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1. PROGRAM DELA JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA 
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO 

 

 

1.1. VIZIJA IN POSLANSTVO INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO 

 

Inštitut za novejšo zgodovino deluje kot osrednja specializirana raziskovalna organizacija za 
področje novejše zgodovine v Republiki Sloveniji. Raziskuje in znanstveno ter strokovno 
predstavlja obdobje od 19. stoletja do sodobnosti, vsebinsko pa zajema celovitost 
zgodovinskega dogajanja. Pri tem prepoznava potrebe zgodovinopisja, oblikuje raziskovalne 
teme in odpira nova raziskovalna področja. Pri raziskovanju sodeluje z raziskovalnimi in 
pedagoškimi institucijami v slovenskem, sosedskem, evropskem in svetovnem prostoru. 
Njegovi sodelavci posredujejo rezultate raziskav študentom na univerzah in visokih šolah, v 
podiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Inštitut se povezuje z univerzami in 
drugimi visokošolskimi ustanovami v Republiki Sloveniji in tujini.  

Poslanstvo Inštituta za novejšo zgodovino je načrtno in kontinuirano raziskovanje na 
področju zgodovinopisja novejše dobe, 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. Upoštevaje svojo strokovno področje sodeluje v presoji in 
raziskovanju pomembnih družbenih vprašanj, ki jih postavljajo državni organi in organizacije 
ter civilna družba. 

 

1.2. POUDARKI  

 

• Javni raziskovalni zavod Inštitut za novejšo zgodovino bo v letu 2016 izvajal: 

A) kot nosilec:  

- en temeljni raziskovalni projekt 

- en bilateralni mednarodni projekt  
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B) kot sodelujoča organizacija: 

- štiri temeljne raziskovalne projekte 

Število raziskovalnih programov:  

- dva raziskovalna programa 

- infrastrukturni program.  

• Pet načrtovanih najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme: 

- server, 3 namizni računalniki z monitorji, 4 prenosni računalniki 

• Javno službo na področjih dela in ostalo raziskovalno delo bo opravljal z 21 
raziskovalci (od tega z 13 raziskovalci, s 7 raziskovalkami in 1 mlado raziskovalko). 

• Načrtovano število raziskovalcev vključenih v pedagoški proces: 10 (4 kot nosilci 
predmetov). 

• Načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na JRZ: 1 

• Načrtovani delež sredstev iz gospodarstva: 0 %. 

• Načrtovano število mladih raziskovalcev v letu 2016: 1 

• Načrtovano število projektov iz okvirnih programov EU in Obzorja 2020: 0 

• Načrtovana sredstva pridobljena iz okvirnih programov EU in Obzorja 2020: 0 EUR 

• Drugi poudarki: Inštitut za novejšo zgodovino bo v srednjeročnem obdobju 
potreboval nove (nadomestne) poslovne prostore, saj se bo prisiljen iz dosedanjih poslovnih 
prostorov izseliti v 5 ali največ 10 letih. 

 

1.3. DOLGOROČNI CILJI DELOVANJA  

 

Dolgoročni cilj inštituta je razvijati kontinuirano raziskovanje na vseh področjih 
zgodovinopisnega raziskovanja, tako politične, družbene, ekonomske zgodovine, zgodovine 
vsakdana in zgodovine idej, tako da bo njegova raziskovalna skupina sposobna kvalitetnega, 
evropskim merilom primernega raziskovanja v zgodovinopisju, pridobljeno znanje in 
spoznanja posredovati v pedagoškem procesu, strokovni in laični javnosti. Vsebinsko so cilji 
opredeljeni v raziskovalnih programih. 

Pomemben dolgoročni cilj inštituta je pridobiti in vključiti se v take raziskovalne in 
infrastrukturne projekte in programe, da bo mogoče med raziskovane teme vključiti tudi 
evropsko pomembna vprašanja, kar predpostavlja vključevanje v mednarodne raziskovalne 
skupine in projekte. Dolgoročni cilj inštituta je razviti in obdržati stabilno in kadrovsko močno 
raziskovalno skupino, ki bo s svojimi raziskovalci sposobna kvalitetnega, evropskim merilom 
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primerljivega raziskovanja v zgodovinopisju, na vseh področjih novejše zgodovine, za 
obdobja od začetka 19. stoletja do začetka 21. stoletja, zato bo v svojo raziskovalno skupino 
vključeval najboljše mlade raziskovalce, da zagotovi njegovo kontinuirano delovanje. 

Srednjeročno so dolgoročni cilji operacionalizirani v srednjeročnem Programu dela inštituta 
za obdobje 2014-2018, ki je bil predložen Vladi RS leta 2013.  

 

1.4. LETNI CILJI ZAVODA TER PROJEKTOV IN AKTIVNOSTI ZA 
URESNIČITEV CILJEV 

 

Zavod: 

• Kontinuirano nadaljevanje dejavnosti na vseh štirih poglavitnih vsebinskih področjih; 
temeljnem raziskovanju, infrastrukturni dejavnosti, pedagoški in izdajateljski dejavnosti. 

• Zakonito, pravočasno, gospodarno in učinkovito vodenje in podpora poslovanju 
zavoda.  

V raziskovalni dejavnosti: 

• Uspešno izvajanje raziskovalnih programov in projektov. Raziskovalna dejavnost 
Inštituta za novejšo zgodovino v letu 2016 bo potekala v raziskovalnih programih in 
infrastrukturnem programu in v petih raziskovalnih projektih.  

• Uspešna diseminacija rezultatov izvajanja raziskovalnega dela inštituta. 

• Uspešno sodelovanje v konzorcijih infrastrukturnih programov DARIAH in CLARIN. 

• Priprava predlogov raziskovalnih projektov (temeljnih, aplikativnih, bilateralnih, 
postdoktorskih) za razpise ARRS. 

• Kontinuirana aktivnost za partnerski vključitev v konzorcije za pridobitev in izvajanje 
evropskih projektov (Obzorje 2020, Evropska znanstvena fundacija (ESP), HERA). 

• Pridobivanje dodatnih projektov izven ARRS v Sloveniji (občine, gospodarstvo, 
fundacije). 

• Povečanje kvalitete objav. 

 

Opredelitev ciljev: 

• Pridobiti dva temeljna projekta (nosilec, partner) iz javnih sredstev Republike 
Slovenije (ARRS) (2015: 2). 

• Pridobiti partnerstvo v enem mednarodnem ali tržnem projektu (2015: 1). 
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• 10 v pedagoško dejavnost vključenih delavcev (2015: 10). 

• En gostujoči predavatelj na tuji univerzi (2015: 1). 

• Izdati 3 številke revije Prispevki za novejšo zgodovino (2015: 3). 

• Izdati 7 monografij (zbirki Razpoznavanja, Vpogledi, e-knjiga) (2015: 7). 

 

Kazalci, s katerimi se merijo zastavljeni cilji, z navedbo ciljnih vrednosti za leto 
2016: 

 

a) Raziskave 

• Izvedba letnega načrta 2 raziskovalnih programov, infrastrukturnega programa in 6 
projektov (domačih in mednarodnih) v skladu z zastavljenimi cilji. 

• Povečanje kvalitete in odmevnosti objav raziskovalnega dela zaposlenih raziskovalcev, 
vsako za 2 % po merilu vrednost/FTE glede na obdobje 2009-2014. 

• Povečati obseg pridobljenih sredstev iz domačih in mednarodnih projektov. 

 

b) Izobraževanje 

• Uspešno izvajanje usposabljanja mlade raziskovalke. 

•      Pridobitev enega mesta za usposabljanje mladega raziskovalca. 

• Ohraniti vključenost raziskovalcev v pedagoško dejavnost univerz v Sloveniji in tujini 
na ravni 10 sodelujočih. 

 

c) Izdajanje knjig 

• Izdati 7 monografskih publikacij (2015: 7). 
• Izdati 3 številke letnika Prispevkov za novejšo zgodovino (2015: 3). 

 

d) Investicije 

• Nabava potrebne raziskovalne (računalniške) opreme za raziskovalno skupino. 

• Vzdrževanje poslovnih prostorov v stavbi Kazina v polni uporabnosti in primerni 
vzdrževanosti, obnova in opremitev dodatnega knjižnega skladišča. 
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e) Sodelovanje z drugimi uporabniki 

 

• Sodelovanje v konzorcijih DARIAH-SI in CLARIN.SI. 

• Oblikovanje skupnih raziskovalnih skupin z raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji za 
izvajanje temeljnih raziskovalnih projektov (ZRC SAZU, Inštitut za narodnostna vprašanja, 
Znanstveno raziskovalno središče Univerze na Primorskem in drugi). 

• Sodelovanje z drugimi raziskovalnimi, muzejskimi, arhivskimi ustanovami za pripravo 
projektov za konkuriranje v mednarodnih in EU projektih. 

• Sodelovanje z državnimi organi v strokovnih delovnih skupinah in ekspertnem 
svetovanju. 

• Sodelovanje z medijskimi in drugimi organizacijami pri predstavljanju raziskovalnih 
dosežkov javnostim in doseganju družbeno-ekonomskih ciljev raziskovalnega dela. 

 

e) Drugi cilji 

• Stabilno in smotrno finančno poslovanje zavoda. 

• Pridobiti dodatne prihodke za izvajanje raziskovalne dejavnosti. 

• Izboljšati kvaliteto upravljanja in dopolnjevati sistem poslovanja. 

 

Fizični, finančni in opisni kazalci izhajajo iz že znanih dejstev in projekcij državnega 
proračuna, zlasti postavke za raziskovalno dejavnost. 

Finančni kazalci temeljijo na do sedaj znanih parametrih o dodeljeni višini ustanoviteljskih 
obveznosti za leto 2016 (še ni znano), znanih parametrih cene raziskovalne ure za leto 2016 
(znana le začasna cena), obsegu pogodbeno dodeljenih sredstev za materialne stroške in 
plače infrastrukturnega programa (še ni znano), sredstev za raziskovalna programa in 
infrastrukturni program, obsegu sredstev za izvajanje raziskovalnih projektov, podatkih o 
financiranju mladih raziskovalcev. Sredstva za izdajanje znanstvene literature (periodike in 
monografije) načrtujemo na lanskoletni ravni; njihov konkreten obseg še ni znan.  

Tudi v letu 2016 bo inštitut intenzivno sodeloval v razpisih projektov, do doseže polno 
pokritost svojih raziskovalnih zmogljivosti in zaposli del raziskovalcev, ki so končali 
usposabljanje za mlade raziskovalce. Inštitut načrtuje kadrovsko politiko tako, da bo lahko 
delavcem z manj kot polnim delovnim časom povečal delež zaposlitve, glede na razpoložljiva 
sredstva pa si bo prizadeval zaposliti najboljše izmed mladih raziskovalcev, ki so končali 
usposabljanje. 
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1.5. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO CILJI IN 
AKTIVNOSTI INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO 

 

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: 

Zakoni: 

• Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 
66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - 
ZJZP),  

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

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

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

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

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

• Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 83/01, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07), 

• Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Ur. l. RS št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11, 
43/12 - odl. US, 90/12, 19/14, 32/14 - ZPDZC-1, 90/14 - ZDU-1l), 
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• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS št. 43/11, 60/11 - 
ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 
2015 (Ur. l. RS št. 95/14), 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/11), 
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• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 9/92, 13/93, 
9/96, 29/98, 77/98 - odl. US, 6/99, 56/99 - ZVZD, 99/01, 42/02 - ZDR, 60/02, 126/03, 62/05 
- odl. US, 76/05, 100/05 - odl. US, 38/06, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 
40/11 - ZUPJS-A, 87/11, 40/12 - ZUJF, 96/12 - ZPIZ-2, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 
91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - 
ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD), 

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

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

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

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

• Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS št. 96/15), 
• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih 

ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Ur. l. RS 90/15), 
• Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), 
 

Uredbe: 

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

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

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

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

• Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. 
RS št. 85/10), 

• Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS št. 86/06, 24/14 - 
odl. US), 
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• Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti, financirane iz Proračuna RS (Ur. l. RS št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15), 

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

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

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

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

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

• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS št. 
103/15), 

• Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih 
zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 
51/13 in 6/15) v povezavi s sklepom Vlade RS št. 00712-35/2005/23 z dne 15. 2. 
2007. 

 

Pravilniki: 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega 
šolstva, znanosti in tehnologije (Ur. l. RS št. 31/06), 
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• Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in 
tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS št. 106/05, 20/06, 
65/06, 43/07, 28/09, 10/12, 35/13), 

• Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Ur. l. RS št. 41/09, 72/11), 

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

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

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

•      Pravilnik o raziskovalnih nazivih Inštituta za novejšo zgodovino, 

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

 

Drugo: 

• Odlok o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Ur. l. 
RS št. 39/92, 65/99, 37/03, 11/06, 47/11) 

•      Statut Inštituta za novejšo zgodovino,  
• Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS št. 18/91, 53/1992, 
13/1993 - ZNOIP, 34/1993, 12/94, 15/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 
64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 - ZDMPNU, 79/97, 
87/97 - ZPSDP, 87/97 - ZURD98,  3/98, 7/98, 9/98, 51/98, 2/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/99, 
40/99 - popr., 59/99, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 - KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 - 
KPnd, 43/01 - KPnd, 99/01, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 - KPnd, 69/02, 8/03, 73/03, 77/04, 
81/04, 61/05, 115/05, 43/06 - ZKolP, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 
57/08, 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 in 91/15), 

• Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS 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, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 45/14, 95/14, 90/15 – 
ZUPPJS16 in 91/15), 

• Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Ur. l. RS št. 45/92, 50/92 – popr., 
5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97 - ZDMPNU, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – 
ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 - popr., 43/06 – ZKolP, 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 in 106/15), 
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• Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 (Ur. l. RS št. 
46/13), 

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

• dopis Ministrstva za javno upravo št. 0100-825/2015/3 z dne 15. 12. 2015: Ukrepi na 
področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v 
javnem sektorju: 
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DPJS/Zakonodaja/
ZUPPJS16_-_pojasnilo_P.pdf 

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

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

•      Program dela javnega zavoda Inštitut za novejšo zgodovino za obdobje 2014 – 2018,  
• Drzna Slovenija – raziskovalna strategija 2011-2020,  

•      Sklep Vlade RS št. 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013 v povezavi s sklepom Vlade RS 
št. 00717-2/2014/23 z dne 13.2.2014, 

•      Izhodišča in navodila za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2016 z 
dne 15. 1. 2016 (prejeta 27. 1. 2016). 

 

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

 

1.6. DRUGA POJASNILA, KI OMOGOČAJO RAZUMEVANJE PREDLAGANIH 
CILJEV 

 

a) Opis projektov in programov 
 

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI FINANCIRANI IZ JAVNIH SREDSTEV 

Temeljni raziskovalni projekt Fenomen mejna reka. Vodja projektne skupine je dr. 
Marko Zajc. 

V letu 2016 bo izvedena 4. in 5. okvirna faza dela na projektu. Raziskovanje se bo 
osredotočilo na razmerja med ideološko oz. diskurzivno razsežnostjo mejnih rek in okoljsko-
zgodovinsko in socialno-geografsko razsežnostjo. Velika pozornost bo namenjena izdelavi 
mikrozgodovinskih študij izbranih odsekov mejnih rek. Operativni cilj dela je dokončanje 
posameznih mikrozgodovinskih študij in objava izbranih delnih rezultatov. Raziskovalci 
geografskega dela projektne skupine se bodo posvetili dvema okoljsko-zgodovinskima 
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podtemama: dvolastništvu in spremembi rabe tal ob mejnih rekah; raziskovalci 
zgodovinopisnega dela pa bomo dodatno preučili problematiko neusklajenosti posestnih in 
političnih meja ter problematiko dvojnega obdavčevanja. Skupina načrtuje organizacijo 
delavnice, na kateri bi raziskovalci preverili in premislili dobljene delne rezultate. V kolikor bo  
pripravljenost tujih partnerjev za sodelovanje, bo delavnica izvedena v Nemčiji, sicer v 
Sloveniji.  

 

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

V letu 2016 bo raziskovalno delo potekalo na sintetiziranju spoznanj o dinamiki spreminjanja 
strukture kmečkih dohodkov v času med obema vojnama v navezavi na krizne razmere in 
delovno obremenitev kmetov v strategijah in praksah diverzifikacije virov dohodkov v 
razmerju med agrarnimi in neagrarnimi dejavnostmi. 

 

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

 

Raziskovalca bosta sintetizirala zbrano gradivo. Dr. Boris Mlakar bo dokončal študijo 
o  prodiranju fašističnega režima in ideologije med slovensko prebivalstvo, ki je živelo v 
okviru Kraljevine Italije. Dr. Bojan Godeša pripravlja študijo o stališčih slovenskih primorskih 
političnih subjektov do italijanske aneksije Ljubljanske pokrajine maja 1941 in njihovem 
ocenjevanju  ravnanja predvojne politične elite v Ljubljani in njene že predvojne politike 
približevanja silam osi. Oba raziskovalca bosta v letu 2016 nastopila na znanstvenem 
posvetovanju v okviru projekta. 

 

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

Namen sodelovanja v projektu je v pregledni obliki predstaviti temeljne poteze migracij v 
odvisnosti od ekonomskih razmer okolja, od koder so migracije izhajale. Na osnovi 
razpoložljive literature in empiričnega gradiva bo raziskana osnovna linija vzročno-posledičnih 
povezav migracij iz slovenskega prostora v odnosu do ekonomskih razmer. V letu 2016 bo 
delo usmerjeno v zbiranje ustrezne literature in empiričnega gradiva, da bi s preudarkom 
izbrali vzorčno okolje/okraj za kontekstualizacijo dimenzij interakcije med izseljevanjem in 
gospodarskimi razmerami. 
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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. 

Načrtovano je, da bo raziskovalka projekt začela izvajati v letu 2017. 

 

Bilateralni projekt (Slovenija – Japonska): 20. stoletje v zgodovini in učbenikih za 
zgodovino na Japonskem in Vzhodni Aziji ter v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi, 
vodja dr. Žarko Lazarević. 

Projekt bo potekal le še v prvih treh mesecih leta 2016. V tem času bodo raziskovalci  
pripravili zaključno poročilo in sintetizirali rezultate projekta v obliki področnih študij s stališča 
analize učbenikov, zgodovinopisja, kulturne drugačnosti in značilnosti historiografskega 
razvoja. 

 

RAZISKOVALNI PROGRAMI FINANCIRANI KOT JAVNA SLUŽBA 

 

Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. 
stoletju : Gospodarska in socialna zgodovina Slovenije. Vodja programske 
skupine je dr. Žarko Lazarevič.  

Tematika raziskovalnega dela skupine se bo v letu 2016 osredotočila na različne vidike  
položaja in vloge starejšega prebivalstva. V ta namen predvideva analize več vidikov starosti 
skozi daljše časovno obdobje, od odnosa do starostnikov na kmetijskem podeželju, 
zdravstveno-socialni vidiki starosti, reševanja zdravstveno-socialne oskrbe oseb z motnjami v 
duševnem razvoju, poskusi delovanja za združevanje preventivne in kurativne medicine z 
namenom ponovnega oblikovanja bolnišnic v centre zdravstvene politike, gospodarske vidike 
starosti, socialni položaj starostnikov v obdobju socializma. Teme bodo predstavljene na 
znanstvenem sestanku, ki ga programska skupina načrtuje jeseni. Poleg tega se nadaljujejo 
analize gospodarske institucionalne strukture ter nadaljevanje raziskovalnega dela na 
komparativnih aspektih razvoja finančnega sistema v posameznih evropskih deželah z 
zbiranjem gradiva za komparativno analizo uspešnosti bančnega poslovanja v času med 
obema vojnama na evropski ravni. 

 

Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju. 
Vodja programske skupine je dr. Jurij Perovšek.  

Programska skupina bo v letu 2016 nadaljevala zastavljeno delo. Skladno z začeto razčlembo 
modernega politično-strankarskega razvoja na Slovenskem od devetdesetih let 19. stoletja 
do razpada habsburške monarhije leta 1918, opravljeno v letu 2015, bo prešla k obravnavi 



17 
 

liberalnih in katoliških političnih subjektov kot tvorb modernih in modernizirajočih se političnih 
sistemov v omenjenem času. Raziskovala bo vprašanje pogojev in načinov njihove 
ustanovitve in njihov značaj kot različnih organizacijskih oblik skupinskih družbenih, 
ideoloških, političnih, vrednostnih in narodnostnih smotrov ter sredstev. Na tej podlagi bo 
obravnavala še njihov nadaljnji razvoj v času med svetovnima vojnama oziroma v Kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev/Jugoslaviji. Za to obdobje bo nadaljevala tudi s preučevanjem 
idejnega in političnega izobraževanja slovenskih komunistov v širšem kontekstu preučitve 
ideološkega in revolucionarnega izobraževanja pripadnikov Komunistične partije Jugoslavije, 
ki je v letih 1921–1941 delovala izven političnega sistema Kraljevine SHS/Jugoslavije. Iz 
obdobja druge svetovne vojne na Slovenskem bo PS nadaljevala z raziskavo političnih razmer 
v dobi tuje okupacije s posebnim poudarkom na dinamiki, ki se je izražala v razmerju med 
vprašanjem političnega pluralizma in monizma. Osredinila se bo na odporniško gibanje in 
njegovo politično in vojaško krepitev od jeseni 1943, ki ju je zaznamovalo sistematično 
utrjevanje pozicij Komunistične partije Slovenije. Le-te so KPS omogočile obvladovanje 
celotnega odporniškega gibanja in v zmagoviti stopnji revolucije utemeljile njen prevzem 
oblasti po končani vojni. Preučene bodo partijske metode, ki so v odporniško gibanje poleg 
osvobodilnih izpodbud vnašale pomembne revolucionarne prvine, ter KPS utrjevale oziroma 
varovale revolucijsko perspektivo. Med te metode so sodili politična prevzgoja v partizanski 
vojski in na množičnih sestankih ali sestankih političnih organizacij, izbrano vodenje 
propagande, poudarjanje enotnosti odporniškega gibanja itd. Navedene in druge metode 
političnega delovanja KPS so pomembno odražale revolucionarno taktiko, za katero je bilo v 
drugi polovici vojne značilno prikrivanje revolucije v javnosti, zato je njihova razčlemba toliko 
bolj pomembna. Čas druge jugoslovanske države bo obravnavan predvsem skozi vprašanje 
organizacijske strukture in političnega razvoja monističnih nosilk oblasti – Komunistične 
partije Jugoslavije/Zveze komunistov Jugoslavije – Komunistične partije Slovenije/Zveze 
komunistov Slovenije. Raziskava bo usmerjena na razčlenitev razlik med organizacijskim 
centralizmom KPJ/ZKJ in določeno stopnjo različnosti v političnih pogledih posameznih 
republiških komunističnih organizacij, konkretno ZKS. Omenjene razlike so namreč temeljile 
na nacionalnih osnovah, saj so nacionalne stranke jugoslovanskih komunistov v okviru 
enotne komunistične stranke oziroma zveze komunistov sčasoma začele oblikovati in voditi 
interese svojih nacionalnih okolij – nacionalnih republik jugoslovanske federativne države. Ta 
»pluralizem«, dejansko republiški etatizem, je najbolj prišel do izraza v zadnjem obdobju 
druge Jugoslavije, ko je nacionalno tako v osrednji kot v republiških zvezah komunistov 
začelo prevladovati nad razrednim in povzročilo razcepitev ZKJ. 

Poleg vprašanja strukturnega in političnega razvoja KPJ/ZKJ – KPS/ZKS bo PS v letu 2016 
nadaljevala z raziskovanjem socialističnega parlamentarizma in razmerja med komunistično 
oblastjo in njenimi nasprotniki po letu 1945.  Na podlagi opravljenih raziskav in analiz 
javnega mnenja bo ocenila dojemanje socialistične Jugoslavije pred in tudi po njenem 
razpadu. Za  obdobje po oblikovanju Republike Slovenije bo nadaljevala raziskavo razvoja 
novega večstrankarskega političnega življenja ter varnostnih vprašanj v prvih letih obstoja RS. 
Poleg tega bodo člani programske skupine sodelovali na znanstvenem srečanju Četrt stoletja 
Republike Slovenije – izzivi, dileme, pričakovanja, ki ga v letu 2016 načrtuje INZ. 
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Raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja – SISTORY, vodja 
programa je dr. Mojca Šorn.  

Letni cilji izvajanja programa so: sodelovanje v evropskem konzorciju digitalnih infrastruktur 
DARIAH – ERIC pri vzpostavljanju digitalne raziskovalne infrastrukture za umetnost in 
humanistiko v Evropi, programska in vsebinska nadgraditev spletnega sistema slovenskega 
zgodovinopisja, homogenizacija nacionalne digitalne raziskovalne infrastrukture za 
humanistiko in umetnost (DARIAH-SI) in osveščanje in usposabljanje raziskovalce v smeri 
spoznavanja in uporabe novih tehnologij in metodologij v e-humanistiki ter izkoriščanja 
njihovih možnosti. 

Evropska mreža za humanistiko in umetnosti – DARIAH ter nacionalna digitalna 
infrastruktura za humanistiko in umetnost in njen portal - DARIAH-SI bo v partnerstvu z IP 
ZRS SAZU še naprej nosilec nacionalne digitalne infrastrukture za humanistiko in umetnost 
(DARIAH-SI) in kot tak participiral v evropsko mrežo DARIAH, katere cilj je vzpostaviti 
digitalno raziskovalno infrastrukturo za umetnost in humanistiko v Evropi. V tem okviru bo 
zlasti bogatil diskurz o digitalni humanistiki in kulturi odprtih podatkov, spremljal in usklajeval 
potrebe in interese slovenske digitalne humanistične skupnosti in homogeniziral nacionalno 
digitalno humanistiko. Zato bo vzdrževal in vsebinsko popolnjeval portal DARIAH-SI, 
vzpostavil repozitorij za sekundarna gradiva in raziskovalne podatke, adaptiral spletišča SI-
DIH (iskalnik po slovenskih humanističnih vsebinah) in razvijal nova programska orodja 
oziroma prilagajal obstoječe sisteme glede na specifične zahteve. 

Sodeloval bo z nacionalnima raziskovalnima infrastrukturama s področja humanistike in 
družboslovja CLARIN in CEESDA na področju novih znanj v digitalnem raziskovalnem okolju. 
Predvidena je sodelovanje pri organizaciji konference Jezikovne tehnologije in digitalna 
humanistika, implementacija jezikovnih tehnologij v proučevanje historičnih besedil ter na 
področju pretvorb in dolgotrajne hrambe popisov prebivalstva v skladu z mednarodnimi in 
slovenskimi statističnimi standardi. 

V DARIAH bo skupina aktivno sodelovala tako na srečanjih kot v virtualnih kompetenčnih 
centrih, v delovni skupini DIMPO (Digital Methods and Practices Observatory), ki je zadolžena 
za raziskave raziskovalnih praks v digitalnem okolju in pri izdelavi DARIAH taksonomije 
raziskovalnih praks v digitalni humanistiki 

Spletni portal Zgodovina Slovenije – SIstory:  

Načrtuje se nadaljnja vsebinska nadgradnja portala z digitalizacijo in spletno objavo 
relevantnih in frekventnih vsebin s področja slovenskega zgodovinopisja, urejanje 
avtorskopravnih vidikov za spletno objavo, standardizacija gradiv in metapodatkovna 
inventarizacija, pretvorba izbranih besedil v računalniško berljiv zapis, obdelava z 
označevalnimi jeziki in ustvarjanje novih vsebin v digitalnem mediju. Člani infrastrukturne 
skupine bodo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci skrbeli za prenos gradiv v aplikacijo za 
dolgoročno arhiviranje datotek Archivematica. Ta bo do konca leta 2016 urejena po 
Smernicah za zajem, dolgotrajno ohranjevanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni 
obliki.  
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Programska in tehnološka nadgradnja bo potekala v smeri kompatibilnosti z nacionalnimi in 
evropskimi sistemi, koristnosti in ekonomičnosti za raziskovalce ter uporabnosti za financerje, 
v skladu s potrebami raziskovalne politike: implementacija novih relacijskih SQL baz (SICI); 
izvedba projekta vzpostavitve handle unikatnega identifikatorja za portal SIstory. Programska 
nadgradnja SIstory.si (verzija 3.0) se bo zaključila z vzpostavitvijo programske arhitekture z 
mikro storitvami za komuniciranje z odjemalci, izgradnjo repozitorijev po standardih OAIS in 
Data Seal of Approval in objavo programskih kod novo razvitih orodij v sistemu GitHub, kjer 
bodo na voljo javnosti pod odprtokodno licenco. 

Tehnološka nadgradnja in vzdrževanje sistema bo zadevalo povečanje kapacitet diskovnih 
polj, vzpostavitev kapacitet za arhiviranje z oddaljene lokacije, skrb za virtualno gostovanje 
strežnika za redundanco oziroma za dnevni backup vseh podatkov in vzdrževanje 
aplikativnega požarnega zidu. 

Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931: pridobitev skeniranih popisov, ki jih hrani 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, ureditev in dopolnitev metapodatkov, ureditev in dopolnitev 
podatkov o enotah, izdelava programov za pretvorbo metapodatkov v formate, primerne za 
uvoz v modul popisi prebivalstva in publikacije SIstory ureditev dolgoročne hrambe v 
Archivematici. Prednostno bodo obdelani in transkribirani popisi Ljubljane, ki bodo služili kot 
vzorčni primer strokovno-znanstvene obdelave in izdelave longitudinalnega primera. 

Sejni zapisi izvršnih in zakonodajnih teles, Slovenija: Izdelani bodo dodatni programi za 
pretvorbo prvotnih HTML in DOCX formatov v TEI. 

Politično-strankarsko življenje na Slovenskem do osamosvojitve: delo na znanstvenem 
aparatu za (spletno) objavo zbornika Programi slovenskih političnih organizacij 1890–1918. 

Kranjski deželni zbor 1861-1918: sklop bo dopolnjen z digitaliziranimi objavami stenografskih 
zapisnikov zasedanj deželnega zbora. 

Zgod(b)oved: oblikovanje sklopa Prehrana na Slovenskem. 

Baza Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju RS med 2. svetovno vojno in neposredno 
po njej: Baza bo dopolnjena v sodelovanju z uporabniki in izdelana celovita analiza zbranih 
podatkov za tematsko študijo. 

Slovenski indeks citiranosti (SICI): implementacija v skladu z vzpostavitvenim dokumentom 
Načrt izgradnje in delovanja (2014) in testiranje, čiščenje podatkov in njihova priprava za 
povezovanje iz stare v novo bazo citatov, pretvorba metapodatkov v XML  po shemi, primerni 
za uvoz v SICI, izdelava XSLT stilov za ekstrakcijo metapodatkov iz seznamov citirane 
literature s pomočjo regularnih izrazov. 

Vojaške žrtve 1. svetovne vojne na Slovenskem: popolnjevanje baze, izdelava pripomočkov, 
kodiranje krajevnih repertorijev. 

 

Raziskovalne dejavnosti financirane iz tržne dejavnosti Inštitut v letu 2016 ne 
načrtuje. 
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b) Načrt investicij za leto 2016 
 

• nabava računalniške in specializirane programske opreme za inštitut in infrastrukturni 
program SIstory; v specifikaciji predvidene opreme so: server, 3 namizni računalniki s 
potrebno opremo, 4 prenosni računalniki, 

• nabava knjižnih polic za dodatno skladišče knjižnice INZ. 

Viri sredstev so sredstva amortizacije in namenska sredstva infrastrukturnih obveznosti. 

 

Preglednica: Načrt investicij za leto 2016 

Oprema  Namen opreme Vrednost 
opreme 

Viri sredstev Področje 
opravljanja 
dejavnosti 

Računalniška 
oprema 

dopolnitev računalniške 
opreme INZ in Portala 
Slovensko zgodovinopisje 

           
19.000,00 €  

proračun RS - 
namenska 
sredstva ARRS 

javna služba 

Pohištvo dokup pisarniškega 
pohištva za poslovne 
prostore raziskovalcev in 
knjižnice 

           
2.000,00 €  

proračun RS - 
namenska 
sredstva ARRS 

javna služba 

Klimatska 
naprava 

izboljšanje delovnih 
pogojev  

            
4.000,00 €  

proračun RS - 
namenska 
sredstva ARRS 

javna služba 

Knjižne police Dokup za opremo 
dodatnega skladišča  

           
4.000,00 €  

proračun RS - 
namenska 
sredstva ARRS 

javna služba 

Druga 
pisarniška 
oprema 

drobni inventar             
1.500,00 €  

proračun RS - 
namenska 
sredstva ARRS 

javna služba 

Skupaj  
načrtovana nabava opreme v 2016: 

           
30.500,00 €  

    

 

 

c) Investicijsko vzdrževanje 
 

Prednostna je obnova dodatnega prostora knjižnice v pritličnih prostorih (pleskanje) in dela 
poslovnih prostorov v 2. nadstropju stavbe Kazina (pleskanje). Med viri investicijskega 
vzdrževanja je edini namenski vir postavka za investicijsko vzdrževanje v okviru 
infrastrukturnih obveznosti inštituta. 
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Preglednica: Načrt investicijskega vzdrževanja za leto 2016 

Investicijsko 
vzdrževanje 

Opis vzdrževanja  Vrednost 
projekta 

Viri sredstev Področje 
opravljanja 
dejavnosti 

Vzdrževanje 
poslovnih 
prostorov 

pleskanje pisarn          3.000,00 €  proračun RS - 
namenska 
sredstva ARRS   

javna služba 

Skupaj  
načrtovana vzdrževalna dela: 

       
3.000,00 €  

    

 

d) Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
 

Dolgoročni cilj Inštituta za novejšo zgodovino pri ravnanju s stvarnim premoženjem je 
zagotavljati primerne prostore za kakovostno izvajanje dejavnosti. Glede na nove razmere, ki 
so nastale po prenosu stavbe Kazina v last Univerze v Ljubljani, je Inštitut za novejšo 
zgodovino primoran načrtovati pridobitev drugih primernih poslovnih prostorov v Ljubljani. 
Glede na srednjeročno ohranitev poslovnih prostorov (do leta 2020 ali do 2025) pa je njegov 
cilj tudi vzdrževanje poslovnih prostorov na lokaciji v stavbi Kazina, Kongresni trg 1, 
Ljubljana. 

 

Lastni prostori in zemljišča 

Inštitut za novejšo zgodovino nima v lasti stavb in zemljišč. Stavba Kazina, v kateri ima 
inštitut poslovne prostore, je v lasti Univerze v Ljubljani  in jo upravlja Akademija za glasbo 
UL. Poslovni prostori inštituta na lokaciji Kongresni trg 1 obsegajo 1358,23 m2.  
 
Preglednica: Lastni prostori in zemljišča 

Vrsta prostora 
oz. zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v m2 

Dejavnost 

Stanovanje Ulica Molniške 
čete 11, Ljubljana 

1453/1, 1453/2 30,24 m2 Oddaja v najem 
delavcem 

Inštitut za novejšo zgodovino ima v lasti etažno stanovanjsko enoto, ki jo oddaja enemu od 
delavcev, ki stanujejo izven dosega dnevne migracije. 
 

Preglednica: Najem prostorov in zemljišč 

Vrsta prostora 
oz. zemljišča 

Lokacija Parcelna 
številka 

Bruto etažna 
površina v 
m2 

Dejavnost  Obdobje 

/ / / / / / 
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Inštitut za novejšo zgodovino v letu 2016 ne bo 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 Ulica Molniške 
čete 11, 
Ljubljana 

1453/1, 
1453/2 

30,24 m2 Oddaja v 
najem  

1. 4. 2015-31. 
3. 2018 

 

Inštitut za novejšo zgodovino bo v letu 2016 stanovanje, last Inštituta za novejšo zgodovino, 
oddajal v najem delavcu inštituta. Najemna pogodba z zdajšnjim najemojemalcem bo potekla 
31. 3. 2018. Postopek oddaje službenega stanovanja v najem je bil izveden v skladu s 
pravilnikom o oddaji službenega stanovanja v obliki internega razpisa. Najemnina se določa v 
skladu s podobnimi stanovanjskimi prostori, primerljivo z garsonjero v Domu podiplomcev. 

 
 
 
Priloge po Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14): 
 
 
Obrazec št 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja  
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 
Zap. številka Vrsta 

nepremičnine 
Samoupravna 
lokalna 
skupnost 

Okvirna 
velikost 

Predvidena 
sredstva v EUR 

/ / / / / 
 
 
Obrazec št. 2: Načrt razpolaganja z zemljišči 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 
Zap. številka Samoupravna 

lokalna 
skupnost 

Katastrska 
občina in šifra 
katastrske 
občine 

Parcelna 
številka 

Kvadratura Posplošena 
tržna oz. 
orientacijska 
vrednost 
nepremičnine 

/ / / / / / 
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Obrazec št 2a: Načrt razpolaganja s stavbami ali deli stavb 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 
 
Zap. 
številka 

Samoupravna 
lokalna 
skupnost 

Naslov ID 
oznaka 

Kvadratura Posplošena 
tržna oz. 
orientacijska 
vrednost 
nepremičnine 

/ / / / / / 
 
 
Obrazec št 2b: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 
Zap. 
številka 

Samouprav
na lokalna 
skupnost 

Katastr
ska 
občina 
in šifra 
katastr
ske 
občine 

Parcelna 
številka 

Velikost 
parcele 

Naslov ID 
oznaka 
dela 
stavbe 

Velikost 
dela 
stavbe 

Posplošena 
tržna oz. 
orientacijska 
vrednost 
nepremičnine 

/ / / / / / / / / 
 
 
 
Obrazec št. 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 
Zap. številka Vrsta premičnega 

premoženja 
Količina Predvidena 

sredstva v EUR 
1 strežnik 1 15.000  

 
Inštitut bo v letu 2016 nabavljal informacijsko opremo. Vrednost strežnika je ocenjena na 
15.000 EUR. 
 
 
 
Obrazec št. 4: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem 
 
Upravljavec: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
 
Zap. številka Vrsta premičnega 

premoženja 
Količina Orientacijska 

vrednost v EUR 
/ / / / 
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1.7. KRATKO POROČILO – OCENA O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 
INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO ZA LETO 2015 

 

a)  Opis ocene pomembnih vplivov na poslovanje  
 

Na poslovanje inštituta so najbolj vplivali javnofinančni okviri. Višina sredstev za raziskovalno 
dejavnost se je glede na raven prejšnjega leta povečala za 3 %. Ker predstavljajo sredstva 
pridobljena iz proračuna Republike Slovenije tako rekoč vse prihodke inštituta (99,8 %), 
vsako gibanje sredstev na postavki za raziskovalno dejavnost posredno ali neposredno vpliva 
na poslovanje Inštituta. 

Poslovanje zavoda je bilo v letu 2015 pozitivno in stabilno. Tekoči prihodki zavoda so se 
glede na raven prejšnjega leta povečali, stanje pa se je še izboljšalo s porabo kratkoročnih 
rezervacij in prenesenih sredstev. Glede na strukturo prejetih sredstev je število zaposlenih 
raziskovalcev na dan 31. 12. 2015 ostalo enako kot na dan 31. 12. 2014, preračunano število 
zaposlenih raziskovalcev na dan 31. 12. 2015 pa se je povečalo za 0,5. Inštitut ni 
nadomeščal tistih, ki jim je prenehalo delovno razmerje v skladu z ZUJF, niti ni zaposloval 
mladih raziskovalcev, ki so zaključili usposabljanje in bili člani njegove raziskovalne skupine. 
Po več letih je inštitut pridobil mladega raziskovalca. Razpis ARRS za projektna sredstva se je 
v letu 2015 spet zamaknil, tako da se na njem pridobljeni projekti v letu 2015 še niso začeli 
financirati. Inštitut je sicer pridobil dva projekta, vendar partnerska deleža - po manj kot 20 % 
sredstev – kar pa ne bo omogočalo novih zaposlitev v letu 2016. Trem raziskovalcem je bila 
v začetku leta ponujena zaposlitev za manj kot poln delovni čas, sprva za 53 %, nato za 75 % 
polne zaposlitve. Programsko financiranje, ki predstavlja javno službo v raziskovalni 
dejavnosti, predstavlja po stanju 31. 12. 2015 84,4 % potrebnih sredstev za polno 
zaposlenost raziskovalne skupine inštituta. Zmanjšanje deleža projektnih sredstev 
srednjeročno slabi raziskovalno skupino, saj oži njeno širino raziskovanja.  

V letu 2015 je inštitut uspeval obdržati strukturna pomanjkanja pridobljenih sredstev iz 
raziskovalne dejavnosti na obvladljivi ravni. Primanjkljaj sredstev za raziskovalno dejavnost, 
ki izvira iz nepolne pokritosti raziskovalnih ur zaposlenih raziskovalcev do dovoljenega 
maksimuma 1700 ur na raziskovalca, se je zmanjšal na 1,7 %. Pač pa se izkazuje problem 
zagotavljanja sredstev za delovanje inštituta, saj se sredstva za infrastrukturne obveznosti, 
od koder financira upravo in stroške delovanja inštituta, zmanjšujejo (v 2015 za 13.316 EUR) 
in bo mogoče fiksne stroške pokriti le z zajemanjem dela materialnih stroškov (do 15 %) 
programskih in projektnih sredstev. Kljub redukcijam plačilnih razredov in stroškov iz dela, ki 
jih je uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ, se stroški iz dela (potni stroški, prehrana 
med delom, premije, odpravnine) le malo zmanjšujejo in presegajo namensko dodeljena 
sredstva. 

Inštitut je v letu 2015 vodil politiko racionalne rabe materiala in storitev za izvedbo 
raziskovalnih programov in projektov ter infrastrukturnega programa, kot tudi za delovanje 
inštituta. Stroški so se v primerjavi z letom 2014 povečali, predvsem zaradi obsežnejših 
investicij v nabavo opreme ter nujnega investicijskega vzdrževanja. Ocenjujemo, da takšen 
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nivo stroškov še omogoča normalno delovanje zavoda, vključno s polno in kvalitetno izvedbo 
programov in projektov. 

 

b) Kratek povzetek ocene realiziranih ciljev 
 

Splošni cilji 

Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2015 dosegel zastavljene strokovne cilje. Inštitut je 
povečal število objav in kvalitetnih objav izdelanih v okviru raziskovalnih projektov in 
programov, prvo za desetino, drugo za petino. Letna bibliografija Inštituta šteje 250 
bibliografskih enot. Sodelavci inštituta so objavili 4 znanstvene monografije, 28 izvirnih in 
preglednih znanstvenih člankov, 29 delov ali poglavij v znanstvenih monografijah ter 2 
objavljeni predavanji na znanstvenih konferencah. Na znanstvenih in strokovnih konferencah 
v Sloveniji in tujini so sodelovali z 59 referati in drugimi prispevki. 

Med izrazito družbeno-promocijskimi rezultati raziskovalnega dela inštituta je prevladovalo 
nastopanje številnih sodelavcev v medijih (nastopi na več televizijskih in radijskih postajah, v 
časnikih in časopisih) in javnosti (predstavitve, predavanja) za promocijo znanstvenih in 
strokovnih dosežkov s področja novejše zgodovine. Inštitut je pripravil tudi posebno 
promocijsko prireditev v Beogradu. V letu 2015 je inštitut na več ravneh sodeloval v medijsko 
zgoščenem obeleževanju konca druge svetovne vojne. 

Infrastrukturni program Slovensko zgodovinopisje – Sistory, ki je strokovni in drugim 
javnostim dostopen v obliki spletnega portala, je v letu 2015 nadaljeval politiko bogatitve 
vsebin, ki so pomembne za znanstveno raziskovanje v zgodovinopisju, izvedel nadgradnjo 
portala, nadaljeval je obsežen podprojekt demografskih podatkov o slovenskih mestih, 
uvedel modul z žrtvami druge svetovne vojne in neposredno po njej, ter programov 
slovenskih političnih strank. Število obiskovalcev portala in obseg pregledovanega gradiva se 
iz leta v leto povečujeta. Knjižnica je poleg poslovanja s strankami, ki je na ravni 
dolgoletnega povprečja, opravila vnos vseh bibliografskih enot sodelavcev inštituta.  

Inštitut za novejšo zgodovino je, kljub pomanjkanju strokovnega kadra, ki bi podpiral vedno 
bolj zahtevno iskanje in prijavljanje na raziskovalne in strokovne projekte, nadaljeval 
prizadevanja za pridobitev projektov. Kandidiral je na več razpisih za pridobitev raziskovalnih 
sredstev s 7 prijavami projektov. Zastavljen načrt pridobivanja raziskovalnih projektov je bil 
le delno uresničen. Pridobljena sta bila partnerska deleža pri izvajanju dveh temeljnih 
raziskovalnih projektih ARRS. 

Uprava je, kljub kadrovski maloštevilnosti (3 delavci in 3 delavci v knjižnici), s sodelovanjem 
zunanjih pogodbenih sodelavcev za pravno in revizorsko in področje javnega naročanja, 
zagotavljala ustrezno poslovanje inštituta, opravljanje kadrovskih in poslovodnih funkcij ter 
izvajanja investicijsko-vzdrževalnih del. 
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c) Kratek opis ocene realiziranih investicij in investicijskega vzdrževanja 
 

V letu 2015 je Inštitut izvedel nakup računalniške in druge raziskovalne opreme potrebne za 
delovanje raziskovalne skupine in posebej infrastrukturnega projekta (server, razširitev 
diskovnih kapacitet, osebni in prenosni računalniki). Prav tako je izvedel temeljito obnovo 
prostorov knjižnice, zamenjal knjižnične police. Sredstva so bila zagotovljena deloma iz 
sredstev amortizacije v sklopu cene raziskovalne ure in deloma iz sredstev za investicijsko 
vzdrževanje v infrastrukturnih obveznostih.  

 

d) Kratek opis ocene kadrovskega poročila z navedbo števila zaposlenih, 
novih zaposlitev in prenehanj delovnih razmerij 
 

V letu 2015 se je število zaposlenih, predvsem raziskovalcev, zmanjševalo šesto leto zapored, 
vendar le po preračunanem številu. V letu 2015 je inštitut zaposlovanje prilagodil 
razpoložljivim sredstvom za raziskovalno dejavnost in omejitvenim ukrepom za zaposlovanje 
v javnem sektorju, ki so bili predpisani s strani ustanovitelja in MIZŠ. Na dan 1. 1. 2015 je 
bilo zaposlenih 25 delavcev, na dan 31. 12. 2015 prav tako 25 delavcev, vendar trije za manj 
kot poln delovni čas. 3 delavci so bili zaposleni za določen čas. En delavec je dosegel višji 
znanstveni naziv in bil na podlagi tega premeščen na nazivu ustrezno delovno mesto. 

 

e) Kratek opis ocene doseženih finančnih rezultatov s poudarkom na 
načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in po vrstah 
dejavnosti 
 

Inštitut za novejšo zgodovino je v poslovnem letu 2015 posloval pozitivno pri izvajanju javne 
službe in tržne dejavnosti. 

Prihodki 

Tekoči prihodki iz raziskovalne dejavnosti so se v letu 2015 po načelu denarnega toka 
povečali za 3 %. Celotni prihodki so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 3 %. V 
primerjavi s finančnim načrtom za leto 2015 je bila realizacija celotnih prihodkov za 5 % 
manjša.  

Infrastrukturne (ustanoviteljske) obveznosti inštitutu, ki jih dodeljuje ARRS javnim 
raziskovalnim zavodom, so znašale 324.151 EUR, kar je bilo 13.316 EUR manj kot leta 2014. 
Pogodbena sredstva obeh raziskovalnih programov so bila realizirana v višini 449.148 EUR. 
Prihodki iz izvajanja temeljnih projektov ARRS so se zmanjšali na 114.419 EUR, kar je za 24 % 
manj kot leta 2014. Prav tako so se zaradi zaključevanja usposabljanja mladih raziskovalcev 
zmanjšala namenska sredstva mladih raziskovalcev, saj je bil mladi raziskovalec financiran le 
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3 mesece. Prihodki iz tržne dejavnosti so se v letu 2015 glede na predhodno leto nekoliko 
povečali, a malo vplivajo na poslovni rezultat, saj so majhnega obsega.  

Odhodki 

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

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

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

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

 

f) Kratek opis učinkov ZUJF 
 

Zakon je učinkoval kot dejavnik zmanjšanja stroškov dela, tako tekočih kot tudi z vplivom na  
zgodnejše upokojevanje in s tem posredno tudi na zmanjšanje stroškov dela na Inštitutu. 
Negativni učinki so v dodatnem administriranju, formalnem omejevanju zaposlovanja in 
poslovanja zavoda. Negativni so tudi psihološki učinki zakona.  

V letu 2015 nobenemu delavcu ni prenehala pogodba o zaposlitvi na podlagi 246. člena ZUJF. 
Na dan 31. 12. 2015 je bilo na INZ zaposlenih 25 delavcev, leto poprej prav tako 25. Za 
nameravane zaposlitve oziroma zaposlitve za večji delež zaposlitve za krajši delovni čas je 
predhodno podal soglasja Upravni odbor. 

Pri izvajanju dejavnosti INZ upošteva določila 184. člena ZUJF, ki dovoljuje sklepanje 
avtorskih in podjemnih pogodb ob predhodni odobritvi upravnega odbora INZ. 

Pogodb o izobraževanju inštitut ni sklepal. 

 

1.8. DODATNA POJASNILA 

 

Načrtovana znanstvena posvetovanja in udeležba raziskovalcev INZ na domačih in 
mednarodnih znanstvenih konferencah. 
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Inštitut za leto 2016 načrtuje izvedbo znanstvenega posvetovanja Četrt stoletja (prvo 
posvetovanje o pisanju zgodovine Republike Slovenije), simpozij Starost, mednarodno 
delavnico o rekah kot fantomskih mejah, kot soprireditelj bo organiziral konferenco Jezikovne 
tehnologije in digitalna humanistika, ki jo v Ljubljani pripravljajo CLARIN.SI, DARIAH-SI in 
Slovensko društvo za jezikovne tehnologije, letno zasedanje CSWG 2016 v Ljubljani, posvet o 
odporu leta 1941 in okroglo mizo o dr. Igorju Rosini. 

Za leto 2016 je v načrtu, da se bodo raziskovalci udeležili 25 znanstvenih in strokovnih 
konferenc s 35 referati.  

 

Knjižnica 

V letu 2016 je načrtovano tekoče poslovanje v okviru rednih nalog: izposoja, nabava novih 
knjig, katalogizacija gradiva, vnos bibliografskih enot delavcev inštituta v COBISS. Vodja 
knjižnice bo skupaj s knjižničnim odborom vodil nabavno politiko knjižnice v skladu z 
znanstvenimi in strokovnimi prioritetami ter v okviru finančnih možnosti. Knjižnica INZ si bo 
še nadalje prizadevala za pridobitev statusa specializiranega oziroma osrednjega 
informacijskega centra za zgodovinopisje. Ker je v letu 2016 načrtovana prenova dodatnega 
skladiščnega prostora v pritličju stavbe, bo potrebno dodatno angažiranje sodelavcev pri 
namestitvi, ureditvi, inventuri in katalogizaciji gradiva, ki so ga inštitutu podarili dediči prof. 
dr. Gerharda A. Ritterja v letu 2015. 

 

Mentorstva mladim raziskovalcem 

Dr. Aleš Gabrič bo mentor Maji Lukanc. Obe programski skupini bosta kandidirali za 
pridobitev mentorstva mladim raziskovalcem.  

 

Založba Inštituta za novejšo zgodovino 

Inštitut bo izdajateljsko dejavnost opravljal v okviru Založbe INZ. Založba INZ deluje v okviru 
organizacijske enote Uprava-infrastruktura na podlagi Pravilnika o založniški dejavnosti 
inštituta. Izdajateljsko dejavnost bo vodil odgovorni urednik s pomočjo uredništva. Inštitut 
bo še nadalje izdajal svoje tradicionalne edicije:  

• revijo Prispevke za novejše zgodovino (3 številke v letu 2015),  
• knjižno zbirko Razpoznavanja / Recognitiones (4 monografije), 
• knjižno zbirko Vpogledi (2 monografiji),  
• e-knjigo (1 monografija). 

Izdaja načrtovanih del je odvisna tudi od pridobljenih sredstev ARRS za znanstveni tisk, ki 
subvencionira znanstveno literaturo, in pridobljenih sredstev iz drugih virov (donacij, 
sozaložništev). 
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Upravljanje in vodenje Inštituta za novejšo zgodovino 

V skladu s statutom in ostalimi pravnimi akti inštitut vodita Upravni odbor in direktor inštituta. 

Upravni odbor deluje v sestavi: predsednica dr. Petra Svoljšak, namestnik predsednika dr. 
Aleš Gabrič, člani dr. Blanka Tivadar, mag. Peter Volasko in dr. Kaja Širok. 

Upravni odbor bo v letu 2016 obravnaval poročilo o delu JRZ v letu 2015, program dela in 
finančni načrt za leto 2016, kadrovski načrt ter spremembe in dopolnitve splošnih aktov: 
pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji, pravilnik o imenovanjih v znanstvene nazive, 
pravilnik o računovodstvu. 

Inštitut za novejšo zgodovino vodi z mandatom od 1. 10. 2014 direktor doc. dr. Damijan 
Guštin. 

Predsednik Znanstvenega sveta INZ je dr. Žarko Lazarevič, znanstveni svetnik, člani poleg 
direktorja, ki je član Znanstvenega sveta po položaju, so: dr. Bojan Godeša, znanstveni 
svetnik, dr. Jure Gašparič, višji znanstveni sodelavec in dr. Jurij Perovšek, znanstveni svetnik.  
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2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 
 

 

 

2.1. SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA 

 

a) Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2016 
 

1. del: 

 

 

 

ČLENITEV 
KONTOV

NAZIV KONTA
Oznaka 
za AOP

REALIZACIJA 2014
OCENA REALIZACIJE 

2015
FINANČNI NAČRT 2016

FN 2016 / Ocena 
realizacije 2015

1 2 3 4 5 6 7=6/5

I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)

401 1.295.475 1.322.341 1.167.490 88,29%

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

402 1.293.075 1.318.884 1.164.590 88,30%

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

403 1.270.922 1.305.713 1.158.890 88,76%

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

404 1.270.922 1.305.713 1.158.890 88,76%

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 1.270.922 1.305.713 1.158.890 88,76%

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo 406 -

b. Prejeta sredstva iz ob činskih prora čunov 
(408+409)

407 0 0 0 -

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 -

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 -

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

410 0 0 0 -

del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo 
porabo

411 -

del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
investicije

412 -

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

413 0 0 0 -

del 7403 Prejeta sredstva izjavnih skladov za tekočo porabo 414 -

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 -

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 -

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 -

del 740 e. Prejeta sredstva iz prora čunov iz naslova tujih donacij 418 -

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

419 -
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2. del: 

 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne slu žbe
(421 do 430)

420 22.153 13.171 5.700 43,28%

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

421 6.892 6.605 5.700 86,30%

del 7102 Prejete obresti 422 1.933 17 0,00%

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

423 436 0 -

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 4 6.318 0,00%

72 Kapitalski prihodki 425 12.888 -

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 -

731 Prejete donacije iz tujine 427 -

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 -

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 231 0,00%

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 -

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432 do 436)

431 2.400 3.457 2.900 83,89%

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 2.600 2.600 100,00%

del 7102 Prejete obresti 433 857 300 35,01%

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 2.400 -

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

435 -

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

II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)

437 1.302.528 1.373.697 1.442.752 105,03%

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

438 1.302.220 1.373.322 1.439.852 104,84%

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440 do 446)

439 849.715 765.317 849.863 111,05%

del 4000 Plače in dodatki 440 772.313 681.240 768.156 112,76%

del 4001 Regres za letni dopust 441 5.013 4.654 13.279 285,32%

del 4002 Povračila in nadomestila 442 49.238 46.061 54.824 119,02%

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 8.957 10.187 9.771 95,92%

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.920 1.053 2.100 199,43%

del 4005 Plače za delo nerezidenzov po pogodbi 445 -

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 12.274 22.122 1.733 7,83%

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448 do 452)

447 127.064 107.750 125.681 116,64%

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 63.000 55.890 68.412 122,40%

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 449 55.528 49.097 54.807 111,63%

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 450 470 415 464 111,81%

del 4013 Prispevki za porodniško varstvo 451 783 693 773 111,54%

del 4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na 
podlagi ZKDPZJU

452 7.283 1.655 1.225 74,02%
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3. del: 

 

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454 do 463)

453 282.782 423.024 433.808 102,55%

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 140.903 207.015 213.226 103,00%

del 4021 Posebni material in storitve 455 8.311 20.670 21.290 103,00%

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 26.691 25.069 25.821 103,00%

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 1.851 0 0,00%

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 31.322 33.519 34.525 103,00%

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 44.497 69.871 71.967 103,00%

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 4.322 3.698 3.809 103,00%

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 -

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 -

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 26.736 61.331 63.170 103,00%

403 D. Plačila doma čih obresti 464 -

404 E. Plačila tujih obresti 465 -

410 F. Subvencije 466 -

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 -

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 -

413 I. Drugi teko či doma či transferi 469 12.294 -

J. Investicijski odhodki
(371 do 480)

470 30.365 77.231 30.500 39,49%

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 -

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 -

4202 Nakup opreme 473 30.365 77.231 30.500 39,49%

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 -

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 -

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 -

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 -

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 -

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

479 -

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 -

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

481 308 375 2.900 773,33%

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

482 2.520 -

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

483 -

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

484 308 375 380 101,33%

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

485 0 0 0 -

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

486 7.053 51.356 275.262 535,99%
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b) Načrt računa finančnih terjatev in naložb za leto 2016 
 

 

ČLENITEV 
KONTOV

NAZIV KONTA
Oznaka 
za AOP

REALIZACIJA 
2014

OCENA REALIZACIJE 
2015

FINANČNI NAČRT 2016

FN 2016 / 
Ocena 

realizacije 
2015

1 2 3 4 5 6 7=6/5

750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501 do 511)

500 310 0 0 -

7500
Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in 
zasebnikov

501 310 -

7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov 502 -

7502
Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in 
družb, ki so v lasti države ali občin

503 -

7503 Prejeta vračila danih posojil - od f inančnih institucij 504 -

7504 Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij 505 -

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 -

7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine 507 -

7507 Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu 508 -

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 -

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 -

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 -

440
V. DANA POSOJILA
(513 do 523)

512 0 0 0 -

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 -

4401 Dana posojila javnim skladom 514 -

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

515 -

4403 Dana posojila f inančnim institucijam 516 -

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 -

4405 Dana posojila občinam 518 -

4406 Dana posojila v tujino 519 -

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 -

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 -

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 -

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 -

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

524 310 0 0 -

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

525 0 0 -
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c) Načrt računa financiranja za leto 2016 
 

 

ČLENITEV 
KONTOV

NAZIV KONTA
Oznaka 
za AOP

REALIZACIJA 
2014

OCENA REALIZACIJE 
2015

FINANČNI NAČRT 2016
FN 2016 / 

Ocena 
realizacije 2015

1 2 3 4 5 6 7=6/5

50
VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559)

550 0 0 0 -

500
 Domače zadolževanje
(552 do 558)

551 0 0 0 -

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 -

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 553 -

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 -

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 -

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 -

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 -

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 -

501 Zadolževanje v tujini 559 -

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)

560 0 0 0 -

550
Odplačila doma čega dolga
(562 do 568)

561 0 0 0 -

5501 Odplačila dolga poslovnim bankam 562 -

5502 Odplačila dolga drugim f inančnim institucijam 563 -

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu 564 -

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 565 -

del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 566 -

del 5503 Odplačila dolga drugim javnim skladom 567 -

del 5503 Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem 568 -

551 Odplačila dolga v tujino 569 -

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)

570 0 0 0 -

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)

571 0 0 0 -

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RA ČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)

572 -

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RA ČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)

573 6.743 51.356 275.262 535,99%
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d) Načrt prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka 
za leto 2016 

 

 

  

ČLENITEV 
KONTOV

NAZIV KONTA
Oznaka za 

AOP
REALIZACIJA 

2014

OCENA 
REALIZACIJE 

2015

FINANČNI NAČRT 
2016

FN 2016 / 
Ocena 

realizacije 
2015

1 2 3 4 5 6 7=6/5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-
863+864)

860 1.232.699 1.273.430 1.413.457 111,00%

760
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV

861 1.232.699 1.273.430 1.413.457 111,00%

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

862 -

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

863 -

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 864 -

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 2.639 7 0 0,00%
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 4 1 0 0,00%

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI (868+869)

867 50 0 0 -

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OS 868 -

del 764
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI

869 50 0 0 -

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 1.235.392 1.273.438 1.413.457 111,00%
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV (872+873+874)

871 237.496 351.370 371.715 105,79%

del 466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

872 -

460 STROŠKI MATERIALA 873 21.914 24.715 25.447 102,96%
461 STROŠKI STORITEV 874 215.582 326.655 346.268 106,00%

F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 914.492 863.727 981.596 113,65%

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 728.241 692.525 785.244 113,39%

del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV

877 111.959 109.195 125.296 114,75%

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 74.292 62.007 71.056 114,59%
462 G) AMORTIZACIJA 879 34.646 51.887 55.000 106,00%
463 H) REZERVACIJE 880 40.000 0 0 -
 465 J)  DRUGI STROŠKI 881 5.137 5.470 5.137 93,91%
467 K) FINANČNI ODHODKI 882 537 -

468,00 L) DRUGI ODHODKI 883 -
M ) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI (885+886)

884 0 0 0 -

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 -

del 469
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
ODHODKI

886 -

N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884)

887
1.232.308 1.272.454 1.413.448

111,08%

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 3.084 984 9 0,91%
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889 0 0 0 -

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0 -
Presežek prihodkov obra čunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka (888-890)

891
3.084 984 9

0,91%

Presežek odhodkov obra čunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka (889+890)

892
0 0 0

-

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja

893 0 0 0 -

Povpre čno število zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v obra čunskem obdobju (celo 
število)

894 24 23 25 108,70%

Število mesecev poslovanja 895 12 12 12 100,00%
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e) Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2016 po vrstah dejavnosti po 
načelu nastanka poslovnega dogodka  

 

1. del:  

 

 

 

ČLENITEV 
KONTOV

NAZIV KONTA
Oznaka 
za AOP

Realizacija 
2014 Javna 

služba

Realizacija 
2014 trg 

Ocena 
realizacije 
2015 Javna 

služba

Ocena 
realizacije 
2015 trg 

FINANČNI 
NAČRT
 Javna 
služba 
2016

FINANČNI 
NAČRT

 Trg 2016

FN 16 JS / 
Ocena 

realizacije 
15 JS

FN 16 Trg / 
Ocena 

realizacije 
15 Trg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8/6 11=9/7

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

660
1.230.299 2.400 1.270.110 3.320 1.410.857 2.600

111,08% 78,31%

760
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV 
IN STORITEV

661
1.230.299 2.400 1.270.110 3.320 1.410.857 2.600

111,08% 78,31%

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

662 - -

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

663 - -

761
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN 
BLAGA

664 - -

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 2.305 334 7 0,00% -

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 4 1 0,00% -

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI (668+669)

667
50 0 0 0 0 0

- -

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OS 668 - -

del 764
DRUGI PREVREDNOTEVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI

669
50

- -

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

670
1.232.658 2.734 1.270.118 3.320 1.410.857 2.600

111,08% 78,31%

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

671
237.191 305 351.046 324 371.383 332

105,79% 102,47%

del 466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

672 - -

460 STROŠKI MATERIALA 673 21.914 24.715 25.447 0 102,96% -

461 STROŠKI STORITEV 674 215.277 305 326.331 324 345.936 332 106,01% 102,47%

 F) STROŠKI DELA (676+677+678) 675 914.492 0 862.627 1.100 980.098 1.497 113,62% 136,09%

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 728.241 692.525 785.244 0 113,39% -

del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV

677
111.959 109.195 125.296 0

114,75% -

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 74.292 60.907 1.100 69.558 1.497 114,20% 136,09%

462 G) AMORTIZACIJA 679 33.875 771 51.116 771 54.229 771 106,09% 100,00%

463 H) REZERVACIJE 680 40.000 0 0 - -

del 465 J) DRUGI STROŠKI 681 5.137 4.849 621 5.137 0 105,94% 0,00%

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 537 10 0 - -

L) DRUGI ODHODKI 683 - -

M) PREVREDDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI (685+686)

684
0 0 0 0 0 0

- -

del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV

685 - -

del 469
OSTALI PREVREDNOTEVALNI 
POSLOVNI ODHODKI

686 - -

N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684
)

687
1.231.232 1.076 1.269.638 2.816 1.410.857 2.600

111,12% 92,33%

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 688

1.426 1.658 480 504 0 0

0,00% 0,00%

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 689 0 0 0 0 0 0 - -
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2. del: 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 

 

a) Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih 
sredstev za leto 2016 

 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 so upoštevana naslednja izhodišča:  

• Letni indeks cen življenjskih potrebščin, objava Statističnega urada RS, objavljen 30. 
12. 2015, ki znaša -0,5 %, 

• Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnosti RS (Ur. l. RS št. 45/92, 50/92 – popr., 
5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97 - ZDMPNU, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – 
ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 - popr., 43/06 – ZKolP, 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 in 106/15), 

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

• UMAR Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2016 (2,3 %), načrtovana inflacija za 
leto 2016 (1,2 % - povprečje leta) 
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/jesenska_napoved_2015/J
NGG2015-splet1.pdf , 

• Zakon o izvrševanju proračunov RS Slovenije za leti 2016 in 2017 - ZIPRS1617 (Ur. l. 
RS št. 96/15), 

ČLENITEV 
KONTOV

NAZIV KONTA
Oznaka 
za AOP

Realizacija 
2014 Javna 

služba

Realizacija 
2014 trg 

Ocena 
realizacije 
2015 Javna 

služba

Ocena 
realizacije 
2015 trg 

FINANČNI 
NAČRT
 Javna 
služba 
2016

FINANČNI 
NAČRT

 Trg 2016

FN 16 JS / 
Ocena 

realizacije 
15 JS

FN 16 Trg / 
Ocena 

realizacije 
15 Trg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8/6 11=9/7

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 - -

del 80

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

691

1.426 1.658 480 504 0 0

0,00% 0,00%

del 80

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

692

0 0 0 0 0 0

- -

Presežek prihodkov iz prejšnjih 
let, namenejen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja

693 - -
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• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 
2015 - ZUPPJS15 (Ur. l. RS 95/2014), 

• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih 
ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Ur. l. RS 90/15), 

• Izhodišča MIZŠ: Tekoči transferi posrednim proračunskim uporabnikom (na podlagi 
49. člena zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017) za Inštitut za novejšo 
zgodovino z dne 15. 1. 2016 (prejeto 27. 1. 2016). 

 

Načrt prihodkov temelji na: 

• sklenjenih pogodbah o izvajanju raziskovalnih programov in projektov, 

• predvidevanju o višini dodeljenih sredstev ustanoviteljskih obveznosti in sredstev za 
materialne stroške infrastrukturnega programa,  

• pogodbi o izvajanju infrastrukturnega programa (višina sredstev za materialne stroške 
še ni znana), 

• pridobljenih projektih na razpisu ARRS, 

• predvidenem pridobljenem usposabljanju mladega raziskovalca na razpisu ARRS, 
katerega začetek financiranja bo 1. 10. 2016, 

• predvidenih razpisih za sofinanciranje izdajanja znanstvene periodike in monografij, 

• pričakovanih sredstvih projektov iz drugih virov in prihodkov tržne dejavnosti.  

 

Načrt odhodkov temelji na: 

• oceni stroškov izvajanja raziskovalnih programov in projektov, 

• oceni stroškov izvajanja infrastrukturnega programa, 

• oceni stroškov materiala in storitev za delovanje Inštituta za novejšo zgodovino, 

• oceni stroškov dela za leto 2016, ob upoštevanju izhodišč MIZŠ Tekoči transferi 
posrednim proračunskim uporabnikom (na podlagi 48. člena Zakona o izvrševanju 
proračunov RS za leti 2016 in 2017) z dne 15. 1. 2016, 

• oceni stroškov investicijskega vzdrževanja. Načrt opreme in investicij temelji na 
seznamu prioritetnih potreb za zagotavljanje opremljenosti delovnega okolja in delovnih 
prostorov. 

 

V finančnem načrtu so vključeni in pojasnjeni naslednji ciljno opredeljeni finančni kazalci: 
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• Načrtovano povečanje prihodkov (obračunsko, skupno za javno službo in izvajanje 
dejavnosti na trgu) za 11 % glede na realizacijo leta 2015. 

• Načrtovano povečanje odhodkov (obračunsko, skupno za javno službo in izvajanje 
dejavnosti na trgu) za 11 % glede na realizacijo v letu 2015. 

• Načrtovano razmerje prihodkov javna služba / tržna dejavnost za leto 2016:   

99,8 % : 0,2 %  

Finančni načrt zavoda je pripravljen realno, vključuje znane pogoje gospodarjenja v februarju 
2016 in temelji na ciljih, ki so opredeljeni v programu dela zavoda, strateških usmeritvah in 
tekoči poslovni politiki. 

 

Sredstva za plače: Stroški za plače so načrtovani na podlagi ocen in podatkov, znanih na dan 
1. 2. 2016 in so v skladu z izdanimi izhodišči MIZŠ Tekoči transferji posrednim proračunskim 
uporabnikom z dne 15. 1. 2016, tako da tekoči transferji, razporejeni za plače ne presegajo 
975.543,10 EUR.  

Skupna masa načrtovanih sredstev za plače, prispevke in ostale stroške dela znaša 
975.543,10 EUR in se bo v letu 2016 glede na leto 2015 povečala za 11 % (po načelu 
denarnega toka). 

Z ZUPPJS16 (2. člen) je bila kot osnova za določitev osnovnih plač tudi za obdobje do 31. 
avgusta 2016 določena plačna lestvica, ki je veljala od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2015 (plačna 
lestvica iz prvega odstavka 44. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. S 1. 
septembrom 2016 se ponovno uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, 
kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v 
nadaljevanju ZUJF)). Podaljšana uporaba znižane plačne lestvice je bila dogovorjena tudi z 
Aneksom št. 8 h KPJS (2. člen). 

Z ZUPPJS16 določene nižje osnove za določitev osnovnih plač ne pomenijo usklajevanja 
vrednosti plačnih razredov po 5. členu ZSPJS (3. člen ZUPPJS16) in ne usklajevanja z rastjo 
cen življenjskih stroškov, zato tudi ne vplivajo na višino dodatkov k osnovni plači, ki so 
določeni v nominalnih zneskih in se sicer usklajujejo enako, kot osnovne plače. Prav tako 
spremenjena plačna lestvica ne vpliva na višino prejemkov oziroma povračil v zvezi z delom. 
Vrednosti predhodno navedenih dodatkov in prejemkov ter povračil v zvezi z delom se torej 
ne spreminjajo. 

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela: So predvidena za delo, ki 
presega obseg dela predviden s sistemizacijo, so načrtovana na ravni 1,2 % celotne bruto 
mase plač. Za leto 2016 je za ta namen planiranih 9.771 EUR. Izplačevala se bodo skladno z 
ZUPPJS16 (6. člen), ki podaljšuje obdobje omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela tudi v leto 2016. Skladno s 6. členom ZUPPJS16 se lahko za 
izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog 
porabi največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS. 
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Splošna uskladitev osnovnih plač: ZUPPJS16 (4. člen) ukrep neusklajevanja osnovnih plač z 
rastjo cen življenjskih stroškov podaljšuje tudi v leto 2016, in sicer se vrednosti plačnih 
razredov iz plačne lestvice tudi od 1.1.2016 do 31.12.2016 ne uskladijo.  

Sredstva za redno delovno uspešnost:  V letu 2016 niso načrtovana, ker ZUPPJS16 (5. člen) 
podaljšuje obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti in določa, da javni uslužbenci 
tudi do 31.12.2016 niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti. 

Povečanje plač zaradi sprememb uvrstitev nekaterih delovnih mest skupin H in J s 1. 1. 2016 
z Aneksom h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 106/15): 
Povečanje plač ni predvideno, ker na INZ ni sistemiziranih delovnih mest, katerih uvrstitve so 
se z Aneksom h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost spremenile. 

Sredstva za regres za letni dopust na zaposlenega za leto 2016: Regres za letni dopust za 
leto 2016 je urejen v 7. členu ZUPPJS16. Višina regresa je odvisna od plačnega razreda, v 
katerega je uvrščen javni uslužbenec na zadnji dan meseca aprila 2016. Javnim uslužbencem 
in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni: 

– do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eurov; 
– od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 696 eurov; 
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 450 eurov; 
– od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 350 eurov. 

V primerih, ko javni uslužbenec 30.4.2016 še ne bo pridobil pravice do plače v skladu s 
plačnim razredom, v katerega je uvrščen (zamik pravice do plače iz naslova napredovanj v 
višji plačni razred oziroma naziv v letu 2016 (7. člen ZUPPJS15)), je osnova za določitev 
višine regresa za letni dopust plačni razred, v skladu s katerim je javni uslužbenec oziroma 
funkcionar prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2016. 
 

Sredstva za napredovanje in dodatek za delovno dobo zaposlenih: So načrtovana kot 
dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne 
dobe. Sredstva za napredovanje se porabljajo iz istega vira kot sredstva za osnovne plače.  

Sredstva izplačana za jubilejne nagrade: V 9. členu ZUPPJS je omejitev izplačila jubilejne 
nagrade, in sicer pripada jubilejna nagrada javnemu uslužbencu le v primeru, če je za 
posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju. V letu 2016 bo izplačana 1 jubilejna 
nagrada za 20 let delovne dobe v javnem sektorju v višini 433,13 EUR.  

Odpravnine: 0 EUR 

Višina sredstev načrtovanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 
ZUPPJS16 v 10. členu ne glede na določbo 245. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, tudi v letu 2016 dopušča nižji znesek vplačil kolektivnega zavarovanja 
delodajalca za javne uslužbence, kot ga določa Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem 
zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15). Ukrep je začasne 
narave. Skladno z 2. členom Aneksa h KPND znaša minimalna premija kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja: 
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- od 1.1.2016 do 30.6.2016 2,68 evra (10% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi 
minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13; v nadaljevanju Sklep o uskladitvi)), 

- od 1.7.2016 do 31.10.2016 4,02 evra (15% zneska, določenega s Sklepom o 
uskladitvi), 

- od 1.11.2016 do 31.12.2016 8,03 evra (30% zneska, določenega s Sklepom o 
uskladitvi). 

Višina načrtovanega dnevnega nadomestila za prehrano na zaposlenega: V začetku leta 2016 
bo znašala 3,62 EUR. Regres za prehrano se usklajuje. 

Višina povračila stroškov prihoda na delo in odhoda z dela: Obračunava se na podlagi določil 
ZUJF in zajema ceno javnega prevoza in je obračunana na podlagi podpisane izjave 
posameznega javnega uslužbenca.  

Povečanje oz. zmanjšanje izdatkov za blago in storitve (obračunsko): Načrtuje se povečanje 
za 5 %; za javno službo 5 %, za tržno dejavnost 2 % 

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2016 bodo znašali 371.715 EUR, kar 
predstavlja 5 % več kot v letu 2015. 

Delež izdatkov za blago in storitve bo glede na celotne odhodke zavoda znašal 26 %, od tega 
načrtovani delež materialnih stroškov 2 %, delež storitev pa 24 % glede na celotne odhodke.  

Povečanje ali zmanjšanje drugih izdatkov zaposlenim: Ker v letu 2016 načrtujemo le eno 
izplačilo jubilejne nagrade, izplačil odpravnin pa ne, ocenjujemo, da bo skupno izplačilo 
drugih izdatkov zaposlenim v letu 2016 1.733 EUR. 

Višina sredstev za sejnine in povračila stroškov članom upravnega odbora: V letu 2016 se 
predvidevajo stroški sejnin v višini 2.422 EUR; do sejnin so upravičeni tudi člani upravnega 
odbora, ki jih imenuje ustanovitelj, saj je Vlada RS odstopila od prejšnjega stališča, da člani 
UO, ki zastopajo RS, niso upravičeni do sejnin.  

Ključne postavke stroškov materiala in storitev:  

Stroški materiala: stroški strokovne literature, stroški električne energije, stroški materiala za 
čiščenje in higieno. 

Stroški storitev: stroški vzdrževanja računalniške opreme, stroški storitev zunanjih 
sodelavcev, stroški službenih potovanj, stroški oblikovanja in tiska. 
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Amortizacija po vrstah sredstev za leto 2016 (opredmetena in neopredmetena osnovna 
sredstva):  

 

Amortizacija po vrstah dejavnosti (za trg in javno službo): K tržni dejavnosti so šteti prihodki 
od najemnin, prejetih z oddajo službenega stanovanja in prihodki evropskega projekta.   

 

Politike amortiziranja, ki jih uporablja javno raziskovalni zavod in navedba pogostosti 
spreminjanja: Amortiziranje je usklajeno z zakonodajo, posebnih politik glede tega zavod 
nima. 

  

Morebitna druga upoštevana izhodišča: 

Za izračun prihodkov iz javne službe je v ustreznih postavkah upoštevana začasna cena 
raziskovalne ure za leto 2016.  

Prihodki, za katere še ni sklenjenih pogodb, so načrtovani v skladu z načelom previdnosti.  

 

b) Obrazložitev finančnega načrta po izkazih in po postavkah, s 
poudarkom na načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega 
toka in po vrstah dejavnosti 

 

Skupni prihodki po načrtu denarnega toka za 2016 (AOP 401) so za 154.851 EUR oz. 
11,71 % nižji od prihodkov po denarnem toku v letu 2015.  

Prihodki za izvajanje javne službe so namenjeni tekočemu sofinanciranju raziskovalne 
dejavnosti in izvajanju raziskovalnih in infrastrukturnih programov, raziskovalnih projektov, 

vrsta osnovnih sredstev
plan amortizacije 
2016

za izvajanje javne 
službe

za izvajanje prodaje 
blaga in storitev na 
trgu

programska oprema in licence za računalnške programe 15.000,00 €         15.000,00 €         
nepremičnine (stanovanje) 771,00 €              -  €                   771,00 €              
pohištvo 1.629,00 €           1.629,00 €           
ostala pisarniška oprema 300,00 €              300,00 €              
druga računalniška oprema (tiskalniki, monitorji, skenerji, ipd) 800,00 €              800,00 €              
računalniška oprema 25.000,00 €         25.000,00 €         
drobni inventar do 500 EUR (poraba v 1 letu) 1.500,00 €           1.500,00 €           
domača in tuja literatura (knjižnica INZ) 10.000,00 €         10.000,00 €         

55.000,00 €         54.229,00 €         771,00 €              
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programu mladih raziskovalcev, programu raziskovalne infrastrukture, delnemu 
sofinanciranju ustanoviteljskih obveznosti, znanstvenih sestankov in mednarodnemu 
sodelovanju. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (AOP 405) za pokrivanje 
stroškov javne službe so načrtovana na podlagi posredovanih podatkov o denarnem toku 
ARRS (dopis MIZŠ št. 0140-26/2016/5). Dotacije po načrtu za 2016 so v primerjavi z letom 
2015 nižje za 146.823 EUR.  

V oceni drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe (AOP 420) je 
upoštevano bistveno zmanjšanje prilivov iz naslova prodaje knjig, periodičnih publikacij in 
medknjižnične izposoje. Sredstva po načrtu bodo nižja za 7.472 EUR. V preteklem letu so bili 
knjiženi tudi izredni prihodki od sodnih poravnav, ti v načrtu za leto 2016 niso načrtovani.   

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431) zajemajo najemnine za 
službeno stanovanje in prihodke od občasne oddaje sejne sobe. Vse kar je v povezavi s 
stanovanjem (amortizacija, stroški upravljalca in posebni stroški v stanovanju) je razmejeno 
na tržno dejavnost.  

Odhodki za izvajanje javne službe (AOP 438) zajemajo tekoče odhodke, ki so nujni za 
nemoteno delovanje in izvajanje raziskovalne dejavnosti: plače, prispevke delodajalcev za 
socialno varnost, izdatke za materialne stroške in storitve in investicijske odhodke. V 
primerjavi s preteklim letom bodo skupni odhodki višji za 5,2 % višji od skupnih odhodkov 
leta 2015. Gre za posledico porabe rezerviranih sredstev, ki v letu 2016 ne bodo imele 
denarnega toka v prihodkih, saj so denarna sredstva že na bančnem računu. Iz tega naslova 
prihaja tudi do presežka odhodkov nad prihodki (po denarnem toku), saj so bili prilivi 
evidentirani že v preteklih obdobjih. Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim so 
pripravljeni na podlagi kadrovskega načrta za leto 2016. Načrtovani stroški dela po načelu 
denarnega toka bodo za približno 11,7 % višji od realizacije 2015. Stroški so usklajeni z 
napovedanimi stroški dela v okviru tekočega transfera; Vloga za soglasje je bila na MIZŠ 
posredovana 15. 1. 2016. Zaradi zmanjševanja števila zaposlenih v upravi se načrtujejo 
odhodki za nadurno delo in povečan obseg dela (dela in naloge knjigovodje opravljata 2 
zaposlena v upravi). Na stroških dela so nižji edino stroški za odpravnine in jubilejne nagrade, 
vsi ostali stroški pa so sorazmerno s povečanjem števila raziskovalcev višji. Odhodki za plače 
iz naslova tržne dejavnosti so planirani do dovoljenega deleža prilivov s tega naslova.  

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (AOP 453) bodo povsod tam, 
kjer to ne bo vplivalo na kvaliteto izvajanja raziskovalne dejavnosti, racionalno omejeni. 
Nekateri stroški bodo kljub racionalnemu načrtovanju in spremljanju presegali lanske, kar je 
posledica porabe rezervacij preteklih let. V skupni vrednosti bodo celotni izdatki za blago in 
storitve za izvajanje javne službe presegli lanske presegli za 2,5 % oz. 10.784,00 EUR. Na 
podlagi preteklih izkušenj so v nekoliko višjem znesku načrtovani tisti stroški, na katere ni 
mogoče vplivati (stroški čiščenja, hišniških del, elektrike, varovanja, komunalnih storitev). 
Gre za obratovalne stroške, prefakturirane s strani lastnika in upravljavca stavbe; od 1. 10. 
2015 dalje je to Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo. Nižji investicijski odhodki 
(AOP 470) se načrtujejo zaradi zaključene prenove knjižnice, ki je v letu 2015 skupaj z 
nabavo raziskovalne računalniške opreme, omar za knjižnično gradivo in nujnih vzdrževalnih 
del (beljenje, sanacija sten, brušenje parketa v knjižnici) predstavljala kar 56 % višje 
investicijske odhodke od običajnih. V letu 2016 večjih investicijskih odhodkov ne načrtujemo. 
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Prihodki in odhodki načrtovani po načelu nastanka poslovnega dogodka bodo v 
primerjavi z letom 2015 višji za 11 % oz. 140.020 EUR. Načrtovano povečanje bo posledica 
sprostitve rezervacij iz preteklih let, ki bodo predvidoma porabljene v letošnjem letu, deloma 
pa se bodo prenesle v leto 2016. Od skupnih prihodkov rezervacije predstavljajo 11,94 % 
vseh sredstev za delovanje javne službe. Ostali redni prihodki za tekoče leto so planirani v 
enaki višini kot v letu 2015, na nekaterih področjih celo nekoliko nižje. Posebnih finančnih 
prihodkov in izrednih prihodkov  v letu 2016 ni načrtovanih.  

Sorazmerno z višjimi prihodki se višje načrtovani odhodki javne službe. Stroški bodo 
zmanjšani povsod tam, kjer je to mogoče. Stroški dela bodo nastajali v skladu z načrtom, ki 
je bil upoštevan pri oddaji Vloge za soglasje k strošku dela v letu 2016. V primerjavi z letom 
2015 bodo višji za 13,65 % oz. 117.869 EUR, kar je posledica novih zaposlitev in sprostitvi 
napredovanj v letu 2015 s finančnim učinkom povečanja plač v decembru 2015.  

Amortizacija je predvidena v višjem znesku kot leto poprej, kar je posledica amortiziranja 
pretežno računalniške opreme, ki sorazmerno hitro prehaja v stroške. Stroški bodo za 6% 
višji od amortizacije v letu 2015.  Rezervacije stroškov v letu 2016 niso oblikovane, drugi 
stroški, finančni stroški in izredni odhodki pa bodo nižji od realizacije 2015.  

 

 

c) Pojasnilo za prihodke in odhodke s tržne dejavnosti 
 

Med prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so načrtovane najemnine za 
službeno stanovanje in ocenjeni prihodki občasne oddaje sejne sobe. Po ključu za 
ugotavljanje tržne dejavnosti so vsi prihodki projektov, ki jih izvaja inštitut, prihodki javne 
službe. V letu 2016 tržni projekti niso načrtovani, ker prijave na razpis še potekajo. Med 
odhodke tržne dejavnosti je razvrščena amortizacija za stanovanje, nujno tekoče vzdrževanje 
stanovanja in stroški dela do višine vrednosti prihodkov.  

 

 

d) Obrazložitev (z navedbo vzrokov) največjih povečanj oz. znižanj po 
izkazih in znotraj tega po posameznih kontih 

 

Obrazložitve največjih povečanj oz. zmanjšanj po izkazih so pojasnjene v drugih 
računovodskih obrazložitvah finančnega načrta. Konkretno največje odstopanje na kontih pa 
nastaja na kontu obračuna regresa (stroški dela), kar je posledica spremembe pravne 
podlage za izplačilo tega stroška. Drugo večje odstopanje nastaja na odhodkih iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu, kjer je planiran izdatek plač zaposlenim iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu. Pri tem ni mišljeno izplačilo delovne uspešnosti temveč strošek 
pogostitve zaposlenih ob zaključku leta. 
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2.2. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA 

 

Tabela: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2016 po virih in namenih (po denarnem 
toku), v EUR 

 

 

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 

 

Največja odstopanja med prihodki finančnega načrta 2016 v primerjavi z realizacijo v letih 
2014 in 2015 so izkazana na področju financiranja mladih raziskovalcev. V omenjenih letih so 
bila sredstva pridobljena zgolj za zaključek usposabljanja MR oz. za začetek novega 
usposabljanja novega MR. V letu 2016 bo MR financiran celo leto. Večje odstopanje se kaže 
tudi na področju financiranja znanstvenega tiska in sestankov, kar je posledica različne 
uspešnosti prijav v letu 2014 in 2015. Pri financiranju temeljnih raziskovalnih projektov bo v 
letu 2016 kar četrtino manj dotacij od preteklega leta, saj se eden od projektov med letom 
izteče, INZ pa ni pridobil nobenega novega za naslednja leta.  

Načrt prihodkov iz drugih virov državnega proračuna v letu 2016 ne predvidevamo. Izredni 
prihodki so bili v letu 2015 pridobljeni izjemoma. 

Poraba je izkazana v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka, iz katerega je razvidno, na kakšen način načrtujemo porabo načrtovanih 
prihodkov.  

Prihodki glede na namen Realizacija 2014
Ocena 

realizacije 2015
Načrt 2016

Načrt 
2016/ocena 
realizacije 

2015
1 2 3 4 5 6=5/4*100

A+B+C Prihodki - Skupaj 1.270.950 1.305.712 1.158.890 89

A. Vir ARRS: 1.270.950 1.277.712 1.158.890 91
A1. Infrastrukturni programi 279.036 357.012 268.104 75
A2. Raziskovalni programi 451.377 449.148 462.600 103
A3. Raziskovalni projekti 150.844 114.419 112.460 98

A3a. Temeljni raziskovalni projekti 150.844 114.419 112.460 98
A3b. Aplikativni raziskovalni projekti 0 0 0
A4. Raziskovalna oprema 0 0 0
A5. CRP 0 0 0
A6. Mladi raziskovalci 9.751 4.582 31.001 677
A7. Ustanoviteljske obveznosti 337.467 324.151 247.683 76
A8. Znanstveni tisk (monografije in druge znanstvene periodike) in sestanki 40.140 20.284 29.082 143
A9. Tuja znanstvena literatura in baze podatkov 231 562 406 72

A10. Sofinanciranje mednarodnih projektov 2.104 7.554 7.554 100
A11. Ostalo – vir ARRS 0 0 0

B. Vir: MIZŠ 0 28.000 0 0
B1. CRP 0 0 0
B2. Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih skladov 0 0 0
B3. Investicije in investicijsko vzdrževanje 0 0 0
B4. Ostalo – vir MIZŠ 0 28.000 0 0

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

C1. CRP 0 0 0
C2. Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih skladov 0 0 0
C3. Investicije in investicijsko vzdrževanje 0 0 0
C4. Ostalo – drugi viri državnega proračuna 0 0 0
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3. KADROVSKI NAČRT 
 

 
Inštitut za novejšo zgodovino ima dve organizacijski enoti: Znanstvenoraziskovalni oddelek in 
Uprava z infrastrukturo. V Znanstvenoraziskovalnem oddelku so razporejeni raziskovalci in 
mladi raziskovalci, v upravi pa direktor, računovodja, samostojni strokovni sodelavec, 
bibliotekar, knjižničar in administrativni delavec.  
 
 

a) Število zaposlenih 

 
Tabela: Število zaposlenih na dan 1. januarja 2016 in ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 
januarja 2017, po virih financiranja (prvi odstavek 62. člena ZIPRS1617) 
 

Viri 
Realizacija 1. 

1. 2016 
Načrt 1. 1. 

2017 

1. Državni proračun 0 0 
2. Proračun občin 0 0 
3. ZZZS in ZPIZ 0 0 
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. 
takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek) 0 0 
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva 
prejetih donacij 0 0 
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, 
vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 0 0 

8. Sredstva za financiranje javnih del 
0 0 

9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, 
zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce 
pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov 
ter sredstva za projekte in programe namenjena za 
internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti 
(namenska sredstva) 23,75 25,3 
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za 
odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 
2014 (Uradni list RS, št. 17/14), ne glede na vir iz katerega 
se financiranju njihove plače 0 0 

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 23,75 25,3 

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 0 0 

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

 

Obrazložitev: 
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Inštitut za novejšo zgodovino pridobiva vsa sredstva iz državnega proračuna za izvajanje 
raziskovalnih programov in projektov. Na dan 1. 1. 2017 predvidevamo glede na vir 
financiranja na Inštitutu za novejšo zgodovino 25,3 oseb; upoštevaje določila Uredbe o 
načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017, po kateri se zaposleni s krajšim 
delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas. 
 

 

b) Načrt povečanja oz. zmanjšanja števila zaposlenih 

 
Uprava bo v letu 2016 delovala v sestavu kot v letu 2015. Upokojitev v skladu z ZUJF v letu 
2016 ni predvidenih.  
V prvi polovici leta 2016 se načrtuje povečanje preračunanega števila zaposlenih v 
organizacijski enoti Znanstvenoraziskovalni oddelek, v kolikor bo dosežen soglasje ARRS za 
prestrukturiranje materialnih sredstev infrastrukturnega programa. Trije delavci bodo na 
infrastrukturnem programu dobili povečan odstotek zaposlitve za krajši delovni čas, 
predvidoma 36 urno zaposlitev na teden. V drugi polovici leta bomo, v kolikor bomo prejeli 
soglasje za prerazporeditev porabe sredstev na infrastrukturnem programu, zaposlili delavca 
za določen čas za poln delovni čas. Na enem raziskovalnem programu načrtujemo v drugi 
polovici leta 2016 dopolnilno zaposlitev enega delavca za največ 8 ur na teden, ki po odhodu 
na drugo delovno mesto s 1. 1. 2016 ostaja član programske skupine. 
V kolikor bo INZ uspešen na razpisu pridobivanja novih mentorskih mest, načrtujemo v letu 
2016 zaposlitev enega mladega raziskovalca.  
Glede na to, da je ARRS podala informacijo, da bodo javni razpis za sofinanciranje projektov 
za leto 2016 predvidoma objavili šele po sprejemu novega Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, v letu 2016 ne 
načrtujemo pridobitve novih raziskovalnih projektov ARRS ter posledično ne predvidevamo 
novih projektnih zaposlitev.  
 
 
 

c) Vzroki za spremembo števila zaposlenih 

 
Vzrok za večje število preračunanih zaposlitev je prestrukturiranje pridobljenih sredstev iz 
državnega proračuna za infrastrukturni program, ki za izvedbo načrtuje zaposlitev dodatnega 
delavca. 
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d) Pojasnila o sistemizaciji 

 
V sistemizaciji delovnih mest na INZ bo za raziskovalne delavce število sistemiziranih 
delovnih mest manjše kot je dejansko število zaposlenih. Gre za delovna mesta: asistent, 
asistent z magisterijem, asistent doktor, znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec in 
znanstveni svetnik. 
Za Upravo bo število sistemiziranih delovnih mest enako številu zaposlenih delavcev. 
 
 
e) Kadrovska struktura zaposlenih po letih 

 
Tabela: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih 

  

Št. 
zaposlenih 
na dan 31. 
12. 2012 

Št. 
zaposlenih 
na dan 31. 
12. 2013 

Št. 
zaposlenih 
na dan 31. 
12. 2014 

Št. 
zaposlenih 
na dan 31. 
12. 2015 

Predvideno 
št. 

zaposlenih 
na dan 31. 
12. 2016 

Redno zaposleni raziskovalci 22 20 19 18 18 
nedoločen čas 18 16 16 16 15 
določen čas 4 4 3 2 3 

Dopolnilno zaposleni raziskovalci 0 0 0 0 1 
nedoločen čas 0 0 0 0 0 
določen čas 0 0 0 0 1 

Mladi raziskovalci 4 2 0 1 1 
nedoločen čas 0 0 0 0 0 
določen čas 4 2 0 1 1 

Strokovno osebje 4 4 4 4 5 
nedoločen čas 4 4 4 4 4 
določen čas 0 0 0 0 1 
Administrativno osebje 3 3 2 2 2 
nedoločen čas 3 3 2 2 2 
določen čas 0 0 0 0 0 

Skupaj 33 29 25 25 27 
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Tabela: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih – FTE 

  

Št. FTE 
zaposlenih 
na dan 31. 
12. 2012 

Št. FTE 
zaposlenih 
na dan 31. 
12. 2013 

Št. FTE 
zaposlenih 
na dan 31. 
12. 2014 

Št. FTE 
zaposlenih 
na dan 31. 
12. 2015 

Predvideno 
št. FTE 
zaposlenih 
na dan 31. 
12. 2016 

Redno zaposleni raziskovalci 20,4 19 17,75 17,25 17,6 
nedoločen čas 18 16 16 15,25 14,6 
določen čas 2,4 3 1,75 2 3 
Dopolnilno zaposleni raziskovalci 0,15 0 0 0 0,2 
nedoločen čas 0 0 0 0 0 
določen čas 0,15 0 0 0 0,2 

Mladi raziskovalci 3,5 1,5 0 1 1 
nedoločen čas 0 0 0 0 0 
določen čas 3,5 1,5 0 1 1 

Strokovno osebje 4 4 4 4 5 
nedoločen čas 4 4 4 4 4 
določen čas 0 0 0 0 1 

Administrativno osebje 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 
nedoločen čas 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 
določen čas 0 0 0 0 0 

Skupaj 30,55 27 23,25 23,75 25,3 
 

 
Upoštevaje določila Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov 
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS št. 
103/15) predvidevamo na dan 31. 12. 2016 glede na vir financiranja, da bo na Inštitutu za 
novejšo zgodovino zaposlenih 25,3 oseb po preračunanem številu.   
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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 

 

 


