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POSLOVNO POROČILO 

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 2018 

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. Neprekinjeno deluje šestdeset let. 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 delovno enoto 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, 
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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 29.000 knjig s področja novejše zgodovine z naborom 

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 izdaja 

znanstvene knjige s področja delovanja, za kar ima organizirano podenoto Založba INZ, ki 

izdaja dve seriji znanstvenih monografij in znanstveno revijo Prispevki za novejšo zgodovino. 

Raziskovalci iz njegove raziskovalne skupine sodelujejo predavajo na štirih slovenskih 

univerzah. 

 

2.2 Osnovni podatki o raziskovalni dejavnosti INZ 

Število raziskovalnih projektov: 6 (leta 2017: 7) 

Nosilec: 1 (leta 2017: 2) 

Sodelujoči JRZ: 5 (leta 2017: 5) 

Število raziskovalnih programov: 2  (leta 2017: 2) 

 

Pet najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme: multifunkcijska naprava, prenosni 

računalniki, osebni računalniki, monitorji, skener. 

 

 

Do pet najpomembnejših dosežkov INZ na področju znanosti: 

 Lazarević, Žarko. Između straha i nade : gospodarsko-povijesne studije o teškoćama 
modernizacije. Zagreb: Srednja Europa, 2018. IX, 165 str., graf. prikazi. 

 

 Gabrič, Aleš. Die Slowenische Akademie der Wissenschaften und Künste und die Politik 
1945-1958. V: UHL, Heidemarie (ur.), FEICHTINGER, Johannes. Die Akademien der 
Wissenschaften in Zentraleuropa im Kalten Krieg : Transformationsprozesse im 
Spanngsfeld von Abgrenzung und Annäherung, (Sitzungsberichte der philosophisch-
historischen Klasse, 890). 1. Aufl. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften. 2018, str. 69-101. 

 

 Guštin, Damijan, Prebilič, Vladimir, Svete, Uroš. Koroški boj za samostojno in neodvisno 
Slovenijo : 1989-1991. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018. 359 str., ilustr., zvd. 

 

 Plut-Pregelj, Leopoldina, Kranjc, Gregor Joseph, Lazarević, Žarko, Rogel, Carole. 
Historical dictionary of Slovenia, (Historical dictionaries of Europe). 3rd ed. Lanham [etc.]: 
Rowman & Littlefield, cop. 2018. XLIII, 700 str. 
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 Lazarević, Žarko (ur.), Shiba, Nobuhiro (ur.), Suzuki, Kenta (ur.). The 20th century through 
historiographies and textbooks : chapters from Japan, East Asia, Slovenia and Southeast 
Europe, (Zbirka Vpogledi, 21). Ljubljana: INZ, 2018. 

 
 

 
Do trije najpomembnejši dogodki na inštitutu:  

 predstavitev baze vojaških žrtev 1. svetovne vojne na Slovenskem, Inštitut za novejšo 
zgodovino, 13. 11. 2018, Ljubljana; 

 znanstveni simpozij Materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem, Inštitut za 
novejšo zgodovino, 12. in 13. 6. 2018, Ljubljana; 

 znanstveni simpozij Slovenski prelom 1918, Slovenska matica, 24. in 25. 10. 2018, 
Ljubljana (soorganizator). 

 

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 področje dejavnosti Inštituta za novejšo zgodovino razvoj patentov ne sodi med 
predvidene dejavnosti in rezultate dela. 

 

2.3 Osnovni finančni podatki 

Celotni prihodki: 1.453.531 EUR 
 
Celotni odhodki: 1.450.241 EUR 
 
Poslovni rezultat – presežek prihodkov nad odhodki: 3.293 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. 2018: 30 

Število raziskovalcev (zaposleni na dan 31. 12. 2018): 17 

Moški: 11 

Ženske: 6  

Število raziskovalcev vključenih v pedagoški proces: 9 (leta 2017: 10) 

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. 

 



8 
 

Število odličnih tujih uveljavljenih raziskovalcev gostujočih na JRZ: 1 

Število mladih raziskovalcev: 3 

 

2.5 Realizacija programa dela 

Realizacija programa dela v odstotku: 100 % 

 

2.6 Drugi poudarki 

Izvajajo se priprave in postopki za preselitev sedeža in poslovnih prostorov INZ na lokaciji 

Privoz 11 in Dunajska 104. 

 

 

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, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 - ZNOrg), 

 Zakon o javnih financah (št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 

ZIPRS1617 in 13/18), 

 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, 90/15 in 77/18), 

 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, 

69/17 in 79/18), 

 Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/07, 64/16 – odl. US, 20/18 - OROZ631), 

 Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS št. 91/15, 14/18), 

 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS št. 43/11, 60/11 – ZTP-

D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17), 

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

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 

105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 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 – ZDoh-

2R 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), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0844
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5553
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0325
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1628
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3288
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3486
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2343
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0144
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4177
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4984
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2187
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3645
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2959
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2079
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0896
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3258
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2929
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2040
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2880
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3056
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4084
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741
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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 – ZUJF-

C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 71/17 - ZIPRS1819, 75/17 - ZIUPTD-A, 

83/18 - ZIPRS1819-A), 

 Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 

40/12 – ZUJF, 63/13 - ZS-K),  

 Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št. 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, 55/17, 75/17 - ZIUPTD-A), 

 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, 67/17, 83/18 - ZIPRS1819-A, 84/18), 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01, 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, 64/17 – ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A), 

 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, 102/15, 32/16, 7/18), 

 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS št. 30/06, 

24/14 – odl. US, 51/14), 

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

67/07), 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18 in 79/18),  

 Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS št. 80/16, 33/17, 59/17, 

71/17 - ZIPRS1819), 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 

71/17, 13/18 - ZJF-H, 83/18), 

 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, 89/08, 98/09, 94/10, 40/12, 104/12, 46/13, 95/14, 90/15, 88/16), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-1062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-2200
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-4010
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0137
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0343
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-4965
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3711
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4797
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3396
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1068
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1516
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3499
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4087
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0717
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4030
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2358
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2683
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0785
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2512
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3600
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4489
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0785
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4125
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2180
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0876
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2077
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0728
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1229
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3925
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0979
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2423
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5149
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3703
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0868
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0354
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0957
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2608
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1063
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2985
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0674
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3257
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 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), 

 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, 27/17 

in 9/18), 

 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. 

31/18), 

 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 načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 3/18),  

 Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna (Ur. l. RS št. 54/10, 35/18), 

 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 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 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. 35/13), 

 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), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2140
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4515
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2392
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4117
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0557
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2617
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1973
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0198
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2311
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3792
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0111
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-21-1969
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1566
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1758
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1996
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2532
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3137
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0167
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0232
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1704
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2311
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3792
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3735
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2368
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3780
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 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), 

 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 

(sprejet 20. 6. 2013), 

 Pravilnik o imenovanjih in volitvah v raziskovalne nazive na Inštitutu za novejšo zgodovino 

(sprejet 27. 2. 2018), 

 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Inštitutu za novejšo 

zgodovino (s spremembami in dopolnitvami). 

 

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 (sprejet 12. 3. 2012),  

 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS št. 18/91-I, 53/92, 13/93 - 

ZNOIP, 17/93 - ZNOIP-A, 34/93, 12/94 - Uradni list RS, št. 34/93, 15/94 - Uradni list RS, 

št. 12/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94 - Uradni list RS, št, 34/93, 59/94 - Uradni list RS, št. 34/93, 

80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 2/97, 19/97, 25/97, 37/97, 

40/97 - ZDMPNU, 79/97, 87/97 - ZPSDP, 87/97 - ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 

9/98 - ZPSDP-A, 9/98 - ZDMPNU-A, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/99, 

40/99, 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00, 116/00 - količnik 

1,00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01, 43/01, 43/01, 43/01, 43/01, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 

19/02, 19/02, 19/02, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 73/03, 126/03 - 

ZKDPZJU, 77/04, 81/04, 61/05, 67/05, 115/05, 43/06 - ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 

65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08 - KPJS, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 

40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15, 91/15, 4/16, 46/16, 

49/16, 51/16, 88/16, 3/17, 27/17, 35/17, 35/17, 38/17, 80/17, 3/18, 29/18, 47/18, 80/18, 

82/18), 

 Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 

33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 

40/12 - ZUJF, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 100/13 - ZNIRPJU, 45/14, 95/14, 91/15, 

39/16, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18, 80/18), 

 Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Ur. l. RS št. 45/92, 50/92, 5/93, 13/93, 

18/94, 50/94, 45/96, 40/97, 51/98, 73/98, 39/99, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01, 43/06, 

61/08, 61/08, 67/08, 83/10, 89/10, 40/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/14, 52/14, 3/15, 55/15, 

106/15, 4/16, 51/16, 3/17, 38/17, 46/17, 46/17, 3/18, 47/18, 80/18), 

 Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 

uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), 

 Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov 

(Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17),  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5842
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1537
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0390
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5142
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3242
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3710
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3960
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3601
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3240
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4530
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3711
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3956
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3658
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3602
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 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. 88/16 in 80/18), 

 Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 

88/16), 

 Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Ur. l. RS, št. 46/17 in 80/18), 

 Izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2018 (MIZŠ, 29. 12. 2017, 

prejeta 29. 12. 2017), 

 Letno poročilo za leto 2018 - navodila ministrstva - 0140-21/2017/60 (MIZŠ, 13. 12. 2018, 

prejeta 13. 12. 2018), 

 Navodilo za pripravo poročila o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 

2018 - 0140-21/2017/61 (MIZŠ, 13. 12. 2018, prejeta 13. 12. 2018). 

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 v različnih oblikah in medijih ter posreduje pridobljeno znanje v 

univerzitetnem, višjem in visokem strokovnem izobraževanju.  

 

Pri tem si zastavlja dolgoročne področne cilje:  

 v skladu s cilji opredeljenimi v raziskovalnih programih izvajati kontinuirano raziskovanje 

na vseh področjih zgodovinopisja obdobja od srede 19. do začetka 21. stoletja, tako da 

dosega kvalitetne, evropskim merilom primerljive rezultate raziskovanja, pridobljeno 

znanje in spoznanja in dosežke pa posredovati strokovni javnosti 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 2019-2023. 



14 
 

 

3.3 Letni / kratkoročni cilji INZ 

Inštitut za novejšo zgodovino si je za leto 2018 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 Slovensko 

zgodovinopisje - Sistory, ki je osrednja točka infrastrukturnega programa, vključno z 

vključevanjem spletnega portala SI-DIH,  

 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 2018: 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), Nataša Henig Miščić (mlada raziskovalka). 

 

V skladu z načrtom uresničevanja raziskovalnega programa v periodi do leta 2020 se je  

raziskovalna skupina v letu 2018 posvetila poleg običajnega raziskovanja posameznih 

fenomenov gospodarskega in socialnega razvoja Slovenije tudi že vnaprej načrtovani osrednji 

letni raziskovalni temi. V tem letu je bilo tako večino raziskovalne pozornosti namenjeno 

materialni kulturi potrošniške družbe. Osrednja tema je smiselno nadaljevanje tematike 

oglaševanja, ki jo je skupina že raziskovala v predhodnih letih. Programska skupina tako 

vzpostavlja kontinuiteto raziskovalnega dela in študij primerov na vsebinah vznika, oblikovanja 

in pojavnih oblik potrošniške družbe na Slovenskem. Pri raziskovanju materialnega sveta 

potrošniške družbe je skupina izhajala iz načelne paradigme, da raziskovanje zgodovine 

vsakdanjega ravnanja in uporabe stvari (kot konteksta materialnega sveta) pomeni tudi 

raziskovanje potrošnje, in to potrošnje v vsej njenih pomenih. Potrošništvo je namreč izjemno 

pomemben družbeni pojav, pri katerem ne gre zgolj za zadovoljevanje potreb, temveč za širok 

spekter socialnih odnosov in povezav. Tako lahko opazujemo potrošništvo s stališča obsega 

in strukture ter navezave na gibanje gospodarske rasti ali pa s stališča družbene 

strukturiranosti. Potrošnja je namreč eminentno družbeni konstitutivni element, znotraj 

katerega poteka dodatna socialna diferenciacija. Prek strukture in načinov potrošnje nastopa 

javna artikulacija socialnih položajev posameznikov ali slojev na osnovi pripisanih oziroma 

simbolnih vrednostnih pomenov. Potrošnja je hkrati pomembno gibalo, celo motor ekonomskih 

ciklov v okvirih nacionalnih ekonomij in tudi na mednarodni ravni. K potrošnji ne štejemo več 

zgolj uporabe in potrošnje blaga in storitev, kot pravi klasična definicija, temveč tudi s tem 
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povezana socialna ravnanja, diskurze, kode, podobe in simbole, ki dajejo našemu ravnanju s 

stvarmi šele smisel in pomen. Zato ukvarjanje z raziskovanjem potrošnje zahteva pregled 

socialno-, gospodarsko-, kulturno- in političnozgodovinskih zasnov, perspektiv in metod. 

Zgodovina spolov tako pri osvetljevanju življenjskih in delovnih svetov razpoznava osrednjo 

vlogo potrošnje za razmerje med spoloma in za družbeno in politično participacijo žensk in 

moških. Historična vprašanja o potrošnji pa v gospodarski in socialni zgodovini spet omogočajo 

enako obravnavo ponudbe in povpraševanja kot tudi integracijo socialnih in gospodarskih 

aspektov s kulturnimi in političnimi in pri tem skupaj upoštevata strukturne in na akterje 

osredotočene perspektive. Omenjeno raziskovalno tematiko je skupina predstavila na 

znanstvenem simpoziju, na katerem so sodelovali tudi raziskovalci, ki niso člani programske 

skupine. 

Poleg osrednje raziskovalne teme je programska skupina nadaljevala s posameznimi 

področnimi študijami. Na eni strani je šlo za vsebine spreminjanja dolgoročnih cenovnih ravni 

in medsektorskih razmerij ter potrebno ekonomsko in socialno kontekstualizacijo. Odpiranje 

tematike cenovnih razmerij se navezuje na analizo dolgoročne učinkovitosti gospodarstva na 

osnovi preučevanja bilančnih postavk podjetij v komparativni perspektivi. V letu 2018 je bilo 

delo usmerjeno na prilagajanje podatkovne baze za izbrane kriterije presojanja poslovne 

dolgoročne uspešnosti podjetij. Na predhodne raziskovalne pristope se navezujejo vsebine 

oblikovanja posameznih industrijskih branž, denimo prehrambne industrije, njene konsolidacije 

v podobi zasebne in zadružne podjetniške pobude. S tem so se odpirala tudi vprašanja 

delovanja trga in različnih strategij in praks vstopanja na trg glede na posamezne oblike 

organizacije podjetij. Zlasti bo šlo za primerjavo pristopov v posameznih podjetnikov v 

primerjavi za zadružno organiziranim sektorjem in načine doseganja učinkovite ekonomije 

obsega. Med področnimi študijami velja izpostaviti začetek dolgoročnega preučevanja 

ekonomskega položaja Primorske po priključitvi Italiji, v obdobju med obema svetovnima 

vojnama. To zajema predvsem raziskovanje načinov ekonomskega prestrukturiranja pod 

italijansko fašistično oblastjo. Tako je v letu 2018 stekla začetna raziskava večjih javnih 

investicij, ki jih je fašistična oblast izvajala na Primorskem na področju energetske, prometne 

in komunalne infrastrukture za integracijo (to je preusmeritev) dela slovenskega ozemlja v 

italijanski ekonomski prostor. V začetni fazi je bila z raziskavo odprta problematika izgradnje 

elektrarn in vzpostavljanja električnega prenosnega omrežja. Gre za raziskave, ki dopolnjujejo 

dosedanje raziskave o slovenskem prostoru pod fašistično oblastjo, saj v ospredje postavlja 

analizo ekonomskih razmer in prestrukturiranje gospodarstva v času fašizma do druge 

svetovne vojne.  

  

Raziskovalni program Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem 

v 20. stoletju (P6-0281) 

Člani programske skupine v letu 2018: 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), Tjaša Konovšek (mlada raziskovalka). 

 

Programska skupina je, skladno s sklepom, sprejetim na 14. sestanku 19. 12. 2017, v letu 

2018 prešla k obravnavi idejnopolitičnega in socialnogospodarskega značaja slovenskih 

političnih subjektov v času od druge polovice 19. stoletja do začetka 21. stoletja oziroma vstopa 
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RS v Evropsko zvezo leta 2004. Člani skupine so se osredotočili na raziskovanje 

idejnopolitične in socialnogospodarske strukture političnega življenja nemške strani od obnove 

ustavnega življenja v Avstriji 1861 do razpada habsburške monarhije, idejnopolitične in 

socialnogospodarske poglede katoliškega, liberalnega in marksističnega 

(socialnodemokratske/socialistične in komunistične smeri) tabora od 90. let 19. stoletja do 

druge svetovne vojne na Slovenskem, strategijo, taktiko in metode delovanja KPS znotraj 

osvobodilnega gibanja, proces legitimizacijske strategije KPJ/ZKJ oziroma KPS/ZKS v prvih 

letih po drugi svetovni vojni, vprašanje razrednega in nacionalnega v izvajanju monistične 

oblasti KPJ/ZKJ oziroma KPS/ZKS v obdobju od 1945–1990/1, opozicijskih usmeritev proti 

KPS/ZKS v Sloveniji po drugi svetovni vojni, pogledom ZKJ v JLA na razreševanje poglavitnih 

družbenih in državnopravnih vidikov jugoslovanske krize 1980–1991, prehodu iz socializma v 

večstrankarski politični sitem 1988–1990 ter razvoju slovenskega strankarstva in 

parlamentarizma po letu 1990. V svojo obravnavo so pritegnili tudi razvoj slovenskega 

političnega in strankarskega delovanja na avstrijskem Koroškem v letih 1945–1950. Rezultati 

predstavljene obravnave so pokazali, da je proti koncu 19. stoletja nemški nacionalizem začel 

naraščati, pri čemer se je opiral na obstoječe socialnogospodarske pogoje in razmere, medtem 

ko sta tako v avstrijski dobi kot v dobi prve Jugoslavije politično-socialni razvoj slovenske strani 

po eni strani zaznamovala prizadevanje katoliške politike in (neuspešno) upiranje liberalne po 

prevladi katoliškega idejnopolitičnega in socialnogospodarskega modela v slovenskem 

prostoru, soglašali pa sta v ostrem nasprotovanju socialni demokraciji in posebej 

komunističnemu gibanju, po drugi strani pa je omenjeno obdobje označevala težnja 

marksistične politike po spremembi obstoječega kapitalističnega sistema v smeri vzpostavitve 

socialistične družbe po poti reformnih ali pa radikalnih, to je revolucionarnih sprememb. Ta je 

bila po svojem komunističnem dejavniku med drugo svetovno vojno uspešna, saj je KPS 

znotraj odporniškega gibanja in v razmerah, ki so opredeljevale tedanje vojaškopolitično 

dogajanje na Slovenskem,  učinkovito izvedla priprave na prevzem oblasti leta 1945. V drugi 

Jugoslaviji je komunistični dejavnik monistične družbenopolitične oblasti in 

socialnogospodarskega razvoja, KPJ/ZKJ oziroma KPS/ZKS, v razmerju med razrednim in 

nacionalnim poudarjal razredno enotnost delavskega razreda, ki sta ga predstavljali KPJ/ZKJ 

oziroma KPS/ZKS; v tem načelu sta videli zagotovilo državne enotnosti, kljub sicer priznanemu 

nacionalnemu pluralizmu in federativnemu značaju jugoslovanske skupnosti. Svoje 

legitimiziranje sta utemeljili v vrsti sistemskih ukrepov in prek informbirojevskega spora. V drugi 

polovici 80. letih 20. stoletja si je ZKS začela prizadevati, da bi ZKJ opustila svoj centralistični 

organizacijski model in ob večjem upoštevanju nacionalne komponente pristala na 

organizacijski pluralizem in obenem demokratizirala svoj odnos do družbe, ki jo je vodila. ZKS 

je želela doseči pluralnost politike v monističnem ideološkem prostoru, kar jo je vodilo v lastno 

demokratizacijo in politiko t. i. prenoviteljstva, ki je bila eden od sestavnih delov procesa 

demokratizacije v Sloveniji konec 80. in v začetku 90. let 20. stoletja. Omenjeni proces je 

odločilno odstopal od politike KPS/ZKS v letih neposredno po drugi svetovni vojni in kasnejših 

desetletjih, ki je v odnosu do drugače mislečih vodila ostro represivno politiko. V fokusu njenih 

represivnih ukrepov so v glavnem bili izobraženci. Represivno in togo ideološko ter politično 

stališče se je v 80. letih v ZKJ najbolj čvrsto ohranilo v organizaciji ZKJ v JLA. Izražali so ga 

njeni pogledi na probleme federacije, socialističnega sistema, gospodarsko krizo in 

gospodarjenje sploh, delovanje političnega sistema in vprašanje reform. S spremembo 

družbenopolitičnega sistema in oblikovanjem Republike Slovenije 1990/1 se je v njen prostor 

vrnil politični pluralizem z vsemi svojimi ideološkimi in socialnogospodarskimi značilnostmi. 

Kazale so se v delu Državnega zbora, kjer so se pokazala temeljna strankarska idejnopolitična 

in socialnogospodarska razhajanja, in v notranjih strankarskih graditvah ter razvoju. Njihovo 



17 
 

programskopolitično strategijo so oblikovali vpliv modernih tehnik komuniciranja z javnostjo, 

eklekticizem političnih ideologij, vprašanje gospodarskega liberalizma in njegovih družbenih 

posledic, upoštevanje pomena javnih intelektualcev ipd. Opazni so bili tudi avtoritativno 

vodenje posameznih strank, nihanje v načelnih odločitvah oziroma nenačelni politični 

pragmatizem, povezan s populizmom. Strankarsko-politična nasprotja niso uspela zaustaviti 

uspešnega vključevanja Republike Slovenije v evroatlantske povezave v začetku 21. stoletja. 

Obravnava slovenskega strankarsko-političnega življenja na avstrijskem Koroškem v letih 

1945–1950 je pokazala, da slovenske politične organizacije na Koroškem zaradi povezanosti 

s politiko KPS, kar je onemogočalo njihovo samostojno ocenjevanje političnega položaja na 

Koroškem in v Avstriji, niso delovale najbolje. 

V okviru izvajanja programa so člani PS v letu 2018 obdelali še fenomen slovenske 

narodnopolitične, kulturne, gospodarske in vojaške samostojnosti v Državi Slovencev, Hrvatov 

in Srbov novembra 1918 in poglede slovenske politike na oktobrsko revolucijo. Pri slednji so 

obravnavali njeno razumevanje v meščanskem taboru, ki je boljševizem prepoznaval kot 

svojega zgodovinskega nasprotnika, na marksistični strani pa so zlasti komunisti do nje 

izoblikovali izjemno afirmativen odnos. Glede primerjave med oktobrsko in jugoslovansko 

komunistično revolucijo so ugotovili, da je bila jugoslovanska, izvedena z enakim namenom 

kot ruska, zaradi različnih okoliščin drugačna. Poleg navedenega so v okviru programske 

skupine obravnavali še politično biografiko, in sicer delovanje ter vpliv slovenskih odvetnikov 

v umetnosti, znanosti in politiki konec 19. in v 20. stoletju. Člani programske skupine so gradivo 

za izvajanje svojega raziskovalnega dela pridobili v ARS, Arhivu Jugoslavije, Hrvaškem 

državnem arhivu, Arhiwumu Akt Nowych in Arhiwumu Instytutu Pamięci Narodowej, v NUK, 

Knjižnici INZ, znanstvenih objavah arhivskih virov in v ustrezni znanstveni literaturi. 

Poleg gornjega so člani PS z referati oziroma posegi sodelovali še na 23 znanstvenih srečanjih 

doma in v tujini. Svoje znanstvene izsledke so predstavili v domačem in tujem (Slovene Studies 

(ZDA), Südosteuropa (ZRN)) znanstvenem tisku in v monografski publikacijah in za 

monografske publikacije, ki bodo izšle v tujini (pri nemški založbi De Groyter in turški Nobel 

Yayinlari), pripravili prispevke o politični zgodovini prve in druge Jugoslavije. Sodelovali so v 

uredniških odborih domačih in tujih znanstvenih revij, člana programske skupine dr. Jure 

Gašparič in dr. Aleš Gabrič pa sta opravljala še delo glavnega urednika PNZ oziroma Založbe 

INZ. Ob tem so člani PS sodelovali z znanstvenimi ustanovami v tujini (Humboldtova univerza 

(Berlin), Kommision für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien (Berlin), 

The European Information and Research Network on Parliamentary History). Sodelovali so s 

prispevki v tiskanih in elektronskih medijih. Pedagoško in mentorsko delo članov programske 

skupine je obsegalo sodelovanje v dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju na 

Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, Filozofski fakulteti UL, na Univerzi v Novi 

Gorici in na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem.  

 

Infrastrukturni program Raziskovalna infrastruktura Slovenskega zgodovinopisja     

(I0-0013) 

Člani programske skupine v letu 2018: dr. Mojca Šorn (vodja do 30. 9. 2018), dr. Andrej 

Pančur (vodja od 1. 10. 2018), dr. Jurij Hadalin, 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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Infrastrukturni program Raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja izvaja 

podporo izvajanju raziskovalne dejavnosti na Inštitutu za novejšo zgodovino, predvsem pa je 

servis za nacionalno zgodovinopisje in podpora nacionalnim znanstvenim zbirkam [DARIAH-

SI SIstory] ter nosilec nacionalne digitalne infrastrukture za humanistiko in umetnost [DARIAH-

SI SI-DIH], ki je vključena v mednarodni infrastrukturni projekt ESFRI [DARIAH-EU]. 

Infrastrukturni program v skladu s tako financirano inštitutsko, nacionalno in mednarodno 

infrastrukturno svoje dejavnosti izvaja kot center za raziskovalno opremo, digitalizacijo, 

kvantitativne podatke, kvalitativne podatke, digitalne izdaje ter digitalno hrambo in dostop. V 

okviru vseh teh dejavnosti se opravlja raziskovalno-razvojna dejavnost s področja digitalne 

humanistike. Pri povezovanju z ostalimi infrastrukturami in raziskovalci, projekti in ustanovami 

imajo te dejavnosti na nacionalni ravni podporo v službi za sodelovanje, usposabljanje in 

promocijo ter na mednarodni ravni v službi za mednarodno sodelovanje. 

 

Center za raziskovalno opremo (NZ, DARIAH-SI SIstory in SI-DIH): vzdrževanje strojne opreme: 
4 strežniki (32 procesorskih jeder, 176 GB RAM, 117 TB diskovnih polj v Raid 6 polju), 20 
virtualnih strežnikov. 

Center za digitalizacijo (INZ, DARIAH-SI SIstory): 

 digitalizacija analognega gradiva:  
o na INZ je bilo skupaj digitaliziranih 31.700 strani gradiva, od tega 13.300 popisov 

prebivalstva Ljubljane 1935 in 4500 Compass; 
o zunanji izvajalec (Mikrografija) je digitaliziral 44.075 strani Poročevalca Državnega 

zbora (1999-2003), Uradnih listov in Vestnikov (skupaj 1655 digitalnih objektov): 
formati JPG, PDF in HTML; 

 video vsebine: snemanje pomembnejših domačih in mednarodnih znanstvenih dogodkov: 
79 ur avdio dokumentarnega gradiva v MPG4 formatu (165 datotek). 

 

Center za kvantitativne podatke (INZ, DARIAH-SI SIstory): zbiranje, vnašanje v relacijske baze 
in urejanje kvantitativnih podatkov: 

 Historični popisi prebivalstva Slovenije: 
o osnovni metapodatki za enote popisa prebivalstva Ljubljane 1935; 
o transkribiranje popisov prebivalstva v orodju za transkribiranje historičnih 

demografskih podatkov: popis prebivalstva Ljubljane 1890 (podatki za 21.500 oseb, 
26 spremenljivk) in 1921 (podatki za 6.400 oseb, 19 spremenljivk); 

o korigiranje in dopolnjevanje obstoječih zapisov. 
 Vojaške žrtve 1. svetovne vojne na Slovenskem: 

o urejanje podatkov o smrtnih žrtvah, ki so jih prispevali partnerji v projektu ter 
pretvorba v CSV fromat za uvoz v skupno bazo podatkov; 

o pretvorba podatkov iz XML datotek Verlustliste v CSV format in uvoz v bazo smrtnih 
žrtev (7571 oseb, 24 spremenljivk); 

o uvoz podatkov za 27.093 oseb v skupno bazo podatkov ter čiščenje dvojnikov; 
o zaključek projekta in predstavitev javno dostopne baze podatke na 

http://zv1.sistory.si/. 
 Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju RS med 2. svetovno vojno in neposredno po 

njej: 
o dopolnitev baze s podatki za mobilizirane Slovence v nemško vojsko (preverjanje 

1385 iz baze izločenih oseb in nov vnos 161 oseb); 
o izmenjava podatkov z javnostjo in raziskovalci, izdelava analiz. 

 Zgodovinarski indeks citiranosti (ZIC): 

http://zv1.sistory.si/
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o vpis 3742 citatov (13 spremenljivk) iz 194 del (serijske publikacije: Arhivi 2011—
2015, Kronika 1999—2001, 2015) ; 

o v GitHub repozitoriju dodano 4187 manjkajočih COBISS identifikatorjev. 
 

Center za kvalitativne podatke [DARIAH-SI SIstory]: zajem, obdelava in označevanje 
kvalitativnih podatkov: 

 Sejni zapisi izvršnih in zakonodajnih teles: 
o Kodiranje 6518 novih https://github.com/SIstory/PorocevalecDZ in kodiranje 9472 

manjkajočih enot vsebine Poročevalca (Državnega zbora) 
https://github.com/SIstory/Porocevalec; 

o Osnovna pretvorba (metapodatki, struktura sej, govorov in odstavkov) sejnih 
zapisov Državnega zbora in delovnih teles (1996-2018) iz HTML formata spletne 
strani Državnega zbora Republike Slovenije v XML format v skladu s Smernicami 
TEI: 10.325 datotek, 966.500 govorov, 201,4 milijona besed (projekt sofinancira 
CLARIN.SI). 

 Dodatno označevanje podatkov o žrtvah (ranjeni, ujeti, mrtvi) 1. svetovne vojne iz 
Verlustliste v skladu s Smernicami TEI ter priprava za digitalno izdajo: urejanje in 
popravljanje OCR zapisov (https://github.com/SIstory/Verlustliste) ter kodiranje v skladu 
s smernicami TEI: 66.442 oseb (mrtvi, ranjeni in ujeti; tudi izven območja sedanje 
Slovenije). 

 Krajevni repertoriji (https://github.com/SIstory/Ortsrepertorium): Kodiranje v XML format 
krajevnega repertorija za Kranjsko 1880 (8611 krajevnih imen in 5097 povezav na krajevni 
repertorij za leto 1890) in 1890 (8132 krajevnih imen in 5929 povezav na krajevni repertorij 
za leto 1900).  

 

Center za digitalne izdaje [DARIAH-SI SI-DIH]: kodiranje, urejanje, izdelava, pretvorba in 
objava elektronskih publikacij in digitalnih znanstvenih izdaj 
(https://github.com/SIstory/publications): 

 dopolnjevanje in nadgradnja pretvorb XSLT iz TEI v HTML 
(https://github.com/SIstory/Stylesheets): možnost izvoza v samostoječe spletne aplikacije; 

 digitalna izdaja zbirke virov Programi slovenskih političnih strank, organizacij in združenj v 
letih 1918-1929 (http://hdl.handle.net/11686/38363); 

 v sodelovanju z Državnim zborom Republike Slovenije nadgradnja digitalne izdaje o 
Poročevalcih na portalu SIstory (http://hdl.handle.net/11686/37139) in izdelava 
samostoječe spletne aplikacije; 

 v sodelovanju z Založbo ZRC SAZU dopolnitev standardne XSLT pretvorbe konzorcija TEI 
iz dokumentov TEI v format ePub in pretvorba 9. knjig (https://github.com/DARIAH-SI/zrc-
sazu); 

 v sodelovanju z ZRC-SAZU nadgradnja digitalne knjižnice eZISS – Elektronske 
znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva (sofinancirano CLARIN.SI): uporaba Saxon-
JS tehnologije pri poskusni postavitvi Kapelskega pasiona; 

 v sodelovanju s Pravno fakulteto UL, Institutom »Jožef Stefan« in ZRC-SAZU izgradnja 
digitalne knjižnice TEI publikacij SI-IUS: vzorčna postavitev Občega državljanskega 
zakonika. 

 

Center za digitalno hrambo in dostop: 

 trajnostna hramba raziskovalnih podatkov in digitalizirane kulturne dediščine [INZ, 
DARIAH-SI SIstory in SI-DIH]: 

o nadgradnja sistema za dolgotrajno hrambo Archivematica 1.8.0; 

https://github.com/SIstory/PorocevalecDZ
https://github.com/SIstory/Porocevalec
https://github.com/SIstory/Verlustliste
https://github.com/SIstory/Ortsrepertorium
https://github.com/SIstory/publications
https://github.com/SIstory/Stylesheets
http://hdl.handle.net/11686/38363
http://hdl.handle.net/11686/37139
https://github.com/DARIAH-SI/zrc-sazu
https://github.com/DARIAH-SI/zrc-sazu
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o selitev arhiviranih arhivskih paketov v novo inštalacijo; 
o začetek izvajanja projekta ŠKUC (zbiranje slik, metapodatkov in avtorskih pravic – 

1547 datotek); 
 standardizacija [DARIAH-SI SIstory in SI-DIH]: urejanje avtorskopravnih vidikov za objavo 

na spletu, metapodatkovna inventarizacija (Dublin Core, METS, MODS, LIDO, TEI Header); 
 digitalna knjižnica portala Zgodovina Slovenije – SIstory [DARIAH-SI SIstory]: 

o namestitev analitičnega orodja Piwik (od 15. 1. 2018) za meritve prometa na 
portalu SIstory: 61.688 obiskov, 355.575 ogledov strani, 43.868 prenosov datotek; 

o vnos 2.582 novih digitalnih objektov: metapodatkovna inventarizacija (okoli 25.000 
standardiziranih metapodatkovnih vpisov); 

o ustvarjeno 5566 povezav iz COBISS na SIstory; 
 repozitorij Slovenske digitalne humanistika – SIDIH [DARIAH-SI SI-DIH]: implementacija 

alfa verzije si4 repozitorija za namene digitalne humanistike v Sloveniji http://sidih.si (v 
testni fazi). 

 

Raziskovalno-razvojni oddelek za digitalno humanistiko [DARIAH-SI SIstory in SIDIH]: razvoj 
digitalno humanističnih metod, orodij, storitev in raziskav: 

 repozitorij si4: 
o izgradnja alfa verzije odprtokodnega repozitorija si4 (Simple research 

Infrastructure FOR complex research data in digital humanities): METS 
aplikacijski profil, MySQL baza, ElasticSearch; 

o razvoj beta verzije si4 repozitorija: mapiranje opisnih metapodatkovnih profilov, 
OAI-PMH. 

 razvoj digitalnih izdaj za potrebe projektov digitalne humanistike; 
 razvoj metod za izdelavo in analizo korpusov parlamentarnih razprav. 

 

Služba za sodelovanje, usposabljanje in promocijo [INZ, DARIAH-SI SIstory in SI-DIH]: 

 Sodelovanje z nacionalnimi raziskovalnimi infrastrukturami: 
o CLARIN: INZ je partner CLARIN.SI in je zastopan v njegovem upravnem odboru; 

sodelovanje v projektih eZISS, SloParl; soorganizator spodaj navedene JTDH 
2018 konference; 

o SLING: Sodelovanje v konzorciju SLING pri vzpostavljanju nacionalne grid 
infrastrukture. 

 Soorganizacija mednarodne znanstvene konference Jezikovne tehnologije in digitalna 
humanistika (JTDH 2018) med 20. in 21. septembrom 2018 na Fakulteti za 
elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. 

 Sodelovanje s Fakulteto za računalništvo in informatiko UL in Fakulteto za družbene 
vede: uporaba Slovenian parliamentary corpus SlovParl 2.0 
(http://hdl.handle.net/11356/1167) v seminarskih nalogah. 

 

Služba za mednarodno sodelovanje [DARIAH-EU]: sodelovanje z evropsko mrežo za digitalno 
humanistiko DARIAH-EU in ostalimi nacionalnimi DARIAH infastrukturami. Spremljanje razvoja 
in aktivno sodelovanje: 

 sodelovanje na DARIAH letni konferenci v Parizu (23. in 24. maj 2018): nacionalni načrti 
delovanja, notranja komunikacija, oddajanje stvarnih vložkov (in-kind contributions); 

 sodelovanje na sestanku komiteja nacionalnih koordinatorjev: nacionalni načrti, 
srednjeročna strategija DARIAH; 

 sodelovanje v DARIAH delovnih skupinah: Benefits of DARIAH, Course Registry, DIMPO in 
ELDAG. 

 

http://sidih.si/
http://hdl.handle.net/11356/1167
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Raziskovalni projekti 

 

 

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. 

 

V zaključnem letu izvajanja projekta je bila v ospredju raziskovalnega dela analiza korelacij 

med tokovi izseljevanja, rastjo prebivalstva ter rastjo (upadom) ekonomije v času med obema 

svetovnima vojnama s posebno pozornostjo na trideseta leta, leta velike gospodarske krize. 

Vsebina analize so bile kategorije poklicne strukture izseljencev in panožne usmeritve glede 

na ekonomske in socialne razmere v času med obema vojnama. Sestavni del analize so bili 

tudi stroški in koristi izselitve s stališča posameznika in širše skupnosti (ekonomski in socialni 

aspekti). 

 

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. 

 

Raziskovalka je v začetku leta, ko je še bila prisotna na delu, zaključila oblikovanje rezultatov 

projekta; veliko večino dela pri oblikovanju zaključnih rezultatov je opravila v letu 2017. 

 

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. 

 

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. Bojan Godeša v okviru projekta preučuje historični kontekst, v okviru 

katerega je prišlo po napadu sil osi na Jugoslavijo do razkosanja slovenskega ozemlja in 

njegovega anektiranja k sosednjim državam, kjer je osrednjo pozornost posvetil zbiranju 

literature in gradiva o tej problematiki. V prvem letu raziskovanja se je osredotočil zlasti na to, 

kako so se posamezne države (tako tiste, ki so si ozemlja priključile, kot tudi zavezniške države) 

in politični subjekti  (jugoslovanska vlada v emigraciji, slovenska predvojna politična elita v 

domovini, odporniško gibanje) odzvali s strani agresorjev vzpostavljeno razkosanje 

slovenskega ozemlja, ki je bilo formalno-pravno del Kraljevine Jugoslavije.  
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Raziskovalec Aleš Gabrič je pregledoval okupatorjeve uradne dokumente in se osredotočil 

predvsem na vprašanje (so)uporabe slovenskega oz. izključno jezika okupatorja kot uradnega 

jezika uradnih dokumentov. Ob tem je spremljal še preimenovanja krajevnih imen in 

uveljavljanje potujčevanja slovenskega ozemlja skozi prizmo preimenovanja krajevnih imen. 

 

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 je v okviru projekta, v katerem se posveča problematiki različnih oblik migracij v 

času okupacije slovenskega ozemlja med letoma 1941 in 1945, študiral znanstveno literaturo 

in tisk ter v Arhivu Slovenije pregledoval arhivsko gradivo (fond KUZOP). 

 

Temeljni raziskovalni projekt Maj 1968 v literaturi in teoriji : zadnja sezona modernizma 

v Franciji, Sloveniji in svetu.  

Vodja projektne skupine je dr. Marko Juvan (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo 

in literarne vede), sodelujoča organizacija INZ, sodelujoči dr. Aleš Gabrič. 

 

Raziskovalec je v skladu z razdelitvijo dela znotraj projektne skupine pristopil k izdelavi vzorčne 

bibliografije prispevkov, ki bodo služili kot baza za izdelavo nadaljnjih analiz. Raziskovalec je 

bil zadolžen za pregled časopisa Tribuna, letnik 1964 (podatki se vstavljajo v posebno Excel 

tabelo).  

 

Študija Judovsko premoženje brez lastnika 

Vodja projekta dr. Andrej Pančur, člana projektne skupine dr. Dunja Dobaja, dr. Jurij 

Hadalin. 

 

Vodja projektne skupine je začel uvodne aktivnosti. V skladu s pogodbo o izvedbi projekta je 

vzpostavil delovne kontakte z vzporedno raziskovalno skupino in se dogovoril o izvedbi dela. 

 

Strokovno delo 

 

Knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino 

Vodja: Igor Zemljič, Damijana Bračko, Sergej Škofljanec 

 

V letu 2018 je bila knjižnica odprta 246 delovnih dni. 
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I. Nabava gradiva: 

V knjižni fond je bilo vpisanih v letu 2018 552 (leto prej 464)  novih knjižnih naslovov v 573 

(leto prej 501)  zvezkih in 100 naslovov revij v 117 zvezkih (lani pa 123 naslovov v 313 zvezkih).  

Pregled inventariziranega gradiva  v letu 2018 (izvodi): 

  Monografske 

publikacije 

Serijske 

publikacije 
Skupaj: 

Nakup 377 49 426 

Zamena 59 37 96 

Dar 124 25 149 

Lastna izd. 12 5 17 

Stari fond 1 1 2 

Skupaj 573 117 690 

 

Oris nabave monografskih in serijskih publikacij v letu 2018:          

Knjige: Revije: 

  
 

Dne 31. decembra 2018 je tako celoten fond knjižnice obsegal:                                               

Knjige 

Disertacije / 

elaborati 

Serijske 

publikacije 

Neknjižno 

gradivo Skupaj 

41.030 390 10.937 18 52.375 

 

II. Izposoja 

Knjižnica je 1. junija 2018 prešla na izposojo v sistemu COBISS3. To je pomenilo kopico 

priprav (šifrantov in baz članov), in dodatno izobraževanje na IZUMu. Prehod se je iztekel brez 

večjih zapletov.  

V letu 2018 je bilo v knjižnici vpisanih 396 aktivnih članov (leto poprej 432), med katerimi jih je 

bilo na novo vpisanih 71 (od tega 30 študentov, 25 zaposlenih in 9 upokojencev), kar pomeni 

zmanjšanje glede na leto prej (97 novo vpisanih). 

 

V letu 2018 je knjižnica zabeležila po podatkih iz COBISS-a 2.276 obiskov (v letu 2017: 2.734), 

seveda pa v to število niso všteti »domači« obiskovalci – sodelavci inštituta -, ki so izposojali 

revije in knjige v delovne prostore ali v čitalnico. V letu 2018 smo kljub malo manjšemu obisku 
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izposodili 2.231 enot (v 2017: 2.235). Iz statistike je razvidno, da je izposoja knjig sodelavcem 

inštituta druga najbolj številčna kategorija, upad števila študentskih obiskov pa gre verjetno 

predvsem na račun manjšega števila študentov novejše zgodovine. 

 

 
Grafikon 1: Obisk in izposoja knjig v knjižnici INZ po kategorijah članov 

 

V medknjižnični izposoji smo si izposodili 62 knjig iz raznih knjižnic po Sloveniji (brez NUK in 

KOŽ) in 16 iz tujine, sami pa smo drugim institucijam iz naših zbirk posodili 39 knjig.  

 

III. Strokovno delo: 

V letu 2018 smo v vzajemni bazi COBIB kreirali 345 bibliografske enote (skupaj z OCLC 448), 

iz nje pa smo prevzeli 385 zapisov.  

V bazo COBISS smo do 1. 1. 2019 vnesli 26.123 bibliografskih zapisov (do konca 2017 25.094) 

oz. naslovov bibliografskih enot.  

 

IV. Izobraževanje zaposlenih in strokovno udejstvovanje:  

Dne 31. maja 2018 se je Igor Zemljič udeležil dneva specialnih knjižnic v Ljubljani, 27. 

novembra pa še rednega bienalnega srečanja uporabnikov COBISS v Mariboru. Še dalje je bil 

udeležen v strokovnih telesih: 

- posebnem strokovnem telesu ARRS za ocenjevanje bibliometričnih kriterijev  
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- posebni delovni skupini Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za pripravo novih 

strokovnih priporočil in standardov za specialne knjižnice v obdobju 2018-2028, ki je 

svoje zaključno delo predstavila na Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost 21. 

septembra 2018. 

 

V. Vezava: 

V vezavo je bilo dano 32 letnikov lanskih časopisov, nekaj starejših serijskih publikacij ter nekaj 

knjig. 

  

 

Založba Inštituta za novejšo zgodovino 

Odgovorni urednik: dr. Aleš Gabrič 

Odgovorni urednik ugotavlja, da se povečuje je pri raziskovalcih humanističnih strok interes za 

objavo znanstvene monografije pri založbi INZ, tako da se mu s svojimi deli javljajo tudi 

specialisti za druge humanistične stroke. Te je treba, tako kot nekatera druga manj primerna 

dela, zavrniti. Prav tako so zavrnjena dela avtorjev, ki niso člani raziskovalnega oddelka INZ, 

pa za objavo njihovega dela pri založbi INZ niso bila pridobljena ustrezna finančna sredstva.  

V letu 2018 je bilo tako v programu Založbe INZ rekordnih deset del, od tega šest v zbirki 

Razpoznavanja/Recognitiones, tri v zbirki Vpogledi in ena izven zbirk (ki je bila prenesena v 

leto 2018 iz programa za leto 2017). Prav za vsa ta dela je bila Založba INZ uspešna na razpisu 

za sofinanciranje znanstvenih monografij pri ARRS, za tri knjige pa so bila pridobljeni še 

dodatni sponzorji, donatorji ali sofinancerji. 

V oblikovnem smisli pri obeh zbirkah v letu 2018 ni prišlo do sprememb, tako da delo poteka 

po utečenih poteh. Novost je bila izdaja barvne knjige Koroški boj za samostojno in neodvisno 

Slovenijo, ki je bila zaradi dodatnih sponzorjev izdana v visoki nakladi. Knjiga bi lahko bila 

zgled za nadaljnje podobne podvige, seveda pod pogojem, da so za izdajo pridobljena dodatna 

sredstva, saj kvalitetni tisk zahteva visoke stroške. Prav tako se je nadaljevala po utečenih 

poteh prodaja knjig in pa sodelovanje na sejmu humanističnih knjig v okviru sejma Filozofske 

fakultete in preko prodajalca naših knjig na Knjižnem sejmu v Cankarjevem domu. Po začetnih 

težavah  je bilo na novi spletni strani INZ uveljavljeno načelo, da se takoj ob izidu knjige na 

spletno stran uvrsti njena krajša predstavitev z naslovnico, kazalom in pri zbirki 

Razpoznavanja/Recognitiones Povzetka in Summary, pri zbirki Vpogledi pa uvodne besede 

urednika monografije. 

Odgovornemu uredniku se mandat izteka 4. marca 2019. Znanstveni svet INZ je že imenoval 

odgovornega urednika za obdobje 2019-2023, ki bo prevzel delo s knjigami za 2019.   

 

 

Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones  

 

V programu za leto 2018 je v zbirki izšlo šest knjig. Od tega gre v dveh primerih za predelane 

doktorske disertacije dveh raziskovalk iz INZ, ena knjiga je delo uveljavljenega raziskovalca 

INZ, ena pa monografija dveh nekdanjih raziskovalcev INZ. Dve znanstveni monografiji sta 

doktorski disertaciji avtoricah izven raziskovalne skupine INZ, v program založbe INZ pa sta 

bili uvrščeni po uspešnem konkuriranju za sofinanciranje pri ARRS.  

Vse knjige so bile natisnjene v standardni nakladi 300 izvodov. 
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 Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 33: 

Dunja Dobaja, Za blagor mater in otrok : zaščita mater in otrok v letih 1919-1941 

 Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones 34: 

Helena Jaklitsch: Slovenske begunske šole v Italiji po letu 1945 

 Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 35: 

Jurij Perovšek, Slovenski prevrat 1918 : položaj Slovencev v Državi Slovencev, 

Hrvatov in Srbov 

 Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 36: 

Marta Rendla, "Kam ploveš standard?" : življenjska raven in socializem 

 Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 37: 

Branka Grošelj, Na dnu : položaj beračev in brezdomcev od konca 19. stoletja do leta 

1940 

 Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones 38: 

Aleksander Lorenčič, Jože Prinčič, Slovenska industrija od nastanka do danes 

 

 

Zbirka Vpogledi 

 

V letu 2018 so bile v zbirki izdane tri knjige, vse v nakladi 300 izvodov. Vse tri so rezultat 

dela projektnih in programskih skupin INZ. Večja sredstva so bila potrebna za slednjo, saj 

tokrat ni uspelo pridobiti še japonskih sredstev (kot v prvem bilateralnem projektu z 

Japonsko). 

 

 Zbirka Vpogledi 19: 

Marko Zajc (ur.), Ustvarjanje slovensko-hrvaške meje. 

 Zbirka Vpogledi 20: 

Mojca Šorn (ur.) Lakote in pomanjkanje : slovenski primer 

 Zbirka Vpogledi 21: 

Žarko Lazarević (ur.): The 20th Century through historiographies and textbooks 

 

 

Izven zbirk 

 

Izven zbirk je bila izdana ena knjiga. Ker so avtorji zanjo pridobili veliko dodatnih sredstev, 

kar je bilo vezano na obveznosti do sofinancerjev, je bila knjiga natisnjena v (za Založbo INZ 

rekordnih) 1500 izvodov, ki pa so že skoraj pošli. 

 

 Damijan Guštin, Vladimir Prebilič, Uroš Svete: Koroški boj za samostojno in 

neodvisno Slovenijo 1989–1991 

 

Finančno poročilo 

V poročilu so zajeta sredstva sofinancerjev in odhodki za izdajo knjig. Pri slednjih so v seštevku 

upoštevani sledeči izdatki: tisk, oblikovanje, naslovnica, lektoriranje, prevajanje povzetkov in 

pri zbornikih še uredniški honorar urednikov. V številkah ni upoštevana letna nagrada 

odgovornemu uredniku Založbe INZ.  
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Zaradi uspešnosti pri razpisih ARRS so stroški INZ ob izidu knjige le pri redkih višji od polovice, 

pri marsikateri knjigi pa je delež sofinancerjev relativno visok in lahko prodaja v enem letu od 

izida že povrne vložek v izdajo knjig. 

 

 Prihodki Odhodki Strošek INZ 

ob izidu 

Delež 

sofinancerjev 

Razpoznavanja 33 1.480,39 3.461,95 -1.981,56 42,76 % 

Razpoznavanja 34 4.627,91 5.580,04 -952,13 82,94 % 

Razpoznavanja 35 1.935,89 4.213,81 -2.277,92 45,94 % 

Razpoznavanja 36 2.627,91 5.153,86 -2.525,95 50,99 % 

Razpoznavanja 37 2.452,71 3.954,94 -1.502,23 62,02 % 

Razpoznavanja 38 4.346,90 5.880,20 -1.533,30 73,92 % 

Vpogledi 19 2.391,40 4.130,10 -1.738,70 57,90 % 

Vpogledi 20 2.391,40 4.396,12 -2.004,73 54,40 % 

Vpogledi 21 2.049,77 5.667,53 -3.617,76 36,17 % 

Koroški boj …1989-1991 15.592,24 15.061,91 + 530,33 103,53 % 

Skupaj 39.896,52 57,500,46 17.603,95  

 

Neposredni stroški Založbe INZ vloženi v izdajo desetih knjig so presegli prihodke  za 

17.604,03 evra. Del tega je povrnila prodaja (po ne povsem popolnih podatkih 6.624,61 EUR). 

To pomeni okoli 11.000,00 EUR vložka INZ ali nekaj več kot 1.100,00 EUR na posamezno 

knjige. Ob tem ne smemo spregledati še povratnega efekta, da se del knjig, ki jih dobi Knjižnica 

INZ, dobi z izmenjavo s sorodnimi ustanovami. 

 

 

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 2018 je uredniško in izdajateljsko delo potekalo v skladu z letnim načrtomi. Uredništvo, 

ki je svoj mandat nastopilo sredi leta 2015, je ostalo nespremenjeno. Izšle so tri številke 

Prispevkov za novejšo zgodovino v skupnem obsegu 664 strani. Vsega skupaj je bilo 

objavljenih 23 znanstvenih razprav v različnih jezikih, 2 prispevka iz rubrike Razmišljanja in 

razpravljanja, 2 Zapisa, 1 jubilejni zapis, 3 zapisi In memoriam, 1 prispevek iz rubrike Historična 

dokumentacija, 12 ocen knjig in 1 konferenčno poročilo. V skladu s prenovljeno uredniško 

politiko sta prvi številki pospremila uredniška uvodnika.  

Prva številka je bila posebna in je tematizirala stoto obletnico ruskih revolucij leta 1917 (Misliti 

o revoluciji: 100 let pozneje / Thinking about the Revolution: 100 Years After). Razprave so 

bile objavljene deloma v angleškem deloma v slovenskem jeziku. Druga številka je bila splošna, 

tretja številka je bila v skladu z ustaljeno prakso tujejezična - angleška in je obsegala razprave, 

zadevajoče problematiko disidentstva (Dissidents and Culture of Dissent).  
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Urednikovanje 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, zato je v letu 2018 tudi izvedlo prenovo 

sistema OJS. Nova različica OJS je vizualno in uporabniško prijaznejša.  

Aprila 2018 se je glavni urednik udeležil konference urednikov osrednjih evropskih časopisov 

za novejšo (oz. sodobno) zgodovino z naslovom Contemporary History Journals in the Digital 

Age – Challenges and Perspectives, ki je potekala na Dunaju. Na povabilo dunajskega 

časopisa Zeitgeschichte in njegovega urednika Oliverja Rathkolba, Inštituta za sodobno 

zgodovino pri dunajski Univerzi in dunajske Univerzitetne knjižnice je prišlo 11 urednikov 

znanstvenih časopisov: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (München), Journal of 

Contemporary History (Sage, UK), Central European History (Cambridge), Soudobé dějiny in 

Czech Journal of Contemporary History (Praga), Public History Weekly (Dunaj), Ventunesimo 

secolo (Rim), Vingtième siècle, revue d´histoire (Sciences Po, Pariz), Zaglada zydów 

(Varšava), Zeitgeschichte (Dunaj), Zeithistorische Forschungen (Potsdam) in Prispevki za 

novejšo zgodovino (Ljubljana). Na delovno intenzivnem, a obenem sproščenem srečanju se 

je kmalu pokazalo, da se uredništva pogosto srečujejo z zelo podobnimi težavami in izzivi: 

zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev, stremljenje po najvišjih akademskih standardih in 

ustreznih avtorjih, želja po objavljanju relevantnih in aktualnih tem, večna razpetost med željo 

po tiskanju in oblikovanju všečnega izdelka na eni strani ter nujnostjo čim bolj odprtega in 

hitrega objavljanja v e-obliki na drugi strani, soočanje z vdorom »bulvarskega« tiska. 

Poleg sprotnega uredniškega dela se je uredništvo odločilo za nadaljnjo prenovo zunanje 

podobe revije; odslej se bo vsaka ponašala s fotografijo (sliko) na naslovnici. Že prva tiskana 

številka letnika 58 je tako izšla prenovljena.  

Finančno poslovanje je bilo stabilno, uredništvo je med drugim pripravilo razpisno 

dokumentacijo za nov dvoletni razpis ARRS za sofinanciranje znanstvene periodike. Revija se 

je dobro uvrstila in prejela več sredstev kot prejšnja leta. 

 

Znanstveni in strokovni sestanki 

Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov 

V letu 2018 je Inštitut za novejšo zgodovino pripravil 6 znanstvenih konferenc in eno strokovno 

srečanje, od katerih je sam organiziral dve, pet pa v sodelovanju z drugimi inštitucijami. 

Sodelavci INZ so bili člani programskih in organizacijskih odborov še dveh znanstvenih srečanj. 

 

Znanstveni simpozij Materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem, ki ga je organiziral 

Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, 12. in 13. 6. 2018. 

Člani programskega in organizacijskega odbora dr. Žarko Lazarevič, dr. Meta Remec 

 

Znanstveni simpozij Slovenski prelom 1918 : naše pripombe k prevratni dobi. Inštitut za 

novejšo zgodovino, Slovenska matica, ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Ljubljana, 

Slovenska matica. 24. in 25. 10. 2018 

Predsednik in člana programskega in organizacijskega odbora: dr. Aleš Gabrič, dr. Jurij 

Perovšek, dr. Damijan Guštin. 
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Znanstveni simpozij "Slovenski pravniki in začetki slovenske državnosti: simpozij ob 100. 

obletnici Narodne vlade in 100. obletnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani". Pravna 

fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za novejšo zgodovino. Ljubljana, Pravna fakulteta, 8. 

11. 2018. 

Član programskega in organizacijskega odbora dr. Jure Gašparič. 

 

Mednarodno znanstveno srečanje "1918: prelomnica zgodovine. Razpad Avstro-Ogrske in 

iskanje novih rešitev", ki so ga organizirali Hrvatski institut za povijest, Inštitut za novejšo 

zgodovino in Veleposlaništvo Republike Slovenije Zagrebu 15. 10. 2018. 

Član programskega in organizacijskega odbora dr. Marko Zajc 

 

Znanstveni simpozij "Prelomni dogodki leta 1918«, ki so ga organizirali Zgodovinsko društvo 

dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitut za novejšo 

zgodovino, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. Maribor, 4. - 6. 12. 2018 

Član programskega in organizacijskega odbora dr. Jurij Perovšek 

 

Znanstveni simpozij ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne »Vojaški dogodki v Sloveniji 

ob koncu prve svetovne vojne«, ki so ga organizirali Inštitut za novejšo zgodovino, Vojaški 

muzej Slovenske vojske in Zveza društev General Maister v Mariboru, Kadetnica, 28. 11. 2018 

Član programskega odbora dr. Damijan Guštin 

 

Strokovno srečanje »Javna predstavitev baze Vojaške žrtve 1. svetovne vojne na 

Slovenskem«, ki ga je organiziral Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, Inštitut za novejšo 

zgodovino, 13. 11. 2018 

Predsednica programskega in organizacijskega odbora Neja Blaj Hribar 

 

39. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije »Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina 

skozi oči majhnega človeka«, ki ga je organizirala Zveza zgodovinskih društev Slovenije,  

Ljubljana, MNZ Slovenije, 27.- 28. 9. 2018 

Članica programskega in organizacijskega odbora dr. Mojca Šorn 

 

Mednarodna znanstvena konferenca »Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika«, ki so jo 

organizirali: Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in 

tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT), Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE) 

ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI, katerega nosilna inštitucija je INZ, 

gostila jo je Fakulteta za elektrotehniko UL, 20. 9. - 21. 9. 2018. 

Član predsedstva programskega odbora dr. Andrej Pančur, članica programskega in 

organizacijskega odbora dr. Mojca Šorn 
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Nastopi na znanstvenih in strokovnih sestankih 

Sodelavci Inštituta so se v letu 2018 s prispevki udeležili 43 znanstvenih in strokovnih 

konferenc, delavnic in okroglih miz, na katerih so predstavili skupaj 73 referatov in drugih 

prispevkov. 25 sestankov in strokovnih posvetovanj je bilo v tujini in 18 v Sloveniji; 6 od slednjih 

je bilo z mednarodno udeležbo. 

Znanstveni sestanki v Sloveniji 

Znanstveni simpozij "Slovenski prelom 1918 : naše pripombe k prevratni dobi", ki so ga 

organizirali Inštitut za novejšo zgodovino, Slovenska matica, ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut 

Milka Kosa v Ljubljani 24. in 25. 10. 2018 

Aleš Gabrič, Šolstvo in kultura v prevratni dobi 

Jure Gašparič, Slovenci in prvi december 1918 

Bojan Godeša, Ali je slovenska politika obžalovala svoje odločitve leta 1918? 

Damijan Guštin, Vzpostavljanje obrambnega sistema Države SHS s posebnim ozirom na njen 

slovenski del 

Jurij Perovšek, Slovenci v Državi SHS 

Andrej Studen, "Odstranjevanje prejšnje zunanjosti in ponemčevalnega stremljenja šolske 

oblasti" : preustroj šol na Spodnjem Štajerskem 

 

Znanstveni simpozij "Prelomni dogodki leta 1918«, ki so ga organizirali Zgodovinsko društvo 

dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitut za novejšo 

zgodovino, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. Maribor, 4. - 6. 12. 2018 

Jure Gašparič, Prvodecembrski akt združitve leta 1918 : okoliščine, značaj, primerjave, 

spominjanje 

Damijan Guštin, Rudolf Maister in severovzhodna Slovenija 

Jurij Perovšek, Nastanek Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 29. oktobra 1918 

Jurij Perovšek, Narodni svet in slovenska samoodločba leta 1918 

 

Znanstveni simpozij "Slovenski pravniki in začetki slovenske državnosti: simpozij ob 100. 

obletnici Narodne vlade in 100. obletnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani", ki sta ga 

organizirala Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani 8. 

11. 2018 

Zdenko Čepič, Prevrat in revolucija v slovenskem zgodovinskem dogajanju : dejstva in misli 

Filip Čuček, Izvršilna oblast na Slovenskem pred zlomom dvojne monarhije 

Aleš Gabrič, Šolske in kulturne ustanove med političnimi cilji in pravnimi okviri 

Jure Gašparič, Slovenski pravniki v političnem življenju stare Avstrije in prve Jugoslavije 

Damijan Guštin, Obrambni sistem Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 
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Jurij Perovšek, Položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov 

 

Znanstveni simpozij ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne »Vojaški dogodki v Sloveniji 

ob koncu prve svetovne vojne«, ki so ga organizirali Inštitut za novejšo zgodovino, Vojaški 

muzej Slovenske vojske in Zveza društev General Maister v Mariboru 28. 11. 2018 

Neja Blaj Hribar, Mihael Ojsteršek, V prvi svetovni vojni padli in umrli vojaki z ozemlja Slovenije 

Dunja Dobaja, Slovenski prostovoljci po koncu prve svetovne vojne 

Damijan Guštin, Zlom Avstro-Ogrske, razpad avstro-ogrske vojske in ustanovitev Države 

Slovencev, Hrvatov in Srbov 
 

Znanstveni simpozij »Materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem«, ki ga je 

organiziral Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, 12. in 13. 6. 2018. 

Andrej Studen, Razstave 19. stoletja kot medij industrijske in potrošniške družbe 

Marta Rendla, Hitro, gospodarno, po meri : opremljanje in opremljenost stanovanj v socializmu 

Jurij Hadalin, Jugoslovanska malica  

Dunja Dobaja, Učila in učni pripomočki ljubljanskih ljudskih in meščanskih šol v obdobju med 

obema vojnama 

Meta Remec, "Vsak kmet svoj traktor" : traktor kot statusni simbol na Slovenskem v času 

socializma 
 

Znanstveno srečanje "Simpozij v spomin dr. Milanu Ževartu", ki ga je organiziral Muzej Velenje 

v Velenju 15. 11. 2018 

Zdenko Čepič, Trikrat : poti do slovenske državnosti v 20. stoletju 

Maja Lukanc, V iskanju legitimnosti : legitimacijske strategije jugoslovanske komunistične 

oblasti (1944-1948) 

Jurij Perovšek, Konfederativna državnost Slovenije v Državi Slovencev Hrvatov in Srbov leta 

1918 

 

Okrogla miza »Slovensko gledališče na robu in ob robu«, Kranj, 30. 3. 2018. 

Aleš Gabrič, Gledališča v času kulturnega policentrizma (uvodno predavanje) 
 

33. slovenski glasbeni dnevi : Mednarodni muzikološki simpozij »Vloga nacionalnih opernih 

gledališč v 20. in 21. stoletju : ob 100. obletnici odprtja Opere Narodnega gledališča v 

Ljubljani«, Ljubljana, 16.–18. 4. 2018. 

Aleš Gabrič, Ustanovitev Opere Narodnega gledališča v Ljubljani v sklopu izgradnje osrednjih 

narodnih kulturnih ustanov 

 
Znanstveni simpozij "Posvet o Ivanu Cankarju", ki ga je organizirala Slovenska matica v 

Ljubljani 5. 12. 2018 

Jurij Perovšek, Pogled na Cankarja pri liberalcih 
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Znanstveni simpozij z mednarodnim sodelovanjem »Bela krajina i(n) Žumberak - Fenomeni 

meje / Fenomeni granice«, Belokranjski muzej Metlika, Metlika, 3.- 5. 10. 2018 

Marko Zajc, Obsedene meje, fantomske meje, administrativna dediščina 

 

Znanstveno srečanje "Biografija - historiografija - humanistika", Atrij ZRC SAZU, ki ga je 

organiziral Inštitut za biografije. Ljubljana, 13. 11. 2018. 

Jure Gašparič, Politična biografija v prvi Jugoslaviji 

 

Mednarodna okrogla miza "Voluntary work, volunteering and voluntary associations in 

Southeastern Europe, 1980-2000", ki so jo organizirali Hannah Arendt Institute for 

Totalitarianism Studies (HAIT) TU Dresden, Institute for East European History at the 

University of Vienna in ZRC SAZU v Ljubljani 22. in 23. 3. 2018 

Jure Gašparič, Researching the transition at the Institute of contemporary history in Ljubljana 

Jure Gašparič, (diskutant), Volunteering and the History of Southeastern Europe between 

1980-2000 : round table at the International Workshop Voluntary Work, Volunteering and 

Voluntary Associations in Southeastern Europe, 1980-2000. 

Damijan Guštin, vodja panela The Role of Voluntarism and Voluntary Associations within the 

Community Safety Structures around 1990. 

 

Mednarodna znanstvena konferenca "Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika", ki so jo 

organizirali: Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in 

tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT), Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE) 

ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI v Ljubljani 20. in 21. 9. 2018 

Andrej Pančur, Alenka Pirman, Maruša Kocjančič, Spregledana kulturna dediščina in uporaba 

digitalne raziskovalne infrastrukture za humanistiko v raziskavi Odlivanje smrti 

Andrej Pančur, Trajnost digitalnih izdaj : uporaba statičnih spletnih strani na portalu Zgodovina 

Slovenije – Sistory 

 

Znanstveni simpozij o dediščini družine Tönnies, ki ga je organiziral ZRC SAZU. Ljubljana, 

Prešernova dvorana SAZU, 21. 6. 2018 

Žarko Lazarević, Tönniesi v kontekstu ekonomskega razvoja Kranjske 

 

Mednarodno znanstveno srečanje "100 Jear of Czech and Slovak statehood : history of 

Szechs and Slovaks in 2020 century", ki sta ga organizirali ambasadi Republike Slovaške in 

Češke republike v Ljubljani 9. 5. 2018 

Jure Gašparič, The creation of Czechoslovakia and first Yugoslavia - some paralleles and 

differences 

 

Znanstveni posvet "The Holocaust as a starting point", ki ga je organiziral Mémorial de la 

Shoah iz Pariza v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani med 3. in 6. 7. 2018 

Bojan Godeša, The "domobranci" 
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Okrogla miza »Vidimo se naslednjo sredo!«, ob 75. obletnici prvih ženskih demonstracij v 

okupirani Evropi, ki jo je pripravila Mestna občina Ljubljana.  Ljubljana, Mestna hiša, 21. 4. 

2018. 

Vida Deželak Barič, Ženske demonstracije v Ljubljani leta 1943 (diskutant) 

 

Strokovno srečanje »Javna predstavitev baze Vojaške žrtve 1. svetovne vojne na 

Slovenskem«, ki ga je organiziral Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, Inštitut za novejšo 

zgodovino, 13. 11. 2018 

Neja Blaj Hribar, Predstavitev projekta Zbiranje podatkov o vojaških žrtvah 1. svetovne vojne 

na Slovenskem in prvi rezultati 

Mihael Ojsteršek, Analiza zbranih podatkov v bazi vojaških žrtev 

 

Znanstveni sestanki v tujini 

Mednarodno znanstveno srečanje "1918: prelomnica zgodovine. Razpad Avstro-Ogrske in 

iskanje novih rešitev", ki so ga organizirali Hrvatski institut za povijest, Inštitut za novejšo 

zgodovino in Veleposlaništvo Republike Slovenije Zagrebu 15. 10. 2018 

Filip Čuček, K zgodovini češkoslovaško-jugoslovanskega koridorja 

Jure Gašparič, "Vse dobro o mrtvih ljudeh, vse slabo o mrtvih državah : o pogledih na staro 

Avstrijo in njeno naslednico prvo Jugoslavijo" 

Jurij Perovšek, Razmerje med Slovenijo in Državo SHS leta 1918 

 

Mednarodni znanstveni simpozij "Peasants into Citizens : The political and national activation 

and social modernization of rural areas in Central Europe (1861-1914)", ki ga je organiziral 

Inštitut za zgodovino Češke akademije znanosti v Pragi, 12. in 13. 9. 2018 

Marko Zajc, "Be hard, relentless, a man of Steel" : national activation and social modernization 

in a Lower Carniola village  

 

Mednarodno znanstveno srečanje "Europäische Grenz- und Begegnunsräume im Wandel«, ki 

ga je organizirala Univerza na Dunaju, od 12. do 14. 4. 2018 

Marko Zajc, Border-making and administrative legacy 

 

Mednarodno znanstveno srečanje "Parliamentarianism and Representative Democracy in 

Crises of War, Revolution, and Collapse of Empires", ki so ga organizirali St. Petersburg 

School of Social Sciences and Humanities - Centre for Historical Research The Centre for 

Historical Research at the National Research University Higher School of Economics in St. 

Petersburg in EuParl.Net, v St Peterburgu 2. 10. 2018. 

Jure Gašparič, Building a State - Building a Parliament after the Great War or What Can We 

Learn from Parliamentary Buildings : the Case of Yugoslavia 

 

Mednarodno znanstveno srečanje "National Ideas and Nationalism of the Slavic Nations", ki 

ga je organizirala ISHA Trieste Koper v Kopru in Vidmu/Udine, med 20. in 23. 9. 2018 

Nataša Henig Miščić, Carnolian-savings bank and Slovenian-German relations in 1908 
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Mednarodna znanstvena konferenca "Communist parties on the road to full power (after World 

War II)", ki so ga organizirali Institute of National Remembrance (Instytut Pamięci Narodowej) 

iz Poljske, Institute for the Study of Totalitarian Regimes iz Češke, Nation's Memory Institute 

iz Slovaške, in Committee of National Remembrance iz Madžarske, v Varšavi med. 6. 12. in 8. 

12. 2018 

Aleš Gabrič, The communist party of Yugoslavia stifling the opposition in 1945 

Maja Lukanc, The pursuit of legitimacy : the communist rise to power in post-war Yugoslavia 

 

Mednarodni znanstveni simpozij "Wieś w XX wieku. Wybrane problemy polityczne, społeczne, 

gospodarcze i kulturalne ", ki ga je organiziral Instytut Pamięci Narodowej med 26. in 28. 9. 

2018 v Lublinu 

Jurij Hadalin, Žarko Lazarević, Concept of socialist rural modernity : Slovene countryside in 

early socialist period 

 

Mednarodno znanstveno srečanje "12th European social science history conference", ki ga je 

organiziral International institute of social history iz Amsterdama v Belfastu med 4. in 7. 4. 2018 

Žarko Lazarević, Creation of Yugoslavia and restructing of economic power in Slovenia : ideas 

and praxis 

 

Mednarodni znanstveni posvet »Family and its Upbringing function 1918-2018 : Historical and 

contemporary contexts« : 5th International academic conference Family Upbringing, ki jo je 

organiziral Institute of history of Education of Department of pedagogy of University of Wroclaw 

v Szklarski Porebi (Poljska) med 24. in 26. 5. 2018 

Mojca Šorn, Dunja Dobaja, Institutional education of blind, deaf and speech-disabled children 

in Slovenia until World War II 

 

Znanstvena konferenca Agricultural History Society Meeting, v Saint Petersburgu, (ZDA), 23. 

– 27. 5. 2018 

Žarko Lazarević, Commodities and markets in peasant world (Agriculture in Slovenia in second 

half of 19. Century) 

 

Mednarodna znanstvena konferenca »Local Communities In The Face Of Contemporary 

Challenges – Self-Government And Grassroots Initiatives In The Globalization Era«, ki so jo 

organizirali Department of Sociology / Faculty of Social Sciences / Warsaw University of Life 

Sciences – SGGW; Institute of the European Studies/Faculty of the Political Sciences and 

International Relations/University of Warsaw), Varšava (Poljska), 8. 6. 2018. 

Žarko Lazarević, Managing social and Economic Conflicts in Local Communities (Cases from 

Slovenia up to WW II) 

 

Mednarodna znanstvena konferenca World Economic History Congress (WEHC), Boston, 

ZDA, 30. 7. - 3. 8. 2018 

Žarko Lazarević, The art of economic history within the communist ideological rigidity 

Žarko Lazarević, Transformations and reorientations of international economic exchange – 

Interwar period in Slovenia and Yugoslavia 
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Mednarodna znanstvena konferenca European Business History Association 22nd Annual 

Congress, Ancona (Italija), 5. 9. – 9. 9. 2018 

Žarko Lazarević, 43 km of seashore – economization of the coastal area in Slovenia after the 

WW II 

 

 

Mednarodno znanstveno srečanje Letna konferenca Societá italiana storia economica, Brescia 

(Italija), 20. 9. – 23. 9. 2018 

Žarko Lazarević, Food industry in Slovenia up to the Second World War (Case of Dairy 

Industry) 

 

 

Mednarodna znanstvena konferenca »Agrarian/Agricultural Education And Public Awarness 

In Central Europe in the 18th to 21th Century«, ki jo je organiziral Narodni zemedelski museum, 

Praga (Češka), 6. 11. – 10. 11. 2018 

Žarko Lazarević, Agriculture and Education: Ideas, Perceptions and Practice in Slovenia Until 

the WW II 

 

 

50. Annual Convention ASEEES 2018, Society for Slovene Studies Executive Committee 

meeting, Boston (ZDA), 6. 12. – 9. 12. 2018. 

Žarko Lazarević, vodja panela 

 

Mednarodna znanstvena konferenca "Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku", ki sta jo 

organizirala Inštitut za savremenu istoriju iz Beograda in Instytut Historii i Stosunków 

Międzynarodowych Bydgoszcz v Beogradu 27. in 28. 9. 2018 

Maja Lukanc, Poljska reakcija na početak jugoslovenskog sukoba sa Informbiroom / Polska 

reakcja na poczatek  

 

Mednarodna konferenca »The Tito – Stalin Split 70 Years After«. Zagreb – Goli otok, 28. 6. – 

30. 6. 2018 

Aleš Gabrič, Cominform Supporters in Slovenia 

 

Mednarodna znanstvena delavnica "ParlaCLARIN@LREC2018", ki jo je organizirala The 

European Language Resource Association (ELRA) v Miyazaki (Japonska) 7. 5. 2018 

Andrej Pančur, Mojca Šorn, Tomaž Erjavec, SlovParl 2.0 : The collection of Slovene 

parliamentary debates from the period of secession 

 

Mednarodni znanstveni simpozij Suicide, Society and Crisis, ki ga je organizirala University of 

Sheffield, 18. in 19. 5. 2018 

Meta Remec, Suicide in Slovenia in the 20th century 
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Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov "Slovani od preloma 19 in 20. stoletja 

do danes : jezikovne, zgodovinsko-politične spremembe in književni doprinos", ki ga je 

organizirala Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije v Vidmu/Udine (Italija), med 

27. in 29. 9. 2018 

Nataša Henig Miščić, Kranjska hranilnica v času prve svetovne vojne 

 

Hrvatsko-slovenska doktorska radionica: teške prijelomnice: 1918. i 1948., Konferencijska 

dvorana Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 28. 6. 2018 

Maja Lukanc, Odsev začetka spora z informbirojem v jugoslovansko-poljskih odnosih 

 

18. letna konferenca Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group of the Partnership for Peace 

Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes "Alliance planning and 

coalition warfare: historical and contemporary approaches", Beograd, Srbija,  Dom vojske, 16. 

4. – 20. 4. 2018. 

Damijan Guštin, Vladimir Prebilič, Slovenia in NATO: a defence alliance between the political 

elite and the people 

 

Mednarodna doktorska delavnica, ki jo je organizirala Univerza v Leidnu, Leiden 25. - 26. 10. 

2018 

Maja Lukanc, The legitimation of communist power : comparative cases of post-war Poland 

and Yugoslavia (1944-1948) 

 

Doktorska delavnica »Das ,demokratische Europaʼ? Demokratie- und 

Parlamentarismusgeschichte Europas seit 1970«, ki sta jo organizirala Kommission für 

Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien (Berlin) in Institut für 

Zeitgeschichte (München-Berlin) v Münchnu (Nemčija) 15. in 16. 11. 2018 

Jure Gašparič, vodja panela 

 

Predavanja in predstavitve 

Damijan Guštin, Neja Blaj Hribar, Mihael Ojsteršek, Petra Svoljšak, Nataša Budna Kodrič, 

Mihael Uršič, Gordana Šövegeš Lipovšek. Javna predstavitev baze Vojaške žrtve 1. svetovne 

vojne na Slovenskem, Ljubljana 13. 11. 2018 

Andrej Studen, Slomškova skrb za omiko, moralo in zdravje. Predavanje na srečanju Bralnega 

društva Slovenije na Ponikvi, 8. 9. 2018. 

Andrej Studen, Lakota na Notranjskem 1865 : nekaj poudarkov "za pokušino". Predavanje v 

Historičnem seminarju ZRC SAZU, 8. 3. 2018. 
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Jurij Hadalin, Naš avto? Kateri pa? : proizvodnja, oglaševanje in nakup avtomobila v času 

socializma. Predavanje v Muzeju novejše zgodovine ob razstavi Slovenci v XX. stoletju, 22. 

11. 2018. 

Jurij Perovšek, Država Slovencev, Hrvatov in Srbov in Slovenci leta 1918. Predavanje v Arhivu 

Republike Slovenije 27. 9. 2018. 

Bojan Godeša, Slovenci in vprašanje meja med drugo svetovno vojno. Predavanje v Arhivu 

Republike Slovenije 29. 11. 2018. 

Meta Remec, Posilstva v času prve svetovne vojne. Predavanje v Muzeju novejše zgodovine 

Slovenije, 21. 2. 2018. 

Meta Remec, Predavanje ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku s 

predstavitvijo knjig avtorice. Lavričeva knjižnica Ajdovščina, 6. 2. 2018. 

Meta Remec, Posilstva v času prve svetovne vojne. Predavanje v Zgodovinskem arhivu Celje, 

30. 8. 2018. 

 

Andrej Studen, Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71. Predavanje na rednem 

mesečnem predavanju Arhiva Republike Slovenije, 22. 2. 2018. 

 

Andrej Studen, Sodomija : najhujši zločin proti naravi. Predavanje v okviru prireditev Urice 

groze Zavoda Celeia Celje, 27. 9. 2018 

 

Žarko Lazarević, Aging and Elderly People – Outline of the historical Research in Slovenia«. 

Predavanje na Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Varšava, 7. 6. 2018 

 

Neja Blaj Hribar, Pomoč prebivalcem Ljubljane po potresu leta 1895. Redno mesečno 

predavanje Zgodovinskega društva Ljubljana v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Ljubljani 

19. 4. 2018. 

 

Jure Gašparič, Ob stoti obletnici prevratnih dogodkov. Pogovorni večer Upor v seriji "Tretja 

sreda" ki potekajo v okviru evropskega leta kulturne dediščine v Muzeju narodne osvoboditve 

v Mariboru. Maribor, 21. 11. 2018.  

 

Jure Gašparič, O vlogi žensk v politiki. Prireditev Ona 365, ki jo je organizirala revija Onaplus. 

Ljubljana, 8. 3. 2018. 

 

Aleš Gabrič, Jure Gašparič, Aleksander Lorenčič, Predstavitev knjige Slovenska industrija od 

nastanka do danes : Ptuj 13. 12. 2018. 
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Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha, Predstavitev knjige Slovenija v vojni : 1941-

1945, Ljubljana 21. 2. 2018 

 

Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha, Predstavitev knjige Slovenija v vojni : 1941-

1945, Kromberk 6. 3. 2018. 

 

Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha, Predstavitev knjige Slovenija v vojni : 1941-

1945 v okviru cikla Zasedanja s knjigami v UKM, 4. 4. 2018. 

 

Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha, Predstavitev knjige Slovenija v vojni : 1941-

1945. Celje, Muzej novejše zgodovine Celje, 25. 4. 2018 

 

Zdenko Čepič, Nevenka Troha, Predstavitev knjige Slovenija v vojni : 1941-1945. Koper,  

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 23. 5. 2018 

 

Damijan Guštin, Vladimir Prebilič, Uroš Svete, Predstavitev knjige Koroški boj za samostojno 

in neodvisno Slovenijo 1989-1991. Slovenj Gradec 29. 10. 2018. 

 

Damijan Guštin, Vladimir Prebilič, Uroš Svete, Rosvita Pesek, Predstavitev knjige Koroški boj 

za samostojno in neodvisno Slovenijo 1989-1991.  Ribnica, Škrabčeva domačija, 21. 11. 2018. 

 

Damijan Guštin, Vladimir Prebilič, Uroš Svete, Predstavitev knjige Koroški boj za samostojno 

in neodvisno Slovenijo 1989-1991. Ravne, Študijska knjižnica dr. Franca Sušnika, 29. 11. 2018. 

 

Marta Rendla, Razvoj in značilnosti turizma v Sloveniji v povojni Jugoslaviji. Predavanje na 

seminarju za mentorje/-ice zgodovinskih krožkov z naslovom »JUHUHU, POČITNICE SO TU! 

Letovanje otrok in družin v preteklosti« v Muzeju novejše zgodovine Slovenije 19. 10. 2018 

 

Marta Rendla, Po boljšo plačo, avto in streho nad glavo: zdomci na delu v tujini v socializmu.  

Predavanje v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, Ljubljana, 25. 10. 2018. 

 

Damijan Guštin, Predstavitev knjige Nastanek in razvoj slovenske teritorialne obrambe : del 

nacionalne vojaške tradicije : zbornik. Ljubljana, INZ, 4. 10. 2018. 
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Usposabljanja mladih raziskovalcev 

Na doktorskem študiju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se šolata mladi raziskovalki, 

ki sta jima mentorja inštitutska sodelavca: Maja Lukanc (dr. Aleš Gabrič) in Tjaša Konovšek 

(dr. Jure Gašparič). 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 

 

Leto 2018 je mlada raziskovalka posvetila dvema širšima tematikama: letu 1948 v poljsko-

jugoslovanskih odnosih in primerjavi procesa vzpostavljanja legitimnosti poljskih in 

jugoslovanskih oblasti v prvih letih po zaključku druge svetovne vojne.  

Prvi tematiki je bila namenjena prva polovica leta. Pridobljena spoznanja je predstavila na  

doktorski delavnici z Zagrebu, kjer se je osredotočila na odzive poljskega komunističnega 

vodstva na sovjetske obtožbe proti Jugoslaviji spomladi 1948 in jih postavila v kontekst reakcij 

drugih voditeljev komunističnih partij vzhodnega bloka. Hkrati je raziskala ali je turbulentno 

ozračje naraščajočega spora še pred objavo resolucije Informbiroja konec junija 1948 našlo 

odsev v poljskem postopanju do Jugoslavije na področju bilateralnih odnosov. Na znanstveni 

konferenci o poljsko-jugoslovanskih odnosih v Beogradu se je osredotočila na čas po resoluciji 

Informbiroja in predstavila reakcije različnih poljskih političnih strank, opozicije in širše javnosti 

na prvi razkol v povojnem komunističnem taboru.   

S tematiko poljskih odmevov na jugoslovanski spor z Informbirojem se je ukvarjala tudi avgusta 

med tedenskim obiskom Varšave, arhivske vire je pregledovala v Arhiwum Akt Nowych in  

Arhiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Hkrati je v arhivih in knjižnicah zbirala gradivo za drugi 

tematski sklop – povojno legitimacijo poljskih in jugoslovanskih oblasti. Izsledke raziskave je 

predstavila na doktorski delavnici v Leidnu, kjer je v svojem prispevku izpostavila vprašanje ali 

je v komunističnih režimih smotrno preučevati legitimnost oblasti in katera izhodišča nam lahko 

največ ponudijo; na simpoziju v Velenju je predstavila legitimacijske strategije jugoslovanske 

komunistične oblasti med leti 1944 in 1948; na znanstveni konferenci v Varšavi pa je primerjala 

proces vzpostavitve povojne legitimnosti komunistične oblasti na Poljskem in Jugoslaviji.  

V zadnjih mesecih leta 2018 se je lotila problematike Andresove vojske (poljskih enot pod 

poveljstvom generala Władisława Andersa, ki so se med vojno borile na strani Velike Britanije, 

po vojni pa so bile do razpustitve korpusa nameščene v Furlaniji-Julijski krajini) v poljsko-

jugoslovanskih odnosih. Hkrati je začela z ponovnim sistematičnim kronološkim pregledom 

virov in pisanjem doktorske disertacije. 

 

 

Nataša Henig Miščič, Vloga Kranjske hranilnice 

 

V letu 2018 je nadaljevala doktorski študij. V okviru samostojnega raziskovalnega dela je 

pripravila dispozicijo oz. prijavo doktorske teme. Novembra 2018 je doktorsko temo potrdil 

Senat Univerze v Novi Gorici. V okviru predmeta Raziskovalnega seminarja II je predstavila 

svoje individualno raziskovalno delo na temo Kranjska hranilnica in gospodarski razvoj 
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Kranjske, pri izbirnem predmetu Intelektualci in inteligenca je prebrala dogovorjeno literaturo 

in se udeležila pogovora o prebranem gradivu. Pri izbirnem predmetu Družba v času 

modernizacije je prebrala dogovorjeno literaturo in se udeležila razgovora o prebranem gradivu. 

V marcu 1918 je zbirala gradivo za doktorsko disertacijo Arhivu avstrijske nacionalne banke 

(Archiv – Oesterreichische Nationalbank), Državnem arhivu (Österreichisches Staatsarhiv) in 

Nacionalni knjižnici (Österreichische Nationalbibliotek). Zbirala je arhivsko gradivo in literaturo 

o Kranjski hranilnici in povezavah, ki jih je imela hranilnica z drugimi institucijami v Avstro-

Ogrski monarhiji. V Arhivu Slovenije je pregledala zapisnike sej ravnateljstva Kranjske 

hranilnice in zapisnike sej občinskega zbora društva Kranjske hranilnice za obdobje od 1908 

do 1919. 

Pripravila je prispevek z naslovom Odnos Kranjske hranilnice do malega kmeta v 

sedemdesetih in osemdesetih letih 19. stoletja. Napisala je članek Kranjska hranilnica v času 

prve svetovne vojne. Članek obravnava delovanje Kranjske hranilnice v času prve svetovne 

vojne. Ob pomenu, ki ga je imela hranilnica v slovenskem prostoru na začetku 20. stoletja, so 

v prispevku predstavljene spremembe in posledice, ki jih je prinesla vojna. Poleg tega 

obravnava posledice, s katerimi se je soočala hranilnica po septembrskih dogodkih leta 1908, 

ki so močno zaznamovali njeno delovanje tudi med prvo svetovno vojno. Z letom 1918 in 

zaključkom vojne ter prenehanjem obstoja Avstro-Ogrske se je znašla tudi hranilnica v novih 

gospodarskih, kulturnih, družbenih in političnih okvirih Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Med 25. marcem do 8. aprilom 2018 je sodelovala je na krajšem študijskem usposabljanju - 

na spomladanski šoli Mediterranean Imaginaries: Literature, Arts, Culture, ki jo je gostila 

Univerza na Malti. 

 

Tjaša Konovšek, Politična tranzicija 1989-2004 

Mlada raziskovalka je v začetku svojega usposabljanja opravljala študijske obveznosti, kot jih 

predvideva program prvega letnika doktorskega študija na Filozofski fakulteti UL, kar je poleg 

obiskovanja predavanj zajelo izdelavo dveh seminarskih nalog s temo o postmodernizmu v 

historiografiji in položaju in vlogi Univerze v Ljubljani v letu 1989. 

 

Pedagoško delo 

Nosilci in izvajalci predmetov v dodiplomskem in magistrskem univerzitetnem 

izobraževanju 

 dr. Andrej Studen, predmet Socialna zgodovina 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta:  

 dr. Aleš Gabrič predmet Zgodovina slovenske kulture 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

 dr. Damijan Guštin, predmet Vojaška zgodovina (soizvajalec) 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

 dr. Bojan Godeša, predmet Zgodovina svetovnih vojn v 20. stoletju  

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

 dr. Žarko Lazarević, predmeti Gospodarska zgodovina, Zgodovina 20. stoletja, 

Sodobna zgodovina – izbrana poglavja, Vojne in evropska družba 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije 
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 dr. Jurij Hadalin, predmet Totalitarne in avtoritarne ideologije 20. stoletja 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije 

 dr. Marko Zajc, predmet Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije 

 

 

Povabljena predavanja in vaje na univerzah in visokih šolah ter drugo pedagoško delo 

 

Univerza v Ljubljani 

Filozofska fakulteta 

 

Jurij Hadalin je marca 2018 v okviru terenskih vaj Oddelka za zgodovino FF pri Seminarju iz 

sodobne obče zgodovine predstavil delovanje, sistem in tudi smisel dela in uporabe digitalnih 

virov (s posebnim poudarkom na Portalu SIstory) študentom 3. letnika dodiplomskega študija 

zgodovine. 

Igor Zemljič je imel predstavitveno predavanje o Inštitutu za novejšo zgodovino in knjižnici INZ 

za študente zgodovine in bibliotekarstva FF UL. 

Marca 2018 je v knjižnici INZ opravljala prakso študentka bibliotekarstva in informatike Ana 

Cvek, ki se je seznanila z vsemi postopki dela v knjižnici in z delom infrastrukturnega 

programa. 

Dr. Jurij Hadalin je bil mentor enemu diplomantu prve bolonjske stopnje. 

Dr. Jure Gašparič je somentor doktorski kandidatki Teji Konovšek. 

Dr. Aleš Gabrič je somentor doktorski kandidatki Maji Lukanc. Sodeloval je v več individualnih 

študijskih programih na podiplomskem študiju. 

Dr. Andrej Studen je mentor doktorandu in somentor doktorandu, predsednik in član komisij 

za oceno predloga doktorske disertacije in komisij za oceno doktorskih disertacije in komisije 

za zagovor doktorske disertacije, bil je mentor diplomantu magistrskega študija. 

Dr. Damijan Guštin je bil somentor doktorandu Klemnu Kocjančiču in član komisije za oceno 

doktorske disertacije in komisije za zagovor njegove doktorske disertacije. Dr. Damijan Guštin 

je bil član komisije za oceno predloga doktorske disertacije 

Dr. Zdenko Čepič je bil član komisije za zagovor doktorske disertacije in član komisije za oceno 

predloga doktorske disertacije.  

Dr. Jurij Perovšek je bil član komisije za oceno predloga doktorske disertacije. 

 

Fakulteta za družbene vede 

 

Dr. Aleš Gabrič je somentor doktorske disertacije mag. Teje Zorko, mentor več študentom pri 

diplomski in magistrskih nalogah ter član komisij za zagovor magistrskih nalog. Sodeloval je v 

več individualnih študijskih programih na podiplomskem študiju. 

Dr. Damijan Guštin je bil mentor enemu diplomantu magistrskega študija obramboslovja. 

 

Fakulteta za arhitekturo 

Dr. Nina Vodopivec je somentorica doktorski disertaciji Maje Koren. 

 

Univerza v Novi Gorici 

Fakulteta za humanistiko 
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Dr. Žarko Lazarevič je mentor doktorski kandidatki Nataši Henig Miščič in sodeluje pri 

podiplomskem študiju. 

 

Univerza v Mariboru  

Filozofska fakulteta 

 Dr. Jurij Perovšek je bil član komisije za oceno doktorske disertacije mag. Gašperja Šmida in 

član komisije za zagovor iste doktorske disertacije. 

 

Alma mater ISH 

Dr. Damijan Guštin je bil član komisije za oceno primernosti doktorske disertacije mag. Jerce 

Pavšič 

 

 

Mentorji mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje  je programskim skupinam INZ 

odobrila ARRS, so bili v letu 2018:  

dr. Aleš Gabrič (Maja Lukanc),  

dr. Žarko Lazarević (Nataša Henig Miščić) in  

dr. Jure Gašparič (Tjaša Konovšek) 

 

Prakse 

Študentka bibliotekarstva in informatike Ana Cvek je opravljala prakso, med katero se je 

seznanila s postopki dela v knjižnici in z delom infrastrukturne skupine. 

 

Osnovne in srednje šole: 

Igor Zemljič je izvedel več predstavitvenih predavanj o Inštitutu in knjižnici INZ za učence 

srednjih (Plečnikova gimnazija) in osnovnih šol (OŠ Toma Brejca Kamnik, OŠ Miška Kranjca). 

Dr. Andrej Pančur je 13. 4. 2018 izvedel predavanje Položaj Romov in Sintov na Slovenskem 

pred drugo svetovno vojno na seminarju za učitelje, ki sta ga organizirala Zavod za šolstvo 

Republike Slovenije in Sinagoga Maribor. 

 

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 2018 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 aktualne ali pereče teme v družbi in so pretežno odvisni od načrtov in zamisli 

medijskih hiš, tako da je obseg nastopanja in izbira tem odvisna predvsem od njih in manj od 

raziskovalne politike in dosežkov inštituta. 

V letu 2018 so raziskovalci in strokovni delavci podali vsaj 21 prispevkov (izjave, intervjuji, 

pogovori) v množičnih medijih. Prispevki so zajemali so zelo različne teme praviloma s 
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področja novejše zgodovine, osrednja tematika v letu 2018 so bila vprašanja prve svetovne 

vojne in slovenske samoodločbe leta 1918. 

Inštitut za novejšo zgodovino se je odzval na prvo temo predvsem z javno predstavitvijo 

osrednjega strokovnega dosežka – bazo podatkov o padlih in umrlih vojaških osebah v letih 

1914-1918 s slovenskega ozemlja. Za promocijo baze je pripravil poseben dogodek, ki ga je 

izvedel 13. 11. 2018. Na njem so sodelujoči (Damijan Guštin, Petra Svoljšak, Neja Blaj Hribar, 

Mihael Ojsteršek, Nataša Budna Kodrič, Miha Šimac, Mihael Uršič in Gordana Šövegeš 

Lipovšek) spregovorili o prvih ugotovitvah, ki izvirajo iz analize nad 26.000 vpisanih padlih in 

pogrešanih oseb kot tudi širše o vprašanjih vojaških izgub v svetovni vojni. Odziv javnosti je 

bil nadpovprečen, tako na promocijskem dogodku samem, kot v reakcijah na objavljeno bazo.  

Neja Blaj Hribar je o zbirki podatkov dala izjavo za Dnevnik RTV Slovenija dne 13. 11. 2018. 

Skupaj z Mihaelom Ojsterškom sta nastopila tudi v oddaji Glasovi svetov (Radio Slovenija 3. 

program), kjer sta pojasnjevala metodologijo in analizo padlih vojakov v 1. svetovni vojni. Dr. 

Damijan Guštin je sodeloval v oddaji Sledi časa (Radio SLO 1) v oddaji, ki je bila posvečena 

pandemiji »španske« gripe jeseni 1918. 

V drugi nosilni temi, slovenske samoodločbe leta 1918, so sodelavci inštituta poleg 

znanstvenih prispevkov prispevali številna dela v medijih. Dr. Jurij Perovšek je 19. decembra 

2018 sodeloval v oddaji Radia Študent Balkan ekspres Nikoli več 1918. Dr. Damijan Guštin je 

sodeloval v oddaji Sledi časa (Radio SLO 1) v oddaji posvečeni vojski Države SHS. 

Dr. Meta Remec je v intervjuju v časniku Goriška podala oris svojega raziskovalnega dela 

glede alkohola in spolnosti v 19. in začetku 20. stoletja (5. 5. 2018). 

Dr. Andrej Studen in dr. Meta Remec sta nastopila v oddaji Turbulenca (RTV Slovenija), ki je 

bila posvečena čistoči. Dne 24. januarja 2018 je dr. Studen nastopil na TV Slovenija s 

prispevkom o kaznovanju.  

Jure Gašparič je za Dnevnik TV Slovenija 10. decembra 2018 označil Cankarjevo politično 

delovanje. V oddaji Studio City (RTV Slovenija 1) je 15. januarja 2018 je skupaj z s Srečom 

Dragošem sodeloval v pogovoru  Katere socialne ideje Andreja Gosarja bi na danes prišle 

prav? 

Dr. Bojan Godeša je v oddaji Obzorja duha (TV SLO 1), 11. novembra 2018 podal oceno dela 

dr. Lamberta Ehrlicha. V oddaji Preverjeno (POP TV) pa je v prispevku Dovolj sprave? podal 

svoj pogled na spravni proces.   

V časniku Delo je dr. Godeša s polemičnim zapisom reagiral na stališča M. Mikole o knjigi 

Toneta Ferenca Ljudska oblast na Slovenskem. Dr. Damijan Guštin je 9. maja 1918 nastopil v 

oddaji Dobro jutro (Televizija Slovenija Prvi) z intervjujem o koncu druge svetovne vojne. 

Dr. Jurij Hadalin je pojasnjeval zgodovinske okoliščine okupacije Češkoslovaške avgusta 1968 

v oddaji Intelekta (Radio SLO 1) 21. avgusta 2018 in istega dne v dnevnoinformativni oddaji 

24ur (POP TV). Sodeloval je tudi v oddaji Glasovi svetov o jugoslovansko-albanskih odnosih 

v 20. stoletju »Beli orel, črni orel in balkanski sod smodnika« 5. decembra 2018 (Radio SLO 

3). 

Dr. Damijan Guštin je nastopil 6. decembra 2018 v pogovoru o ustanovitvi in delovanju 

Teritorialne obrambe SR Slovenije  na TV Maribor. 

Dr. Marta Rendla je nastopila v dokumentarnem filmu Druga koža (RTV Slovenija). 
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Dr. Damijan Guštin je bil 14. 2. 2018 govornik na spominski svečanosti ob spomeniku 100 

obešenim talcem v Frankolovem.  

Dr. Jurij Gašparič je bil govornik na slovesnosti ob odkritju plošče ob stoti obletnici imenovanja 

Narodne vlade SHS v poslopju Pravne fakultete UL 30. 10. 2018. 

 

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 2018 

sodeloval na letni seji odbora v Nijmegenu (Nizozemska), na delovnem sestanku v Berlinu, pri 

pripravi glasila mreže ter obči organizaciji delovanja. V letu 2018 sta izšli dve številki 

newsletterja, dostopni tudi na spletni strani www.euparl.net, ki vsebujeta vse bistvene 

informacije in novosti. 

 

Inštitut za novejšo zgodovino oziroma njegovi raziskovalci je v letu 2018 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. Inštitut je obiskala delegacija Inštituta za nacionalno zgodovino Koreje, ki je iskala 

kontakte za zbiranje gradiva o jugoslovanskem odnosu do Koreje in korejskega vprašanja. 

Prav tako sta obiskala inštitut sodelavca Inštituta za sodobno zgodovino, ki sta predstavila 

možnosti za sodelovanje v projektu o prisilni mobilizaciji.  

 

Sodelavci Inštituta so v letu 2018 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, Society for Slovene Studies, 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), Association Internationale d'Etudes Sud-Est 

Europeen (AIESEE) v Sofiji, Euro Atlantic Conflict Studies Working Group, 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 

http://euparl.net/
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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, Max Planck Institute for Social Anthropology, Univerzo 

Radboud, Univerzo Jyväskylä, 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. 

 

Člani raziskovalne skupine INZ 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. 

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 

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 

 



46 
 

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. Vida Deželak Barič je članica komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj 

prikritih grobišč. 

Dr. Aleš Gabrič je bil član Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino. 

Dr. Aleš Gabrič je predsednik Slovenske matice in član njenega odseka za zgodovino. 

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 član skupščine Association Internationale d'Etudes du Sud-Est 

Europeen (AIESEE) 

Dr. Andrej Pančur je član upravnega odbora CLARIN. 

Dr. Andrej Pančur je član Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino 

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 bila 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.  
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Igor Zemljič je bil 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 14 raziskovalcev. 

 

Generalna 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 2018 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 letnim načrtom. 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. Rastoče število citatov (v WoS in Scopus) kaže, da se veča odmevnost 

raziskovalnega dela raziskovalne skupine INZ. 

V letu 2018 so sodelavci inštituta objavili 275 bibliografskih enot. Med njimi so 

najpomembnejše: 

 5 znanstvenih monografij, 

 27 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov,  

 42 delov ali poglavij v znanstvenih monografijah,  

 71 nastopov na znanstvenih in strokovnih srečanjih, 

 55 strokovnih sestavkov in gesel.  

Merjeno kvantitativno se je število objav glede na predhodno leto povečalo za 39 %, kar kaže 

– kljub upoštevanju nihanj, ki niso odraz notranje organizacije - na trend večje znanstvene in 

strokovne produktivnosti, večje število t.im. kvalitetnih (42) in visoko kvalitetnih prispevkov (11) 

pa, da se dviga tudi kvaliteta raziskovalnega dela.  

Zastavljen cilj pridobivanja raziskovalnih projektov je bil dosežen le deloma. Že tretji projektni 

razpis ARRS zaporedoma prijavitelji iz raziskovalne skupine INZ niso bili izbrani za nosilca  

projekta. Pridobljen je bil partnerski del enega temeljnega raziskovalnega projekta ARRS in 

podjemni del projekta. Prav tako je inštitut pridobil projekt izven sredstev ARRS. 

Raziskovalna skupina oz. raziskovalci so v letu 2018 izdelali in predložili več prijav projektov: 

11 predlogov temeljnih raziskovalnih projektov ARRS (štiri kot nosilec, devet kot partner), 

podoktorski projekt ARRS, dve prijavi za povečanje sredstev programov, dve prijavi za 

usposabljanje mladih raziskovalcev, tri ponudbe za izvedbo projektov izven ARRS. 

Planirana oprema je bila nabavljena, izvedena je bila tekoča posodobitev raziskovalne 

(računalniške) opreme. 

 

 



48 
 

b) Finančni kazalci 

V letu 2018 so se tekoči prihodki iz raziskovalne dejavnosti, ki predstavljajo veliko večino -  

99,8 % - prihodkov inštituta, povečali za 1,2 % glede na prejšnje leto.  

Še vedno pa se prihodki ne približujejo prihodkom iz raziskovalne dejavnosti v letih pred krizo 

in prvih kriznih letih, kar kaže, da bo potekala okrepitev finančnega okvira raziskovalne 

dejavnosti mnogo počasneje od pričakovane, še več let. 

V primerjavi z finančnim načrtom za leto 2018 in rebalansom finančnega načrta za leto 2018 

je bila realizacija celotnih prihodkov manjša za 1,5 %. Doseženemu obsegu sredstev je inštitut 

med letom moral prilagoditi poslovanje z racionalno porabo sredstev za materialne stroške in 

porabo kratkoročnih rezervacij iz prejšnjega leta. Nedoseganje finančnega načrta je posledica 

tega, da ni bil pridobljen podoktorski projekt zunanjega sodelavca, ki bi ga v nasprotnem glede 

na podano zavezo zaposlili.  

 

Preglednica: Prihodki INZ v zadnjih 5 poslovnih letih 

Leto 2014 2015 2016 2017 2018 

Prihodki (v EUR) 1.235.392 1.273.437 1.320.264 1.435.199 1.453.531 

 

Infrastrukturne obveznosti inštitutu, ki jih dodeljuje ARRS javnim raziskovalnim zavodom, so 

znašale 379.347 EUR, (ustanoviteljske 305.338 EUR in nadomestila iz dela 74.009 EUR) s 

čemer je bil načrtovan obseg sredstev presežen, vendar predvsem na račun povečanih 

sredstev zaradi sprostitve omejitev pri izplačilu regresa in premij pokojninskega zavarovanja 

javnih uslužbencev.  

S takšnim obsegom sredstev je inštitut uspel zagotavljati, ob prerazporeditvi sredstev 

ustanoviteljskih obveznosti in prenosu dela sredstev iz materialnih stroškov in amortizacije 

programov in projektov v ustanoviteljske 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, plačati nerazporejene 

raziskovalne ure raziskovalcev in izvesti načrtovano investicijsko vzdrževanje. 

Inštitut je tudi v letu 2018 za infrastrukturni program pridobil 384.738 EUR, kar je bilo v skladu 

z načrtovanim obsegom za leto 2018.   

Pogodbena sredstva obeh raziskovalnih programov v višini 486.883 EUR so v letu 2018 

povečala le toliko kot se je povečala cena raziskovalne ure.  

Prihodki iz izvajanja temeljnih projektov ARRS so znašali 73.116 94.699 EUR in so se v 

primerjavi z letom 2017 zmanjšali za 29 %, v primerjavi s planiranimi pa so dosegli načrtovano 

raven. 

Namenska sredstva mladih raziskovalcev so glede na leto prej porasla zaradi zaposlitve nove 

mlade raziskovalke in celoletne zaposlitve druge mlade raziskovalke. 

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

pogodbenem obsegu in redno. 



49 
 

Prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2018 glede na predhodno leto stagnirali. Glede na ključe 

opredeljevanja tržne dejavnosti na INZ so vse prihodke iz tržne dejavnosti predstavljali prihodki 

iz naslova oddajanja stanovanja. 

 

Na odhodkovni strani je Inštitut v letu 2018 dosegel zastavljen načrt obvladovanja stroškov 

dela, storitev in materiala.  

Stroški dela so se v globalu povečali, predvsem zaradi doseganja horizontalnih napredovanj,  

povečanja plačnih razredov delovnega mesta direktorja, učinkovalo pa je še dalje tudi 

lanskoletno povečanje plačnih razredov za delovna mesta pod 26. plačnim razredom. Stroški 

dela so dosegli 1,036.280 EUR in so se povečali glede na leto 2017 za 4,7 %. Glede na finančni 

načrt so se stroški dela malenkostno znižali - spremljano po principu poslovnega dogodka - za 

0,5 %), predvsem zaradi daljših bolniških odsotnosti dveh delavcev. 

Stroški blaga, materiala in storitev so dosegli 362.129 EUR in so se glede na predhodno leto 

zmanjšali za 5,7 %. Zmanjšanje gre na račun zmanjšanja stroškov storitev. Glede na finančni 

načrt so realizirani stroški blaga, materiala in storitev dosegli načrtovano višino. 

 

 

Preglednica: Odhodki INZ v zadnjih 5 letih 

 

Leto 2014 2015 2016 2017 2018 

Odhodki (v EUR) 1.232.308 1.272.454 1.320.645 1.433.750 1.450.241 

 

 

3.5 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa dela 
 

Finančna sredstva 

Največje poslovno tveganje inštituta je tudi v letu 2018 predstavljala kratkoročnost in 

nepredvidljivost obsega in dinamike pridobivanja novih sredstev iz projektnega financiranja 

ARRS, ki je poglavitni vir potrebnih sredstev za polno zaposlenost raziskovalne skupine 

inštituta. Primanjkljaj sredstev iz projektnih razpisov ARRS se je nadaljeval tudi v letu 2018. 

Inštitut za novejšo zgodovino je poslovno leto 2018 začel z zagotovljeno dobro, okoli 88 % 

pokritostjo raziskovalnih kapacitet raziskovalne skupine. Postopek izbiranja projektov ARRS 

za leto 2018 je bil končan šele sredi leta. Glede na manj kot pričakovan izplen projektnih 

sredstev je bilo potrebno pospešiti upokojitev raziskovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za starostno 

pokojnino, pridobil je tudi dva projekta izven ARRS. V teh okvirih je inštitutu uspelo izvajati 

program raziskovalnega dela brez motenj.  

 

Inštitut za novejšo zgodovino je imel v letu 2018 namenskih sredstev za raziskovanje - merjeno 

z raziskovalnimi urami 29.000 raziskovalnih ur (1841 manj kot v letu 2017), s čimer je (z novo 

pridobljenim projektom sredi leta in pridobljenimi sredstvi za projekte oz. izvedbo 

raziskovalnega dela izven ARRS) zagotovil na raziskovalca povprečno 90,1 % pokritost 
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dovoljene obremenitve raziskovalcev iz javnih sredstev (1700 raziskovalnih ur na polno 

zaposlenega raziskovalca).  

 

Preglednica: Obseg financiranih raziskovalnih programov in projektov v letu 2018 
 

OBSEG RAZISKOVALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
     

Program / 

projekt 

Število 

raziskovalnih ur 

obseg v FTE število 

angažiranih 

članov 

popr. delež na člana 

raz.sk. v FTE  

P6-0280 6290 3,70 7 0,53 

P6-0281 8840 5,20 11 0,47 

I-501 11050 6,50 13 0,50 

Žitnik 364 0,21 1 0,21 

Šteger 170 0,10 1 0,10 

Svoljšak 632 0,37 1 0,37 

Repe 334 0,20 2 0,10 

Juvan 850 0,50 1 0,50 

IJS 470 0,28 2 0,14 

MinPrav 0 0,00 3 0,00 

SKUPAJ 29000 17,06 42 0,41 

 

Cena raziskovalne ure v letu 2018 - kljub povišanju - ob predpisani metodologiji ne pokriva 

celotne cene dela raziskovalne skupine. Cena raziskovalne ure določena z metodologijo 

povprečne strukture raziskovalnih skupin glede na nazive in plačne razrede, zaradi 

nadpovprečne znanstvene kvalifikacijske strukture obeh programskih skupin in infrastrukturne 

skupine INZ (6 znanstvenih svetnikov vse leto 2018, kar pomeni 26 % vseh raziskovalcev), 

tudi v poslovnem letu 2018 ne pokriva stroškov dela raziskovalne skupine INZ, zato je v 

izplačilo plač raziskovalcev potrebno usmeriti velik del sredstev namenjenih materialnim 

stroškom raziskovalnega dela. Plačilo dela za nerazporejene ure je bilo lahko izvedeno le s  

prenosom (najavljenim ARRS) preostanka sredstev programskih skupin v ustanoviteljske 

obveznosti za kritje nerazporejenih ur članov raziskovalne skupine, saj tolikšnih prihodkov iz 

drugih virov INZ ni pridobil.  

V skladu s pravilnikom ARRS dodeljena sredstva za druge stroške dela (potne stroške, 

prehrano med delom, premije, jubilejne nagrade, odpravnine) ne zadoščajo za izplačilo po 

kolektivnih pogodbah za javni sektor in za raziskovalno dejavnost obveznih plačil delavcem 

javnih raziskovalnih zavodov (v letu 2018 95.108 EUR ob prejetih 74.009 EUR). Z določbami 

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 s skrajno racionalizacijo porabe za druge namene.  
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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 selitev v izdelane preurejene prostore se je med letom 

2018 zamaknila iz konca 2018 na junij leta 2019, po zadnjih projekcijah MIZŠ pa na november 

2019. 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 ob 

skrajno omejenih sredstvih za osebje. 

 

3.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 

Dolgoročni cilji delovanja inštituta so bili realizirani, saj je uspešno izvajal raziskovalne 

programe, rezultate dela uspešno predstavljal znanstveni in strokovnim javnostim v in izven 

države. Raziskovalna skupina kadrovsko stagnira. Njena kvaliteta (po bibliografskih merilih) 

dosega primerljivo raven ostalih skupin na področju zgodovinopisja. Z letnim načrtom 

zastavljeno raziskovalno in drugo strokovno delo je bilo izvedeno tako v obsegu kot po kvaliteti. 

6 projektov, 2 raziskovalna programa in infrastrukturni program so bili uspešno izvedeni; dva 

projekta sta bila zaključena.  

Število raziskovalnih rezultatov (bibliografskih enot) se je glede na leto 2017 povečalo za 53 

enot (2016: 266 bibliografskih enot, 2017: 221), kar pa gre pripisati tudi nihanju publiciranja 

zaradi zunanjih vzrokov. Delež kvalitetnih in zelo kvalitetnih raziskovalnih rezultatov (število 

izvirnih znanstvenih člankov, monografij in delov monografij) v celotnih objavah znaša 19,4 % 

in se je glede na predhodno leto povečal za 3 %. Zastavljeni cilj povečanja  kvalitete objav in 

odmevnosti (citiranosti) za 2 % glede na obdobje 2009-2014 je bil prav tako dosežen. 

Gospodarno in po rezultatih učinkovito so bila uporabljena sredstva, dodeljena za 

infrastrukturni program. Prav tako je v okviru načrtovanega potekalo tudi izobraževanje treh 

mladih raziskovalk.  

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.  

 

3.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 

Gospodarnost poslovanja je 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 2017 stagnirali. Stroški materiala in storitev so se glede 

na predhodno leto zmanjšali. 

Učinkovitost poslovanja je bila na ustrezni ravni. Velika večina raziskovalcev je raziskovala v 

okviru dveh (in največ treh) raziskovalnih mest (program in projekt), s čemer se je povečala 

osredotočenost raziskovalnega dela.  
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Poslovno upravno delo pa je vedno bolj zahtevno in obširno ter ga je v obsegu zaposlenih 

vedno težje zagotavljati. V dobršnem delu leta 2018 sta delo knjigovodje opravljali delavki 

zaposleni na delovnih mestih računovodje in pogodbena izvajalka. Za potrebno pravno 

svetovanje in pravne storitve inštitut najema odvetniško pisarno. Stroški za ta namen so v letu 

2018 glede na leto prej stagnirali.  

 

3.8 Ocena notranjega nadzora javnih financ 
 

Upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino nadzoruje poslovanje in sprejema program dela 

in finančni načrt ter letno poročilo o delu vključno z računovodskim poročilom. Za izvedbo vseh 

obveznosti in pravilno poslovanje inštituta je bil odgovoren 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 Trbovlje, mat. 

št. izvajalca: 3453049000) izvedla notranjo revizijo s področja notranjih kontrol poslovanja za 

obdobje januar 2016 – november  2017. Končno poročilo smo prejeli po oddaji oz. uskladitvi 

odzivnega poročila. Ugotovljene slabosti, zlasti glede obvladovanja tveganj in boljših notranjih 

kontrol je 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.  

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 Inštitutu za novejšo zgodovino.  
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Oceno podajam na podlagi:  

samoocenitve vodij organizacijskih enot Uprava – infrastruktura, Uprava – infrastruktura - 

Knjižnica in Znanstvenoraziskovalnega oddelka.   

 

V INŠTITUTU ZA NOVEJŠO ZGODOVINO je vzpostavljeno:  

1.  primerno kontrolno okolje na posameznih področjih poslovanja; 

2.  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 2018 so bile na področju notranjega nadzora izvedene naslednje pomembne izboljšave:  

 posodobljen je bil register tveganj,  

 izvedena je bila notranja revizija poslovanja (državna notranja revizorka), 

 izdelana so bila pravila za področje tiska in prodaje knjig. 

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, 

 uveden je bil plan nabav s kontinuiranim nadzorom porabe na delu poslovanja. 

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 na celotnem poslovanju. 

 

 

3.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 
 

Cilj pridobitve nosilstva enega projekta ARRS ni bil dosežen, enako ne cilj pridobitev 
sodelovanja v projektu iz evropskih sredstev. Inštitut na izbiro projektov sprejetih v 
financiranje ne more vplivati, prizadeva pa si, da imajo raziskovalci ustrezno pomoč pri 
oblikovanju in prijavah projektov. 
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3.10 Ocena učinkov poslovanja Inštituta na druga področja 
 

Inštitut za novejšo zgodovino izvaja raziskovalno delo na področju zgodovinopisja novejše 

dobe, ki je družbeno bolj občutljivo in ima širši družbeni odziv. Zgodovinopisje vpliva predvsem 

na družbeno klimo, občasno tudi na politične razmere, zelo redko na ravnanje in odločitve 

nosilcev in institucij oblasti. V letu 2018 je bilo raziskovalno delo, ki ga izvajajo raziskovalci 

njegove raziskovalne skupine odzivno v strokovni javnosti in občasno tudi v širši javnosti. Kot 

najbolj odmevni točki v širši javnosti izkustveno še vedno označujemo vprašanje interpretacije 

dogajanja v času druge svetovne vojne na Slovenskem, zlasti konca druge svetovne vojne, z 

osredotočenjem na temi žrtev povojnega obdobja (povojni poboji) in prevzema oblasti 

zmagovalcev. Druga zaznana tema je bilo obdobje prve svetovne vojne, predvsem 

obeleževanja slovenske udeležbe v vojni (spomeniki padlim vojakom), in ob stoletnici 

vprašanja prve samoodločbe slovenskega naroda leta 1918. Na vse obravnavane vsebine je 

inštitut reagiral. Kot najbolj odmeven rezultat zaznavamo javno objavo padlih vojakov s 

slovenskega ozemlja. 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 pedagoškem 

procesu na visokošolskih ustanovah, v strokovnih organih in organizacijah, posredovanjem 

znanja dijakom, študentom in pedagoškim delavcem. Raziskovalci inštituta prispevajo k 

strokovnejšemu pogledu in z argumenti podprtemu družbenemu delovanju in s tem boljšim 

družbenim razmeram. 

 

3.11 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. Sredstva za nabavo 

opreme so izvirala iz sredstev amortizacije, dodeljenih v programskih in projektnih sredstvih, 

en del pa se je nakupil v breme presežkov prihodkov nad odhodki. 

 

Preglednica: Nabava opreme v letu 2018 

 

Številka 

prioritete 

glede na 

razpoložljiva 

sredstva

Vrsta opreme Naziv opreme Klasifikacija

Načrtovana stopnja 

izkoriščanja opreme 

(v %)

Vrednost v EUR 

(z DDV) za leto 

2018

Državni 

proračun 

(MIZŠ)  (AOP 

404, 419)

Državni 

proračun 

(ARRS)  

(AOP 404, 

419)

Državni 

proračun 

(druga 

ministrstva in 

agencije) 

(AOP 404, 

419)

Drugi viri - 

javna služba 

(AOP 407, 

410, 413, 418, 

420)

Prihodki od 

opravljanja 

prodaje blaga 

in storitev na 

trgu (AOP 431)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 raz. oprema MFC naprava 100 1.418 1.418

2 raz. pohištvo
stol 2x, 

obešalnik
100 197 197

3 druga oprema fotoaparat 1x 100 114 114

4 raz. oprema monitor 3x 100 435 435

5 druga oprema
mobilni telefon 

3x
100 1.458 1.458

6 raz. oprema prenosnik 3x 100 4.737 4.737

7 raz. oprema
osebni 

računalnik 3x
100 2.685 2.685

8 raz. oprema
tiskalnik črtne 

kode
100 109 109

raz. oprema skener 1x 100 787 787

raz. oprema licence 5x 100 773,77 774

druga oprema
neopredmetena 

OS - projekt za IP
100 11.000 11.000

23.713,78 23.713,78

Viri financiranja (v EUR)
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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 2018 

 

 

 

INZ ne gradi ali obnavlja nepremičnin, zato podatkov o investicijah in realiziranih vrednostih 
investicijskih del v letu 2018 ni. 

 

Preglednica: Realizacija - gradnja ali obnova nepremičnine, ki jo izvaja JRZ 

 

 
 
 
 

Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 

 
 

Inštitut za novejšo zgodovino je v skladu s svojim strateškim ciljem pri ravnanju s stvarnim 

premoženjem zagotavljal predvsem primerne delovne prostore in opremo za kakovostno 

izvajanje dejavnosti v poslovnih prostorih na lokaciji Kongresni trg 1 v Ljubljani, v stavbi Kazina, 

ki je last Univerze v Ljubljani in jo upravlja Akademija za glasbo. Službeno stanovanje v lasti 

oddaja delavcu. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018 je realiziran. 

 

 

Državni proračun 

(MIZŠ)  (AOP 

404, 419)

Državni proračun 

(ARRS)  (AOP 

404, 419)

Državni proračun 

(druga ministrstva 

in agencije) (AOP 

404, 419)

Drugi viri - javna 

služba (AOP 407, 

410, 413, 418, 420)

Prihodki od 

opravljanja 

prodaje blaga in 

storitev na trgu 

(AOP 431)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 /

Lokacija

Viri financiranja (v EUR)

Vrednost v EUR (z 

DDV) - skupaj
Opis in vrsta del

Številka 

prioritete 

glede na 

razpoložljiva 

sredstva

Št. 

vrstice Podatki o investiciji 1. investicija 2. investicija Skupaj

1 Ime investicije
 /  /

2 Vrsta investicije

3
Številka prioritete glede na 

razpoložljiva sredstva

4 Ocenjena celotna vrednost investicije

5 Obdobje trajanja investicije od do 

6=vsota 

od 7 do 11

Realizirana vrednost investicijskih del v 

letu 2018
 /  / 0

7
Državni proračun (MIZŠ)  (AOP 404, 

419) 0

8
Državni proračun (ARRS)  (AOP 404, 

419) 0

9
Državni proračun (druga ministrstva in 

agencije) (AOP 404, 419) 0

10
Drugi viri - javna služba (AOP 407, 410, 

413, 418, 420) 0

11
Prihodki od opravljanja prodaje blaga in 

storitev na trgu (AOP 431) 0

Viri 

financiranja v 

letu 2018 (v 

EUR)

Podatki o 

investiciji
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Lastni prostori in zemljišča 
 

Inštitut za novejšo zgodovino nima v lasti stavb in zemljišč, niti jih v letu 2018 ni načrtoval 

pridobiti. Poslovni prostori v stavbi Kazina, Kongresni trg 1, so bili dani Inštitutu za novejšo 

zgodovino v 18. 10. 2010 v brezplačno uporabo za nedoločen čas. Z neodplačnim prenosom 

stavbe Kazina v last Univerze v Ljubljani (upravljavec je Akademija za glasbo UL) je bila 

Inštitutu za novejšo zgodovino s pogodbo o prenosu dana pravica do uporabe prostorov v 

enakem obsegu in pod enakimi pogoji za 5 let oziroma v primeru, da ustanovitelj do tedaj ne 

zagotovi drugih primernih prostorov za INZ, še za 5 let. Poslovni prostori inštituta na lokaciji 

Kongresni trg 1 obsegajo 1423 m2. 

 

Inštitut ima v lasti etažno stanovanjsko enoto. Stanovanje oddaja delavcem, ki imajo stalno 

bivališče izven dosega dnevne migracije v najem.  

 
Preglednica: Lastni prostori in zemljišča 

Vrsta prostora 
oz. zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v m2 

Dejavnost 

Stanovanje Molniške čete 
11, Ljubljana 

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

 
 

Preglednica: Najem prostorov in zemljišč 

Vrsta 
prostora oz. 
zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v 
m2 

Dejavnost Obdobje 

/ / / / / / 

 
Inštitut za novejšo zgodovino v letu 2018 ni najemal prostorov in zemljišč. 
 
 

Preglednica: Oddaja prostorov in zemljišč v najem 

Vrsta 
prostora oz. 
zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v m2 

Dejavnost Obdobje 

stanovanje Molniške 
čete 11, 
Ljubljana 

1453/1, 
1453/2 

27,87 m2 oddano v 
najem 
delavcu 
INZ 

1.4.2018- 
31.3.2021 

 
Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2018 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 2018 

UPRAVLJAVEC 

ZA
P. 
ŠT. 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA 

REALIZA
CIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

Inštitut za novejšo 
zgodovino   /    /    /    /       

  



 
Priloge po Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti skupnosti (Ur. l. št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14): 
 
Obrazec št. 1: Pridobivanje nepremičnega premoženja v letu 2018 

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT. 
VRSTA 
NEPREMIČNINE 

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST 

OKVIRNA 
VELIKOST 

PREDVIDENA 
SREDSTVA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /  /         

 
Obrazec št. 2: Razpolaganje z zemljišči v letu 2018 

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT.  

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST 

KATASTRSKA 
OBČINA 

 ŠIFRA 
KATASTRSKE 
OBČINE 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

VELIKOST 
[m2] 

POSPLOŠENA 
TRŽNA 
VREDNOST OZ. 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 
NEPREMIČNINE REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

Inštitut za 
novejšo 
zgodovino  /  /  /  /  /  /  /         

 
Obrazec št. 2a: Razpolaganje s stavbami in deli stavb v letu 2018 

UPRAVLJAVEC 
ZAP. 
ŠT.  

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST NASLOV 

ID 
OZNAKA VELIKOST 

POSPLOŠENA 
TRŽNA OZ. 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 
NEPREMIČNINE REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

Inštitut za 
novejšo 
zgodovino  /  /  /  /  /  /         
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Obrazec št. 2b: Razpolaganje z zemljišči s stavbo v letu 2018 

UPRAVLJAVE
C 

ZAP. 
ŠT.  

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST 

KATAS
TRSKA 
OBČIN
A 

 ŠIFRA 
KATASTRSKE 
OBČINE 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

VELIKOST 
PARCELE NASLOV 

ID 
OZNAKA 
DELA 
STAVBE 

VELIKOST 
DELA 
STAVBE 

POSPLOŠEN
A TRŽNA OZ. 
ORIENTACIJ
SKA 
VREDNOST 
NEPREMIČNI
NE 

REALIZA
CIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGOD
BENA 
VREDN
OST OPOMBA 

Inštitut za 
novejšo 
zgodovino  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /         

 
 
 
Obrazec št. 3: Pridobivanje premičnega premoženja v letu 2018 

UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

MOTORNA VOZILA         

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /     

  
  

         

UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

INFORMACIJSKA OPREMA               

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /    

  

         

UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE               

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /         
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Obrazec št. 4: Razpolaganje s premičnim premoženjem v letu 2018 

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT. 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

MOTORNA VOZILA               

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /         

         

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT. 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

INFORMACIJSKA OPREMA               

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /         

         

UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT. 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA KOLIČINA 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST REALIZACIJA 

VRSTA 
PRAVNEGA 
POSLA 

POGODBENA 
VREDNOST OPOMBA 

DRUGO PREMIČNO 
PREMOŽENJE               

Inštitut za novejšo 
zgodovino  /  /  /  /         

 

 

 

 

. 

 

  



 3.12 Analiza kadrovanja, kadrovske politike in izobrazbene strukture 
 

Inštitut za novejšo zgodovino ima dve organizacijski enoti: Znanstvenoraziskovalni oddelek in 

Uprava z infrastrukturo.  

V Znanstvenoraziskovalnem oddelku je bilo na dan 31. 12. 2018 razporejenih 20 raziskovalcev 

(6 na delovnih mestih znanstvenih svetnikov, 1 na delovnem mestu višji znanstveni sodelavec, 

7 na delovnih mestih znanstvenih sodelavcev, 2 na delovnem mestu asistent z doktoratom, 2 

na delovnem mestu strokovni sodelavec VII in eden na delovnem mestu strokovni sodelavec 

VI) in tri mlade raziskovalke.  

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 30 delavcev. Ob upoštevanju preračunanega števila 

zaposlenih – FTE je imel Inštitut za novejšo zgodovino na dan 31. 12. 2018 devetindvajset 

zaposlenih.  

 

Zaposleni na dan 31. 12. 2018 in na dan 31. 12. 2017 – skupaj in ločeno za določen in 
nedoločen čas po vrstah delovnih mest z obrazložitvijo. 

 
Preglednica: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih 

 
 

Št. zaposlenih na 

dan 31. 12. 2017

Načrtovano št. 

zaposlenih na dan 

31. 12. 2018

Št. zaposlenih na 

dan 31. 12. 2018

REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI

(DM plačne podskupine H1, brez DM 

H017002, H017003, H018001) 17 18 17

nedoločen čas 16 17 15

določen čas 1 1 2

DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 

(147. člen ZDR-1)

(DM plačne podskupine H1, brez DM 

H017002, H017003, H018001) 0 0 0

nedoločen čas 0 0 0

določen čas 0 0 0

MLADI RAZISKOVALCI

(DM H017002, H017003 IN H018001) 2 3 3

nedoločen čas 0 0 0

določen čas 2 3 3

STROKOVNO OSEBJE

(DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, 

G in J1) 9 9 9

nedoločen čas 5 7 6

določen čas 4 2 3

ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO 

TEHNIČNO OSEBJE

(DM plačne podskupine J2 in J3) 1 1 1

nedoločen čas 1 1 1

določen čas 0 0 0

Skupaj 29 31 30
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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 2018 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 pokrita (po 

metodologiji, ki jo predpisuje ARRS) z 91,4 % razpoložljivih kapacitet. INZ je v letu 2018 z 

dvema strokovnima sodelavcema sklenil pogodbo za nedoločen čas, s 1. 10. 2018 zaposlil 

mlado raziskovalko, ena raziskovalka pa se je z 31. 8. 2018 delno, z 31. 12. 2018 pa polno 

upokojila. 

 

 
Preglednica: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih 
– FTE 

 
 

Inštitut je v letu 2018 zaposloval za polni delovni čas. Ena delavka, upokojena kot invalid 2. 

kategorije, je bila zaposlena za polovični delovni čas. Za polovični delovni čas je bila za štiri 

zadnje mesece leta zaposlena tudi raziskovalka, ki se je delno upokojila s 1. 9. 2018. 

 

 

 

Št. zaposlenih v FTE 

na dan 31. 12. 2017

Načrtovano št. 

zaposlenih v FTE na 

dan 31. 12. 2018

Št. zaposlenih v FTE 

na dan 31. 12. 2018

REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI

(DM plačne podskupine H1, brez DM 

H017002, H017003, H018001) 17 18 16,5

nedoločen čas 16 17 15

določen čas 1 1 1,5

DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 

(147. člen ZDR-1)

(DM plačne podskupine H1, brez DM 

H017002, H017003, H018001) 0 0 0

nedoločen čas 0 0 0

določen čas 0 0 0

MLADI RAZISKOVALCI

(DM H017002, H017003 IN H018001) 2 3 3

nedoločen čas 0 0 0

določen čas 2 3 3

STROKOVNO OSEBJE

(DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, 

G in J1) 9 9 9

nedoločen čas 5 7 6

določen čas 4 2 3

ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO 

TEHNIČNO OSEBJE

(DM plačne podskupine J2 in J3) 0,5 0,5 0,5

nedoločen čas 0,5 0,5 0,5

določen čas 0 0 0

Skupaj 28,5 30,5 29,00
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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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18) na dan 1. 1. 2019 v 

primerjavi s 1. 1. 2018 z obrazložitvijo. 

 
 

Preglednica: Pregled števila zaposlenih na dan 1. januarja 2018, načrt na dan 1. 1. 2019 in 
število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 po virih financiranja 

 
 
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. 2019 je bilo zaposlenih 29 delavcev. Zaposlenost 

ostaja v primerjavi z letom poprej na enaki ravni in je za 0,5 delavca delno varljiva, 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. 

 

Viri Realizacija 1. 1. 2018 Načrt 1. 1. 2019 Realizacija 1. 1. 2019
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

#DEL/0!

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

29 29 29 100,00

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
29 29 29 100,00

ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE 0 0 0 #DEL/0!

ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE 29 29 29 100,00
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Število novih zaposlitev za nedoločen čas in število novih zaposlitev za določen čas po 

delovnih mestih (v FTE) v letu 2018 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 2018 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 2018 

 
 
 
INZ je v letu 2018 z dvema strokovnima sodelavcema, ki jima je potekla pogodba o zaposlitvi 

za določen čas, sklenil pogodbo za nedoločen čas. Program P6-0281 je v letu 2018 pridobil 

eno mentorsko mesto in zato je INZ s 1. 10. 2018 zaposlil mlado raziskovalko. Z eno 

raziskovalko – znanstveno sodelavko je bil decembra podpisan sporazum o prenehanju 

pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve z 31. 12. 2018. Zadnjega decembra je potekla pogodba 

za določen čas tudi samostojni strokovni sodelavki, s katero je inštitut zaradi potreb delovnega 

procesa s 1. 1. 2019 sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas (le-ta bo poročana v 

letnem poročilu za leto 2019). Še z dvema delavcema je bil v začetku decembra 2018 sklenjen 

sporazum o upokojitvi v začetku leta 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra delovnega 

mesta

Naziv delovnega 

mesta

 Število upokojitev 

(v FTE)

Število oseb, ki jim je 

prenehala pogodba o 

zaposlitvi za določen 

čas (v FTE)

Število zaposlenih, ki 

jim je bila odpovedana 

pogodba o zaposlitvi iz 

poslovnih razlogov (ali 

iz razloga 

nesposobnosti)(v FTE)

Število novih 

zaposlitev za 

nedoločen čas (v 

FTE)

Število novih 

zaposlitev za 

določen čas (v FTE)

H027003

STROKOVNI 

SODELAVEC 2,0 2,0

H017002

MLADI 

RAZISKOVALEC 1,0

H019007

ZNANSTVENI 

SODELAVEC 1,0

J016030

SAMOSTOJNI 

STROKOVNI 

SODELAVEC 1,0

SKUPAJ 1,0 3,0 0,0 2,0 1,0
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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 2018 

 
 
V letu 2018 je na Inštitutu na novejšo zgodovino gostovalo 5 tujih raziskovalcev (od tega trije 

s predavanji). 15 domačih raziskovalcev pa je gostovalo v tujini. 

 

 
 
Druga pojasnila 
 
Izobraževanje delavcev 
 
Prva mlada raziskovalka je nadaljevala doktorski študij na Univerzi v Ljubljani, druga mlada 

raziskovalka je nadaljevala doktorski študij na Univerzi v Novi Gorici, tretja pa je s 1. 10. 2018 

vpisala doktorski študij na Univerzi v Ljubljani. 

Od leta 2016 je sklenjena pogodba o izobraževanju z eno delavko za dosego stopnje izobrazbe 

VII/2. Z eno delavko je bil v letu 2018 sklenjen sporazum o izobraževanju za dosego doktorata 

zgodovinskih znanosti (stopnja izobrazbe IX). 

V letu 2018 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.  

 

 

do 1 mesec

od 1 do 6 

mesecev

od 6 mes. 

in 1 dan do 

12 

mesecev

dlje kot 12 

mesecev

Tuji raziskovalci, gostujoči pri nas (število) 5 0 0 0

Domači raziskovalci, gostujoči v tujini 

(število) 15 0 0 0

Države institucij iz katerih so prišli tuji 

raziskovalci (po instituciji, v kateri so 

zaposleni):

Italija, Češka, Nizozemska, Velika 

Britanija
 /  /  /

Države gostovanja domačih raziskovalcev

Avstrija, Češka, Francija, Hrvaška, 

Irska, Italija, Madžarska, Malta, 

Nemčija, Nizozemska, Poljska, 

Ruska federacija, Srbija, Ukrajina, 

ZDA, Velika Britanija  /  /  /
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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 2018 zaposlenih 6 

delavcev na delovnem mestu znanstveni svetnik, 1 delavec na delovnem mestu višji 

znanstveni sodelavec, 8 delavcev na delovnem mestu znanstveni sodelavec, 2 delavca na 

delovnem mestu asistent z doktoratom, 3 delavci na delovnem mestu mladi raziskovalec, 2 

delavca na delovnem mestu strokovni sodelavec in 1 delavec na delovnem mestu strokovni 

sodelavec VI.  

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, na delovnem mestu bibliotekar en delavec, na delovnem mestu 

knjižničar V en delavec in na delovnem mestu administrativni delavec V en delavec.  

V letu 2018 je bila sistemizacija spremenjena enkrat. Sprememba je izhajala iz nove Uredbe 

o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki jo je decembra 2017 sprejela Vlada Republike 

Slovenije in s katero je nadomestila prejšnjo uredbo iz leta 2006. Ministrstvo je na podlagi nove 

uredbe izdalo Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in 

športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ul. RS, št. 77/2017). V prilogi k 

Pravilniku je določilo, da se delovno mesto direktorja JRZ Inštitut za novejšo zgodovino 

vrednoti s 54 plačnim razredom. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

Računovodska izhodišča in informacije 

 

Inštitut za novejšo zgodovino je pri FURS voden pod davčno številko 43695990 in ni 

zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost. 

Inštitut za novejšo zgodovino je v primeru izkazanega davčnega prihodka zavezanec za DDPO. 

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 2018 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. 2018 

1.del: 

v EUR (brez centov) 

 

 

 

Oznaka

za AOP
Tekočega 

leta 2018

Prejšnjega 

leta 2017

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-

005+006-007+008+009+010+011)
 001 76.084 98.107

 00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  002 36.673 32.991

 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV  003 25.263 19.031

 02 NEPREMIČNINE  004 25.697 25.697

 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN  005 15.733 14.962

 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA  006 947.800 507.595

 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  007 893.090 434.183

 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)
 012 530.790 486.520

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE  013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH  014 427.970 348.822

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV  015 1.967 2.576

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  016 0 33

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA  017 76.690 129.447

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE  018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA  019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE  020 22.967 2.000

18 NEPLAČANI ODHODKI  021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  022 1.196 3.642

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)

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE  033 0 0

Členitev 

skupine 

kontov

Naziv skupine kontov

Znesek

 032 606.874 584.627
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2.del: 

v EUR (brez centov) 

 

 

AOP 032 - Aktivna stran bilance stanja izkazuje sredstva in terjatve s stanjem 

606.874 EUR. 

 

AOP 001 – Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju se izkazujejo v višini 76.084 

EUR, s sledečo strukturo: 15 % neopredmetena osnovna sredstva (licence za računalniške 

Oznaka

za AOP
Tekočega 

leta 2018

Prejšnjega 

leta 2017

1 2 3 4 5

Členitev 

skupine 

kontov

Naziv skupine kontov

Znesek

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
 034 186.809 157.510

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE  035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH  036 77.921 71.414

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV  037 37.867 23.234

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA  038 21.150 17.354

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA  039 5.623 5.150

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 44.248 40.358

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)

90 SPLOŠNI SKLAD  045 0 0

91 REZERVNI SKLAD  046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE  048 0 3.861

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH  049 0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA

 050 0 0

9411
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
 051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI  054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  055 200 200

980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA
 056 405.888 405.888

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  058 13.977 17.168

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ (034+044)  060 606.874 584.627

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE  061 0 0

 044 420.065 427.117
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programe); 13,1 % stanovanjska garsonjera, ki se oddaja v najem in 71,9 % ostala 

opredmetena osnovna sredstva (pohištvo, telefonski aparati, računalniki, strežniki, tiskalniki, 

monitorji druga oprema za opravljanje dejavnosti). V primerjavi z letom 2017 so je vrednost 

zaradi amortizacije in rednega letnega odpisa zmanjšala za 22.023 EUR oz. 22,5 %.  

V skladu s SRS 28.23. je bil konec leta 2018 izveden redni letni popis. Inventurna komisija je 

pri svojem delu predlagala odpis v višini 22.634 EUR uničenih za delo neuporabnih osnovnih 

sredstev in drobnega inventarja. Drobni inventar smo po SRS 2006 standard 1.47. odpisovali 

enkratno, v celoti ob nabavi.  

Stalna sredstva, nabavljena pred 1. 1. 2017, so bila v celoti financirana iz prihodkov za 

raziskovalno dejavnost. V letu 2018 so predstavljala glavni vir za nabavo osnovnih sredstev in 

drobnega inventarja sredstva za amortizacijo Javne agencije za raziskovalno dejavnost.  

Nabavljeno je bilo za  31.544 EUR nove opreme, od tega: 

 Drobni inventar, knjige, periodika: 15.257 EUR 

 Oprema: 12.605 EUR  

 Računalniški programi, licence: 3.682 EUR 

 

Preglednica 1: Nove nabave opreme, računalniških programov in licenc (brez drobnega 

inventarja, knjig in periodike) 

v EUR  

 

 

 

zap. št. opis opreme konto količina nabavna vrednost opreme

1 RICOH MPC307SPF Večnamenska naprava B 40302 1 1.418,01

2 PISARNIŠKI STOL WEBHIDDENBRAND 4010 1 62,00

3 SAMOSTOJEČI OBEŠALNIK 4010 1 42,00

4 ABBYY FineReader Corporate, ABBYY FineR. C Upgrade 31 3 712,57

5 LTE APARAT SAMSUNG GALAXY S9 40304 3 1458,00

6 FOTOAPARAT 40302 1 114,00

7 MONITOR Samsung 24" S24E450B 40302 3 435,00

8 ČITALNIK Motorola črtne Symbol LS2208 40302 1 109,00

9 TISKALNIK EPSON TM-T20II (C31CD52002) 40302 1 138,99

10 STOL - UVI CHAIR gamerski stol HERO, rdec 4010 1 93,00

11 OfficeStd 2016 Sngl OLP+ESET Endpoint Protection 40300 5 373,65

12 Prenosnik HP ProBook 450 g5 40300 2 2.069,06

13 Računalnik HP ProDesk 400 G5 MT 40300 3 2685,12

14 Adobe Acrobat Pro 31 1 224,74

15 APPLE MACBOOK PRO 15.4˝ RETINA 2018 40300 1 2.667,92

16 Scaner Fujitsu ScanSnap SV600 40302 1 786,9

17 Toshiba P300 2TB 3,5" SATA3 64MB 200rpm - MO 16.10 40300 2 152,62

31 13.542,58
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Preglednica 2: Amortizacija 2018 za skupaj nabavljeno opremo v letu 2017 iz naslova 
presežkov prihodkov preteklih let, namenjenih za investiranje v nakup raziskovalne opreme 

v EUR 

 

V letu 2018 je bila tako obračunana amortizacija v višini 6.484 EUR, ki bremeni konto 985 

katerega predstavljajo presežki prihodkov preteklih let, namenjeni za investiranje v nakup 

raziskovalne opreme.   

 

Preglednica 3: Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva 

 

Delež odpisane vrednosti v osnovnih sredstvih znaša 85 % nabavne vrednosti. Stopnja 

odpisanosti raziskovalne opreme (računalniki) je 93 %. Preglednica 3 prikazuje osnovna 

sredstva, ki so še aktivna, in ki jih za izvajanje dejavnosti uporabljamo. V največji meri so to 

računalniki, ki so po večini že odpisani. Razlogov za pomembnejše spremembe stalnih sredstev 

ne navajamo, ker jih ni. Spremembo predstavlja samo obračunana letna amortizacija in redni 

letni odpis. Pri rednem letnem popisu je inventurna komisija dne, 31.12. 2018 izločila iz 

uporabe dotrajana in neuporabna osnovna sredstva v višini 22.634 EUR. Ker ni pomembnejših 

stanj osnovnih sredstev, tudi izvenbilančne evidence ni potrebno voditi. 

INZ nima dolgoročnih finančnih naložb (kapitalskih naložb, posojil). 

opis opreme tip opreme konto količina

nabavna 

vrednost 

opreme

amortizacija 

2017

amortizacija 

2018

monitor
opred.osn.sredstvo- rač. Oprema 

25% odpis
40302 4 715,48 102,5 178,87

videokamera
opred.osn.sredstvo- rač. Oprema 

25% odpis
40302 1 1.403,02 263,06 350,76

multifunkcijska naprava
opred.osn.sredstvo- rač. Oprema 

25% odpis
40302 1 3.742,96 467,87 935,74

prenosni računalnik
opred.osn.sredstvo- rač. Oprema 

50% odpis
40300 5 7.358,54 2.350,22 3.679,27

mobilni telefon
opred.osn.sredstvo- rač. Oprema 

50% odpis
40300 2 978,7 327,99 489,35

ipad
opred.osn.sredstvo- rač. Oprema 

50% odpis
40300 2 1.699,49 421,93 849,75

15 15.898,19 3.933,57 6.483,73

AMORTIZACIJA 2018 za skupaj nabavljeno opremo v letu 2017 iz naslova 

presežkov prihodkov preteklih let, namenjeni za investiranje v nakup 

raziskovalne opreme

Nabavna 

vrednost

Celotna 

odpisana 

vrednost

Preostanek 

vrednosti

(EUR) (EUR) (EUR)

1 Pisarniška oprema 12 180.606,57 155.862,26 24.744,31 0,86 0,36

2 Računalniki 50 181.436,81 169.402,03 12.034,78 0,93 0,39

3 Računalniška oprema-tiskalniki… 25 44.726,22 33.891,51 10.834,71 0,76 0,08

4 Druga oprema (diktafon, kopirni stroj,proj.,fotoap.,klime... ) 20 9.146,39 8.221,47 924,92 0,9 0,02

5 Nematerialne naložbe (licence, programi,.) 20 36.673,18 25.262,87 11.410,31 0,69 0,06

6 Oprema za ogrevanje, klima 20 12.786,20 8.073,39 4.712,81 0,63 0,02

7 Centrala, telefonski in mobilni aparati 20 23.337,48 21.879,48 1.458,00 0,94 0,05

8 Nepremičnine 3 25.696,90 15.732,96 9.963,94 0,61 0,04

514.409,75 438.325,97 76.083,78 0,85 1

Naziv amortizacijske skupine

Stopnja 

amortizacije 

(%)

delež odpisa 

v NV

delež v 

celotnem 

odpisu

SKUPAJ:
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Spremembe računovodskih ocen, spremembe računovodskih usmeritev in popravki 
napak v skladu s 5. členom Slovenskih računovodskih standardov (Uradni list RS, 
št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18):  

V postopku notranje revizije poslovanja na področju nabave in prodaje, ki jo je izvajala državna 
notranja revizorka mag. Renata Eržen Potisek v decembru 2017, je revizorka podala poleg 
pisnega poročila tudi ustno priporočilo, ki se je nanašalo na usklajevanje postavk in knjiženje 
prometa analitičnih knjig. Pri zaključevanju poslovnih knjig v letu 2010 je namreč prišlo do 
napake, zaradi katere je otvoritveni promet v letu 2011 nižji od realnih podatkov v analitičnih 
knjigah. Napaka se nanaša na vrednost neodpisanega gradiva specialne knjižnice, ki se poleg 
osnovnih sredstev, zajetih v registru osnovnih sredstev izkazuje na postavkah AOP 006 in AOP 
007 v bilanci stanja. Priporočilo smo upoštevali pri poslovanju v letu 2018. V letu 2018 smo 
podatke v glavni knjigi uskladili z analitičnimi podatki registra osnovnih sredstev in ga povečali 
za realno stanje knjižničnega gradiva, ki ga vodimo v sistemu Cobiss ter tako vzpostavili realno 
stanje opreme, ki ga izkazujemo v bilanci stanja glavne knjige in tabel zaključnega poročila za 
leto 2018. Izvedba popravka je razvidna iz spodnjih tabel, izvleček postavk po knjigovodski 
listini je v tabelah označen z rdečo barvo.  

 

Izpis knjižb in stanja opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2017:  

 

 

 

Otvoritveno stanje 1. 1. 2018, ki izkazuje spremembo v skupni vrednosti 434.976,23 EUR na 
debetni in kreditni strani, ki zaradi v celoti odpisanega knjižničnega gradiva, ki ga še vedno 
hranimo, ne vpliva na poslovni rezultat:  

 

 

datum 

knjižbe

AOP v 

bilanci 

stanja konto opis konta

analitična 

evidenca opis knjižbe debet kredit

01.01.2018 AOP 0007 0510 Popravek vrednosti drob.inventarja - knjiž.gradivo cobiss zaključek 2017; otvoritev 2018          0,00 503.137,03

01.01.2018 AOP 0006 04100 Knjižnično gradivo - domača literatura cobiss zaključek 2017; otvoritev 2018          167.747,63 0,00

01.01.2018 AOP 0006 04101 Knjižnično gradivo - tuja literatura cobiss zaključek 2017; otvoritev 2018          158.464,54 0,00

01.01.2018 AOP 0006 04102 Vezane periodične znanstvene publikacije cobiss zaključek 2017; otvoritev 2018          97.624,86 0,00

01.01.2018 AOP 0006 04103 Vrednost knjig iz 16. do 18. stoletja cobiss zaključek 2017; otvoritev 2018          79.300,00 0,00

01.01.2018 AOP 0007 0500 Popravek vrednosti opreme in drobnega inventarja register OS zaključek 2017; otvoritev 2018          0,00 366.022,10

01.01.2018 AOP 0006 04010 Pisarniške mize, stoli, omare, regali register OS zaključek 2017; otvoritev 2018          180.409,57 0,00

01.01.2018 AOP 0006 04020 Druga oprema za opravljanje dejavnosti register OS zaključek 2017; otvoritev 2018          9.146,39 0,00

01.01.2018 AOP 0006 04021 Oprema za ogrevanje, klime register OS zaključek 2017; otvoritev 2018          12.786,20 0,00

01.01.2018 AOP 0006 040300 Računalniki, strežniki register OS zaključek 2017; otvoritev 2018          173.488,44 0,00

01.01.2018 AOP 0006 040302 Ostala rač.oprema (omrežna oprema,tiskalniki, monitorji) register OS zaključek 2017; otvoritev 2018          41.724,32 0,00

01.01.2018 AOP 0006 040304 Centrala, telefonski in mobilni aparati,ipd register OS zaključek 2017; otvoritev 2018          21.879,48 0,00

01.01.2018 AOP 0006 0490 letni odpis knjižničnega gradiva cobiss zaključek 2017; otvoritev 2018          0,00 -434.976,23

01.01.2018 AOP 0007 0590 popravek - letni odpis knjižničnega grad cobiss zaključek 2017; otvoritev 2018          -434.976,23 0,00

Vsota 507.595,20 434.182,90

Končni saldo 73.412,30 0,00

datum 

knjižbe

AOP v 

bilanci 

stanja konto opis konta

analitična 

evidenca opis knjižbe debet kredit

01.01.2018 AOP 0006 0490 letni odpis knjižničnega gradiva cobiss zaključek 2017; otvoritev 2018          0,00 434.976,23

01.01.2018 AOP 0007 0510 Popravek vrednosti drob.inventarja - knjiž.gradivo cobiss zaključek 2017; otvoritev 2018          0,00 503.137,03

01.01.2018 AOP 0007 0590 popravek - letni odpis knjižničnega grad cobiss zaključek 2017; otvoritev 2018          434.976,23 0,00

01.01.2018 AOP 0006 04100 Knjižnično gradivo - domača literatura cobiss zaključek 2017; otvoritev 2018          167.747,63 0,00

01.01.2018 AOP 0006 04101 Knjižnično gradivo - tuja literatura cobiss zaključek 2017; otvoritev 2018          158.464,54 0,00

01.01.2018 AOP 0006 04102 Vezane periodične znanstvene publikacije cobiss zaključek 2017; otvoritev 2018          97.624,86 0,00

01.01.2018 AOP 0006 04103 Vrednost knjig iz 16. do 18. stoletja cobiss zaključek 2017; otvoritev 2018          79.300,00 0,00

01.01.2018 AOP 0007 0500 Popravek vrednosti opreme in drobnega inventarja register OS zaključek 2017; otvoritev 2018          0,00 366.022,10

01.01.2018 AOP 0006 04010 Pisarniške mize, stoli, omare, regali register OS zaključek 2017; otvoritev 2018          180.409,57 0,00

01.01.2018 AOP 0006 04020 Druga oprema za opravljanje dejavnosti register OS zaključek 2017; otvoritev 2018          9.146,39 0,00

01.01.2018 AOP 0006 04021 Oprema za ogrevanje, klime register OS zaključek 2017; otvoritev 2018          12.786,20 0,00

01.01.2018 AOP 0006 040300 Računalniki, strežniki register OS zaključek 2017; otvoritev 2018          173.488,44 0,00

01.01.2018 AOP 0006 040302 Ostala rač.oprema (omrežna oprema,tiskalniki, monitorji) register OS zaključek 2017; otvoritev 2018          41.724,32 0,00

01.01.2018 AOP 0006 040304 Centrala, telefonski in mobilni aparati,ipd register OS zaključek 2017; otvoritev 2018          21.879,48 0,00

01.01.2018 AOP 0006 0490 letni odpis knjižničnega gradiva cobiss uskladitev otvoritev s stanjem v analitičnih knjigah 0,00 -434.976,23

01.01.2018 AOP 0007 0590 popravek - letni odpis knjižničnega grad cobiss uskladitev otvoritev s stanjem v analitičnih knjigah -434.976,23 0,00

Vsota 942.571,43 869.159,13

Končni saldo 73.412,30 0,00
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AOP 012 - Kratkoročna sredstva razen zalog in AČR se izkazujejo v višini 530.790 EUR 

in so za 44.270 EUR oz. 9 % višja v primerjavi z letom 2017, kar je posledica višje izkazanega 

dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah, ki se konec leta 2018 nakazujejo v višini 

427.970 EUR oz. 22,7%, ki so posledica konec leta predčasno prejetih dotacij ARRS, ki jih 

drugače po ustaljeni praksi nakazujejo naslednje leto. V letu 2018 ni bilo obvezno naloženih 

prostih denarnih sredstev v sistem upravljanja z denarnimi sredstvi EZR države. 

 

Preglednica 4: Neplačane terjatve in aktivne časovne razmejitve iz leta 2018 

v EUR 

 

 

Neplačane terjatve do kupcev za leto 2018 se izkazujejo v višini 1.967 EUR ter bodo v letu 

2019 poplačane. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se v 

primerjavi z letom 2017 znižale za 52.757 EUR oz. 40,8 %. Izkazujejo preostalo decembrsko 

dotacijo ARRS in terjatve do drugih uporabnikov proračuna. Terjatve za december 2018 bodo 

poravnane v začetku leta 2019.  

Druge kratkoročne terjatve se v letu 2018 izkazujejo v višini 22.967 EUR. V primerjavi z letom 

2017 so se zvišale za 1.048,3 %, predstavljajo pa terjatve do ZZZS (refundacija nege, 

spremstva in boleznin nad 30 dni) v višini 12.233 EUR, terjatve do ZPIZ (invalidska upokojitev) 

v višini 3.885 EUR ter ostale kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 6.849 

EUR. 

V aktivnih časovnih razmejitvah so knjiženi prejeti računi za obveznosti iz poslovanja, ki bodo 

v stroške preknjižene tekom  tekočega leta (letne naročnine za leto 2019 in del šolnin za mlade 

raziskovalke).  

 

AOP 060 - Pasivna stran bilance stanja izkazuje obveznosti in vire sredstev s stanjem 

606.874 EUR. 

 

AOP 034 - Kratkoročne obveznosti in PČR so se na dan 31. 12. 2018 izkazovale v višini 

186.809 EUR in so za 29.299 EUR višje v primerjavi s preteklim letom. Zvišanje 18,6 % je 

predvsem posledica povečanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, delno pa tudi rednih 

napredovanj 12 zaposlenih za en plačni razred v letu 2018.  

 

 

 

Konto Naziv konta Debetni saldo

12 KUPCI 1.967

14 TERJATVE DO PRORAČUNA 76.690

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 22.967

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.196

skupaj: 102.820
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Preglednica 5: Neplačane in še nezapadle kratkoročne obveznosti iz leta 2018 

v EUR 

 

V nezapadlih kratkoročnih obveznostih konec leta 2018 so obračunane decembrske plače in 

druge obveznosti do zaposlenih ter dobaviteljev, ki bodo zapadle in poplačane v januarju 2019.  

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so se ravno tako zvišale za 3.796 EUR oz. 21,9 %. 

 

V letu 2018 se stanje PČR izkazuje v višini 44.248 EUR, in predstavljajo sredstva rezervirana 

za dokončanje aktivnosti na programih in projektih. Porabljena bodo v letu 2019. 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. 

 

AOP 044 - Lastni viri in dolgoročne obveznosti znašajo 420.065 EUR, kar je 1,7 % manj 

kot leto poprej, kar je posledica nižjega presežka prihodkov nad odhodki. Med dolgoročnimi 

obveznostmi je varščina za najem stanovanja v višini 200 EUR.  

 

Poslovno leto 2018 je JRZ INZ zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 3.293 EUR. 

Presežek prihodkov nad odhodki tako skupaj znaša 13.977 EUR. 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. 

 

Preglednica 6: Sestava konta 985 

v EUR 

 

V bilanci stanja so vključene vse postavke, postavk na kontih izvenbilančne evidence ni.   

Konto Naziv konta Kreditni saldo

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 77.921

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJI 37.867

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 21.150

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 5.623

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 44.248

skupaj: 186.809

konto datum Opis debet kredit

985 01.01.2018 otvoritev - končno stanje 31.12.2017 17.168

9853 31.12.2018 AM 2018 v breme presežkov 6.484

9859 31.12.2018 presežek prihodkov nad odhodki posl. leta 2018 3.293

985 31.12.2018 končno stanje ob zaključku poslovnega leta 13.977
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Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev 
v EUR (brez centov) 

 

 

Nabavljeno je bilo za 31.544 EUR nove opreme, od tega: 15.257 EUR drobnega inventarja, 

knjig in arhivskega gradiva z naravo takojšnjega 100% odpisa; 12.605 EUR nove opreme in 

3.682 EUR računalniških programov in licenc. Pri svojem delu je inventurna komisija dne 31. 

12. 2018 izločila iz uporabe dotrajana osnovna sredstva v višini 22.634 EUR. Sedanja vrednost 

osnovnih sredstev in drobnega inventarja se je v letu 2018 zmanjšala za 22.023 EUR ali 22,4%.  

 

 

 

  

Naziv
Oznaka za 

AOP

Nabav na 

v rednost 

(1.1.)

Poprav ek 

v rednost 

(1.1.)

Pov ečanje 

nabav ne 

v rednosti

Pov ečanje 

poprav ka 

v rednosti

Zmanjšanje 

nabav ne 

v rednosti

Zmanjšanje 

poprav ka 

v rednosti

Amortizacija
Neodpisana 

v rednost (31.12.)

Prev rednotenje 

zaradi 

okrepitv e

Prev rednotenje 

zaradi oslabitv e

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)

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

B. Dolgoročne premoženjske prav ice 702 32.991 19.031 3.682 0 0 0 6.232 11.410 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 25.697 14.962 0 0 0 0 771 9.964 0 0

F. Oprema 706 942.571 869.159 27.862 15.253 22.634 22.634 31.311 54.710 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 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske prav ice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 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  finančnem najemu

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

A. Dolgoročno odloženi stroški 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

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

716 0 0 0 0

708 0 0 0 0 0

22.634 22.634 38.314 76.084 0 0

7 8 9 11 12

700 1.001.259 903.152 31.544 15.253

1 2 3 4 5 6
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

v EUR (brez centov) 

 

INZ ne izkazuje stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

  

Naziv

Oznaka za 

AOP

Znesek naložb 

in danih posojil  

(1.1.)

Znesek 

popravkov 

naložb in 

danih posojil 

Znesek 

povečanja 

naložb in 

danih posojil

Znesek 

povečanj 

popravkov 

naložb in 

Znesek 

zmanjšanja 

naložb in danih 

posojil

Znesek 

zmanjšanja 

popravkov 

naložb in danih 

Znesek naložb 

in danih 

posojil (31.12.)

Znesek 

popravkov 

naložb in danih 

posojil (31.12.)

Knjigovodska 

vrednost 

naložb in danih 

posojil (31.12.)

Znesek 

odpisanih 

naložb in danih 

posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12
I. Dolgoročne f inančne naložbe

(801+806+813+814)

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Naložbe v  delnice

(802+803+804+805)

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v  delnice v  jav na podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v  delnice v  f inančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v  delnice v  priv atna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v  delnice v  tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v  deleže

(807+808+809+810+811+812)

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v  deleže v  jav na podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v  deleže v  f inančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v  deleže v  priv atna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v  deleže držav nih družb, ki imajo 

obliko d.d.

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v  deleže držav nih družb, ki imajo 

obliko d.o.o.

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v  deleže v  tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v  plemenite kov ine, drage 

kamne, umetniška dela in podobno

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe

(815+816+817+818)

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje, preneseno 

jav nim skladom

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v  last drugim 

prav nim osebam jav nega prav a, ki imajo 

premoženje v  sv oji lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 

doma

817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v  

tujini

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti

(820+829+832+835)

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno dana posojila

(821+822+823+824+825+826+827+828)

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila jav nim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila jav nim 

podjetjem

823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila f inančnim 

institucijam

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila priv atnim 

podjetjem

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim rav nem 

držav e

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila držav nemu 

proračunu

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v  tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 

v rednostnih papirjev

(830+831)

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

2. Tujih v rednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depoziti

(833+834)

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslov nim 

bankam

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Skupaj

(800+819)

836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunsko) 

od 1. 1. do 31. 12. 2018 

 

1.del: 

v EUR (brez centov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekočega leta 

2018

Prejšnjega leta 

2017

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(861+862-863+864)

860 1.453.531 1.435.199

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.453.531 1.435.199

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE

862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE

863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 624

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 3 439

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)

867 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)

870 1.453.534 1.436.262

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)

871 362.129 383.820

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 24.359 24.913

461 STROŠKI STORITEV 874 337.770 358.907

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)

875 1.036.280 989.217

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 809.247 791.325

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 131.925 129.004

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 95.108 68.888

462 G) AMORTIZACIJA 879 47.087 56.258

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 881 4.025 4.219

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 156

468 L) DRUGI ODHODKI 883 720 80

Členitev 

podskupin 

kontov Naziv podskupine konta

Oznaka 

za AOP

Znesek
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2.del: 

v EUR (brez centov) 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu s pravilnikom o letnih 

poročilih in zajema celotno poslovanje INZ v letu 2018. Odstopanja med rebalansom 

finančnega načrta in realizacijo poslovanja v letu 2018 so pojasnjena v 9. točki 

računovodskega poročila. 

 AOP 870 - Celotni prihodki so znašali 1.453.534 EUR, kar je za 1,2 % več kot v lanskem 

letu. Višje izkazani prihodki so posledica v letu 2018 na novo pridobljenih projektov in deloma 

višje cene raziskovalne ure.  

Celotni prihodki na zaposlenega znašajo 53.835 EUR. 

AOP 887 - Celotni odhodki so znašali 1.450.241 EUR in so bili za 1,2 % višji kot v preteklem 

letu. 

Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871) so se zmanjšali za 21.691 EUR oziroma 5,7 %. 

- stroški materiala (AOP 873) so se zmanjšali za 554 EUR,  

- stroški storitev (AOP 874) so se zmanjšali za 21.137 EUR.  

Stroški dela (AOP 875) so se v primerjavi z letom 2017 zvišali za 47.063 EUR oz. 4,8 % in 

predstavljajo 71,5 % celotnih odhodkov. Zvišanje je posledica upoštevanja rednih napredovanj 

javnih uslužbencev in kadrovskih sprememb.  

Plače in nadomestila (AOP 876) so se, zaradi že zgoraj navedenih razlogov, povišala za 

17.922 EUR oz. 2,3 %. Posledično so se zvišali tudi prispevki za socialno varnost delavcev 

(AOP 877) za 2.921 EUR oz. 2,3 %. Drugi stroški dela (AOP 878) so se povečali za 26.220 

EUR zaradi upokojitev, odpravnine in izplačanih jubilejnih nagrad za delo v javnem sektorju.  

Tekočega leta 

2018

Prejšnjega leta 

2017

1 2 3 4 5

Členitev 

podskupin 

kontov Naziv podskupine konta

Oznaka 

za AOP

Znesek

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

(885+886)

884 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0

N) CELOTNI ODHODKI

(871+875+879+880+881+882+883+884)

887 1.450.241 1.433.750

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)

888 3.293 2.512

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)

889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(888-890)

891 3.293 2.512

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(889+890) oz. (890-888)

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja

893 0 2.512

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju 

(celo število)

894 27 26

Število mesecev poslovanja 895 12 12
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Celotni odhodki na zaposlenega znašajo 53.713 EUR, povprečni stroški dela na zaposlenega 

pa znašajo 38.381 EUR. 

Amortizacija inštituta (AOP 879) je sestavljena iz za leto 2018 obračunanih rednih letnih 

odpisov opreme (osnovna sredstva in drobni inventar), nabave knjig, publikacij in ostalega 

gradiva za delovanje  knjižnice. Obračunana je bila v letu 2018 skladno z veljavnimi predpisi 

(ZDDPO-2), v katerem so določene stopnje odpisov osnovnih sredstev proračunskih 

uporabnikov. V primerjavi z letom 2017 je bila nižja za 9.171 EUR. Celotna amortizacija je bila 

obračunana v višini 53.571 EUR  (38.314 EUR osnovna sredstva, 15.257 EUR 100% odpis ob 

nabavi drobnega inventarja). INZ je iz sredstev ARRS pokrival 47.087 EUR obračunane 

amortizacije, za 6.484 EUR pa se je bremenil presežek prihodkov preteklih let rezerviran za 

investiranje v nakup raziskovalne opreme.  

Drugi stroški (AOP 881) so se v primerjavi z letom 2017 znižali za 194 EUR. V letu 2018 so 

to stroški prispevka za uporabo stavbnega zemljišča (3.282 EUR), RTV naročnina (45 EUR), 

članarine (451 EUR) in drugi stroški (247 EUR).  

V letu 2018 se na drugih odhodkih (AOP 883) izkazujejo stroški v višini 720 EUR (posledica 

razčiščevanja glavne knjige).  

AOP 888 – Presežek prihodkov se v letu 2018 izkazuje v višini 3.293 EUR, kar je posledica 

dodatno pridobljenih sredstev. 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti od 1. 1. do 31. 12. 2018 

 

1.del: 

v EUR (brez centov) 

 

 

 

ZNESEK-Prihodki in 

odhodki za izvajanje 

javne službe 

ZNESEK-Prihodki in 

odhodki od prodaje 

blaga in storitev na 

trgu

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(661+662-663+664)

660 1.451.131 2.400

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 1.451.131 2.400

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE

662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE

663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 3 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(668+669)

667 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(660+665+666+667)

670 1.451.134 2.400

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(672+673+674)

671 361.814 315

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 24.359 0

461 STROŠKI STORITEV 674 337.455 315

F) STROŠKI DELA

(676+677+678)

675 1.036.280 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 809.247 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 131.925 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 95.108 0

462 G) AMORTIZACIJA 679 46.316 771

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 681 4.025 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 720 0

Členitev 

podskupin 

kontov Naziv podskupine konta

Oznaka 

za AOP

Znesek
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2.del: 

v EUR (brez centov) 

 

 

Skupni prihodki od poslovanja (AOP 660) v višini 1.453.534 EUR so zmanjšani za prihodke 

od najemnin službenega stanovanja v višini 2.400 EUR, ki se razmejujejo na tržno dejavnost 

in so enaki načrtovanim. Vsi ostali prihodki so prihodki javne službe. 

Skupni stroški blaga, materiala in storitev (AOP 671) v višini 362.129 EUR so zmanjšani 

za stroške, ki so nastali v povezavi s tekočim vzdrževanjem in upravljanjem službenega 

stanovanja v višini 315 EUR.  

Višina skupne amortizacije (AOP 679) v višini 47.087 EUR je zmanjšana za amortizacijo 

službenega stanovanja v višini 771 EUR. Ostali stroški amortizacije so razmejeni na javno 

službo.  

V letu 2018 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki (AOP 688, AOP 691) v višini 3.293 

EUR, kar je posledica dodatno pridobljenih sredstev in sicer iz naslova izvajanja javne službe 

v višini 1.979 EUR in 1.314 EUR iz naslova tržne dejavnosti. Na obeh dejavnostih prihodki 

presegajo odhodke tekočega leta. 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. 

 

  

ZNESEK-Prihodki in 

odhodki za izvajanje 

javne službe 

ZNESEK-Prihodki in 

odhodki od prodaje 

blaga in storitev na 

trgu

1 2 3 4 5

Členitev 

podskupin 

kontov Naziv podskupine konta

Oznaka 

za AOP

Znesek

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

(685+686)

684 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0

N) CELOTNI ODHODKI

(671+675+679+680+681+682+683+684)

687 1.449.155 1.086

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(670-687)

688 1.979 1.314

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(687-670)

689 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 

od dohodka

(688-690)

691 1.979 1.314

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 

od dohodka

(689+690) oz. (690-688)

692 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja

693 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega toka od 1. 1. do 31. 12. 2018 

 

1.del: 

v EUR (brez centov) 

 

 

AOP 401 - Celotni prihodki (1.498.893 EUR) so bili v letu 2018 za 134.244 EUR oz. 9,8 % 
višje realizirani kot v letu 2017. Posledica povišanja celotnih prihodkov so dodatno pridobljena 
sredstva.   

 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna (AOP 403, 404) so bila v letu 2018 za 153.476 
EUR oz. 11,6 % višja v primerjavi z letom 2017. To so prejeta namenska sredstva za tekoče 
obveznosti raziskovalne dejavnosti s strani ARRS.  

 

 

 

 

 

 

 

Tekočega leta 

2018

Prejšnjega leta 

2017

1 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKI

(402+431)

401 1.498.893 1.364.649

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(403+420)

402 1.496.493 1.362.249

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

(404+407+410+413+418+419)

403 1.476.836 1.323.360

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

(405+406)

404 1.476.836 1.323.360

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 1.476.836 1.323.360

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

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

(408+409)

407 0 0

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

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

(411+412)

410 0 0

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

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

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

(414+415+416+417)

413 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

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

unije

419 0 0

Členitev 

kontov Naziv konta

Oznaka 

za AOP

Znesek
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2. del: 

v EUR (brez centov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekočega leta 

2018

Prejšnjega leta 

2017

1 2 3 4 5

Členitev 

kontov Naziv konta

Oznaka 

za AOP

Znesek

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)

420 19.657 38.889

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 15.357 37.973

del 7102 Prejete obresti 422 0 16

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

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0 0

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 4.300 0

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 900

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(432+433+434+435+436)

431 2.400 2.400

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 2.400 2.400

del 7102 Prejete obresti 433 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 0 0

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

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

II. SKUPAJ ODHODKI

(438+481)

437 1.404.118 1.429.360

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438 1.403.842 1.428.204

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

(440+441+442+443+444+445+446)

439 884.314 852.816

del 4000 Plače in dodatki 440 801.458 780.225

del 4001 Regres za letni dopust 441 24.652 18.786

del 4002 Povračila in nadomestila 442 48.464 43.824

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 4.802 5.094

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.983 2.288

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 2.955 2.599

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(448+449+450+451+452)

447 142.132 131.265

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 71.530 69.703

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 57.304 55.841

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 485 473

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 808 788

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 12.005 4.460
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3. del: 

v EUR (brez centov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekočega leta 

2018

Prejšnjega leta 

2017

1 2 3 4 5

Členitev 

kontov Naziv konta

Oznaka 

za AOP

Znesek

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453 353.682 381.042

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 170.753 179.495

del 4021 Posebni material in storitve 455 1.396 20.585

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 21.792 24.448

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 2.178 1.150

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 33.559 30.781

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 50.933 59.160

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 3.832 4.957

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 80

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 69.239 60.386

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki

(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

470 23.714 63.081

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 10.814 63.081

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 312 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 12.588 0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(482 + 483+ 484)

481 276 1.156

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

trgu

482 0 0

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

storitev na trgu

483 0 0

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 276 1.156

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

(401-437)

485 94.775 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

(437-401)

486 0 64.711
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Preglednica: Realizacija prihodkov iz proračuna RS za leto 2018 po virih in namenih po 
denarnemu toku – javna služba 

v EUR (brez centov) 

 

V letu 2018 je bilo načrtovano iz proračuna RS (Preglednica 7) za 1.430.371 EUR sredstev, ki 

so se realizirala v višini 1.476.836 EUR (AOP 404 + AOP 419), kar je za 46.465 EUR več od 

načrtovanega. To so sredstva iz  vira ARRS iz naslova izvajanja raziskovalne dejavnosti.   

 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (AOP 420) so se v letu 2018 realizirali 

v višini 19.657 EUR. Sem sodijo prihodki od prodaje storitev raziskovalne dejavnosti (druga 

sofinanciranja) in prihodki od prodaje strokovne literature, medknjižnične izposoje, prejete 

obresti in druga prejeta sredstva. 

 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431) so se realizirali na lanskoletni ravni 

in sicer v višini 2.400 EUR ter predstavljajo prihodke od najemnin službenega stanovanja.   

 

AOP 437 - Celotni odhodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 1.404.118 EUR oz. za 25.242 

EUR nižji kot v letu 2017. 

 

Odhodki za plače in drugi izdatki zaposlenim (AOP 439) so se realizirali v višini 884.314 

EUR in so bili v primerjavi z lanskim letom višji za 31.498 EUR oz. 3,7%. Predstavljajo pa 

odhodke za BOD, dodatke po kadrovskem načrtu, regres za letni dopust, povračila v skladu s 

kolektivno pogodbo in druge zakonske obveznosti do zaposlenih.   

 

- V letu 2018 je bil izplačan dodatek za delovno dobo v višini 44.823 EUR (del AOP 440). 

- Regres za letni dopust (AOP 441) je bil v letu 2018 izplačan v višini 24.652 EUR, in je 

v primerjavi z letom 2017  višji za 31,2 %. 

- Skladno z uredbo o višini regresa za prehrano (del AOP 442) (UL RS št. 3/18) so bila 

izplačana sredstva v višini 21.870 EUR - v povprečju 810 EUR na zaposlenega na letni 

ravni. 

- Sredstva za povračila stroškov na delo in z dela (del AOP 442) so bila izplačana v višini 

26.594 EUR – v povprečju 985 EUR na zaposlenega na letni ravni. 

Prihodki glede na namen
Finančni načrt 

2018
Realizacija 2018

Realizacija 

2018/Finančni 

načrt 2018

a b c d e=d/c*100

A+B+C Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419) 1.430.371 1.476.836 103

A. Vir ARRS 1.430.371 1.476.836 103

B. Vir: MIZŠ 0 0 0

B1. CRP 0 0  -

B2. Sredstva za projekte, f inancirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov 0 0  -

B3. Investicije in investicijsko vzdrževanje 0 0  -

B4. Ostalo – vir MIZŠ 0 0  -

C. Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.) 0 0 0
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- Izplačane so bile tri jubilejne nagrade v višini 924 EUR ter delna odpravnina v znesku 

2.031 EUR (AOP 446).  

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (AOP 447) so realizirani v višini 142.132 EUR 

in so za 8,3% višji kot v letu 2017, predvsem zaradi višje izplačanih premij KDPZ.  

 

Za premije KDPZ (AOP 452) so bila izplačana sredstva v višini 12.005 EUR, in so bile v 

primerjavi z letom 2017 večja za 7.545 EUR.  

 

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 73,1 %. 

  

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (AOP 453) so realizirani v višini 

353.682 EUR in so za 27.360 EUR oz. 7,2 % nižji kot v letu 2017. Največja odstopanja so pri 

tekočem vzdrževanju, ki je bilo za 8.227 EUR oz. 13,9 % nižje, in pa pri drugih operativnih 

odhodkih, ki so bili za 8.853 EUR oz. 14,7% višje realizirani kot v letu 2017. Med operativne 

odhodke so bile vštete tudi sejnine članom Upravnega odbora, ki so bile izplačane v višini 

1.254 EUR. 

 

V letu 2018 je bilo za 23.714 EUR investicijskih odhodkov (AOP 470). Od tega je bilo za 

nakup opreme in drugih osnovnih sredstev porabljenih 11.126 EUR, 12.588 EUR pa za nakup 

nematerialnega premoženja. Investicijski odhodki so bili v letu 2018 za 39.367 EUR nižji kot v 

letu poprej.  

 

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 481) predstavljalo stroške 

tekočega vzdrževanja stanovanja v višini 276 EUR.  

 

Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 485) je realiziran v višini 94.775 EUR. Saldo 

presežka prihodkov nad odhodki je nižji kot so prosta denarna sredstva na dan 31. 12. 2018, 

ki po bilanci stanja znašajo 427.970 EUR, zato plačilna sposobnost ni ogrožena. 
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IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA JAVNE ZAVODE (na podlagi petega odstavka 77. člena 
ZIPRS1718) 
 

      

      
1. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih knjižb    

      

Zap. 
št. 

Naziv konta 2018 

   

1 Prihodki po denarnem toku 1.498.893 
   

2 Odhodki po denarnem toku 1.404.118    
3 Presežek prihodkov/odhodkov  (3=1-2) 94.775    
4 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 0    
5 Zadolževanje 0    
6 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0    
7 Odplačila dolga 0    
8 Presežek X (8=3+4+5-6-7) = povečanje/zmanjšanje sredstev na računih 94.775    

      

      
2. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po ZIPRS     

      
9 Presežek X (= povečanje sredstev na računih) 94.775    

10 Kratkoročne obveznosti in PČR 186.809    
11 Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne obveznosti 0    
12 Neporabljena sredstva za investicije 329.804    

13 Znesek Y (13=9-10-11-12) = presežek po ZIPRS1718 -421.838    

      

      

      

      

 Izračun neporabljenih sredstev za investicije     

      
14 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 405.888    
15 Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 36.673    
16 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 25.263    
17 Nepremičnine 25.697    
18 Popravek vrednosti nepremičnin 15.733    
19 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 947.800    
20 Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 893.090    
21 Neporabljena sredstva za investicije (21=14-15+16-17+18-19+20) 329.804    

      

      
      

      



87 
 

3. Presežek prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka     

      
22 Presežek prihodkov (po načelu nastanka poslovnega dogodka) 3.293    

      

      

4. 
Evidentiranje presežka prihodkov po načelu denarnega toka med presežek prihodkov nad odhodki po 
načelu poslovnega dogodka 

      
23 Presežek prihodkov (po načelu nastanka poslovnega dogodka) 3.293    
24 Znesek Y = presežek po ZIPRS1718 -421.838    

25 Znesek Z (presežek, ki se lahko razporedi) -418.545    

 

Od leta 2016 so javne agencije in javni zavodi dolžni izračunavati presežek denarnega toka 

po načelu ZFisP, ki je pričel veljati 2015. Inštitut po fiskalnem pravilu ZIPRS1718 na drugi 

stopnji izkazuje presežek odhodkov nad prihodki, zato se skladno s 77.členom presežek ne 

izračunava. 

Inštitut delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ne izplačuje. 
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Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 

1. 1. do 31. 12. 2018 

v EUR (brez centov) 

 

 

Inštitut ne izdaja posojil, zato so vse postavke v tabeli neizpolnjene.  

 

  

Tekočega leta 

2018

Prejšnjega leta 

2017

1 2 3 4 5
750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)

500 0 0

7500 Prejeta 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 f inančnih institucij 504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440 V. DANA POSOJILA

(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)

512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

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

4403 Dana posojila f inančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA

(500-512)

524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA

(512-500)

525 0 0

Členitev 

kontov Naziv konta

Oznaka 

za AOP

Znesek
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 

2018 

v EUR (brez centov) 

 

 

Inštitut ne najema kreditov, zato so postavke v tabeli neizpolnjene. 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov, v nasprotju s predhodnim letom, izkazuje 
pozitivno stanje sredstev pri  UJP in sicer v višini 94.775 EUR. 

 

  

Tekočega leta 

2018

Prejšnjega leta 

2017

1 2 3 4 5
50 VII. ZADOLŽEVANJE

(551+559)

550 0 0

500 Domače zadolževanje

(552+553+554+555+556+557+558)

551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA

(561+569)

560 0 0

550 Odplačila domačega dolga

(562+563+564+565+566+567+568)

561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

(550-560)

570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

(560-550)

571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(485+524+570)-(486+525+571)

572 94.775 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(486+525+571)-(485+524+570)

573 0 64.711

Členitev 

kontov Naziv konta

Oznaka 

za AOP

Znesek
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Odstopanja med realizacijo leta 2017, rebalansom finančnega 

načrta za leto 2018 in realizacijo poslovanja v letu 2018  

 

Pomembna odstopanja so navedena že pri pojasnilih izkazov poslovanja. Prilagamo tudi 
razpredelnici z izračuni. 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 

 

 

  

Primerjava: 

Rebalans 

finančnega 

načrta za leto 

2018

Primerjava:

/ Realizacija 

2017

Realizacija 

2018

/ Realizacija 

2017

a b c d e f=b/c*100 g=e/c*100

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864) 860 1.435.199 1.517.625 1.453.531 105,7 101,3

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.435.199 1.517.625 1.453.531 105,7 101,3

C) DRUGI PRIHODKI 866 439 200 3 45,6 0,7

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 1.436.262 1.517.825 1.453.543 105,7 101,2

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 871 383.820 357.182 362.129 93,1 94,3

STROŠKI MATERIALA 873 24.913 26.240 24.359 105,3 97,8

STROŠKI STORITEV 874 358.907 330.942 337.770 92,2 94,1

F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 989.217 1.088.862 1.036.280 110,1 104,8

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 791.325 849.841 809.247 107,4 102,3

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 129.004 138.458 131.925 107,3 102,3

DRUGI STROŠKI DELA 878 68.888 100.563 95.108 146 138,1

G) AMORTIZACIJA 879 56.258 67.000 47.087 119,1 83,7

J)  DRUGI STROŠKI 881 4.219 4.701 4.025 111,4 95,4

K) FINANČNI ODHODKI 882 156 0 461,5

L) DRUGI ODHODKI 883 80 80 720 100 900

N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 887 1.433.750 1.517.825 1.450.241 105,9 101,2

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 2.512 0 3.293 0 131,1

NAZIV KONTA
Oznaka za 

AOP

Realizacija 

2017

Rebalans 

finančnega 

načrta za leto 

2018

Realizacija 

2018
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 

1. del: 

 

 

 

  

Primerjava: 

Rebalans 

finančnega 

Primerjava:

/Realizacija 

2017

Realizacija 

2018 / 

Realizacija 

a b c d e f=d/c*100 g=e/c*100

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 1.364.649 1.446.421 1.498.893 106 109,8

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 1.362.249 1.444.021 1.496.493 106 109,9

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

(404+407+410+413+418+419)

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 404 1.323.360 1.430.371 1.476.836 108,1 111,6

Prejeta sredstv a iz držav nega proračuna za tekočo porabo 405 1.323.360 1.430.371 1.476.836 108,1 111,6

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 

430)
420 38.889 13.650 19.657 35,1 50,5

Prihodki od prodaje blaga in storitev  iz naslov a izv ajanja jav ne službe 421 37.973 13.450 15.357 35,4 40,4

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 

do 436)
431 2.400 2.400 2.400 100 100

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 1.429.360 1.476.468 1.404.118 103,3 98,2

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
438 1.428.204 1.475.278 1.403.842 103,3 98,3

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

(440 do 446)

Plače in dodatki 440 780.225 843.162 801.458 108,1 102,7

Regres za letni dopust 441 18.786 24.954 24.652 132,8 131,2

Pov račila in nadomestila 442 43.824 61.705 48.464 140,8 110,6

Sredstv a za delov no uspešnost 443 5.094 4.802 0 94,3

Sredstv a za nadurno delo 444 2.288 2.600 1.983 113,6 86,7

Drugi izdatki zaposlenim 446 2.599 346 2.955 13,3 113,7

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452) 447 131.265 139.468 142.132 106,2 108,3

Prispev ki za pokojninsko in inv alidsko zav arov anje 448 69.703 70.446 71.530 101,1 102,6

Prispev ki za zdrav stv eno zav arov anje 449 55.841 56.437 57.304 101,1 102,6

Prispev ki za zaposlov anje 450 473 478 485 101,1 102,5

Prispev ki za porodniško v arstv o 451 788 796 808 101 102,5

Premije kolektiv nega dodatnega pokojninskega zav arov anja na 

podlagi ZKDPZJU
452 4.460 11.311 12.005 253,6 269,2

108,1 111,6

439 852.816 932.767 884.314 109,4 103,7

NAZIV KONTA
Oznaka za 

AOP

Realizacija 

2017

Rebalans 

finančnega 

načrta za 

leto 2018

Realizacija 

2018

403 1.323.360 1.430.371 1.476.836
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2. del: 

  

Primerjava: 

Rebalans 

finančnega 

Primerjava:

/Realizacija 

2017

Realizacija 

2018 / 

Realizacija 

a b c d e f=d/c*100 g=e/c*100

NAZIV KONTA
Oznaka za 

AOP

Realizacija 

2017

Rebalans 

finančnega 

načrta za 

leto 2018

Realizacija 

2018

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 

463)
453 381.042 387.617 353.682 101,7 92,8

Pisarniški in splošni material in storitv e 454 179.495 181.800 170.753 101,3 95,1

Posebni material in storitv e 455 20.585 17.853 1.396 86,7 6,8

Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 456 24.448 27.445 21.792 112,3 89,1

Prev ozni stroški in storitv e 457 1.150 500 2.178 43,5 189,4

Izdatki za službena potov anja 458 30.781 30.695 33.559 99,7 109

Tekoče v zdržev anje 459 59.160 61.681 50.933 104,3 86,1

Poslov ne najemnine in zakupnine 460 4.957 5.228 3.832 105,5 77,3

Kazni in odškodnine 461 80 80 100 0

Drugi operativ ni odhodki 463 60.386 62.335 69.239 103,2 114,7

J. Investicijski odhodki (371 do 480) 470 63.081 15.426 23.714 24,5 37,6

Nakup opreme 473 63.081 15.426 10.814 24,5 17,1

Nakup drugih osnov nih sredstev 474 312 - -

Nakup nematerialnega premoženja 478 12.588 - -

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU

(482+483+484)

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu
484 1.156 1.190 276 102,9 23,9

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) 485 0 0 94.775 - -

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 486 64.711 30.047 46,4 -

481 1.156 1.190 276 102,9 23,9
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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 2018 ne predvidevamo izplačati v letu 2019. Neizplačanega dela delovne 

uspešnosti iz leta 2017 v letu 2018 nismo izplačali. 
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Informacije o javnem raziskovalnem zavodu: 

 

Inštitut za novejšo zgodovino 

Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 

Tel. +386 1 200 31 20 

Faks  +386 200 31 60 

 

 


