali 94.699 EUR in so se v letu se v
primerjavi. z letom 2016 povečali za 5 %, v primerjavi s planiranimi pa so dosegli načrtovano
raven
Namenska sredstva mladih raziskovalcev so glede na leto prej močno porasla zaradi
zaposlitve nove mlade raziskovalke in celoletne zaposlitve druge mlade raziskovalke.
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Financiranje pogodbenih obveznosti s strani ARRS je teklo skladno s pogodbenimi roki, v
pogodbenem obsegu in redno.
Prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2017 glede na predhodno leto stagnirali. 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 2017 dosegel zastavljen načrt obvladovanja stroškov
dela, storitev in materiala.
Stroški dela so se v globalu povečali, tako zaradi zaposlitve dodatnih 2 delavcev med letom
kot zaradi sproščanja napredovanj in povečanja plačnih razredov za delovna mesta pod 26.
plačnim razredom. Stroški dela so dosegli 989.217 EUR in so se povečali glede na leto 2016
za 9 %. Glede na finančni načrt so se stroški dela znižali - spremljano po principu poslovnega
dogodka - za 1 %, spremljano po denarnem toku pa za 1 %)
Stroški blaga, materiala in storitev so dosegli 383.820 EUR in so se povečali glede na
predhodno leto za 9 %, deloma tudi zaradi realizacije dodatnega programa. Vse povečanje
gre na račun povečanja stroškov storitev. Glede na finančni načrt – rebalans v novembru 2017)
so realizirani stroški blaga, materiala in storitev dosegli načrtovano višino.

Preglednica: Odhodki INZ v zadnjih 5 letih
Leto

2013

2014

2015

2016

2017

Odhodki (v EUR)

1.522.200

1.232.308

1.272.454

1.320.645

1.433.750

3.6 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa dela
Inštitut za novejšo zgodovino je poslovno leto 2017 začel z dobro, vendar ne polno pokritostjo
raziskovalnih kapacitet raziskovalne skupine. Primanjkljaj sredstev iz projektnih razpisov
ARRS se je nadaljeval tudi v letu 2017, v katerem je bil končan postopek izbiranja projektov
za leto 2017 šele sredi leta. Zaradi drugače strukturirane raziskovalne skupine so porasla tudi
sredstva za infrastrukturne namene. Po pridobitvi projektne naloge iz sredstev drugih
ministrstev je bilo mogoče za poln delovni čas zaposliti dve delavki, ki sta bili zaposleni za
manj kot poln delovni čas.
V teh okvirih je inštitutu uspelo izvajati program raziskovalnega dela brez motenj. Največje
poslovno tveganje inštituta je tudi v letu 2017 predstavljala kratkoročnost in nepredvidljivost
obsega in dinamike pridobivanja novih sredstev iz projektnega financiranja ARRS, ki je
poglavitni potencialni vir potrebnih sredstev za polno zaposlenost raziskovalne skupine
inštituta.
Inštitut je imel v letu 2017 namenskih sredstev za raziskovanje - merjeno z raziskovalnimi
urami 29.546 raziskovalnih ur (1841 več kot v letu 2016), s čimer je (z novopridobljenimi
projekti sredi leta, povečanjem sredstev za plače infrastrukturnega programa za 1 FTE)
zagotovil na raziskovalca povprečno 99,2 % pokritost dovoljene obremenitve raziskovalcev iz
javnih sredstev (1700 raziskovalnih ur na polno zaposlenega raziskovalca).
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Cena raziskovalne ure leta 2017 kljub povišanju ob predpisani metodologiji ne pokriva cene
dela raziskovalne skupine, zato je za izravnavo plač potrebno usmeriti del sredstev
namenjenih materialni 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 2017, kar pomeni 26 % vseh
raziskovalcev) je bil ta disproporc obvladljiv le v eni programski (=obračunski) skupini.
V skladu s pravilnikom ARRS dodeljena sredstva za druge stroške dela (potne stroške,
prehrano med delom, premije, odpravnine) ne zadoščajo za izplačilo po kolektivnih pogodbah
za javni sektor in za raziskovalno dejavnost obveznih plačil delavcem javnih raziskovalnih
zavodov. Z določbami novega pravilnika o zagotavljanju infrastrukturnih obveznosti javnim
raziskovalnim zavodom je bil problem normativno rešen z dovoljenim posegom v sredstva za
ostale namene ustanoviteljskih obveznosti, vendar je inštitut zaradi premajhnega obsega
dodeljenih ustanoviteljskih obveznosti to obvezo lahko zagotavljal le z racionalizacijo porabe
za druge namene.
Tveganje, ki ga predstavljajo ogrožena uporaba poslovnih prostorov v stavbi Kazina, v kateri
ima inštitut poslovne prostore kot uporabnik so se zmanjšala z dogovorom, da bodo
zagotovljeni ustrezni in ustrezno opremljeni poslovni prostori za nadaljnje delo inštituta na
lokacijah Privoz 11 in Dunajska 104 (skladišče s priročno čitalnico). MIZŠ je nosilec vseh
dejavnosti zagotovitve novih prostorov in sodeluje tudi z INZ pri definiranju pomembnih
parametrov preureditve. Predvidena izdelava preurejenih prostorov se je med letom 2017
zamaknila iz začetka 2018 na konec leta 2018. Tveganje pa predstavlja ob omejenih sredstvih
tudi taka organizacija dela (zlasti dostopa do gradiva v dislociranem skladišču), da ne bo oviran
oziroma otežen dostop do gradiva.

3.7 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji delovanja inštituta so bili realizirani, saj je uspešno izvajal raziskovalne
programe, rezultate dela primerno predstavljal tudi izven države. Raziskovalna skupina se tudi
kadrovsko krepi in njena kvaliteta (po bibliografskih merilih) dosega primerljivo raven ostalih
skupin na področju zgodovinopisja. Načrtovani cilji vključevanja v projekte evropskih skladov
oz. razpisov pa v letu 2017 ni bil realiziran.
Z letnim načrtom zastavljeno raziskovalno in drugo strokovno delo je bilo izvedeno tako v
obsegu kot po kvaliteti. 6 projektov in programa so bili uspešno izvedeni oziroma dva projekta
zaključena.
Število raziskovalnih rezultatov (bibliografskih enot) se je glede na leto 2016 zmanjšalo za 45
enot (2015: 250 bibliografskih enot, 2016: 266), kar pa gre pripisati tudi nihanju publiciranja
zaradi zunanjih vzrokov (v tisku je okoli 30 enot). Delež kvalitetnih in zelo kvalitetnih
raziskovalnih rezultatov (število izvirnih znanstvenih člankov, monografij in delov monografij)
v celotnih objavah se je zmanjšal za 4,5 %. Zastavljeni cilj povečanja 2 % kvalitete objav in
odmevnosti (citiranosti) gled ena obdobje 2009-2014 pa je bil dosežen.
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.
50

Nabava knjižničnega fonda in fonda revij je potekala racionalno, tako da je inštitut nabavljal le
izbrano strokovno literaturo, vendar tudi ohranil obseg nabavljene literature iz zadnjega leta.
Postopki nabave in oddaje del so bili vodeni racionalno, izvedeni v skladu z zakonom,
uredbo in internim pravilom o javnem naročanju.

3.8 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Gospodarnost poslovanja je bila eno od osnovnih vodil inštituta. Izplačevane so bile zakonsko
in s kolektivnimi pogodbami za javni sektor in raziskovalno dejavnost predpisane določene
plače in drugi prejemki ter omejeno dodatek za povečan obseg dela. Stroški za nadurno delo
in za povečan obseg dela so glede na leto 2016 stagnirali. Stroški materiala in storitev so se
povečali za 32,5 tisoč EUR, po načelu denarnega toka pa zmanjšali za 5 tisoč EUR. Glede na
dodaten program dela ob koncu leta in za to prejeta sredstva je to razumljivo.
Učinkovitost poslovanja je bila na ustrezni ravni. Večina raziskovalcev je raziskovala na največ
dveh programih oziroma projektih, s čemer se je povečala osredotočenost raziskovalnega dela
vsakega posameznika. Poslovno upravno delo pa je vedno bolj zahtevno in obširno ter ga je
v obsegu zaposlenih vedno težje zagotavljati. V dobršnem delu leta 2017 sta delo knjigovodje
opravljali delavki zaposleni na delovnih mestih računovodje in samostojnega strokovnega
sodelavca v tajništvu s povečanim obsegom dela, nato pa se je za del nalog najel pogodbeni
izvajalec, da se je povečala učinkovitost poslovanja. Za potrebno pravno svetovanje in pravne
storitve inštitut najema odvetniško pisarno. Stroški za ta namen so v letu 2017 glede na leto
prej stagnirali.

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 razporejajo in nadzorujejo tako direktor kot vodje programskih, infrastrukturne in
projektnih skupin. Sistem nadzora stroškov in smotrnega razporejanja sredstev je utečen in se
še izboljšuje. V namen preveritve celovitega poslovanja je v decembru 2017 državna notranja
revizorka mag. Renata Eržen Potisek (Adakta d.o.o., Kolonija 1. maja 19a, 1420 Trbolje, mat.
št. izvajalca: 3453049000) izvedla notranjo revizijo s področja notranjih kontrol poslovanja za
obdobje januar 2016 – november 2017. Končno poročilo bomo prejeli po oddaji oz. uskladitvi
odzivnega poročila. Ugotovljene slabosti, zlasti glede obvladovanja tveganj in boljših notranjih
kontrol bo uprava odpravila v letu 2018. 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.
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V skladu z zakonskimi zahtevami je inštitut izvedel tudi notranjo ocenitev kadrovskega
področja in notranjo revizijo poslovanja. 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:
notranje revizije kadrovskega področja, samoocenitve vodij organizacijskih enot Uprava –
infrastruktura, Uprava – infrastruktura - Knjižnica in Znanstvenoraziskovalnega oddelka.
V INŠTITUTU ZA NOVEJŠO ZGODOVINO je vzpostavljeno:
primerno kontrolno okolje na posameznih področjih poslovanja
upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, kar pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje
doseganja ciljev na posameznih področjih poslovanja
2.2.
tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen
je način ravnanja z njimi na posameznih področjih poslovanja
3.
na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti,
ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven na posameznih področjih poslovanja
4.
ustrezen sistem informiranja in komuniciranja na posameznih področjih poslovanja
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 2017 so bile področju notranjega nadzora izvedene naslednje pomembne izboljšave:
1.
2.







Posodobljen je bil register tveganj,
Izvedena je bila revizija kadrovskega področja inštituta
Začeta je bila notranja revizija poslovanja (državna notranja revizorka)
uveden je bil nadzor porabe po stroškovnih mestih
izdelana so bila pravila za področje prodaje knjig.
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Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih
še ne obvladujemo v zadostni meri:



stabilnost prihodkov iz izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti
pomanjkljiv nadzor porabe na posameznih stroškovnih mestih.

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, uvedba plana nabav s stalnim
nadzorom porabe.

3.10 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilj pridobitve nosilstva enega projekta ARRS ni bil dosežen, enako ne pridobitev 1 mesta za
usposabljanje mladega raziskovalca.

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 2017 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 še vedno
označujemo vprašanje konca druge svetovne vojne, posebej na Slovenskem s temama žrtev
povojnega obdobja (povojni poboji) in sploh interpretacije dogajanja v času druge svetovne
vojne na Slovenskem. Druga tema je vprašanje razmejitve z Republiko Hrvaško, ki se je
ponovno okrepilo z problemom implementacije arbitražnega sporazuma. Tretja zaznana tema
je bilo obdobje prve svetovne vojne, predvsem obeleževanja slovenske udeležbe v vojni
(grobovi padlih vojakov). Na vse obravnavane vsebine je inštitut reagiral. V kreiranje strokovnih
izhodišč je bilo neposredno vpeto več raziskovalcev, ki so v javnosti pojasnjevali posamezna
vprašanja. Znanstveno in strokovno delovanje inštituta je vplivalo tudi na področje
izobraževanja, predvsem posredno z raziskovalnimi spoznanji, neposredno pa z delovanjem
njegovih raziskovalcev 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.

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,
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dodeljenih v programskih in projektnih sredstvih, en del pa se je nakupil v breme presežkov
prihodkov nad odhodki.

Preglednica: Nabava opreme v letu 2017
Oprema

Namen opreme

Računalniška in
ostala oprema

dopolnitev računalniške
opreme INZ in Portala
Slovensko zgodovinopisje

Klimatska naprava

zamenjava dotrajane opreme
za hlajenje strežniške sobe INZ

Telekomunikacijska dopolnitev telekomunikacijske
oprema
opreme INZ
Skupaj realizirana nabava opreme v 2017:

Vrednost
opreme

Viri sredstev

Področje
opravljanja
dejavnosti

del proračun RS - namenska sredstva
ARRS, del v višini 14.919,49 EUR v
59.469,10 €
javna služba
breme presežkov prihodkov nad
odhodki
2.632,70 €
978,70 €

proračun RS - namenska sredstva
ARRS

javna služba

v breme presežkov prihodkov nad
odhodki

javna služba

63.080,50 €

Investicijsko vzdrževanje se je načrtovalo v obsegu 1.000 EUR. Realizirana so bila manjša
vzdrževalna dela poslovnih prostorov, ki so zajeta v tekočih stroških vzdrževanja.
Preglednica: Realizacija investicijskega vzdrževanja v letu 2017
Investicijsko
vzdrževanje

Opis vzdrževanja

Vrednost
projekta

Viri sredstev

Področje
opravljanja
dejavnosti

/

/

/

/

/

Skupaj realizirana vzdrževalna dela:

0,00 €

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. Službeno
stanovanje je oddajal v najem delavcu.

Lastni prostori in zemljišča
Inštitut za novejšo zgodovino nima v lasti stavb in zemljišč, niti jih v letu 2017 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.
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Inštitut ima v lasti etažno stanovanjsko enoto. Uporablja jo za oddajanje delavcem v najem, ki
imajo stalno bivališče izven dosega dnevne migracije kot službeno stanovanje.
Preglednica: Lastni prostori in zemljišča
Vrsta prostora
Lokacija
Parcelna
oz. zemljišča
številka
stanovanje
Molniške čete
1453/1, 1453/2
11, Ljubljana
Preglednica: Najem prostorov in zemljišč
Vrsta
Lokacija
Parcelna
prostora oz.
številka
zemljišča
/
/
/

Bruto etažna
površina v m2
27,87

Bruto etažna
površina v
m2
/

Dejavnost
oddaja v najem
delavcem INZ

Dejavnost

Obdobje

/

/

Inštitut za novejšo zgodovino v letu 2017 ni najemal prostorov in zemljišč.
Preglednica: Oddaja prostorov in zemljišč v najem
Vrsta
Lokacija
Parcelna
Bruto etažna
prostora oz.
številka
površina v m2
zemljišča
stanovanje
Molniške
1453/1,
27,87 m2
čete 11,
1453/2
Ljubljana

Dejavnost

oddano v
najem
delavcu
INZ

Obdobje

1.4.201531.3.2018

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 2017

UPRAVLJAVEC

ZA
P.
ŠT.

Inštitut za novejšo
zgodovino

VRSTA
PREMIČNEGA
PREMOŽENJA

/

KOLIČINA

/

PREDVIDENA
SREDSTVA

/

REALIZA
CIJA

VRSTA
PRAVNEGA
POSLA

POGODBENA
VREDNOST

OPOMBA

/
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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 2017

ZAP. ŠT.

UPRAVLJAVEC
Inštitut za novejšo
zgodovino

/

VRSTA
NEPREMIČNINE

/

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
OKVIRNA PREDVIDENA
SKUPNOST
VELIKOST SREDSTVA

/

/

REALIZACIJA

VRSTA
PRAVNEGA POGODBENA
POSLA
VREDNOST
OPOMBA

/

Obrazec št. 2: Razpolaganje z zemljišči v letu 2017

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT.
Inštitut za
novejšo
zgodovino

/

POSPLOŠENA
TRŽNA
VREDNOST OZ.
SAMOUPRAVNA
ŠIFRA
ORIENTACIJSKA
LOKALNA
KATASTRSKA KATASTRSKE PARCELNA VELIKOST VREDNOST
SKUPNOST
OBČINA
OBČINE
ŠTEVILKA [m2]
NEPREMIČNINE

/

/

/

/

/

VRSTA
PRAVNEGA POGODBENA
REALIZACIJA POSLA
VREDNOST
OPOMBA

/

Obrazec št. 2a: Razpolaganje s stavbami in deli stavb v letu 2017

UPRAVLJAVEC
Inštitut za
novejšo
zgodovino

ZAP.
ŠT.

/

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNOST

/

NASLOV

/

ID
OZNAKA

/

VELIKOST

/

POSPLOŠENA
TRŽNA OZ.
ORIENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE

/

REALIZACIJA

VRSTA
PRAVNEGA
POSLA

POGODBENA
VREDNOST

OPOMBA

Obrazec št. 2b: Razpolaganje z zemljišči s stavbo v letu 2017

UPRAVLJAVE
C
Inštitut za
novejšo
zgodovino

ZAP.
ŠT.

/

KATAS
SAMOUPRAVNA TRSKA ŠIFRA
LOKALNA
OBČIN KATASTRSKE PARCELNA VELIKOST
SKUPNOST
A
OBČINE
ŠTEVILKA PARCELE NASLOV

/

/

/

/

/

/

ID
OZNAKA
DELA
STAVBE

/

POSPLOŠEN
A TRŽNA OZ.
ORIENTACIJ
SKA
VELIKOST VREDNOST
DELA
NEPREMIČNI REALIZA
STAVBE
NE
CIJA

/

POGOD
VRSTA
BENA
PRAVNEGA VREDN
POSLA
OST

/

Obrazec št. 3: Pridobivanje premičnega premoženja v letu 2017

UPRAVLJAVEC

ZAPOREDNA
ŠTEVILKA

VRSTA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA
KOLIČINA

PREDVIDENA
SREDSTVA

REALIZACIJA

VRSTA
PRAVNEGA
POSLA

POGODBENA
VREDNOST

OPOMBA

REALIZACIJA

VRSTA
PRAVNEGA
POSLA

POGODBENA
VREDNOST

OPOMBA

REALIZACIJA

VRSTA
PRAVNEGA
POSLA

POGODBENA
VREDNOST

OPOMBA

MOTORNA VOZILA
Inštitut za novejšo
zgodovino

UPRAVLJAVEC

/

/

/

/

VRSTA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA
KOLIČINA

PREDVIDENA
SREDSTVA

/

/

/

ZAPOREDNA
ŠTEVILKA

VRSTA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA
KOLIČINA

ZAPOREDNA
ŠTEVILKA

INFORMACIJSKA OPREMA
Inštitut za novejšo
zgodovino

UPRAVLJAVEC

/

PREDVIDENA
SREDSTVA

DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE
Inštitut za novejšo
zgodovino

/

/

/

/
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OPOMBA

Obrazec št. 4: Razpolaganje s premičnim premoženjem v letu 2017

UPRAVLJAVEC

ZAP. ŠT.

VRSTA
PREMIČNEGA
PREMOŽENJA

KOLIČINA

ORIENTACIJSKA
VREDNOST

REALIZACIJA

VRSTA
PRAVNEGA
POSLA

POGODBENA
VREDNOST

OPOMBA

REALIZACIJA

VRSTA
PRAVNEGA
POSLA

POGODBENA
VREDNOST

OPOMBA

REALIZACIJA

VRSTA
PRAVNEGA
POSLA

MOTORNA VOZILA
Inštitut za novejšo
zgodovino

UPRAVLJAVEC

/

ZAP. ŠT.

/
VRSTA
PREMIČNEGA
PREMOŽENJA

/

KOLIČINA

/

ORIENTACIJSKA
VREDNOST

INFORMACIJSKA OPREMA
Inštitut za novejšo
zgodovino

UPRAVLJAVEC
DRUGO PREMIČNO
PREMOŽENJE
Inštitut za novejšo
zgodovino

/

ZAP. ŠT.

/

/
VRSTA
PREMIČNEGA
PREMOŽENJA

/

/

KOLIČINA

/

/

ORIENTACIJSKA
VREDNOST

POGODBENA
VREDNOST

OPOMBA

/
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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. 2017
razporejenih 20 raziskovalcev (6 na delovnih mestih znanstvenih svetnikov, 1 na delovnem
mestu višji znanstveni sodelavec, 7 na delovnih mestih znanstvenih sodelavcev, 3 na
delovnem mestu asistent z doktoratom, 2 na delovnem mestu strokovni sodelavec VII in eden
na delovnem mestu strokovni sodelavec VI) in dve mladi raziskovalki. V Upravi z infrastrukturo
so bili razporejeni direktor, računovodja, dva delavca na delovnih mestih samostojni strokovni
sodelavec VI, bibliotekar, knjižničar in administrativni delavec. Na navedeni dan je bilo tako
zaposlenih 29 delavcev. Ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih – FTE je imel
Inštitut za novejšo zgodovino na dan 31. 12. 2017 28,5 zaposlenih, oziroma ker je en delavec
invalid II. kategorije, po merilu 29,0 zaposlenih.
Zaposleni na dan 31. 12. 2017 in na dan 31. 12. 2016 – 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. 2017

Št. zaposlenih na
dan 31. 12. 2016

Št. zaposlenih na
dan 31. 12. 2017

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

17

17

17

nedoločen čas

14

16

16

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

3

1

1

0

0

0

nedoločen čas

0

0

0

določen čas
MLADI RAZISKOVALCI
(DM H017002, H017003 IN H018001)

0

0

0

2

2

2

nedoločen čas

0

0

0

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

2

2

2

7

9

9

nedoločen čas

4

5

5

določen čas
ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO
TEHNIČNO OSEBJE
(DM plačne podskupine J2 in J3)

3

4

4

1

1

1

nedoločen čas

1

1

1

določen čas

0

0

0

27

29

29

Skupaj

Kadrovska politika INZ sledi izhodiščem znanstvenega in strokovnega dela Inštituta za novejšo
zgodovino. 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 2017 odvisno od obsega razpoložljivih sredstev za raziskovalno
delo, ki jih inštitut pridobiva izključno iz raziskovalnih programov in projektov in tudi
nenačrtovano pridobljenih sredstev za raziskovalno dejavnost. Raziskovalna skupina je bila
glede na obseg raziskovalnih ur za izvajanje raziskovalnega dela na letni ravni skoraj pokrita
- po metodologiji, ki jo predpisuje ARRS, 99,2 % razpoložljivih kapacitet. INZ je v letu 2017
zaposlil dva strokovnega sodelavca (med letom je pridobil soglasje ARRS za dodatnih 1700
ur zaposlitve) ter za potrebe prijave postdoktorskega projekta eno asistentko z doktoratom. V
letu 2017 INZ ni pridobil mesta mladega raziskovalca.
Preglednica: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih –
FTE
Načrtovano št.
Št. zaposlenih v FTE
Št. zaposlenih v FTE
zaposlenih v FTE na
na dan 31. 12. 2016
na dan 31. 12. 2017
dan 31. 12. 2017
REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI
(DM plačne podskupine H1, brez DM
H017002, H017003, H018001)

16,8

17

17

nedoločen čas

13,8

16

16

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

3

1

1

0

0

0

nedoločen čas

0

0

0

določen čas
MLADI RAZISKOVALCI
(DM H017002, H017003 IN H018001)

0

0

0

2

2

2

nedoločen čas

0

0

0

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

2

2

2

6,675

9

9

nedoločen čas
določen čas
ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO
TEHNIČNO OSEBJE
(DM plačne podskupine J2 in J3)
nedoločen čas
določen čas
Skupaj

4

5

5

2,675

4

4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0

0

25,975

28,5

28,5

Glede na prejšnja leta je Inštitut v letu 2017 zaposloval za polni delovni čas 3 delavce, ki so
bili zaposleni za manj kot poln delovni čas. En delavec upokojen kot invalid 2. kategorije je
zaposlen za polovični delovni čas.
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Zaposleni glede na vir financiranja upoštevaje določila Uredbe o načinu priprave
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja
njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16) na dan 1. 1. 2018 v
primerjavi s 1. 1. 2017 z obrazložitvijo.

Preglednica: Pregled števila zaposlenih na dan 1. januarja 2017, načrt na dan 1. 1. 2018 in
število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 po virih financiranja
Viri

Načrt 1. 1. 2018

Realizacija 1. 1. 2017

Realizacija 1. 1. 2018

Odstopanje
realizacije od načrta

1. DRŽAVNI PRORAČUN

#DEL/0!

2. PRORAČUNI OBČIN

#DEL/0!

3. ZZZS IN ZPIZ

#DEL/0!

4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE
JAVNE SLUŽBE (NPR. TAKSE, PRISTOJBINE,
KONCESNINE, RTV-PRISPEVEK)

#DEL/0!

5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
NA TRGU

#DEL/0!

6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE
JAVNE SLUŽBE

#DEL/0!

7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ

#DEL/0!

8. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH
MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI
SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

#DEL/0!

9. SREDSTVA ZZZS ZA ZDRAVNIKE
PRIPRAVNIKE IN SPECIALIZANTE, ZDRAVSTVENE
DELAVCE PRIPRAVNIKE, ZDRAVSTVENE
SODELAVCE PRIPRAVNIKE

25,975

29

29

100

10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL

#DEL/0!

11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN
PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN
PROGRAME, NAMENJENA ZA
INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V
IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI

#DEL/0!

12. 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 IN 14/15 ZUUJFO), NE GLEDE NA VIR IZ KATEREGA SE
FINANCIRAJO NJIHOVE PLAČE

#DEL/0!

SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO
12. TOČKE
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE

25,975

29

29

100

0

0

0

#DEL/0!

25,975

29

29

100

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 1. 1. 2018 je bilo zaposlenih 29 delavcev. Na
infrastrukturnem programu sta bila zaposlena dva strokovna sodelavca na dveh različnih
delovnih mestih. Povečanje zaposlenosti v primerjavi z letom poprej za 3,025 delavca je delno
varljivo, saj navodila za izdelavo kadrovskega načrta določajo, da se zaposleni, ki dela krajši
delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, šteje kot da
bi bil zaposleni za polni delovni čas, torej kot ena oseba, in ne v deležu dejanske zaposlitve.
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Število novih zaposlitev za nedoločen čas in število novih zaposlitev za določen čas po
delovnih mestih (v FTE) v letu 2017 ter število upokojitev po posameznih delovnih
mestih; število oseb, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas in so bili
upravičeni do odpravnine, po delovnih mestih; število zaposlenih, ki jim je bila
odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (ali iz razloga nesposobnosti)
po delovnih mestih, vse za leto 2017 in v FTE.
Preglednica: Število novih zaposlitev, upokojitev, prenehanj pogodb o zaposlitvi za določen
čas ter odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti v
FTE v letu 2017

Šifra delovnega
mesta
J016037
H027003
J016037
H019001

Naziv delovnega
mesta

Število oseb, ki jim je
prenehala pogodba o
zaposlitvi za določen
Število upokojitev čas in so bili upravičeni
(v FTE)
do odpravnine (v FTE)

Število zaposlenih, ki
jim je bila odpovedana
pogodba o zaposlitvi iz
Število novih
poslovnih razlogov (ali
zaposlitev za
Število novih
iz razloga
nedoločen čas (v
zaposlitev za
nesposobnosti)(v FTE)
FTE)
določen čas (v FTE)

strokovni sodelavec VI
strokovni sodelavec
VII/2

/

/

/

/

0,07

/

/

/

/

0,50

strokovni sodelavec VI
asistent z doktoratom
IX

/

/

/

/

0,42

/

/

/

/

0,002

SKUPAJ

V letu 2017 noben delavec ni izpolnil pogojev za upokojitev po ZDR-1. Na mesti strokovnih
sodelavcev v infrastrukturnem programu sta bili zaposleni dve osebi za določen čas, za
potrebe prijave na razpis za pridobitev postdoktorskega projekta pa ena oseba.
Število tujih raziskovalcev, gostujočih pri nas, in domačih raziskovalcev, gostujočih v
tujini glede na trajanje gostovanja, za gostovanja daljša od enega meseca
Preglednica: Gostujoči raziskovalci v letu 2017

od 1 do 6
mesecev

od 6 mes. in 1 dan
do 12 mesecev

dlje kot 12
mesecev

Tuji raziskovalci, gostujoči pri nas (število)

/

/

/

Domači raziskovalci, gostujoči v tujini
(število)

/

/

/

Države iz katerih so prišli tuji raziskovalci
(po instituciji, v kateri so zaposleni):
Države iz katerih so prišli tuji raziskovalci
(po državljanstvu raziskovalca):
Države gostovanja domačih raziskovalcev

V letu 2017 na Inštitut na novejšo zgodovino niso gostovali tuji raziskovalci, niti niso v tujini
gostovali raziskovalci inštituta. Pač pa je v tujini bila na študijskem bivanju daljšem kot 1 mesec
mlada raziskovalka.
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Druga pojasnila
Izobraževanje delavcev
Ena mlada raziskovalka je nadaljevala doktorski študij na Univerzi v Ljubljani, druga doktorski
študij na Univerzi v Novi Gorici.
Od leta 2016 je sklenjena pogodba o izobraževanju z eno delavko za dosego stopnje izobrazbe
VII/2.
V letu 2017 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 na INZ sistemizira vsa delovna mesta.
Število zaposlenih na posameznem delovnem mestu je določal letni kadrovski načrt.
V organizacijski enoti Znanstvenoraziskovalni oddelek je bilo v letu 2017 zaposlenih 6
delavcev na delovnem mestu znanstveni svetnik, 1 delavec na delovnem mestu višji
znanstveni sodelavec, 7 delavcev na delovnem mestu znanstveni sodelavec, 3 delavci na
delovnem mestu asistent z doktoratom (1 zgolj za 1 %), 1 delavec na delovnem mestu
strokovni sodelavec, 1 delavec na delovnem mestu strokovni sodelavec VI (od 1.8.2017).
V enoti Uprava – Infrastruktura so bili zaposleni na delovnem mestu direktor JRZ en delavec,
na delovnem mestu računovodja en delavec, na delovnem mestu samostojni strokovni
sodelavec VI dva delavca (eden od 29.12.2017), na delovnem mestu bibliotekar en delavec,
na delovnem mestu knjižničar VI en delavec in na delovnem mestu administrativni delavec VI
en delavec.
V letu 2017 je bila sistemizacija pregledana in dvakrat spremenjena. Sistemizirano je bilo
delovno mesto strokovni delavec VI, ki je bilo zaradi ugotovitve, da ga ni v naboru delovnih
mest v raziskovalni dejavnosti ukinjeno, hkrati pa sistemizirano delovno mesto strokovni
sodelavec VI.
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RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodske informacije
Inštitut za novejšo zgodovino ni davčni zavezanec in ni zavezanec za plačilo davka od
dohodkov pravnih oseb.
Sodila za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe ter dejavnosti prodaje blaga in
storitev na trgu: med prihodke prodaje blaga in storitev na trgu so uvrščeni prihodki od
najemnin za službeno stanovanje. Vsi ostali prihodki sodijo med prihodke javne službe.
Posledično so tudi vsi odhodki v povezavi s službenim stanovanjem (amortizacija, stroški
upravljanja stanovanja, stroški rezervnega sklada za stanovanje) izkazani med odhodki na trgu;
ostali stroški poslovanja so razporejeni med odhodke javne službe. Delež tržne dejavnosti
znaša 0,17 % skupnih prihodkov poslovnega leta.
Inštitut v letu 2017 ni imel odprtih terjatev oz. obveznosti iz naslova sodnih ali drugih odločb
ter izvensodnih poravnav.
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Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017
1.del:
v EUR (brez centov)
Znesek

Členitev
skupine kontov

Naziv skupine kontov

Oznaka
za AOP

2017

2016

1

2

3

4

5

00
01

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

001

98.107

96.368

002

32.991

59.607

003

19.031

39.415

02

NEPREMIČNINE

004

25.697

25.697

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

14.962

14.191

006

507.595

474.243

007

434.183

409.573

04
05

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

008

0

0

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

009

0

0

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

010

0

0

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011

0

0

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

012

486.520

541.832

013

0

0

014

348.822

414.577

10
11

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ
UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH
USTANOVAH

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

015

2.576

3.288

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

33

116

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017

129.447

122.027

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

018

0

0

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

019

0

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

2.000

348

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

0

0

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

022

3.642

1.476

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

584.627

638.200

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

033

0

0

99
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2.del:
v EUR (brez centov)
Členitev
skupine kontov

Naziv skupine kontov

Oznaka
za AOP

2017

2016

2

3

4

5

1

20

Znesek

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE
PREDUJME IN VARŠČINE

034

157.510

210.997

035

0

44

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

036

71.414

69.139

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

037

23.234

15.010

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA

038

17.354

15.048

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039

5.150

9.472

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

40.358

102.284

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059)

044

427.117

427.203

90

SPLOŠNI SKLAD

045

0

0

91

REZERVNI SKLAD

046

0

0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

047

0

0

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

3.861

2.525

049

0

0

050

0

0

051

0

0

940

9410

9411

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH
SKLADIH
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI
LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI
LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

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

056

405.888

405.888

057

0

0

980
981

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE
NALOŽBE

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

17.168

18.590

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

059

0

0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060

584.627

638.200

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

061

0

0

99
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Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (AOP 001): Neodpisana sedanja vrednost
dolgoročnih sredstev znaša 98.107,00 EUR, od tega 14 % neopredmetena osnovna sredstva
(licence za računalniške programe); 11 % stanovanjska garsonjera, ki se oddaja v najem in
75 % ostala opredmetena osnovna sredstva (pohištvo, telefonski aparati, računalniki, strežniki,
tiskalniki, monitorji druga oprema za opravljanje dejavnosti). Stalna sredstva, nabavljena pred
1. 1. 2017, so bila v celoti financirana iz prihodkov za raziskovalno dejavnost.
V letu 2017 je bilo kupljenih 15 kosov opreme, pri kateri vir financiranja predstavljajo presežki
prihodkov preteklih let, namenjeni za investiranje v nakup raziskovalne opreme. Amortizacija
opreme (tabela spodaj) je knjižena v breme presežkov preteklih let in jih znižuje v višini odpisa
tekočega leta.
opis opreme

tip opreme

konto

količina

monitor
videokamera
multifunkcijska naprava
prenosni računalnik
mobilni telefon
ipad

opred.osn.sredstvo - rač.oprema 25% odpis
opred.osn.sredstvo - rač.oprema 25% odpis
opred.osn.sredstvo - rač.oprema 25% odpis
opred.osn.sredstvo - rač.oprema 50% odpis
opred.osn.sredstvo - rač.oprema 50% odpis
opred.osn.sredstvo - rač.oprema 50% odpis

040302
040302
040302
040300
040300
040300

4
1
1
5
2
2

skupaj nabava opreme v letu 2017 - vir: presežki prihodkov preteklih let,
namenjeni za investiranje v nakup raziskovalne opreme

15

nabavna
vrednost amortizacija
opreme
715,48
102,50
1.403,02
263,06
3.742,96
467,87
7.358,54
2.350,22
978,70
327,99
1.699,49
421,93
15.898,19

3.933,57

Med pomembnejšimi odpisanimi osnovnimi sredstvi, ki so še vedno v uporabi in se uporabljajo
za opravljanje dejavnosti so trije strežniki (skupna vrednost znaša 46.108,00 EUR). Vsa ostala
oprema se kljub odpisu knjigovodske vrednosti uporablja dokler fizično ni uničena in še služi
svojemu namenu. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev po registru znaša 80,3 %, celotni
knjižnični inventar (domača in tuje literatura ter vezani izvodi periodičnih publikacij za izposojo)
pa je odpisan v celoti.
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve (AOP 012): Stanje denarnih sredstev ob
koncu leta znaša 348.821,58 EUR, zaradi negotovinskega poslovanja so vsa denarna
sredstva po bilanci stanja enaka zaključnemu stanju transakcijskega računa Uprave za javna
plačila. Naložbe prostih denarnih sredstev se niso izvajale. Stanje kratkoročnih terjatev do
kupcev je preverjeno in vključeno v redno izterjavo. Del neplačanih terjatev je bil že plačan v
letu 2018, ostale zapadle terjatve pa bodo odpisane v skladu s politiko poslovanja in navodili
ministrstva. Odprte kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile
usklajene z izplačniki in so v letu 2018 skoraj v celoti poravnane. V aktivnih časovnih
razmejitvah so knjiženi prejeti računi za obveznosti iz poslovanja, ki bodo v stroške preknjižene
v tekočem letu (letne naročnine za leto 2018 in del šolnine za mladi raziskovalki).
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (AOP 034): Kratkoročne obveznosti do
zaposlenih ustrezajo stanju obračunanih plač za december 2017, izplačanih v januarju 2018.
Odprte obveznosti do dobaviteljev so nastale v novembru in decembru 2017 in so že v celoti
poravnane, neplačane obveznosti iz poslovanja predstavljajo obveznosti za izplačilo
avtorskega honorarja (izplačano januarja 2018) in obveznosti za izplačilo prispevkov
decembrskih plač. Pasivne časovne razmejitve so sestavljene iz kratkoročno odloženih
prihodkov leta 2017 v skupni višini 40.357,67 EUR. Zneski po namenih so razvidni iz tabele.
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konto opis konta
2900

v naprej obračunani odhodki

2913

kratk.odloženi prihodki založ.dejavnosti

2915
skupaj

opis knjižbe
saldo 31.12.2017
obveznost do Vzajemne - izdan račun za
leto 2018
348,27 €
sofinanciranje period.znan.publikacije
Prispevki za nov.zgodovino za 2018
10.009,40 €

prenos neporabljenih namenskih sredstev
(infrastruk.program, temelj.razisk.projekti,
kratk.odloženi prihodki razisk.delo ARRS razisk.programi, mladi raziskovalci)

30.000,00 €
40.357,67 €

Razmejitve raziskovalnih programov in projektov so oblikovane v skladu s 33. členom Uredbe
o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti,
financirane iz Proračuna Republike Slovenije.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti (AOP 044): Nameni, za katere so bile oblikovane
dolgoročne rezervacije: neporabljeni odstopljeni prispevki zaposlene invalidne osebe,
rezervirani za prilagoditve invalidov; poraba je načrtovana v letu 2018. Druge dolgoročne
obveznosti: prejeta varščina za službeno stanovanje. Stanje obveznosti za sredstva, prejeta v
upravljanje je usklajeno s stanjem Ministrstva za finance oz. direktoratom za javno
računovodstvo. Presežek prihodkov nad odhodki je sestavljen iz presežkov prihodkov preteklih
let, namenjenih za investicije v osnovna sredstva raziskovalne dejavnosti in nerazporejenega
presežka prihodkov nad odhodki, kot je razvidno iz spodnje tabele.

konto
9853
9859
985
9853
9859
985

datum
1. 1. 2017
1. 1. 2017
1. 1. 2017
31. 12. 2017
31. 12. 2017
31. 12. 2017

stanje presežkov prihodkov nad odhodki
stanje presežkov prihodkov za investicije v razisk.opremo
presežek prihodkov nad odhodki posl. leta 2016
otv.stanje presežkov prihodkov nad odhodki
AM 2017 v breme neraz.presežkov
presežek prihodkov nad odhodki posl. leta 2017
končno stanje ob zaključku poslovnega leta

debet
0,00
0,00
0,00
3.934,00
0,00
0,00

kredit
17.612,37
977,14
18.589,51
0,00
2.512,32
17.167,83

V bilanci stanja so vključene vse postavke, postavk na kontih izvenbilančne evidence ni.
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Stanje in gibanje neopredmetenih 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

Zmanjšanje
nabavne
vrednosti

Zmanjšanje
popravka
vrednosti

Amortizacija

Neodpisana
vrednost (31.12.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
(3-4+5-6-7+8-9)

I. Neopredmetena sredstv a in opredmetena
osnov na sredstv a v uprav ljanju
(701+702+703+704+705+706+707)

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevrednotenj Prevrednotenj
e zaradi
e zaradi
okrepitve
oslabitve

11

12

A. Dolgoročno odloženi stroški

701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske prav ice

702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Druga neopredmetena sredstv a

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 osnov na sredstv a

707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Neopredmetena sredstv a in opredmetena
osnov na sredstv a v lasti
(709+710+711+712+713+714+715)
A. Dolgoročno odloženi stroški

708

437.078

340.707

61.931

0

55.195

55.192

60.192

98.107

0

0

709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske prav ice

710

59.607

39.415

0

0

26.616

26.616

6.232

13.960

0

0

C. Druga neopredmetena sredstv a

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

14.191

0

0

0

0

771

10.735

0

0

F. Oprema

714

351.774

287.101

61.931

0

28.579

28.576

53.189

73.412

0

0

G. Druga opredmetena osnov na sredstv a

715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Neopredmetena sredstv a in
opredmetena osnov na sredstv a v
f inančnem najemu
(717+718+719+720+721+722+723)
A. Dolgoročno odloženi stroški

716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske prav ice

718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Druga neopredmetena sredstv a

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 osnov na sredstv a

723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
v EUR (brez centov)

Naziv

Oznaka za
AOP

1
I. Dolgoročne f inančne naložbe
(801+806+813+814)
A. Naložbe v delnice
(802+803+804+805)

Znesek
Znesek
Znesek
naložb in
popravkov
povečanja
danih posojil
naložb in
naložb in
(1.1.)
danih posojil danih posojil

2

3

4

Znesek
povečanj
popravkov
naložb in

5

Znesek
Znesek
zmanjšanja zmanjšanja
naložb in
popravkov
danih posojil
naložb in

6

7

Znesek
Znesek
Knjigovodska
Znesek
naložb in
popravkov
vrednost
odpisanih
danih posojil
naložb in
naložb in
naložb in
(31.12.)
danih posojil danih posojil danih posojil

8

9 (3+5-7)

10 (4+6-8)

11 (9-10)

12

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino

828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom
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

832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4. Naložbe v deleže držav nih družb, ki imajo
obliko d.d.
5. Naložbe v deleže držav nih družb, ki imajo
obliko d.o.o.
6. Naložbe v deleže v tujini
C. Naložbe v plemenite kov ine, drage
kamne, umetniška dela in podobno
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe
(815+816+817+818)
1. Namensko premoženje, preneseno
jav nim skladom
2. Premoženje, preneseno v last drugim
prav nim osebam jav nega prav a, ki imajo
premoženje v sv oji lasti
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe
doma
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v
tujini
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti
(820+829+832+835)
A. Dolgoročno dana posojila
(821+822+823+824+825+826+827+828)

3. Dolgoročno
podjetjem
4. Dolgoročno
institucijam
5. Dolgoročno
podjetjem
6. Dolgoročno
držav e
7. Dolgoročno
proračunu

dana posojila jav nim
dana posojila f inančnim
dana posojila priv atnim
dana posojila drugim rav nem
dana posojila držav nemu

C. Dolgoročno dani depoziti
(833+834)
1. Dolgoročno dani depoziti poslov nim
bankam
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunsko)
od 1. 1. do 31. 12. 2017
1.del:
v EUR (brez centov)
Členitev
podskupin
kontov

Naziv podskupine konta

2017

2016

2

3

4

5

1

760

Znesek

Oznaka
za AOP

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

860

1.435.199

1.320.264

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

861

1.435.199

1.320.264

862

0

0

863

0

0

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
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PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

864

0

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

624

25

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

439

1.333

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

870

1.436.262

1.321.622

871

383.820

351.217

872

0

0

del 466

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN
BLAGA

460

STROŠKI MATERIALA

873

24.913

25.589

461

STROŠKI STORITEV

874

358.907

325.628

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875

989.217

905.495

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

791.325

724.164

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

877

129.004

118.137

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

878

68.888

63.194

462

G) AMORTIZACIJA

879

56.258

58.819

463

H) REZERVACIJE

880

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

881

4.219

5.114

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

156

0

468

L) DRUGI ODHODKI

883

80

0
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2.del:
v EUR (brez centov)
Členitev
podskupin
kontov
1

Znesek

Naziv podskupine konta

Oznaka
za AOP

2017

2016

2

3

4

5

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

887

1.433.750

1.320.645

888

2.512

977

889

0

0

890

0

0

891

2.512

977

892

0

0

893

2.512

0

894

26

23

895

12

12

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)
del 80

del 80

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, nam enjen
pokritju odhodkov obračunskega obdobja
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju (celo število)
Število mesecev poslovanja

Prihodki od poslovanja (AOP 860,861): Prihodki iz sredstev javnih financ so evidentirani v
skladu s sklenjenimi pogodbami o financiranju raziskovalne dejavnosti za leto 2017 ob
upoštevanju Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne
dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije.
Finančni in drugi prihodki zajemajo glede na celotne prihodke poslovanja zanemarljiv delež
(0,07 %) prihodkov, ki se pojavljajo izjemoma (prihodki od plačanih opominov za nevrnjeno
knjižnično gradivo, parske uskladitve, vračilo sodne takse iz preteklih let, plačane odpisane
terjatve iz preteklih let ipd).

konto
7600
76010
76011
76012
76014
7604
7629
7639
skupaj

vrsta prihodka
Prihodki iz javnih financ (redna namenska sredstva)
Prihodki od prodaje literature
Prihodki od medknjižnične izposoje, fotokopij, skeniranja
Prihodki od najemnikov - najemnine
Prihodki sofinanc.javne službe (znan.tisk,periodika,ipd)
Prihodki od porabe ali odprave rezervacij (dolgoročni raz. programi oz. projekti)
Drugi finančni prihodki
Izredni prihodki
celotni prihodki posl. leta 2017 (AOP 870)

delež
89,83%
0,74%
0,06%
0,17%
2,01%
7,12%
0,04%
0,03%
100,00%
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Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871): Stroški materiala in storitev niso bistveno
odstopali od tistih leta 2016: materialni stroški so bili od njih nižji za 2,67% nižji, stroški storitev
pa so se povečali za 10,22 %. Pri materialnih stroških ključno postavko predstavljajo stroški
ogrevanja in električne energije na katere ni mogoče vplivati, čeprav zajemajo 58 % vseh
materialnih stroškov. Pri stroških storitev bistveno postavko predstavljajo stroški tekočega
vzdrževanja in nadgradenj portala SIstory, stroški tiska in računalniške obdelave za tisk in
stroški tekočega vzdrževanja računalniške opreme, kjer je evidentiranih 45 % vseh stroškov
storitev tekočega poslovanja.
Zaradi dodelitve dodatnih namenskih sredstev za financiranje infrastrukturnega programa in
ustanoviteljskih obveznosti tik pred koncem leta 2017 je bilo v decembru izvedenih še nekaj
nujnih storitev (dodatne nadgradnje portala SIstory, notranja revizija poslovanja). Dodatna
naročila storitev so bila v veliki meri zaključena pred koncem leta, hkrati pa so poglavitni razlog
za odstopanja od načrtovanih stroškov storitev po finančnem načrtu za 2017. Stroški storitev
tako za 117.526,00 EUR presegajo načrtovane stroške po finančnem načrtu, saj v času
priprave rebalansa še ni bilo povsem jasno, v kakšnem deležu bodo izvajalci naročeno delo
uspeli dokončati do konca leta.
Stroški dela (AOP 875): Stroški dela so nastajali v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2017.
Od načrtovanih so bili nižji za 3 %, kar je posledica boleznin in drugih odsotnosti zaposlenih.
V primerjavi z letom 2016 so se stroški dela povečali za 9,2 %. Višji stroški dela v 2017 so
posledica odprave varčevalnih ukrepov odprave plačnih nepravilnosti pod 26. plačilnim
razredom ter povečanja plač po napredovanjih v decembru 2016.
dodatna pojasnila:
skupaj sredstva za plače v EUR
sredstva za delovno uspešnost v EUR iz naslova povečanega obseg dela
sredstva za delovno uspešnost v EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
povečanje plač zaradi vpliva napredovanj na delovnem mestu v EUR,
sredstva za regres za letni dopust v EUR
dodatek za delovno dobo zaposlenih v EUR,
sredstva, izplačana za jubilejne nagrade v EUR
sredstva za odpravnine v EUR, z navedbo koliko od tega je bilo namenjeno za
odpravnine ob upokojitvi, koliko za odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi
za določen čas in koliko za odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnih razlogov (ali iz razloga nesposobnosti)
sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v EUR
sredstva za regresirano prehrano zaposlenih v EUR
sredstva za povračila stroškov na delo in z dela v EUR
delež stroškov dela v celotnih odhodkih v %
% povečanja oz. zmanjšanja drugih izdatkov zaposlenim glede na leto 2016
višino sredstev za sejnine in povračila stroškov članom organa upravljanja JRZ
celotne prihodke na zaposlenega (AOP 870/AOP 894)
celotne odhodke na zaposlenega (AOP 887/AOP 894)
povprečne stroške dela na zaposlenega (AOP 875/AOP 894)

989.217,00 €
5.090,96 €
0,00 €
0,00 €
18.456,16 €
43.900,81 €
2.425,55 €

0,00 €
4.621,67 €
20.054,55 €
23.330,41 €
69%
9%
849,04 €
55.240,85 €
55.144,23 €
38.046,81 €

Amortizacija (AOP 879): Višina amortizacije je usklajena z inventuro neopredmetenih in
opredmetenih osnovnih sredstev in odraža realno stanje odpisanih knjigovodskih vrednosti ob
koncu leta.
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vrsta osnovnih
sredstev

neopred.osn.sredstvo
nepremičnine
opredmet.osn.sredstvo
opredmet.osn.sredstvo
opredmet.osn.sredstvo
opredmet.osn.sredstvo
opredmet.osn.sredstvo
opredmet.osn.sredstvo
opredmet.osn.sredstvo
skupaj

opis opreme

amortizacija
2017

računalniški programi in
licence
stanovanjska garsonjera
pisarniške mize, stoli,
omare
druga oprema za
opravljanje dejavnosti
oprema za ogrevanje,
klime
računalniki, strežniki
računalniška oprema
centrala, telefoni in
mobiteli
knjižnično gradivo za
izposojo

amortizacija
v breme
prihodkov

amortizacija
za izvajanje
amortizacija
prodaje
za izvajanje
blaga in
javne službe
storitev na
trgu

amortizacija
v breme
presežkov
preteklih let

6.232,11
770,91

6.232,11
770,91

0,00
0,00

6.232,11

5.425,66

5.425,66

0,00

5.425,66

417,15

417,15

0,00

417,15

1.760,87
26.727,67
5.012,30

1.760,87
23.627,10
4.178,87

0,00
3.100,57
833,43

1.760,87
26.727,67
5.012,30

0,00

0,00

0,00

0,00

13.845,50
60.192,17

13.845,50
56.258,17

0,00
3.934,00

13.845,50
59.421,26

770,91

770,91

Drugi stroški (AOP 883): Zajemajo članarine, takse in stroške nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.
Finančni in drugi odhodki (AOP 882, 883): Odhodki iz naslova uskladitev stanj s kupci in
dobavitelji glede na višini ne predstavljajo bistvenih stroškov poslovanja.
Posamične postavke v izkazu v primerjavi z letom 2016 in finančnim načrtom za 2017 so
razvidne iz spodnje tabele:

konti naziv podskupine kontov

AOP

LP2016

FN2017

LP2017

LP 2017 / LP 2017 /
FN 2017 LP 2016
(indeks) (indeks)

860

1.320.264 1.389.142 1.435.199

103,3

108,7

760

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

861

1.320.264 1.389.142 1.435.199

103,3

108,7

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

25

0

624

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

1.333

1.000

439

D) CELOTNI PRIHODKI

870
871

351.217

265.291

383.819

460

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
STROŠKI MATERIALA

873

25.589

23.910

461

STROŠKI STORITEV

874

325.628

464 F) STROŠKI DELA
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

875

2.496,0
43,9

32,9

103,3

108,7

144,7

109,3

24.913

104,2

97,4

241.381

358.907

148,7

110,2

905.495

1.014.673

989.217

97,5

109,2

876

724.164

803.956

791.325

98,4

109,3

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

877

118.137

129.437

129.004

99,7

109,2

del 464 DRUGI STROŠKI DELA

878

63.194

81.280

68.888

84,8

109,0

G) AMORTIZACIJA
J) DRUGI STROŠKI

879

58.819

50.000

56.258

112,5

95,6

881

5.114

4.337

4.219

97,3

82,5

K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI

882

0

0

156

0

0

80

N) CELOTNI ODHODKI

887

107,5

108,6

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

888

4,5

257,1

462
465
467
468

883

1.321.622 1.390.142 1.436.262

1.320.645 1.334.301 1.433.750
977

55.841

2.512
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti od 1. 1. do 31. 12. 2017
1.del:
v EUR (brez centov)

Členitev
podskupin
kontov

Naziv podskupine konta

1

2

Znesek
ZNESEK-Prihodki in
ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje
Oznaka odhodki za izvajanje blaga in storitev na
javne službe
trgu
za AOP
3

4

5

660

1.432.799

2.400

661

1.432.799

2.400

662

0

0

663

0

0

664

0

0

762

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN
STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI

665

624

0

763

C) DRUGI PRIHODKI

666

439

0

667

0

0

668

0

0

669

0

0

670

1.433.862

2.400

671

382.225

1.595

672

0

0

460

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
(668+669)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV
(672+673+674)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI MATERIALA

673

23.648

1.265

461

STROŠKI STORITEV

674

358.577

330

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

675

989.217

0

676

791.325

0

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA

677

129.004

0

678

68.888

0

760

761

del 764
del 764

del 466

del 464
del 464
del 464
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2.del:
v EUR (brez centov)

Členitev
podskupin
kontov

Naziv podskupine konta

1

2

Znesek
ZNESEK-Prihodki in
ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje
Oznaka odhodki za izvajanje blaga in storitev na
javne službe
trgu
za AOP
3

4

5

462

G) AMORTIZACIJA

679

55.487

771

463

H) REZERVACIJE

680

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

681

4.219

0

467

K) FINANČNI ODHODKI

682

156

0

468

L) DRUGI ODHODKI

683

80

0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
(685+686)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)
Davek od dohodka pravnih oseb

684

0

0

685

0

0

686

0

0

687

1.431.384

2.366

688

2.478

34

689

0

0

690

0

0

Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(688-690)
Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(689+690) oz. (690-688)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
nam enjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

691

2.478

34

692

0

0

693

0

0

del 469
del 469

del 80
del 80

del 80

Prihodki od poslovanja (AOP 660): Skupni prihodki so zmanjšani za prihodke od najemnin
službenega stanovanja, ki jih razmejujemo na tržno dejavnost. Vsi ostali prihodki so prihodki
javne službe. Prihodki tržne dejavnosti so enaki načrtovanim.
Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 671): Skupni odhodki so zmanjšani za stroške, ki so
nastali v povezavi s tekočim vzdrževanjem in upravljanjem službenega stanovanja.
Amortizacija (AOP 679): Višina skupne amortizacije je zmanjšana za amortizacijo službenega
stanovanja. Ostali stroški amortizacije bodo razmejeni na javno službo.
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Presežek prihodkov / odhodkov (AOP 691, AOP 692): Na obeh dejavnostih prihodki presegajo
odhodke tekočega leta. Vse postavke so v višini načrtovanih in bistveno ne odstopajo od
poslovanja preteklih let. Presežek prihodkov nad odhodki na javni službi nastaja na pridobitni
dejavnosti javne službe. Prihodke pridobitne dejavnosti javne službe (ki ni enaka tržni
dejavnosti!) razmejujemo v skladu s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne
dejavnosti (Ur.l.RS št. 109/2007 in 68/2009). Presežek nastaja iz naslova prodaje knjig fizičnim
in pravnim osebam, zaračunanih opominov za zamudnine, zaračunane medknjižnične izposoje,
pridobljenih sredstev za sofinanciranje izdaje knjig s strani fizičnih oz. pravnih oseb in
sofinanciranja priprave raziskovalne študije.
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka od 1. 1. do 31. 12. 2017
1.del:
v EUR (brez centov)
Znesek

Členitev kontov

Naziv konta

Oznaka
za AOP

2017

2016

1

2

3

4

5

I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)
del 7400
del 7400

del 7401
del 7401

del 7402
del 7402

del 7403

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
tekočo porabo
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
investicije
b. Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov
(408+409)
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za
tekočo porabo
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za
investicije
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja
(411+412)
Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in
agencij
(414+415+416+417)
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo
porabo

401

1.364.649

1.233.759

402

1.362.249

1.230.547

403

1.323.360

1.217.130

404

1.323.360

1.217.130

405

1.323.360

1.217.130

406

0

0

407

0

0

408

0

0

409

0

0

410

0

0

411

0

0

412

0

0

413

0

0

414

0

0

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

415

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo
porabo

416

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

417

0

0

del 740

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz
naslova tujih donacij

418

0

0

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

419

0

0

741
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2. del:
v EUR (brez centov)
Členitev kontov

Oznaka
za AOP

2017

2016

2

3

4

5

1

del 7130
del 7102
del 7100
del 7141

Znesek

Naziv konta
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti
javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+
428+429+430)
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne
službe

420

38.889

13.417

421

37.973

8.674

422

16

0

423

0

0

424

0

818

Kapitalski prihodki

425

0

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

426

0

0

731

Prejete donacije iz tujine

427

0

3.000

732

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

428

0

0

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske
unije

429

900

925

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

430

0

0

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

431

2.400

3.212

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432

2.400

0

del 7102

Prejete obresti

433

0

0

434

0

3.212

435

0

0

436

0

0

437

1.429.360

1.306.027

438

1.428.204

1.304.069

439

852.816

781.027

72

del 7103
del 7100
del 7141

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki
od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja
javne službe
II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+47
0)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)

del 4000

Plače in dodatki

440

780.225

713.763

del 4001

Regres za letni dopust

441

18.786

13.181

del 4002

Povračila in nadomestila

442

43.824

46.864

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

443

5.094

5.482

del 4004

Sredstva za nadurno delo

444

2.288

1.044

del 4005

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

445

0

0

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim

446

2.599

693

447

131.265

117.054

448

69.703

63.540

del 4010

B. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
(448+449+450+451+452)
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

del 4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

55.841

50.904

del 4012

Prispevek za zaposlovanje

450

473

430

del 4013

Prispevek za starševsko varstvo

451

788

718

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

452

4.460

1.462
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3. del:
v EUR (brez centov)
Členitev kontov

Znesek

Naziv konta

Oznaka
za AOP

2017

2016

4

5

1

2

3

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje
javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+46
3)

453

381.042

385.959

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

454

179.495

204.681

del 4021

Posebni material in storitve

455

20.585

15.807

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

456

24.448

24.408

del 4023

Prevozni stroški in storitve

457

1.150

78

del 4024

Izdatki za službena potovanja

458

30.781

35.669

del 4025

Tekoče vzdrževanje

459

59.160

47.895

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

460

4.957

4.085

del 4027

Kazni in odškodnine

461

80

0

del 4028

Davek na izplačane plače

462

0

0

del 4029

Drugi operativni odhodki

463

60.386

53.336

403

D. Plačila dom ačih obresti

464

0

0

404

E. Plačila tujih obresti

465

0

0

410

F. Subvencije

466

0

0

467

0

0

468

0

0

I. Drugi tekoči dom ači transferji

469

0

0

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

470

63.081

20.029

4200

Nakup zgradb in prostorov

471

0

0

4201

Nakup prevoznih sredstev

472

0

0

4202

Nakup opreme

473

63.081

20.029

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

481

1.156

1.958

482

0

737

483

0

0

484

1.156

1.221

485

0

0

486

64.711

72.268

411
412
413

del 400

del 401

del 402

G. Transferi posam eznikom in
gospodinjstvom
H. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU
(482 + 483+ 484)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu
B. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)
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Preglednica: Realizacija prihodkov iz proračuna RS za leto 2017 po virih in namenih po
denarnemu toku – javna služba

a
A+B+C

Prihodki glede na nam en

Finančni načrt
2017

Realizacija 2017

b

c

d

Realizacija
2017/Finančni
načrt 2017
e=d/c*100

Prihodki - Skupaj (vrednost m ora biti enaka AOP 404 + AOP 419)

1.322.968

1.323.360

100

A.

Vir ARRS

1.322.968

1.323.360

100

0

0

B.

Vir: MIZŠ

B1.
B2.
B3.
B4.

CRP
Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov
Investicije in investicijsko vzdrževanje
Ostalo – vir MIZŠ

#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!

C.

Vir: drugi viri državnega proračuna (druga m inistrstva, agencije ipd.)

#DEL/0!

#DEL/0!

Prihodki iz sredstev javnih financ (AOP 403): Prejeta namenska sredstva za tekoče obveznosti
raziskovalne dejavnosti s strani ARRS.
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (AOP 420): Prihodki od prodaje storitev
raziskovalne dejavnosti (druga sofinanciranja) in prihodki od prodaje strokovne literature,
medknjižnične izposoje, prejete obresti in prejeta sredstva iz tujine za sofinanciranje službenih
poti.
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431): Prihodki od najemnin službenega
stanovanja.
Odhodki za plače in drugi izdatki zaposlenim (AOP 439): Odhodki za BOD in dodatke po
kadrovskem načrtu, regres za letni dopust, povračila v skladu s kolektivno pogodbo in
zakonskimi obveznostmi do zaposlenih.
Prispevki delodajalcev (AOP 447): V skladu s kadrovskim načrtom in zakonskimi obveznostmi.
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (AOP 453): Največja odstopanja v
primerjavi z načrtom in realizacijo 2016 so nastala pri prevoznih stroških in storitvah,
posebnem materialu in storitvah (posledica izvedenih preventivnih zdravniških pregledov
zaposlenih) in drugih operativnih odhodkih (stroški konferenc, izplačil honorarnih sodelavcev,
študentov, strokovnega izobraževanja ipd).
Investicijski odhodki (AOP 470): V preteklih poslovnih letih so bile nabave opreme izvedene
ob koncu leta, zato so odhodki za plačilo prevzete opreme nastajali v prvih mesecih
naslednjega leta. V letu 2017 je bil del opreme, prevzete konec leta 2016 plačan v prvih
mesecih 2017, hkrati pa se je med letom dokupila tudi ostala oprema, ki je bila v celoti plačana
do decembra 2017. Iz tega razloga prihaja do bistvenega odstopanja pri investicijskih odhodkih.
Odhodki iz naslova progaje blaga in storitev na trgu (AOP 481): Ocenjeni stroški tekočega
vzdrževanja stanovanja od katerega se plačuje najemnina.
Presežek odhodkov nad prihodki (AOP 486): Presežek odhodkov nad prihodki ob koncu leta
ne odstopa od stanja v preteklih letih. Presežek odhodkov je nižji od višine prostih denarnih
sredstev na dan 31. 12. 2017, ki po bilanci stanja znaša 348.821,58 EUR, zato plačilna
sposobnost ni ogrožena. Presežek odhodkov je posledica porabe razmejenih prihodkov iz
preteklih let, zaradi česar v posameznih obdobjih nastajajo izdatki nesorazmerno s prilivi v
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istem obdobju. Javni zavodi prihodke in odhodke evidentiramo in knjižimo po načelu
poslovnega dogodka, torej obračunsko, in ne po denarnem toku.

Ostala odstopanja so razvidna iz spodnje tabele:
konti naziv podskupine kontov

AOP

LP 2016

FN 2017

LP 2017 /
FN 2017
(indeksi)

LP 2017

LP 2017 /
LP 2016
(indeksi)

I. SKUPAJ PRIHODKI
401

1.233.759

1.340.568

1.364.649

101,8

110,6

402

1.230.547

1.338.168

1.362.249

101,8

110,7

403

1.217.130

1.322.968

1.323.360

100,0

108,7

420

13.417

15.200

38.889

255,8

289,8

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
NA TRGU
431

3.211

2.400

2.400

100,0

74,7

437

1.306.027

1.319.296

1.429.359

108,3

109,4

438

1.304.069

1.317.946

1.428.204

108,4

109,5

439

781.027

877.306

852.816

97,2

109,2

447

117.054

133.413

131.265

98,4

112,1

453

385.959

286.727

381.042

132,9

98,7

470

20.029

20.500

63.081

307,7

314,9

85,6

59,0

85,6

94,6

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne
službe

II. SKUPAJ ODHODKI
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne
službe
J. Investicijski odhodki
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU

481

1.958

1.350

1.155

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

482

737

0

0

B. Prisp. delodajalcev za soc. varnost iz naslova
del 401
prodaje blaga in storitev na trgu

483

0

0

0

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

484

1.221

1.350

1.155

485

0

21.271

486

72.268

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
0,0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
64.711

89,5
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Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od
1. 1. do 31. 12. 2017
v EUR (brez centov)
Členitev
kontov
1

Znesek

Naziv konta

Oznaka
za AOP

2017

2016

2

3

4

5

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

500

0

0

7500

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

501

0

0

7501

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov

502

0

0

7502

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

503

0

0

7503

Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij

504

0

0

7504

Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij

505

0

0

7505

Prejeta vračila danih posojil od občin

506

0

0

7506

Prejeta vračila danih posojil-iz tujine

507

0

0

7507

Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu

508

0

0

7508

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij

509

0

0

7509

Prejeta vračila plačanih poroštev

510

0

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

511

0

0

440

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

512

0

0

4400

Dana posojila posameznikom in zasebnikom

513

0

0

4401

Dana posojila javnim skladom

514

0

0

4402

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

515

0

0

4403

Dana posojila finančnim institucijam

516

0

0

4404

Dana posojila privatnim podjetjem

517

0

0

4405

Dana posojila občinam

518

0

0

4406

Dana posojila v tujino

519

0

0

4407

Dana posojila državnemu proračunu

520

0

0

4408

Dana posojila javnim agencijam

521

0

0

4409

Plačila zapadlih poroštev

522

0

0

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

523

0

0

524

0

0

525

0

0

750

441

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512)
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500)

Inštitut ne izdaja posojil, zato so vse postavke v tabeli neizpolnjene.
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12.
2017
v EUR (brez centov)
Znesek

Členitev kontov

Naziv konta

Oznaka
za AOP

2017

2016

1

2

3

4

5

50

550

0

0

551

0

0

5001

VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)
Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)
Najeti krediti pri poslovnih bankah

552

0

0

5002

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

553

0

0

del 5003

Najeti krediti pri državnem proračunu

554

0

0

del 5003

Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti

555

0

0

del 5003

Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja

556

0

0

del 5003

Najeti krediti pri drugih javnih skladih

557

0

0

del 5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

558

0

0

Zadolževanje v tujini

559

0

0

560

0

0

561

0

0

5501

VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)
Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)
Odplačila kreditov poslovnim bankam

562

0

0

5502

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

563

0

0

del 5503

Odplačila kreditov državnemu proračunu

564

0

0

del 5503

Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti

565

0

0

del 5503

Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja
Odplačila kreditov drugim javnim skladom

566

0

0

567

0

0

Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
Odplačila dolga v tujino

568

0

0

569

0

0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)

570

0

0

571

0

0

572

0

0

573

64.711

72.268

500

501
55
550

del 5503
del 5503
551

Inštitut ne najema kreditov, zato so postavke v tabeli neizpolnjene.
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Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Dovoljenega obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu iz leta 2017 ne predvidevamo izplačati v letu 2018. Niti nismo v letu 2017 izplačali
neizplačanega dela delovne uspešnosti iz leta 2016.
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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
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