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1. POVZETEK PROGRAMA DELA INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO ZA 
OBDOBJE 2019-2023 

 
 
Petletni načrt Inštituta za novejšo zgodovino za obdobje 2019-2023 temelji na kontinuiteti z 
dotedanjim razvojem in delovanjem inštituta. Inštitut ohranja, vendar hkrati vsebinsko 
nadgrajuje osnovno raziskovalno umeritev na področju raziskovanja nacionalne zgodovine za 
obdobje od srede 19. stoletja do sodobnosti, vključno s primerjalnimi študijami. Posebna skrb 
bo namenjena vzpostavitvi raziskovanja obdobja sodobne zgodovine, med leti 1991 in 2010. 
Inštitut načrtuje, da bo raziskave izvajal na širokem področju zgodovine: politične, kulturne, 
družbene in gospodarske, kar bo še nadalje raziskovalno izhodišče obeh programskih skupin. 
V raziskovanje bo uvajal nove teme, sledeč tudi novim metodološkim smerem historiografije. 
Med temi področji opredeljuje za težiščna analizo novih področij političnosti (npr. politični 
govor), na katerem ima v močni skupini digitalne humanistike tudi strokovno podporo pri 
obdelavi velikih količin podatkov. S to strokovno podporo bodo odprte tudi nove teme v 
gospodarski zgodovini (npr. analiza velikih serij finančnih podatkov, mreža gospodarskih 
povezav, demografske analize). Podporna dejavnost bo osredotočena na raziskovalno delo v 
digitalni humanistiki, njegovo tehnično posodobitev z upoštevanjem sodobnih standardov in 
podporno dejavnost raziskovalni skupini z večanjem nabora digitaliziranih virov in literature, 
digitalnih zbirk raziskovalnih podatkov in digitaliziranega gradiva za raziskave, zlasti tistih, ki 
so obvladljive le z uporabo strojne obdelave. Velika večina podporne dejavnosti bo 
prezentirana na posodobljenem spletnem portalu Slovensko zgodovinopisje - Sistory. Podporo 
raziskovalni skupini in tudi drugim raziskovalcem bo z nabavo nove znanstvene in strokovne 
literature, zbirko revialnega tiska, časopisnih virov ter specialne zbirke literature fašistično-
nacistične provenience opravljala tudi specialna knjižnica. Del objave rezultatov raziskovalnega 
dela bo podprla lastna založba, ki bo izdajala znanstveno revijo specializirano za novejšo 
zgodovino in monografske znanstvene publikacije. Pridobljeno znanje in spoznanja bodo člani 
raziskovalne skupine prenašali v izobraževanje kot nosilci predmetov, predavatelji in zunanji 
sodelavci na univerzah v Republiki Sloveniji in občasno v tujini. 
Inštitut načrtuje, da bo s ponudbo kvalitetnih predlogov projektov in nadpovprečno ocenjenimi 
rezultati raziskovalnega dela sposoben pridobiti zadostno število projektov, ki jih razpisuje 
ARRS, kot tudi več projektov iz javnih sredstev drugih ministrstev oziroma inštitucij, vključno 
evropske sklade, in na ta način povečati obseg pridobljenih sredstev za raziskovalno dejavnost 
tako, da bodo ta rasla po stopnji okoli 4-5 % letno.  
Raziskovalna skupina inštituta bo ohranjala doseženo raven kvalitete, usposabljala mlade 
raziskovalce. Kadrovska obnova bo tolikšna, da bo nadomestila raziskovalce, ki se bodo 
upokojili, in povečala raziskovalno skupino za 2 raziskovalca, povečano pa bo tudi podporno 
osebje.   
Z načrtovanim razvojem v obdobju 2019-2023 bo Inštitut za novejšo zgodovino ob zaključku 
načrtovanega obdobja uspešna znanstvena ustanova s povečanim raziskovalnim kadrom, 
veliko strokovno in družbeno-ekonomsko aktivnostjo njenih raziskovalcev, strokovno visoko 
rangiranimi znanstvenimi rezultati, ustrezno odmevnostjo v javnosti, in z razvito 
infrastrukturno dejavnostjo. 
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2. ZNANSTVENO - RAZISKOVALNA USMERITEV INŠTITUTA ZA NOVEJŠO 
ZGODOVINO 

 

2.1 Vizija  

Inštitut za novejšo zgodovino načrtno in kontinuirano izvaja temeljno in aplikativno 
raziskovanje na področju zgodovinopisja novejše zgodovine, razvija področje digitalne 
humanistike, objavlja in predstavlja raziskovalne rezultate ter posreduje pridobljeno znanje v 
univerzitetnem, višjem in visokem strokovnem izobraževanju.  
 

2.2 Poslanstvo  

Poslanstvo Inštituta za novejšo zgodovino je vsestransko kompleksno historično raziskovanje 
obdobja od srede 19. stoletja do sodobnosti. Raziskovalne dosežke kontinuirano predstavlja 
strokovni in širši javnosti, pri čemer upošteva tudi nove tehnološke možnosti diseminacije 
raziskovalnih rezultatov in njihove prezentacije. V svojem interdisciplinarnem raziskovalnem 
delu uporablja tudi dosežke humanističnih in družboslovnih ved in jih vključuje v svoje 
raziskovalno polje. Inštitut deluje na večini področij zgodovinopisja: razvija politično, socialno, 
gospodarsko, vojaško zgodovino, zgodovino vsakdana, historično antropologijo in digitalno 
humanistiko. V svojem raziskovalnem delu se Inštitut za novejšo zgodovino v različnih oblikah 
povezuje in sodeluje z raziskovalnimi in visokošolskimi organizacijami v Sloveniji, regiji, 
Evropski uniji in v svetu, svoje dosežke pa predstavlja v vseh za vedo značilnih oblikah, od 
klasičnih in e-objav do predstavitev na znanstvenih konferencah. V širših projektnih povezavah 
si prizadeva v evropske projekte vnesti specifiko slovenskega zgodovinskega razvoja. 
 
Pri tem si zastavlja dolgoročne cilje:  
 v raziskovalnih programih izvajati kontinuirano raziskovanje obdobja od srede 19. do 

začetka 21. stoletja na vseh področjih zgodovinopisja, tako da dosega kvalitetne, 
evropskim merilom primerljive rezultate raziskovanja, pridobljeno znanje in spoznanja in 
dosežke pa posredovati strokovni javnosti doma in v tujini, študentom v pedagoškem 
procesu ter širši javnosti,  

 snovati in izvajati take raziskovalne in infrastrukturne programe in projekte, da bo mogoče 
med raziskovane teme vključevati evropsko pomembna vprašanja, kar omogoča 
vključevanje v mednarodne raziskovalne skupine in projekte, 

 razvijati infrastrukturno dejavnost z uvajanjem tehnološko, vsebinsko in metodološko novih 
načinov raziskovanja, posredovanja in predstavljanja zgodovinskih virov in zgodovinopisnih 
dosežkov, 

 razvijati stabilno in kadrovsko močno raziskovalno skupino, katere člani bodo usposobljeni 
za kvalitetno, evropskim merilom primerljivo raziskovanje v zgodovinopisju na vseh 
področjih novejše zgodovine za obdobje od začetka 19. do začetka 21. stoletja,  

 raziskovalne rezultate v primernih oblikah posredovati strokovni in širši javnosti in v ta 
namen zagotavljati lastno založniško dejavnost (izdajanje znanstvene revije, znanstvenih 
monografij in zbornikov s področja dela inštituta, e-objave). 

 
 

2.3 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih petletnega programa dela za 
obdobje 2014–2018 
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2.3.1 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne 
in opisne kazalce (indikatorje), določene v programu dela 2014–2018 

 
Inštitut za novejšo zgodovino je v svojem srednjeročnem programu za leta 2014-2018 izhajal 
iz osnovnih premis: 

 vsebinske nadgradnje raziskovalnega dela,  
 razvijanja raziskovalne skupine, 
 povečanja pridobljenih projektov in s tem finančnih sredstev za raziskovalno dejavnost. 

 
Fizični (vsebinski) kazalci 
1. Inštitut je v obdobju 2014-2018 uspešno izvrševal svoje strokovno in znanstveno delo. V 
tem obdobju sta obe programski skupini uspešno zaključili raziskovalni obdobji (leta 2014), 
infrastrukturna skupina pa leta 2015 svoje obdobje financiranja. Na tej podlagi je inštitut 
pridobil za šestletni obdobji izvajanje dveh raziskovalnih programov in sedemletno obdobje 
izvajanja infrastrukturnega programa. V tem obdobju je razvil infrastrukturni program in ga 
kadrovsko okrepil, tako da predstavlja poleg podporne funkcije obema programoma tudi 
močno razvojno jedro na področju digitalne humanistike v Sloveniji. 
Zaradi javnofinančnih težav se je število v financiranje izbranih projektov močno skrčilo. V tem 
obdobju inštitut beleži bistven upad prihodkov iz projektnega financiranja, za okoli 30 %. Glede 
na področje dela inštituta nikakor ni in ne bo mogoče nadomestiti izpada sredstev Republike 
Slovenije s sredstvi iz tujine oziroma Evropske unije. V obdobju 2014-2018 je inštitut izvajal 
(ali še izvaja) 13 raziskovalnih projektov, od katerih je bilo 11 financiranih s strani ARRS, in 
dva iz drugih sredstev. INZ je bil nosilec 2 projektov ARRS v tem obdobju in sodelujoči partner 
v 9 projektih. V istem obdobju je Inštitut pridobil iz projektnih sredstev ARRS 1 projekt in 
sodelovanje v 6 projektih kot partner. V naslednje obdobje se bo nadaljevalo izvajanje 4 
projektov.   
Raziskovalci so v obdobju 2014-2018 objavili 940 bibliografskih enot, od katerih je bilo 130 
izvirnih znanstvenih člankov, 12 monografij in 150 delov monografij. Do konca srednjeročnega 
obdobja bo predvideno število objav 1030. 
 
2. Inštitut je bil pri načrtovanju finančnih okvirov svojega razvoja preveč optimističen. Enormno 
zmanjšanje sredstev za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji je vplivalo na njegovo 
pridobivanje finančnih sredstev iz raziskovalne dejavnosti, saj je lahko pridobil bistveno manj 
sredstev, zlasti so se ta zmanjšala za izvajanje projektnih raziskav. Načrtovanje v letu 2013 je 
izhajalo iz tega, da bo gospodarska in finančna kriza v državi uspešno sanirana, kar se bo z 
enoletnim zamikom odražalo na hitrejši porast proračunskih sredstev za raziskovanje v zadnjih 
letih srednjeročnega obdobja.  
V obravnavanem obdobju je inštitut pridobil 1 temeljni raziskovalni projekt, v še 6 pa je 
sodeloval ali še sodeluje kot partner. Po preureditvi sistema določanja infrastrukturnih 
obveznosti javnim raziskovalnim zavodom so sredstva ustanoviteljskih obveznosti stagnirala, 
saj je njihov obseg v veliki meri odvisen od številčnosti in sestave raziskovalne skupine. 
Povečala so se le sredstva namenjena podporni dejavnosti. Dejansko porasta sredstev na ravni 
inštituta ni bilo več kot 5 % merjeno med začetnim in končnim letom obdobja.  
Pri pridobivanju sredstev izven financiranja iz proračuna inštitut ni dosegal načrtovanih 
zneskov.  
Odhodki so zato - ob temeljnemu izhodišču, da inštitut ne sme ustvarjati presežka odhodkov 
nad prihodki - lahko le sledili pridobljenim sredstvom (virom iz ustanoviteljskih pravic, 
programskega financiranja, pridobljenih projektov v Republiki Sloveniji, sodelovanja v projektih 
v evropskem okviru in tržne dejavnosti), da je inštitut lahko posloval v okviru osnovnega 
izhodišča stabilno. Deloma je porabljal tudi kratkoročne rezervacije. V teh okvirih je bilo 
finančno stanje Inštituta za novejšo zgodovino vse obdobje stabilno, likvidnostnih problemov 
ni bilo. 
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3. Glede na obseg pridobljenih sredstev inštitut tudi ni mogel izpolniti zastavljenih načrtov 
kadrovske okrepitve, niti svoje raziskovalne dejavnosti niti podpornih služb. Raziskovalna 
skupina je številčno stagnirala v obsegu, ki so ga dopuščala predvsem stabilna sredstva 
raziskovalnih programov in povečana sredstva infrastrukturnega programa. Štirje raziskovalci 
so se bodisi upokojili (2) bodisi zaposlili v druge zavode (2). Inštitut je v tem obdobju pridobil 
tri mlade raziskovalce, ki bodo lahko osnova za kadrovsko pomladitev v obdobju 2019-2023. 
Zaostrovanje in predvsem predpisano podaljševanje rokov za dosego znanstvenih nazivov je 
prispevalo k upočasnjenemu pridobivanju višjih in najvišjega znanstvenega naziva v 
raziskovalni skupini. Kljub temu je v sestavi raziskovalne skupine še vedno več kot 20 % 
raziskovalcev, ki imajo znanstvene nazive v nazivu znanstvenega svetnika. 
 
Glej prilogo Preglednica 1: Poročilo o realizaciji uspešnosti zastavljenih ciljev v obdobju od leta 
2013 do 2018 na str. 31. 
 
 

2.3.2 Ocena učinkov raziskovalne dejavnosti JRZ v obdobju 2014–2018 in 
doprinos k razvoju znanosti in družbe 

 
Raziskovalna dejavnost Inštituta za novejšo zgodovino je pomembno prispevala k oblikovanju 
celovitosti in kompleksnosti zgodovinopisnega raziskovanja v  Republiki Sloveniji in na tej 
podlagi ustvarila pomembne dosežke, ki so dodatno in na številnih področjih bolje interpretirali 
nacionalno zgodovino obdobja od 19. stoletja do sodobnosti. Člani raziskovalne skupine so 
razvili vrsto metodoloških inovacij, predvsem pa so raziskovali teme in področja, ki jih sicer ne 
pokrivajo druge raziskovalne skupine v Republiki Sloveniji, niti raziskovalci slovenske 
nacionalne zgodovine v tujini. Raziskovalna skupina Gospodarska in socialna zgodovina 
Slovenije edina goji načrtno raziskovanje gospodarske zgodovine, raziskovalna skupina 
Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju razvija 
raziskovanje sodobne zgodovine obdobja po letu 1991. 
 

2.3.3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa dela 2014–2018 

 
Inštitut za novejšo zgodovino je deloval – podobno kot tudi v prejšnjem srednjeročnem 
obdobju – v organizacijsko in finančno nestabilnem okolju, kar vedno znova povzroča tudi 
nestabilnost pri raziskovalnem delu. Projektni način financiranja znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti v humanistiki v obliki kot se izvaja, za dolgoročno raziskovanje ni primeren. 
Podfinanciranost in kratkoročno nihanje financiranja raziskovalnih skupin in javnih 
raziskovalnih zavodov vedno znova povzroča pretrese v sistemu in ritmu raziskovalnega dela 
in tudi nestabilnost zaposlitve raziskovalcev. Nedopustne posledice povzroča oklevanje, ko se 
letni razpisi za prijave raziskovalnih projektov vsako leto zamaknejo za več mesecev, obseg 
razpisanih projektnih sredstev pa se določa le v skladu z razpoložljivimi sredstvi.  
Slabosti sistema in pomanjkanje sredstev v njem še mnogo bolj čuti Inštitut za novejšo 
zgodovino, za katerega je glede na polje raziskovanja objektivno težko pridobivati sredstva iz 
drugih virov, bodisi iz večine evropskih razpisov, bodisi iz gospodarstva. Raziskovalni skupini 
se tako zmanjšuje stabilnost, s tem pa tudi načrtnost raziskovalnega dela in motivacija. 
Nepričakovano dejstvo je tudi bilo, da je tudi po izhodu iz krize masa sredstev, ki jo za 
raziskovalno dejavnost namenja Republika Slovenija, stagnirala na krizni ravni, s tem pa se je 
zmanjšala tudi objektivna možnost, da inštitut pridobi večja finančna sredstva za raziskovalno 
dejavnost.  
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2.3.4 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, s pojasnili 
zakaj cilji niso bili doseženi 

 
Prihodki: 
Inštitut za novejšo zgodovino je v srednjeročnem obdobju 2014-2018 pridobil bistveno manj 
sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti kot jih je načrtoval. Odstotek realizacije glede na 
načrtovan obseg sredstev za leti 2017 in 2018 znaša le 81 %. Vzroka sta preveč optimistično 
načrtovanje posledic izhoda iz kriznega obdobja in premajhna uspešnost JRZ pri pridobivanju 
projektnih sredstev, tako iz javnih sredstev ARRS kot iz evropskih skladov in gospodarstva. 
Zmanjšanje sredstev je mogoče povezovati s splošnim zmanjšanjem sredstev za raziskovalno 
dejavnost v Republiki Sloveniji v istem obdobju. Zmanjšanja sredstev iz javnih sredstev 
Republike Slovenije inštitut ni uspel nadomestiti z drugimi finančnimi viri, niti iz gospodarstva, 
niti iz evropskih in drugih mednarodnih skladov. 
Razvoj raziskovalne skupine: 
Glede na nerealizirano povečanje pridobljenih projektnih sredstev ni bilo mogoče izvesti 
načrtovanega (zmernega) povečanja raziskovalne skupine. Ta se je od začetnih (1. 11. 2014) 
22 raziskovalcev (2 mlada raziskovalca) povečana na 23 raziskovalcev (3 mladi raziskovalci).  
 
 

2.4 Zakonske podlage in dokumenti razvojnega načrtovanja, ki 
opredeljujejo delovanje 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 poglavitnimi 
pravnimi podlagami: 
 Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),  
 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS št. 22/06, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 

9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 
 Zakon o javnih financah (št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 

ZIPRS1617), 
 Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

 Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS št. 91/15), 
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 69/11), 
 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – 
ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 
63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1), 

 Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS. št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – 
PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), 

 Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-
E in 40/12 – ZUJF),  
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 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 
50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17), 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/11), 
 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 

86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 
 Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 

(Ur. l. RS št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 
12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17 in 68/17), 

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

 Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS št. 42/17), 
 Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 

dejavnosti, financirane iz Proračuna RS (Ur. l. RS št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15 in 
27/17), 

 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 2016 in 2017 (Ur. l. RS št. 103/15),  

 Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti (Ur. l. RS  št. 52/16 in 79/17), 

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

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

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

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

 Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 
46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 69/17), 

 Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Ur. l. RS št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 
18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 
64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15 in 
46/17), 

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

2.5 Predstavitev Inštituta za novejšo zgodovino  

 
Inštitut za novejšo zgodovino je javni raziskovalni zavod, ki izvaja raziskovalno dejavnost v 
humanistiki z osredotočenjem na zgodovinopisju, na področjih novejše zgodovine in digitalne 
humanistike. Predhodnika, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, je ustanovil Izvršni svet 
LRS leta 1959 za zgodovinopisno raziskovanje na področju novejše zgodovine, od nacionalne 
afirmacije v drugi polovici 19. stoletja do najnovejšega časa. Leta 1989 se je inštitut 
preimenoval v Inštitut za novejšo zgodovino. Inštitut izvaja kot javno službo dva raziskovalna 
programa in infrastrukturni program, od katerih ena programska skupina izvaja predvsem 
raziskave iz politične in kulturne zgodovine, druga pa raziskave iz socialne in gospodarske 
zgodovine druge polovice 19. in 20. stoletja, infrastrukturna skupina je vodilna na področju 
digitalnega zgodovinopisja. Raziskovalna skupina poleg tega konkurira za projektna sredstva 
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doma in v tujini. Inštitut za novejšo zgodovino ima v sestavi strokovno knjižnico, ki razpolaga 
poleg 29.000 knjig s področja novejše zgodovine z naborom časopisja slovenske in 
jugoslovanske provenience, specialno literaturo fašistične in nacistične provenience ter 
gradivom nekaterih njegovih nekdanjih raziskovalcev. Poleg raziskovanja na področju 
zgodovinopisja Inštitut za novejšo zgodovino opravlja s tem povezane dejavnosti izdajanja 
znanstvenih publikacij, za kar je ustanovil Založbo INZ, ki izdaja dve seriji znanstvenih 
monografij in znanstveno revijo Prispevki za novejšo zgodovino. Raziskovalci njegove 
raziskovalne skupine opravljajo pedagoško dejavnost v visokošolskih programih na petih 
univerzah v Republiki Sloveniji (nosilci predmetov v dodiplomskem in magistrskem študiju, 
sodelavci v doktorskem študiju). 
 
 

2.5.1 Organiziranost Inštituta za novejšo zgodovino 

 
Inštitut za novejšo zgodovino je organiziran v dve organizacijski enoti, Upravo z infrastrukturo 
in Znanstvenoraziskovalni oddelek. V Znanstvenoraziskovalnem oddelku je organizirano 
raziskovalno delo, tako programskih skupin kot infrastrukturne skupine in projektnih skupin 
(22 zaposlenih).  
V organizacijski enoti Uprava – infrastruktura so združene upravne funkcije zavoda in knjižnica 
(6 zaposlenih). 
Znanstveni svet zavoda sklepa in usmerja raziskovalno dejavnost, izvaja imenovanja in 
izvolitve v znanstvene nazive. 
Upravni odbor opravlja svoje naloge v skladu s statutom in zakonskimi določili; sprejema letni 
program dela in finančni načrt, letno poročilo o delu skupaj s finančnim poročilom, pravilnike 
splošnega značaja in ostale zadeve iz njegove pristojnosti. 
Direktor opravlja naloge v skladu z zakonom in statutom. Po položaju je vodja organizacijske 
enote Znanstvenoraziskovalni oddelek in vodja raziskovalne skupine inštituta. 
 

2.5.2 Osnovni podatki o raziskovalni in razvojni dejavnosti Inštituta za novejšo 
zgodovino 

 
Inštitut za novejšo zgodovino izvaja raziskovalno delo na polju humanistike, osredotočeno na 
zgodovinopisje. Deluje tudi na področju digitalne humanistike, v razvijanju raziskovalnih 
projektov deluje tudi interdisciplinarno – v povezavah z vedami jezikoslovje, politologija, 
antropologija. Osredotoča se na raziskovanje nacionalne zgodovine v obdobju od srede 19. 
stoletja do sodobnosti. Dopolnjuje jih s primerjalnimi študijami razvoja v srednjeevropskem 
prostoru in na Balkanu. Razvojno dejavnost na področju digitalne humanistike razvija 
predvsem infrastrukturna skupina. 
Raziskovalni dosežki INZ so v skladu z oblikami objavljanja v vedi predvsem v obliki knjižnih 
monografij in izvirnih znanstvenih člankov v znanstvenih revijah. Člani raziskovalne skupine 
objavljajo tako v Sloveniji kot tujini. 
Vsi zaposleni raziskovalci so uvrščeni v raziskovalno skupino I-501 (Znanstvenoraziskovalni 
oddelek). Ta ima po stanju 1. 10. 2018 25 članov. Člani raziskovalci in tehnični sodelavci so 
uvrščeni v dve programski raziskovalni skupini in infrastrukturno skupino. V okviru programskih 
skupin se usposabljajo mladi raziskovalci. V obdobju 2014-2018 je bilo (ali je še vedno) 
zaposlenih skupaj 6 mladih raziskovalcev. Trije so uspešno zaključili usposabljanje, trije se še 
usposabljajo. Od treh, ki so zaključili usposabljanje, je inštitut v svoji raziskovalni skupini 
zaposlil enega. 
INZ je nosilec 1 raziskovalnega projekta in sodelujoči partner v 6 temeljnih raziskovalnih 
projektih ARRS. 
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Po stanju 1. 10. 2018 raziskovalna skupina (v FTE 19,75 izvajalcev) izvaja projekte v skupnem 
obsegu 17,3 FTE. 
 

2.5.3 Sredstva Inštituta za novejšo zgodovino 

 
Inštitut za novejšo zgodovino veliko večino prihodkov pridobiva iz raziskovalne dejavnosti, od 
tega okoli 99,8 % iz sredstev proračuna (sredstva projektov). Občasno inštitut pridobi prihodke 
tudi iz projektne naloge iz javnih sredstev, ki jo financirajo ostali proračunski uporabniki. Ostali 
prihodki so predvsem dotacije in namenski vložki za izdajanje knjig, prihodki iz trga pa prihajajo 
izključno iz najemnine za službeno stanovanje. Sredstva so premajhnega obsega, da bi inštitut 
lahko zagotovil opravljanje vseh raziskovalnih in upravnih funkcij.  
 

2.5.4 Okolje Inštituta za novejšo zgodovino 

 
Inštitut za novejšo zgodovino deluje predvsem v nacionalnem okolju. V njem si prizadeva 
uveljaviti se kot pomembna raziskovalna ustanova za obdobje novejše zgodovine. V istem 
raziskovalnem okolju delujejo tudi raziskovalne skupine štirih univerz in štirih inštitutov. Kot 
tak je v stikih ne le z drugimi raziskovalnimi organizacijami, ki segajo na isto področje dela, 
pač pa tudi z vrsto državnih organov (ministrstva, urad predsednika republike), nevladnimi 
organizacijami (npr. strokovnimi društvi zgodovinarjev, učiteljev zgodovine, veteranskimi 
združenji). Prav tako s svojimi raziskovalnimi usmeritvami posega tudi na posamezna območja 
v Republiki Sloveniji. Inštitut vzdržuje stike in tudi tesnejše povezave z vrsto raziskovalnih 
inštitucij v tujini, predvsem v evropskem prostoru, tako v državah Evropske unije kot državah 
izven EU na Balkanu. Inštitut se povezuje tudi z azijskim prostorom (Japonska, Južna Koreja) 
in ZDA. Prav tako so INZ ali njegovi raziskovalci člani številnih mednarodnih strokovnih 
organizacij in delovnih skupin s področja zgodovinopisja oziroma njegovih specializiranih 
disciplin.  
Takšna usmerjenost INZ daje možnost za sodelovanje v oblikovanju in izvedbi raziskovalnega 
dela, daje možnost izpeljave primerjalnih študij, povečuje kvaliteto promocije raziskovalnih 
rezultatov in potencialno tudi pridobivanja projektnih finančnih sredstev.  
 

2.5.5 Drugo – Knjižnična dejavnost 

Historiografskega raziskovanja ni mogoče izvajati brez kvalitetne knjižnice, saj večina 
pomembne literature še vedno obsega analogno objavljene monografije in članke v revijah. 
Inštitut za novejšo zgodovino od ustanovitve goji in povečuje svojo knjižnico, ki je med 
najpomembnejšimi in najobsežnejšimi zbirkami knjižnega gradiva o novejši zgodovini v 
Sloveniji. Hrani pa tudi številno in redko časopisno gradivo, ki predstavlja pomemben 
historiografski vir, specialno zbirko knjižnega gradiva fašistično-nacistične provenience in 
raziskovalno gradivo, ki so ga zbrali raziskovalci. 
 

2.6 Ključna področja delovanja Inštituta za novejšo zgodovino in njegova 
znanstveno-raziskovalna usmeritev 

 
Inštitut za novejšo zgodovino bo v obdobju 2019-2023 deloval: 
• na raziskovalnem področju humanistike, predvsem v zgodovinopisju, s polnim 

osredotočenjem raziskav na obdobje novejše (moderne in sodobne) zgodovine,   
• na področju digitalne humanistike, 
• na področju pedagoške dejavnosti, 
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 na področju izdajateljske dejavnosti (znanstvena založba). 
 
Raziskovalno delo bo še naprej ključno področje delovanja inštituta. Zgodovinopisno 
raziskovanje, kot si ga zastavlja, izhaja iz konceptualnih načel: načela dolgoročnosti raziskav, 
vzročno-posledične strukturiranosti, vzajemne celovitosti historičnih procesov in 
komparativnosti zgodovinskih procesov. Upoštevaje zastavljena načela bo razvijal dolgoročno 
raziskovalno delo kot javno službo.  
Ključna raziskovalna področja inštituta v obdobju 2019-2023 bodo:  
 področje politične in kulturne zgodovine, 

 področje ekonomske in družbene zgodovine,  
 obdobje Republike Slovenije vključno z obdobjem demokratizacije in osamosvojitve s 

kompleksno analizo obdobja in družbenih silnic,  
 področje digitalne humanistike. 
Glede na kronološko opredelitev raziskovalnega dela INZ bo njegova raziskovalna skupina 
raziskovala na vseh temeljnih zgodovinskih obdobjih: avstrijski dobi, obdobju med obema 
svetovnima vojnama, obdobju druge svetovne vojne, obdobju 1945-1990 in obdobju tranzicije, 
s tem da bodo temeljni poudarki na raziskavah obdobja 1945-1990 in vzpostavitvi 
dolgoročnega raziskovanja historičnih procesov ter fenomenov samostojne slovenske države 
(od 1991 do 2010). Na področju digitalne humanistike bo inštitut nadaljeval z objavljanjem 
temeljne historične dokumentacije po principih znanstveno-kritične objave virov, ki bodo 
prezentirane predvsem v digitalnem okolju.  
 
Področje infrastrukturne dejavnosti (digitalna humanistika): 
 
Nadaljevanje razvoja infrastrukturnega program je usmerjeno v široko pahljačo dejavnosti: 
nudenja podatkovnih zbirk (vsebine revij, monografij in drugih publikacij, objava virov), 
ustvarjanje in nudenje kompleksnih zbirk obdelanih virov za posamezna področja in 
popularizacijo zgodovinopisja in njegovih dosežkov. Infrastrukturna skupina razvija metode 
strojne obdelave velikih količin gradiva za izvajanje novih raziskav na področju historične 
demografije in semantične analize parlamentarnega delovanja ter zbirko raziskovalnih 
podatkov o žrtvah prve svetovne vojne. 
 
Pedagoško področje 
Inštitut bo podpiral vključevanje raziskovalcev iz raziskovalne skupine v pedagoško dejavnost 
v visokošolskem, univerzitetnem in podiplomskem izobraževanju vseh univerz v Republiki 
Sloveniji in v tujini ter samostojnih visokošolskih zavodov.  
Inštitut si bo prizadeval, da bi njegovi sodelavci še nadalje sodelovali v pedagoškem procesu 
na vseh visokošolskih ustanovah v Republiki Sloveniji. 
Cilj: šest sodelavcev v dodiplomskem oziroma magistrskem študiju skupaj z mentorstvi in 
somentorstvi pri diplomskih in magistrskih delih; 2 sodelavca v doktorskem študiju (mentorstva 
in somentorstva pri doktorskih disertacijah, članstvo v komisijah za oceno doktorske teme in 
doktorske disertacije).  
Inštitut bo aktivno sodeloval v doizobraževanju učiteljev zgodovine in drugih strokovnih oz. 
poklicnih skupin, ki potrebujejo dopolnitev in aktualizacijo znanj iz novejše in sodobne 
zgodovine. 
 
Izdajateljska dejavnost 
Izdajateljska dejavnost se osredotoča v Založbi INZ. Načrtuje se kontinuirano izdajanje 
znanstvene revije za področje novejše zgodovine (Prispevki za novejšo zgodovino) in 
znanstvenih monografij v analogni in digitalni obliki.  Glede na kadrovske možnosti in obseg 
sredstev za znanstveno periodiko se načrtuje ohranjanje doseženega obsega izdanih publikacij 
na 10-12 letno (3 zvezki revije in 7-9 monografskih publikacij). V okviru kadrovskega načrta 
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se predvideva nameniti strokovni podpori založniške dejavnosti (prodaja) enega zaposlenega 
z manj kot polnim delovnim časom. 
 

2.7 Pomen znanstveno-raziskovalne usmeritve Inštituta za novejšo 
zgodovino za razvoj znanosti v širšem (svetovnem) merilu 

 
Inštitut za novejšo zgodovino prispeva v evropsko in svetovno globalno zakladnico znanja 
predvsem znanstveno oblikovano specifično slovensko historično izkušnjo, ki je kljub majhnosti 
raziskovanega prostora pomembna za razumevanje evropskega, zlasti pa srednjeevropskega 
prostora. Slovenija oziroma slovenski prostor in družba sta kot objekt historiografskega 
raziskovanja v globalnem svetovnem prostoru pogrešljiv dejavnik, zato je prizadevanje 
prispevati konceptualno in metodološko primerljive raziskovalne dosežke poglavitni prispevek 
inštituta k svetovni historiografiji.  
Raziskovalna skupina INZ bo zato raziskave strukturnih političnih, kulturnih, ekonomskih in 
socialnih transformacij slovenske družbe in družbe na slovenskih tleh umeščala znotraj 
evropskega referenčnega okvira, zlasti v geografsko širši prostor Srednje Evrope oziroma 
Evrope kot celote. Za celostno analizo je zato nujno primerjalno soočanje slovenskih razmer z 
bližnjo (sosedsko) in bolj oddaljeno okolico, zato si bo prizadeval povezati raziskovanje 
slovenske zgodovine z občo zgodovino. Tak pristop hkrati zagotavlja stvarno primerjavo in 
ovrednotenje slovenskega razvoja na različnih družbeno-ekonomskih področjih, ne da bi 
zanemarili ovrednotiti slovenske posebnosti in značilnosti v vsakokratnem širšem 
gospodarskem, družbenem in političnem okolju. Zanemariti tudi ni mogoče dejstva, da je bila 
Slovenija v obdobju od 19. do 21. stoletja vpeta v evropske politično-kulturne in gospodarsko-
socialne historične procese in silnice, ki so bile značilnost držav, v katerih so živeli Slovenci v 
preteklosti, saj je Slovenija (oziroma slovensko etnično ozemlje) bila del širših večnacionalnih 
držav vse do leta 1991. Prav to dejstvo še posebej postavlja k raziskovalnim usmeritvam 
inštituta dejavno sodelovanje v meddržavnem raziskovanju   Avstrije / Avstro-Ogrske, 
Jugoslavije in Italije, ne le delovanja in izkušenj Slovencev v teh državnih okvirih. 
Raziskovalna skupina INZ bo uporabljala različne metodološke pristope. Običajne 
historiografske metodološke pristope bo nadgradila z interdisciplinarnim in transdisciplinarnim 
pristopom. Poglavitne povezave z drugimi vedami bodo potekale na področjih politologije, 
jezikoslovja, antropologije, narodnih manjšin, ekonomije in sociologije. Zaradi majhnosti in s 
tem obvladljivosti ter kompletnosti razpoložljivih serij virov bo v nekaterih primerih mogoče v 
zakladnico historiografije ponuditi tudi metodološko izvirne dosežke. Raziskovalna skupina INZ 
bo v obdobju 2019-2023 utrdila in poglobila vsebinski in metodološki repertoar na področju 
politično-kulturnih in ekonomsko-socialnih raziskav 19. in 20. stoletja znotraj slovenske 
historiografije kot celote ter s tem zagotovila tudi prepoznavnost slovenske historiografije v 
širšem evropskem znanstvenem prostoru. Rezultati dela raziskovalne skupine na konceptualni 
in vsebinski ravni utrjujejo slovensko nacionalno in državno identiteto v evropskem in širšem 
mednarodnem prostoru. 
 

2.8 Pomen znanstveno-raziskovalne usmeritve Inštituta za novejšo 
zgodovino za razvoj Slovenije 

 
Raziskovalna skupina Inštituta za novejšo zgodovino prvenstveno raziskuje na področju 
nacionalne zgodovine. Vanj vključuje tudi raziskovanje drugih nacionalnih skupin na etničnem 
območju. Nacionalna zgodovina ima pomemben in neposreden vpliv na sprotno 
(pre)oblikovanje slovenskega nacionalnega samorazumevanja, samozavedanja in 
zgodovinskega spomina, s tem tudi neposredno današnjega družbenega prostora. Pri tem je 
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novejša zgodovina njen najbolj potreben, a tudi občutljiv del, saj zadeva tudi polje vodenja in 
upravljanja družbe in države. 
V obdobju 2019-2023 se bo nadaljevalo spraševanje o postulatih nacionalnega razvoja, 
dosežkih in usmeritvah v posameznih zgodovinskih obdobjih, vzrokih razvoja v posameznih 
obdobjih, predvsem v obdobju samostojne Republike Slovenije. Inštitut pomembno prispeva 
k razumevanju zgodovinskega razvoja nacije, korigira oblikovanje mitskih elementov 
preteklosti, ki lahko vodijo do napačnih družbenih odzivov. Dimenzije raziskovalnega dela 
inštituta vnašajo v dosedanjo konceptualizacijo kulturno-zgodovinskega spomina dodatne 
prvine, saj njegova raziskovalna skupina edina v nacionalnem raziskovalnem prostoru 
analitično proučuje interakcijo med tehnologijo in (slovensko) družbo v dolgem časovnem 
obdobju poldrugega stoletja na eni strani ter na drugi strani poudarjeno soodvisnost 
političnega in kulturnega razvoja. Izvajanje raziskovalne dejavnosti s sintetiziranjem znanja širi 
razpravni prostor sodobnega slovenskega zgodovinopisja na področja politično-kulturne in 
gospodarsko-socialne zgodovine.  
Raziskovalna dejavnost INZ ima neposreden pomen za ohranjanje in celovito predstavljanje 
nacionalne kulturne dediščine, katere pomemben del je tudi nacionalna zgodovina. 
Raziskovalne zasnove in dosežki pomembno oblikujejo pridobitev novega vedenja o 
vzajemnosti družbenih, političnih in gospodarskih procesov v širokem vsebinskem zamahu tako 
na empiričnem področju kot v interpretativnem okviru in omogočajo komuniciranje slovenske 
znanstvene sfere s tujimi strokovnimi krogi in nudi empirično-interpretativno podlago drugim 
humanističnim in družboslovnim disciplinam v Sloveniji. Z izmenjavo znanja in izkušenj v širšem 
mednarodnem prostoru inštitut povečuje vpetost v sodobne tokove na področju zgodovinopisja 
in spodbuja nadgrajevanje domačih spoznanj s korpusom izsledkov iz evropskega in 
svetovnega konteksta.  
V komunikaciji z mednarodnim okoljem in tujimi akademskimi javnostmi, s katerimi stalno 
sodelujejo tudi raziskovalci INZ, postaja slovensko zgodovinopisje prepoznavno in umeščeno 
v širše evropske in svetovne komparativne historične preglede. Tako omogočamo, da tuje 
javnosti našo preteklost uporabljajo kot enega od elementov za legitimacijo odnosa do nas v 
sedanjosti. S pedagoško dejavnostjo in pripravljanjem učbenikov ter drugih učnih gradiv za 
različne stopnje izobraževanja omogoča skupina pretok znanja iz znanstvene v izobraževalno 
sfero. 
 
 

2.9 Dolgoročni cilji Inštituta za novejšo zgodovino 

 
Inštitut za novejšo zgodovino je edina specializirana raziskovalna organizacija v Republiki 
Sloveniji za področje novejše (moderne in sodobne) zgodovine. Postavlja si za cilj, da z 
razvijanjem svojega raziskovalnega in strokovnega potenciala ohranja položaj osrednje 
raziskovalne organizacije v Republiki Sloveniji, specializirane za področje novejše zgodovine, 
tudi na podlagi ocene, da Republika Slovenija v dolgoročnem obdobju tako raziskovalno 
organizacijo potrebuje tudi v primerljivem evropskem okolju. 
Dolgoročni cilji Inštituta za novejšo zgodovino so kvalitetno in poglobljeno historiografsko 
raziskovanje. Z raziskovanjem novih tem si prizadeva vzpostavljati metodološko-strokovno 
korektno in znanstveno neoporečno interpretacijo zgodovinskega dogajanja na Slovenskem. 
Dolgoročni cilj Inštituta je tudi oblikovanje takega sistema raziskovalne dejavnosti, da bi bilo 
lahko raziskovanje kontinuirano, dolgoročno, temeljno in visoko kvalitetno. 
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3. PROGRAM RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI INŠTITUTA ZA NOVEJŠO 
ZGODOVINO Z OPREDELITVIJO OBSEGA JAVNE SLUŽBE TER 
RAZISKOVALNEGA DELA ZA TRG ZA OBDOBJE 2019–2023 

 
 

3.1 Program raziskovalne dejavnosti Inštituta za novejšo zgodovino 
strukturiran po raziskovalnih področjih in družbenih izzivih 

 
Delovno področje Inštituta za novejšo zgodovino, ki je osredotočeno na raziskovanje 
preteklosti, naslavlja svoj program dela na vse velike družbene izzive, kot so demografske 
spremembe, upravljanje družbe, odnos med tehnologijami in družbenim okoljem, okoljske 
spremembe in ravnanje z njimi – na svoj specifičen način raziskovanja nastavkov teh procesov 
v moderni nacionalni zgodovini. 
Raziskovalna dejavnost Inštituta za novejšo zgodovino se bo osredotočala: 

 vsebinsko na raziskovanje na vseh področjih zgodovinopisnega raziskovanja, od 
politične zgodovine,  ekonomske zgodovine, družbene in vojaške zgodovine, zgodovine 
vsakdana, zgodovine idej;  

 časovno na obdobje druge polovice 19.  in 20. stoletja vključno z začetkom 21. 
stoletja, torej novejšo, moderno in sodobno zgodovino; 

 metodološko na preplet zgodovinopisnih raziskovalnih tehnik in interdisciplinarno 
povezovanje s sorodnimi humanističnimi in družboslovnimi strokami, zlasti z 
antropologijo, etnologijo, politologijo in sociologijo, področjem narodnih manjšin.   

S tako zastavljenimi načelnimi izhodišči je raziskovalna dejavnost inštituta v vsebinskem in 
časovnem oziru opredeljena z dolgoročnimi raziskovalnimi programi in kratkoročnimi 
raziskovalnimi projekti, na področju infrastrukture pa z infrastrukturnim programom. 
V obdobju 2019-2023 bo inštitut prvi dve leti izvajal raziskovalna programa Idejnopolitični in 
kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju in Podobe gospodarske in socialne 
modernizacije v 19. in 20. stoletju : gospodarska in družbena zgodovina ter infrastrukturni 
program Slovensko zgodovinopisje.  
Programa sta konceptualizirana na podmeni, da z znanstvenim raziskovanjem dveh plati 
enotnega zgodovinskega procesa modernizacije slovenske politične, kulturne in socialno-
ekonomske strukture interpretiramo slovensko preteklost v zadnjih dveh stoletjih v njeni 
celovitosti in medsebojnem sovplivanju. Pri prvem programu je v ospredju presoja 
civilizacijskega pomena večstranske ali enostranske idejno-spoznavne, kulturno-socialne in 
družbenopolitične razsežnosti posameznikove in narodove identitete, svobode ter razvojne 
perspektive. V drugem raziskovalnem programu je v ospredje postavljeno raziskovanje in 
interpretacija dolgoročne strukturne ekonomske in socialne transformacije na slovenskih tleh 
v zadnjih dvesto letih z osredotočenjem na izvoru, dinamiki in pojavnih oblikah industrijske 
družbe znotraj evropskega referenčnega okvira in njenega prehoda v postindustrijsko družbo.  
Dolgoročno, v programih zastavljeno raziskovalno delo bo dopolnjeno z raziskovalnim delom 
po posameznih projektih. V izbiri tem projektov bo inštitut za novejšo zgodovino upošteval 
svojo osnovno raziskovalno usmeritev. Projekte bo oblikoval tako, da bodo zajemali vsa 
tematska področja in kronološka obdobja, ki jih opredeljuje za svoje raziskovalno polje. Kot s 
strokovnega stališča prednostna področja pripravljanja projektnih predlogov bodo področja 
zgodovinskega razvoja v obdobju 1945-1991 (npr. problema represije in žrtev v času druge 
svetovne vojne in prvem povojnem obdobju), obdobja osamosvajanja Republike Slovenije in 
zlasti zgodovine obdobja 1991-2010 (npr. politični razvoj, problematika oblikovanja državnih 
mej). Pomemben sklop, iz katerega bo inštitut razvijal projektne zamisli, bo ravnanje s 
spominom in odnos do preteklosti. 
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Inštitut za novejšo zgodovino je svoje dolgoročno raziskovalno delo že v prejšnjih 
srednjeročnih obdobjih, od 2009 do 2020 strukturiral v dveh raziskovalnih programih. 
 
 Raziskovalni program Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na 

Slovenskem v 20. stoletju 
 
Raziskovalni program celostno razčlenjuje in osmišlja slovensko izkušnjo demokracije in 
pogledov nanjo od konca 19. stoletja, ko je bila z nastankom modernih političnih strank 
dosežena pomembna zgodovinska stopnja v oblikovanju demokratičnih razmerij v slovenski 
družbi, do začetka 21. stoletja, ko so se z vključitvijo Republike Slovenije v evropski politični 
sistem odprle nove razvojne razsežnosti v preudarku in razvoju demokratičnih standardov. Z 
zasnovanimi temami bo opravljen kritični pretres polpretekle dobe, raziskovalna spoznanja 
izvedena na tej podlagi, pa bodo ponudila kompetentne odgovore na vprašanje o povezanosti 
med procesom in preizkušnjami, ki so vodile k današnjemu razumevanju demokracije v 
Sloveniji ter družbenim razvojem v kontekstu sodobne slovenske družbe.  
Izvedba raziskovalnega programa bo omogočila zgodovinsko rekonstrukcijo, razlago in 
razčlenitev pomena, vloge in teže demokratičnega diskurza v idejnopolitičnih razmerah na 
Slovenskem od konca 19. stoletja do vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo. Ob tem bo 
pomembno razširjena vsebinska razsežnost klasičnega političnega zgodovinopisja, saj bo 
raziskava širila problemsko polje tudi na druga relevantna družbena vprašanja, obravnavana v 
konkretnem zgodovinskem času in prostoru. 
Izvajanje RP je doslej potekalo v več raziskovalnih stopnjah. V okviru programa so raziskovalci 
opravili razčlembo temeljnih idejnih, političnih in kulturnih procesov ter vojaškega dogajanja 
na Slovenskem v 20. stoletju, skozi problem idejnega, kulturnega in političnega sobivanja 
obdelala vprašanje demokracije in demokratičnih vrednot v novejši slovenski zgodovinski 
izkušnji, in prešla k obravnavi razvoja političnih strank in institucij države na Slovenskem od 
konca 19. do začetka 21. stoletja. Na podlagi omenjene zgodovinopisne poglobitve bo v prvih 
dveh letih svojega dela v naslednjem srednjeročnem obdobju zaokrožila raziskovanje 
večstranskega ali le enostranskega mišljenjskega, vrednostno-civilizacijskega, 
družbenopolitičnega in kulturnega življenja ter bivanjske kakovosti uresničevanja posameznika 
in naroda v njem na Slovenskem v 20. stoletju ter opredelila razvoj strankarskih subjektov in 
državne v idejnopolitični, kulturni in družbenogospodarski dinamiki slovenske moderne in 
postmoderne dobe. To je opazen manko v nacionalnem zgodovinopisju ter njegovih možnosti 
za celovitejšo predstavitev  slovenske novejše zgodovine v mednarodnem prostoru. V prvih 
dveh letih naslednjega srednjeročnega obdobja ga bo PS zapolnila. To bo izvedla s sistematično 
raziskavo idejnopolitičnih in socialnogospodarskih konceptov ter praks političnih subjektov in 
njihovega vpliva na slovensko družbo in človeka v omenjenem obdobju. S tem bo na podlagi 
nove in razširjene raziskovalne obravnave podala podrobno oblikovan znanstveni 
zgodovinopisni pregled zgodovine političnih strank, organizacij, zvez in združenj, ki so na 
Slovenskem delovali od konca 19. do začetka 21. stoletja. Raziskovalna spoznanja, ki ga bodo 
utemeljila, bo PS v letih 2019–2020 predstavila v obliki izvirnih znanstvenih člankov in 
posameznih monografij. 
Glede na do sedaj opravljeno raziskovalno delo PS v letih 2019–2020 ne načrtuje večjega dela 
v arhivskih ustanovah in specializiranih knjižnicah. V kolikor pa bi se izkazalo za potrebno, ga 
bo opravila tudi na tem področju. Obenem bo nadaljevala s sodelovanjem v dodiplomskem 
(magistrskem) pedagoškem procesu na visokošolskih ustanovah v Republiki Sloveniji 
(Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Univerza na Primorskem, Fakulteta za 
humanistiko Univerze v Novi Gorici) in z mentorstvi oziroma somentorstvi članov sodelovala 
pri izvajanju doktorskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Filozofski fakulteti 
Univerze v Mariboru, Univerzi na Primorskem in Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. 
Člani PS bodo tudi v nadalje sodelovali v različnih upravnih, strokovnih in državnih telesih in 
organih doma ter strokovnih telesih v tujini. Na tem področju bo PS ohranjala in razvijala stike 
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s tujimi univerzami in raziskovalnimi inštituti ter sodelovala v The European Information and 
Research Network on Parliamentary History. Na področju mednarodnega sodelovanja bodo 
člani PS sodelovali na mednarodnih znanstvenih srečanjih.  
V zadnjih treh letih naslednjega srednjeročnega obdobja (2021–2023), ki so bodo hkrati 
ujemala s prvimi tremi leti novega obdobja programskega financiranja, bo PS prešla k izvajanju 
novega raziskovalnega programa. Pri tem računa na ohranitev dosedanjega programskega 
financiranja raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Z novimi raziskovalnimi spoznanji 
namerava obdelati, predstaviti in osmisliti slovenski politični in kulturni razvoj od revolucijskega 
leta 1848 do današnje dobe. S tem bo ta vidik slovenske novejše zgodovine uskladila z novimi 
metodološkimi, spoznavnimi in vrednostnimi kriteriji ter razsežnostmi slovenskega in 
mednarodnega zgodovinopisja in družboslovnih disciplin. RP za katerega se je skupina 
dogovorila in ga bo prijavila oziroma izvajala v zadnjih treh letih naslednjega srednjeročnega 
obdobja in obenem v novem obdobju programskega financiranja, je Politični in kulturni razvoj 
1848–2020 na Slovenskem. PS, ki je raziskovalno usmerjena v preučevanje idejne, politične, 
kulturne in vojaške zgodovine, bo s tem svoj raziskovalni obseg bistveno razširila, saj bo do 
sedaj preučevano dobo raztegnila še na drugo polovico 19. stoletja in v prvo dvajsetletje 21. 
stoletja. S tem bo ustvarjena podlaga za sodobno, neideološko in poglobljeno analizo slovenske 
politično-kulturne zgodovine v letih 1848–2020, ki jo bo PS dokončala po izteku naslednjega 
srednjeročnega obdobja oziroma v nadaljevanju izvajanja novega RP po letu 2023. Problemska 
razčlenitev, ki bo izvedena v letih 2021–2023, bo zadevala prelom z jezikovno in kulturniško 
usmeritvijo slovenskega gibanja, ki ga je pomenila politizacija slovenske narodne zavesti leta 
1848 z oblikovanjem narodnopolitičnega programa Združena Slovenija, vprašanje slovenske 
politične akcije in nacionalnega političnega vzora po njegovem oblikovanju, strukturo 
narodnega gibanja po porazu revolucije in zmagi novega absolutizma, slovensko politiko po 
začetku ustavne dobe 1861, oblikovanje slovenskega in nemškega narodnopolitičnega tabora 
ter »nemškutarstva« pri Slovencih, pojav čitalništva, delitev na »mlado-« in »staroslovence« 
ter njihovo politično taktiko. Nadalje bo osredotočena na taborsko gibanje, politiko slogaštva, 
problem izražanja svobodomiselnih in kritičnih stališč v slovenskem političnem in kulturnem 
življenju, »elastikarstvo«, dokončni liberalno-katoliški razcep in oblikovanje modernih političnih 
strank – stranke političnega katolicizma, liberalne in socialnodemokratske stranke v zadnjem 
desetletju 19. stoletja. Temu bosta sledili presoja politike katoliškega, liberalnega in 
marksističnega tabora ter njihovega razumevanja kulturnega razvoja do konca avstrijske dobe 
leta 1918 in presoja politike ter kulturnih nazorov pri omenjenih političnih taborih med prvo 
svetovno vojno, v prvi jugoslovanski državi (1918–1941) in med drugo svetovno vojno na 
Slovenskem (1941–1945), ki jo bo obravnavala v vsej kompleksnosti zgodovinskega razvoja v 
teh letih. Od leta 1920 bo razčlenitev posebej upoštevala politično in kulturno delovanje 
revolucionarne komunistične stranke, ki je skozi odporniško gibanje med drugo vojno leta 1945 
prevzela oblast. Razčlemba obdobja druge jugoslovanske države (1945–1991) bo v glavnem 
osredotočena na razvoj politike in kulturne politike komunistične stranke oziroma zveze 
komunistov, ki je bila do leta 1990 monopolna nosilka oblasti v slovenski republiki, zajela pa 
bo tudi delovanje opozicijskih skupin v tem obdobju in demokratizacijo slovenskega političnega 
prostora ter oblikovanje njegovega vnovičnega večstrankarskega značaja v letih 1988–1990. 
V največji možni in racionalni meri (mišljeni sta vprašanji dostopnosti primarnega pisnega ter 
izjemne obsežnosti časopisnega in internetnega gradiva) bo problemska razčlenitev 
obravnavanega obdobja usmerjena v politični in kulturni razvoj Republike Slovenije od 
osamosvojitvenega procesa in vzpostavitve nacionalne države 1990–1991 dalje. Zlasti za 
obdobje po letu 1992 je tu, z redkimi izjemami, opazen precejšen manko. PS ga namerava 
preseči z usmeritvijo mlade raziskovalke in dopolnilno zaposlitvijo. PS bo leta 2021 v ustrezni 
znanstveni obliki obeležila tridesetletnico obstoja Republike Slovenije. Za vse obdobje po letu 
1918 bo razčlenila tudi politično in kulturno življenje Slovencev v zamejstvu – v Italiji, Avstriji 
in na Madžarskem. 
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 Raziskovalni program Podobe gospodarske in socialne modernizacije na 
Slovenskem v 19. in 20. stoletju 

 

Raziskovalni program odpira in osmišlja teme postopne modernizacije slovenske družbe in 
gospodarstva v 19. stoletju, ki ga označuje epohalni prehod iz agrarne v industrijsko in 
naposled v postindustrijsko družbo z vsemi spreminjajočimi posledicami na družbeno in 
gospodarsko strukturo. Kot osrednji družbeni in gospodarski problem znotraj modernizacijskih 
procesov se kaže problem industrializacije. Industrializacija je bila tisti proces, ki je temeljito 
predrugačil gospodarsko in socialno podobo na slovenskih tleh v zadnjih dveh stoletjih. 
Rezultat teh dolgoročnih procesov je bilo oblikovanje industrijske družbe na Slovenskem, ki jo 
na konceptualni ravni pojmujemo kot dinamičen vzročno-posledičen večplasten proces 
sprememb (spreminjanj) gospodarske in socialne strukture. Raziskovalni lok zajema dolgo 
dobo dveh stoletij, znotraj katerih se posamezna obdobja precej razlikujejo med seboj glede 
zasnove družbene ureditve, dinamike in globine razvojnih tendenc in vpetosti v širši prostor. 
Pri tem se je nujno izogniti vtisu izjemnosti / izdvojenosti gospodarsko-socialnih pojavov in 
fenomenov na slovenskem ozemlju, kar pred raziskovalce postavlja zahtevo po primerjalni 
umestitvi raziskovalnih problemov v konkretni čas, prostor in družbeno okolje Habsburške 
monarhije ter Jugoslavije v monarhistični ali socialistični inačici, ter samostojne slovenske 
države znotraj širšega evropskega konteksta. Raziskovalno problematiko program členi v 
večdimenzionalno shemo, s katero zaobjema celovitost konstruiranja in transformacij 
industrijske družbe na Slovenskem: industrializacija in strukturne ekonomske spremembe; 
industrializacija in socialno-kulturne spremembe; industrializacija in socialno-varstveni sistemi; 
industrializacija in pokrajina; Industrializacija in družina; industrializacija in družbeno 
razslojevanje; industrializacija in vrednostni družbeni sistemi; industrializacija in percepcije 
družbene in ekonomske realnosti. 
V naslednjem programskem obdobju (2021-) načrtuje raziskovalna skupina v okviru 
proučevanja dolgoročnih značilnosti gospodarskega in socialnega razvoja osredotočenje na 
vprašanja okoljske zgodovine.  
Doslej v slovenskem zgodovinopisju za okoljsko zgodovino moderne dobe ni bilo večjega 
interesa. Zgodovinarji so se sicer (podobno kot v Avstriji in Nemčiji) tudi pri nas dotikali 
različnih okoljskih problemov v okviru raziskovanja posameznih segmentov gospodarske in 
socialne zgodovine (raziskovanje človekovega ravnanja s kmetijskimi površinami, uvajanja 
novih kultur, izrabe gozdov, melioracije, razvoja rudarstva in premogovništva, procesov 
industrializacije, urbanizacije, higienizacije, epidemij, revolucije v prometu), vendar ne načrtno 
in dolgoročno usmerjeno. Medtem ko se je v zgodovinopisju na mednarodni ravni razvijal 
moderna okoljska zgodovina kot posebna interdisciplinarno zasnovana veda. Definicije okoljske 
zgodovine so različne: ukvarjala naj bi se z vzajemnostjo med človekom in naravo v preteklosti, 
z rekonstrukcijo okoljskih pogojev v preteklosti in človekovih dojemanj, razumevanj in 
pogledov na svoje okoljske pogoje v različnih časovnih obdobjih. 
V ospredju bo raziskovanje interakcije med ekonomskim in socialnim razvojem 
(industrializacijo) in (naravnim) okoljem, ne samo s stališča gospodarjenja z okoljem, v smislu 
izrabe in uporabe okolja, temveč tudi v simbolnem pomenu industrijske pokrajine. Industrijske 
pokrajine kot družbeno kontekstualiziranega prostora, ki ga ljudje oblikujejo s svojimi 
zgodbami, pomeni in razumevanji oz. interpretacijami. Na eni strani gre torej za teme iz 
zgodovine urbanizacije, to je nastajanja industrijskih središč, njihove geneze, velikosti, 
proizvodne in populacijske strukture. Nadalje razvoja servisnih dejavnosti, podobe in strukture 
industrijskih mest, modernih »mestnih naprav« - oblikovanje mestne infrastrukture 
(higienizacija, osvetljevanje, elektrifikacija, … ), ekološki problemi (onesnaževanje, lokalne 
manifestacije;…) in s tem povezanimi vprašanji regionalizma ne/enakomernosti družbenega in 
gospodarskega razvoja v Sloveniji. Na drugi strani pa moramo za celostno zaokrožitev vnesti 
t.i. »mehke vsebine«: razmerja med ruralnim in urbanim, časovnega in prostorskega 
strukturiranja vsakdanjega ritma in življenja mestnih prebivalcev, novega dojemanja časa in 
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prostora, vloge javnega in zasebnega, načinov socializacije (šola, delovno mesto, stanovanjske 
soseske), interakcije med industrijskimi dejavnostmi in mestnimi skupnostmi. Možne 
raziskovalne teme na področju agrarne oziroma zgodovine podeželja pa so: intenziviranje 
kmetijstva z večanjem obdelovalnih površin in količine delovne sile, mehanizacija kmetijstva, 
uvajanje umetnih gnojil in škropiv, uvajanje novih kultur, uvajanje fosilne energije v 
kmetijstvo, vpliv določenih kultur na krajino in ekosistem (npr. trta, hmelj, konoplja), vpliv 
živinoreje (ovčereja, kozjereja), melioracije, spreminjanje krajine, regulacija rek, gradnja 
umetnih jezov in akumulacijskih jezer, (ne)racionalna izraba gozda, pogozdovanje, devastacija 
gozdov, izraba gozdov za rudarstvo in fužinarstvo, erozija zemlje, lov in ribolov itd. 
 
Raziskovalni projekti v obdobju 2019-2023 
 
Inštitut za novejšo zgodovino ob svojem osnovnem v programskih skupinah opredeljenem 
raziskovanju razvija tematsko široko paleto predlogov raziskovalnih programov, s čimer 
dopolnjuje teme zajete v programskih skupinah, hkrati pa razvija tako metodološko in 
vsebinsko nove teme, ki bodo imele potencial, da bi postopoma prerasle v vsebinska izhodišča 
za oblikovanje novih programskih skupin. Na drugi strani sodelovanje v raziskovalnih projektih 
pomeni dopolnjevanje raziskovalnega dela z združevanjem raziskovalcev prek meja 
programskih skupin, ožjih raziskovalnih interesov posameznih skupin raziskovalcev na 
raziskovalnih vprašanjih uresničljivih v kratkoročnih obdobjih. 
Pri načrtovanju obsega prihodkov iz raziskovalnega dela izhajamo iz predpostavk:  

 da se trend krčenja sredstev za projektne razpise ne bo nadaljeval in da se bodo razpisi 
ustalili na zdajšnji letni ravni, nato pa v letu 2020 in nadaljnjih močno povečali; 

 da bo raziskovalna skupina INZ pri pridobivanju projektov ARRS uspešna z večjim 
delom predlogov kot v tem obdobju 2014-2018. 

Koncipiranje raziskovalnih projektov in njihovo pridobivanje bo v obdobju 2019-2023 vseskozi 
eno najpomembnejših področij znanstveno-raziskovalnega delovanja inštituta. Pridobitev 
projektov je in bo pogoj za ohranitev in nato razvoj raziskovalne skupine inštituta v 
načrtovanem obsegu.  
Izhodišča pri koncipiranju in prijavljanju predlogov projektov bodo: 
Da omogočajo odpiranje novih raziskovalnih področij, ki so v centru raziskovalne pozornosti 
inštituta in interesu zgodovinopisja novejše zgodovine sploh,  
Da so v interesu raziskovanja aktualnih in nevralgičnih tem nacionalne zgodovine, izkazanih 
skozi interes javnosti oziroma morebitnih tematskih usmeritev v razpisih Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost.  
Predvidoma 0,5 % sredstev v celotnem obdobju načrtujemo pridobiti s sodelovanjem v 
projektih, ki niso financirani iz javnih sredstev Republike Slovenije, bodisi iz gospodarstva, 
nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji, iz Obzorij 2020, regionalnih sredstev, HERA, in 
drugih oblik razpisov. Glede na velikost in finančne zmožnosti bo inštitut za novejšo zgodovino 
v pridobivanju predvsem evropskih projektov lahko nastopal predvsem kot partner v projektnih 
konzorcijih in le izjemoma kot nosilec. 
Inštitut bo sledil načelu, da je za sodelovanje odprta organizacija, tako da bo v koncipiranje in 
izvajanje projektov pritegoval raziskovalce iz drugih raziskovalnih skupin oziroma inštitucij, 
spodbujal pa bo vključevanje raziskovalcev inštituta v projekte, katerih nosilci so raziskovalci 
drugih raziskovalnih inštitucij.  
Prav tako si bo inštitut prizadeval, da bi se vključil v aplikativne in ciljne raziskovalne projekte, 
kjer pa je vključevanje močno odvisno od širših konceptov področij ciljnih raziskovalnih 
programov, ki jih bo odprla Republika Slovenija.  
Načrtujemo, da bo raziskovalna skupina INZ v letih 2019-2023 sukcesivno konkurirala s po 
desetimi predlogi projektov letno, od katerih bo povprečno sedem namenjeno razpisom ARRS, 
trije pa evropskim, mednarodnim in drugim domačim skladom.  
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Program usposabljanja mladih raziskovalcev  
 
Zdajšnji sistem usposabljanja temelji na programski skupini, iz katerih sam vodja raziskovalne 
skupine predlaga mentorja, ta pa v skladu z zakonom izbira kandidata za mladega raziskovalca.  
Sistem je korigiran z razpisi za posebej uspešne znanstvenike. Inštitut je v letih 2014-2018 
pridobil 3 mlade raziskovalce, ki so jim mentorji raziskovalci zaposleni na inštitutu. Pri 
zaposlovanju mladih raziskovalcev je predpostavljal, so bili mladi raziskovalci praviloma 
predvideni za obnovo in razširitev raziskovalne skupine inštituta. Zaradi krize so se omejena 
sredstva za znanost posredno odrazila tudi pri pridobitvi manjšega obsega sredstev za izvajanje 
raziskovalne dejavnosti, posledica pa je bila, da inštitut večine od doktoriranih mladih 
raziskovalcev ni zaposlil za obnovo oz. širitev raziskovalne skupine.  
V letih 2019-2023 bo Inštitut za novejšo zgodovino nadaljeval s kandidaturami za mentorstva 
mladim raziskovalcem. Ocenjujemo, da bodo v obdobju 2019-2023 člani raziskovalne skupine 
mentorji trem mladim raziskovalcem.  
 
Preglednica: Mladi raziskovalci na dan 31. 12. 2018 in načrtovano stanje na dan 31. 12. 2023 
 

 31.12.2018 31.12.2023 

Mladi raziskovalci  3 3 

 
 
 

3.2 PODPORNA DEJAVNOST RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI 

 
 

3.2.1 Infrastrukturni program  

 
Raziskovalna infrastruktura INZ Slovensko zgodovinopisje je namenjena vzpostavitvi sistema 
zgodovinskih virov in zgodovinopisnih vsebin, zagotavljanju dostopa do teh gradiv ter izgradnji 
servisov za namene raziskav v zgodovinopisju, humanistiki in družboslovju, ki so vsebinsko in 
tehnološko kompatibilni z evropskimi normativi in trendi.  
 
Poslanstvo in vizija raziskovalne infrastrukture INZ: 

 aktivno sodelovanje v evropskem konzorciju digitalnih infrastruktur DARIAH–ERIC pri 
vzpostavljanju digitalne raziskovalne infrastrukture za umetnost in humanistiko v 
Evropi,  

 aktivno sodelovanje (v partnerstvu z raziskovalno infrastrukturo ZRC SAZU) pri razvoju 
in homogenizaciji nacionalne digitalne infrastrukture za humanistiko in umetnost 
DARIAH-SI, 

 programsko in vsebinsko nadgrajevanje spletnega sistema nacionalnega 
zgodovinopisja, ki bo na podlagi zbirk digitalnih in digitaliziranih gradiv omogočal 
ustvarjanje raziskovalnih podatkov in njihovo uporabo v raziskovalnem okolju, 

 osveščanje in usposabljanje raziskovalce v smeri spoznavanja in uporabe novih 
tehnologij in metodologij v digitalni humanistiki ter izkoriščanja možnosti, ki jih te 
ponujajo. 

Cilji in dejavnosti RI so usmerjeni v izdelavo tehnološko naprednih informacijsko 
komunikacijskih sistemov, ki bodo omogočali ustvarjanje novih raziskovalnih podatkov in na 
podlagi teh novih spoznanj, potrebnih za razvoj zgodovinopisja in humanistike, kar posledično 
pomeni krepitev nacionalne identitete in splošnega družbenega napredka tako v nacionalnem 
kot tudi globalnem prostoru.  
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Opredelitev infrastrukturne dejavnosti 
Infrastrukturni program INZ ni zastavljen le v namen podpore raziskovalnemu delu obeh 
programskih skupin, promociji znanstvenega dela in ohranjanju znanstveno-kulturne dediščine 
ter ne nazadnje razvoju novih metod in oblik, temveč tudi za odprt dostop do podatkov, širjenje 
informacij in interpretacij - za oblikovanje zgodovinopisnega, humanističnega prostora, ki je 
med drugim tudi izhodišče za interdisciplinarno in mednarodno sodelovanje. Ker je 
infrastrukturna dejavnost nujna za učinkovitejše delovanje INZ in tudi ostalih sorodnih ustanov, 
bo infrastrukturna skupina INZ v obdobju 2018-2023 nadaljevala izgradnjo spletnih sistemov, 
ki bosta poleg digitaliziranih in digitalnih raznovrstnih gradiv in podatkovnih baz ponujala 
možnosti ustvarjanja raziskovalnih podatkov in njihovo uporabo v raziskovalnem okolju, se 
pravi, da bo skupina svojo dejavnost usmerjala v raziskovalno delo v zgodovinopisju in širše - 
v humanistiki in družboslovju. Kot kažejo izkušnje podobnih evropskih projektov, bi tudi v 
slovenskem znanstvenem miljeju tehnološko napredna prezentacija znanstvenih rezultatov 
lahko pripeljala do novih spoznanj, spremenjenih interpretacij oziroma do novega uvida v 
zgodovinsko vedo. V smislu interakcijske povezave vseh treh pomembnih elementov: 
raziskovalcev / uporabnikov, historičnih in ostalih vsebin ter tehnične infrastrukture bo 
infrastrukturna skupina INZ svoje delo nadaljevala na naslednjih temeljnih projektih: 
Vsebinskem in programskem nadgrajevanju spletnega portala slovenskega zgodovinopisja 
Zgodovina Slovenije – SIstory, ki bo med drugim še naprej izhodišče sodelovanja z ZRC SAZU 
pri razvoju nacionalne digitalne infrastrukture za humanistiko in umetnost SI-DIH (ta poteka v 
skladu z osnutkom Načrta razvoja RI 2011-2020 Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo), oziroma povezovanju s sodelujočimi infrastrukturami v evropski mreži za 
humanistiko in umetnosti z akronimom DARIAH pri vzpostavljanju evropske digitalne 
raziskovalne infrastrukture za umetnosti in humanistiko. 
 
Dejavnost RI INZ bo v prihodnjem srednjeročnem obdobju razdeljena na naslednje temeljne 
projekte, v okviru katerih bo potekalo več vsebinskih projektov:  
 

1. Prvo in drugo nacionalno spletišče za humanistiko SI-DIH in evropska mreža DARIAH: 
RI INZ bo vključena v evropsko mrežo DARIAH - Digital Research Infrastructure for the Arts 
and Humanities, katere cilj je vzpostaviti digitalno raziskovalno infrastrukturo za umetnost in 
humanistiko v Evropi. Kot partner DARIAH bo v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim 
centrom SAZU sledila zastavljenim ciljem in nalogam programa, med katerimi bo predvsem 
izpostavljen razvoj nacionalne digitalne infrastrukture za humanistiko in umetnost SI-DIH.  

 Razvojna politika: Skladno s srednjeročno razvojno politiko DARIAH.EU bo RI INZ 
reevalvirala delovni program in se prilagodila njegovemu operativnemu strateškemu 
načrtu, ki bo v operativno fazo vstopil leta 2019: 

o pridružila se bo (so)ustvarjanju skupnega mesta ponudbe (Virtual Marketplace) 
najboljših nacionalnih rešitev s področja digitalne humanistike, kar bo 
omogočilo tako dostopnost raznih orodij, storitev itd., kot tudi predstavitev 
orodij, storitev itd. vsem zainteresiranim, 

o ukvarjala se bo s krepitvijo notranje in zunanje komunikacije, kar bo vključevalo 
razvijanje in povezovanje spletnih sistemov, individualno sodelovanje in 
povezovanje, spodbujanje diskurza o digitalni humanistiki in kulturi odprtih 
podatkov, homogenizacijo nacionalne digitalne humanistike,  

o aktivno se bo ukvarjala z vprašanji: »Kaj je DARIAH?, Kaj lahko stori zame? 
Zakaj bi sodeloval z vami?«, kar bo vključevalo spremljanje in usklajevanje 
potreb in interesov slovenske digitalne humanistične skupnosti, sodelovanje z 
raziskovalci – potencialnimi uporabniki/akterji,  

o krepila bo svojo prisotnosti v izobraževalnem procesu: 
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 delovala bo v projektu SI-IUS, ki ga vodi Pravna fakulteta UL v 
sodelovanju z ZRC SAZU in Institutom Jožef Stefan. RI INZ bo 
zagotavljala tehnološko platformo za obdelavo digitaliziranih virov za 
objavo na spletnem portalu in nudila pomoč pri usposabljanju za 
digitalizacijo virov (predvsem pretvorba in kodiranje v TEI), 

 koordinirala bo medfakultetno (Fakulteta za računalništvo in informatiko 
UL, Fakulteta za družbene vede UL in Filozofska fakulteta UL) 
seminarsko sodelovanje na korpusu zapisnikov sej Skupščine Republike 
Slovenije (1990-1992), 

 Orodja in raziskovalne storitve: RI INZ bo skrbela za vzdrževanje in vsebinsko 
popolnjevanje portala DARIAH-SI za potrebe diseminacije znanj v digitalni humanistiki, 
večino pozornosti pa bo namenila implementaciji si4 repozitorija in eXist-db za potrebe 
digitalne humanistike v Sloveniji. 

 Sodelovanje z nacionalnimi RI in (med)nacionalno pomembnimi projekti: 
o CLARIN: IP INZ bo sodeloval s CLARIN na področju novih znanj v digitalnem 

raziskovalnem okolju, pri pretvorbi historičnih besedil v skladu s standardi za 
jezikovne tehnologije in dolgotrajno hrambo v repozitoriju CLARIN.SI ter pri 
uporabi jezikoslovnih tehnologij, razvitih v okviru CLARIN.SI pri označevanju 
historičnih besedil.  

o CESSDA: RI INZ bo s CESSDO sodelovala na področju pretvorb in dolgotrajne 
hrambe popisov prebivalstva v skladu z mednarodnimi in slovenskimi 
statističnimi standardi (Arhiv družboslovnih podatkov). 

o Sodelovanje z nevladnimi organizacijami: v letu 2018 Legebitra idr.) pri 
valorizaciji in naboru njihovih gradiv, primernih za obdelavo in spletno objavo 
na spletišču SI-DIH. 

 
2. Spletni portal Zgodovina Slovenije – SIstory:  

Kot osrednja internetna informacijska točka nacionalnega zgodovinopisja bo portal namenjen: 
1. promoviranju rezultatov dela zgodovinarjev,  
2. objavljanju gradiv, ki jih znanstveniki potrebujejo pri svojem delu, 
3. na podlagi zbirk digitalnih in digitaliziranih gradiv ustvarjanju raziskovalnih 

podatkov in njihovi uporabi v raziskovalnem okolju. 
 Vsebinska nadgradnja: Infrastrukturna dejavnost bo v okviru programa RI INZ za 

potrebe spletne objave na portalu SIstory valorizirala in digitalizirala najbolj 
relevantne in frekventne vsebine s področja slovenskega zgodovinopisja, prednost 
bodo imeli historična znanstvena in strokovna periodika, starejše in redko gradivo, 
pomembnejši dogodki (video vsebine) idr., ter hkrati ustvarjala nove vsebine v 
digitalnem mediju. Digitalizirana gradiva bodo metapodatkovno standardizirana, 
pred njihovo spletno objavo bodo urejeni vsi avtorskopravni vidiki.  

 Programska in tehnološka nadgradnja ter vzdrževanje in arhiviranje gradiv: RI INZ 
bo sodelovala z zunanjimi sodelavci, ki bodo skrbeli za vzdrževanje portala in 
arhiviranje gradiv (po Smernicah za zajem, dolgotrajno ohranjevanje in dostop do 
kulturne dediščine v digitalni obliki), po potrebi pa bodo razvijali/nadgrajevali spletni 
sistem, da bo čim bolj primeren za uporabnika in hkrati za vključevanje v večje 
nacionalne in evropske sisteme v skladu s svetovnimi smernicami. Člani IP bodo 
redno urejali in dopolnjevali dokumentacijo o svojih dejavnostih. 

 Projekti v sklopu portala SIstory: V okviru portala se bodo razvijali različni vsebinski 
projekti, izpostaviti velja vsaj naslednje: 
o Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931:  

 transkribiranje podatkov bo potekalo do konca leta 2020,  
 procesiranje podatkov v skladu s formatom, ki se razvija v okviru 

projekta Mosaic; postopek bo omogočil primerjavo slovenskih 
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mikropodatkovnih podatkov iz cenzusov s podatki iz ostalih evropskih 
popisov prebivalstva, 

 povezava popisov prebivalstva v longitudinalno bazo podatkov in 
možnost obdelave. 

o razvijanje orodij in delovnih procesov za označevanje besedil v skladu s shemo 
TEI XML v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan. V prvi vrsti bo na ta način 
označeno gradivo Državnega zbora RS.  

o Dopolnjevanje podatkov o vojaških žrtvah 1. svetovne vojne na Slovenskem. 
o Infrastrukturni program si bo prizadeval vzpostaviti znanstveno-politično 

osnovo za implementacijo relacijske SQL baze Slovenski indeks citiranosti – 
Zgodovinopisje (SICI-Zgod) in Slovenski indeks citiranosti – Humanistika (SICI-
Hum), ki bosta trajnostne narave. Procesirali bosta namreč podatke iz publikacij 
s področja humanistike, katerih avtorji so raziskovalci s področja zgodovinopisja 
oz humanistike. Bazi bosta omogočali bibliometrične izračune o citiranosti 
slovenskih zgodovinarjev in publikacij ter kot taki relevantni za organe, ki 
oblikujejo znanstveno politiko, saj je javna objava verificiranih podatkov o 
citiranosti pripomoček pri ocenjevanju znanstvenega dela.  

3. Strokovna pomoč in izobraževanje: delavnice in seminarji, osredotočeni na tehnične 
vidike in raziskovalne metode digitalne humanistike. 

4. Promocija digitalne humanistike in zgodovinopisja doma in v tujini. 
 
Razvoj raziskovalne infrastrukture 
 
V obdobju 2020-2023 bo razvoj raziskovalne infrastrukture potekal v skladu s sledečimi 
osnovnimi načeli: 

 Zanesljivost: dolgotrajno arhiviranje (OAIS standard, Archivematica, Arzenal), unikatni 
identifikatorji (HANDLE), sledljivost (kontrola verzij, Git, migracije). 

 Verodostojnost: verificirane vsebine. 
 Poznavanje: uporaba tehnologij in standardov, ki jih člani infrastrukturne skupine dobro 

poznajo (XML tehnologije, digitalne izdaje, metapodatkovni standardi s področja 
humanistike in umetnosti). 

 Enostavnost: uporaba uveljavljenih, preizkušenih in zelo razširjenih tehnologij in 
standardov (mdr. JavaScript, CSS, HTML5, PHP, MySQL, ElasticSearch, RESTFul, Web 
API), ki jih zunanji izvajalci dobro poznajo in jih zato lahko hitro, učinkovito in poceni 
implementiramo za potrebe digitalne humanistike. 

 Fleksibilnost: fleksibilno in modularno nadgrajevanje obstoječih tehnologih v skladu z 
novimi znanji in spoznanji ter hitrim razvojem novih tehnoloških rešitev (mdr. 
semantični splet, povezani odprti podatki). 

 Odprtost: uporaba odprtih (nelastniških) standardov: odprta koda (GitHub) in odprti 
podatki (Creative Commons licence, OAI-PMH, RDF, XML, JSON API). 

 
Raziskovalni podatki, ki nastajajo v okviru delovanja raziskovalne infrastrukture, partnerskih 
organizacij in raziskovalcev bodo hranjeni v inštitutskem Arzenalu in predvsem v 
odprtokodnem sistemu za hrambo digitalnega gradiva Achivematica, katerega bomo še naprej 
posodabljali in nadgrajevali. Arhivski informacijski paketi (AIP) bodo v obliki dostavnih 
informacijskih paketov (DIP) raziskovalcem še naprej dostopni preko različnih portalov, 
repozitorijev, podatkovnih baz in aplikacij. Osrednji infrastrukturni portal Zgodovina Slovenije 
– SIstory bo nadgrajen z novim repozitorijem si4 (Preprosta raziskovalna infrastruktura za 
kompleksne raziskovalne podatke v humanistiki), ki bo kot METS aplikacijski profil omogočil 
upravljanje z digitalnimi objekti v skladu s poljubnimi metapodatkovnimi standardi (Dublin 
Core, MODS, EAD, TEI Header, LIDO itd.). Ta repozitorij bomo implementirali še za potrebe 
digitalne humanistike (DARIAH in SIDIH) in glede na potrebe še za ostale raziskovalne 
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projekte. Po preizkusnem obdobju bomo XML bazo eXist-db dali na razpolago za potrebe 
digitalne humanistike v Sloveniji. 
 
 

3.2.2 Druga podporna dejavnost vključno s fiksnimi stroški upravljanja Inštituta 
za novejšo zgodovino in fiksnimi stroški za financiranje instrumentalnih 
centrov in zbirk 

 
 
Specialna knjižnica 
Zbiranje knjižnega gradiva in periodike, njeno evidentiranje, hranjenje in dajanje 
raziskovalcem v uporabo je ena od najbolj pomembnih dejavnosti za vedo, še bolj pa za Inštitut 
za novejšo zgodovino, ki deluje na področju, ki je eno od najbolj propulzivnih z vidika obsega 
in dinamike nastajanja nove znanstvene in strokovne literature. Inštitut za novejšo zgodovino 
bo zagotavljal kontinuirano nabavo pomembnih podatkovnih baz in izbrane znanstvene 
literature za področje raziskovanja ter ga dajal v uporabo v skladu s pravili knjižnične 
dejavnosti. V kolikor bo uspešen v prizadevanju za finančno ovrednotenje statusa javne 
specialne knjižice, bo okrepil njen kadrovski sestav. 
 
Namenska sredstva za sofinanciranje ustanoviteljskih obveznosti, ki jih INZ prejema glede na 
število zaposlenih raziskovalcev že vrsto let niso v skladu z realnimi stroški, ki nastajajo pri 
izvajanju javne službe. Višina letnih prejetih sredstev za investicijsko vzdrževanje, upravljanje 
in vodenje,  fiksne stroške delovanja ter povračila stroškov dela raziskovalcev je trenutno tako 
nizka, da ne omogočajo izvajanja osnovnih poslovnih in upravnih funkcij, zato s soglasjem 
financerja (ARRS) del sredstev namenjenih za investicijsko vzdrževanje in fiksne stroške 
preusmerjamo v vir za pokrivanje stroškov upravljanja in vodenja. Trenutno je to še mogoče 
zaradi delitve obratovalnih stroškov z ostalimi uporabniki stavbe na Kongresnem trgu 1.  
 
Ocenjujemo, da po selitvi na novo lokacijo tak način prerazporejanja prejetih sredstev ne bo 
več ustrezen, saj bo izvajanje javne službe potekalo na dveh ločenih lokacijah, kar bo vplivalo 
na bistveno povečanje fiksnih stroškov. Po preselitvi bo Inštitut ne samo uporabnik temveč 
tudi upravljavec poslovnih prostorov ter s tem odgovoren za celotno tekoče kot tudi 
investicijsko vzdrževanje stavbe in opreme. Sočasno se bodo zaradi širjenja javne službe v 
naslednjih letih povečevali stroški upravljanja in vodenja ter stroški povračil iz dela za 
raziskovalno osebje (stroški prehrane, prevoza, regresa, premij, jubilejnih nagrad in odpravnih 
ob upokojitvah). 
 

3.3 Opredelitev obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg  

       
Inštitut za novejšo zgodovino načrtuje, da bo obseg javne službe zajemal raziskovalne 
programe, raziskovalne projekte različnih vrst, infrastrukturni program in infrastrukturne 
obveznosti. Obseg sredstev za njegovo izvajanje v srednjeročnem obdobju se bo povečal za 
20 %. Obseg javne službe tako v letu 2023 ocenjujemo na 9,5 FTE za raziskovalne programe 
in 7,5 FTE za infrastrukturni program, 2,5 FTE za raziskovalne projekte, 300.000 EUR sredstev 
za materialne stroške infrastrukturnega programa in 460.000 EUR infrastrukturnih obveznosti 
zavodu.  
Načrtuje tudi letno pridobiti do 5000 EUR sredstev donacij in vložkov soizdajateljev za izdajanje 
znanstvenih knjig. 
Inštitut deluje na znanstvenem področju, kjer je omejena možnost obsežnejšega pridobivanja 
tržnih in drugih sredstev iz virov, ki niso javni. 



26 
 

Inštitut si bo še nadalje prizadeval, da bo dejavnost, ki jo opravlja za področje žrtev vojn, in 
ni financirana iz javnih sredstev, pristojno ministrstvo opredelilo kot obliko javne službe. 
 
Raziskovalno delo za trg bo obsegalo le majhen del raziskovalnega dela. K taki oceni napotuje 
področje in narava raziskovalnega dela v zgodovinopisju in s tem objektivno majhna možnost 
pridobivanja sredstev na trgu. Inštitut bo tudi sam predložil aplikativne projekte posameznim 
institucijam in lokalnim skupnostim, bodisi s področja lokalne zgodovine, bodisi projekte, pri 
katerih bo mogoče aplikativno uporabiti podatkovno bazo Žrtve druge svetovne vojne in 
neposredno po njej. Načrtujemo, da bo raziskovalno delo za trg v obdobju 2019-2023 le 
sporadičnega značaja, 1 projekt vrednosti do 20.000 EUR in dva vrednosti do 5000 EUR.  
 
 

4. PROGRAM DRUGIH DEJAVNOSTI JRZ Z OPREDELITVIJO OBSEGA JAVNE 
SLUŽBE TER DELA ZA TRG ZA OBDOBJE 2019–2023 

 

4.1 Program drugih dejavnosti JRZ 

 
Knjižnično dejavnost bo inštitut izvajal v specialni knjižnici, ki je v sestavu inštituta. Knjižnica 
bo opravljala evidentiranje, nabavo, katalogizacijo in izposojo knjižnega in revialnega fonda. 
Nudila bo tudi informacije iz in o knjižnem gradivu, v skladu z določili o specialnih knjižnicah. 
Glede na načrtovano preselitev na drugo lokacijo bo izvedla ob tem tudi inventuro gradiva. 
 
Založniško dejavnost bo inštitut izvajal v enoti Založba INZ.  
 
 

4.2 Opredelitev obsega javne službe ter dela za trg 

 
Glede na specifiko raziskovalne dejavnosti, ki jo izvaja, inštitut celotno dejavnost inštituta 
prepoznava kot javno službo in posledično tako razvršča vse prihodke in tudi odhodke, z izjemo 
prihodkov od najemnine za službeno stanovanje in neposrednih stroškov v zvezi z službenim 
stanovanjem. 
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5. PROGRAM INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V 
OBDOBJU 2019-2023 

 
Inštitut za novejšo zgodovino se bo v začetku srednjeročnega obdobja preselil v nove poslovne 
prostore. Investicijo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na predvideni lokaciji 
izvaja pristojno ministrstvo. V letu 2019 bo inštitutu stavba in vsa oprema predana v 
upravljanje. Na lokaciji dislociranega skladišča bo inštitut uporabnik prostorov. Ocenjujemo, 
da bo stanje stavbe in opreme takšno, da bo v prvih letih po prevzemu zahtevala malo 
investicijskega vzdrževanja, poraslo pa bo v zadnjih dveh letih obdobja. Ob vselitvi bodo 
potrebna številna prilagoditvena dela. Potrebo sredstva za investicijsko vzdrževanje stavbe in 
opreme ocenjujemo na  20.000 EUR letno. 
Inštitut za novejšo zgodovino potrebuje za svoje bazično raziskovalno delo relativno malo 
zahtevne raziskovalne opreme. Ta obsega predvsem sodobno računalniško opremo, podprto z 
ustreznim programjem. Precej več in bolj zmogljive opreme pa za svoje delovanje v digitalnem 
okolju potrebuje infrastrukturna dejavnost. V obdobju 2019-2023 bo izvedena postopna 
prenova računalniškega sistema inštituta, saj so strežniki amortizirani in tudi zastareli ter s 
premajhnimi kapacitetami. Zato bo inštitut nabavil v letih 2018/19-2022 dodatno opremo iz 
sredstev, ki jih bo pridobil iz strukturnih skladov EU. Zato je načrtovana v letu 2019 nabava 
enega strežnika, v letu 2020 dveh, poleg tega pa še druga oprema za povečanje zmogljivosti 
hrambe podatkov. Za izvajanje infrastrukturnega programa bo potrebne tudi več namenske 
specializirane programske opreme, ki bo bodisi nabavljena med ponudniki na trgu ali bo 
predmet izdelave po naročilu.  
Poleg tega bo inštitut sukcesivno od 2019 dalje z nabavo nove računalniške opreme sledil 
tehnološkemu razvoju z nabavo 4 osebnih računalnikov in 3 prenosnih računalnikov z osnovno 
programsko opremo ter mrežnega tiskalnika letno. Poleg tega bo potrebna posodobitev drobne 
elektronske opreme.  
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6. KADROVSKA PROJEKCIJA RAZVOJA INŠTITUTA ZA NOVEJŠO 
ZGODOVINO S SISTEMIZACIJO PROGRAMSKIH IN 
INFRASTRUKTURNIH SKUPIN ZA OBDOBJE 2019–2023 

 
 
Inštitut za novejšo zgodovino ima izoblikovano, visoko kvalificirano raziskovalno skupino. 
Poglavitni cilj inštituta na kadrovskem področju je z obnovo raziskovalne skupine ter 
zaposlitvijo dveh raziskovalcev okrepiti inštitut, da bo zmogel obvladovati vsa področja 
dejavnosti inštituta.  
Za izboljšanje delovanja Inštituta bo uprava povečana za 1 strokovnega delavca (vodenje 
projektov, založništva) in knjigovodjo. To je  premalo glede na zakonske obveznosti pri 
upravljanju inštituta in upravljanju z javnimi sredstvi, kjer se zahteve poslovanja zavoda in 
državnih organov in obveznosti vsestranskega vodenja postopkov, poročanja, vedno bolj 
stopnjujejo. Dodatnega zaposlovanja v računovodstvu in upravi ne bo mogoče izvesti brez 
dodatnih sredstev iz ustanoviteljskih sredstev.  
V sedanjem srednjeročnem obdobju je INZ najbolj povečal razpoložljiva delovna mesta v 
infrastrukturni dejavnosti. Infrastrukturna dejavnost bo v sedanjem programskem obdobju (do 
31. 12. 2020) potrebovala povečanje za 1 delovno mesto, in v novem programskem obdobju 
(od 1. 1. 2021 do izteka srednjeročnega obdobja) še za 1 delovno mesto, saj sicer ne bo 
mogoče razvijati dejavnosti infrastrukturnega programa. 
Raziskovalna skupina INZ obsega po stanju 31. 12. 2017 25 članov, od tega 2 mlada 
raziskovalca in dva člana, ki nista razporejena na raziskovalnih delovnih mestih. Zaradi 
neenakomernega pritoka raziskovalcev, le občasnega pomlajevanja in omejitev pri 
zaposlovanju znanstvenih delavcev v preteklosti, je raziskovalna skupina INZ neenakomerno 
strukturirana. Njena starostna struktura je v povprečju visoka, okoli 46 let, kvalifikacijsko pa 
je močno razdeljena na skupini znanstvenih svetnikov (6) in znanstvenih sodelavcev (9). V 
obdobju 2019 – 2023 bodo izpolnili pogoje za upokojitev 3 raziskovalci. Načrtuje se, da se 
bodo vsi upokojili v roku največ 2 let po izpolnitvi pogojev za upokojitev, odvisno tudi od 
obsega sredstev za raziskovalno dejavnost, s predhodnim prehodom na manj kot poln delovni 
čas zaposlitve. S tem bo možna pomladitev raziskovalne skupine in zaposlitev mlajših 
formiranih raziskovalcev. Pri obnovi znanstvenega kadra predstavlja največji potencial 
zaposlitev mladih raziskovalcev, ki jih je (jih bo) vzgojil inštitut z mentorji iz svojih vrst. 
Načrtujemo, da bo potrebna in tudi možna dopolnilna zaposlitev uveljavljenega starejšega 
raziskovalca za vsebinski dvig kvalitete programske skupine. 
Raziskovalna skupina je v letu 2018 visoko kvalificirana, saj obsega 6 znanstvenih svetnikov, 
2 višja znanstvena sodelavca in 9 znanstvenih sodelavcev, 3 člani pa so v nazivu asistent z 
doktoratom.  
Izvolitve raziskovalcev v znanstvenoraziskovalne nazive bo inštitut opravljal sam, pri čemer je 
zahtevnost pogojev za izvolitev v nazive povišal glede na izhodiščni pravilnik ARRS, ki ga 
zavezuje.  
Novozaposleni raziskovalci bodo zaposleni za čas izvajanja projekta, vendar upoštevaje 
določbe Zakona o delovnih razmerjih glede zaposlovanja za določen čas. 
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7. PROJEKCIJA DOLGOROČNEGA FINANČNEGA NAČRTA INZ 2019–2023 

 
 
Inštitut načrtuje pridobivati veliko večino prihodkov iz raziskovalne dejavnosti, ki jo financira 
ARRS, preostale prihodke pa občasno iz mednarodnih projektov in projektov drugih 
naročnikov. 
 
Skupni prihodki: 
Načrtuje se rast skupnih prihodkov tako, da bi se v načrtovanem obdobju povečali letno po 
stopnji 4-5 % oziroma v vsem obdobju za 20,6 % glede na ocenjene prihodke v letu 2018. 
 
Skupni odhodki: 
Skupni odhodki bodo sledili obsegu prihodkov. Načrtuje se, da se bodo povečali letno po stopnji 
4-5 % oziroma v vsem obdobju za 20,9 % glede na izhodiščno vrednost v letu 2018. 
 
Razmerje javna služba / trg: Veliko večino prihodkov inštitut načrtuje pridobiti iz javne službe, 
iz trga pa je manjši del, enako tudi odhodke.  
 
Javna služba:  
Načrtujemo pridobitev večino prihodkov iz raziskovalne dejavnosti, ki jih Republika Slovenija 
usmerja v raziskovalno dejavnost prek ARRS (raziskovalni projekti, raziskovalni programi, 
infrastrukturni program, infrastrukturne obveznosti, sredstva za znanstveno periodiko in 
znanstvene monografije). Sredstva za sodelovanje v ESFRI projektu DARIAH bo inštitut 
pridobival prek MIZŠ. Načrtujemo, da bo v petletnem obdobju inštitut uspel občasno pridobiti 
tudi sredstva drugih ministrstev za izvedbo določene strokovno-raziskovalne naloge. 
 
Viri prihodkov iz tržne dejavnosti bodo prejete najemnine iz oddajanja stanovanja ter javnih 
inštitucij in gospodarstva. 
 
Načrtujemo, da bo v obdobju 2019-2023 inštitut posloval z minimalnim presežkom prihodkov 
nad odhodki. 
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8.1 Poročilo o doseženih vrednostih kazalnikov Programa dela za 
obdobje 2014-2018 

 
Preglednica 1: Poročilo o realizaciji uspešnosti zastavljenih ciljev v obdobju od leta 2013 do 2018 

 
 

Inovacija: Definicija SURSa - Statistične informacije št. 370/2004: Inovacija pomeni proces spreminjanja zamisli 
v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček. Inovacije zajemajo nove 
izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se 
pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru procesa (inovacija postopka). 

*raziskave vključujejo raziskovalne projekte, raziskovalne programe in projektno raziskovalne centre 

Navodilo: Pri izpolnjevanju uporabite enako metodologijo kot pri pripravi petletnega programa dela. 

 
 

Kazalnik

Izhodiščna 

vrednost 

2013

Načrtovana 

vrednost v 

programu 

dela 2014-

2018 za 

2017

Dosežena 

vrednost 

2017

Načrtovana 

vrednost v  

programu 

dela 2014-

2018 za 2018

Ocenjena 

dosežena 

vrednost 

2018

1. Število prijavljenih patentov  /  /  /  /  / 

2. Število inovacij  /  /  /  /  / 

3. Število raziskovalnih projektov 3 6 6 5 6

3.1.

Število projektov, v katerih sodeluje 

gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in 

so krajši od enega leta 0 0 0 0 0

3.2.

Število projektov, v katerih sodeluje 

gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in 

so daljši od enega leta 0 0 0 0 0

3.3.

Število projektov, v katerih se ne sodeluje z 

gospodarstvom 0 0 1 0 0

3.4. Število mednarodnih projektov 0 0 0 0 0

3.5. Število projektov (7. OP oz. Obzorje 2020) 0 0 0 0 0

4. Število raziskovalnih programov 2 2 2 2 2

5. Število projektno raziskovalnih centrov 0 0 0 0 0

6. Število mladih raziskovalcev 4 2 2 3 3

7.

Vrednost prihodkov iz trga za raziskvave v 

skupnih prihodkih za raziskave* 0 0 0 0 0

8.

Delež visoko citiranih objav (v revijah z 

največjim impact faktorjem) v vseh 

znanstvenih objavah 0 0 0 0 0

9.

Število vrhunskih raziskovalcev, gostujočih 

na JRO 0 0 0 0 0

10.

Število slovenskih raziskovalcev (iz JRO), 

gostujočih v tujih državah 0 0 0 0 0
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8.2 Program raziskovalne dejavnosti 

 
Preglednica 2: Raziskovalni programi in projekti, ki se financirajo preko ARRS, kjer je JRZ nosilec, po primarnem 
raziskovalnem področju (klasifikacija ARRS) 

 
 
 

Namen

Realizacija 

2017 (število)

Realizacija 

2017 (v FTE)

Ocena 2018 

(število)

Ocena 2018 

(v FTE)

Načrt 2019 

(število)

Načrt 2019 

(v FTE)

Načrt 2020 

(število)

Načrt 2020 

(v FTE)

Načrt 2021 

(število)

Načrt 2021 

(v FTE)

Načrt 2022 

(število)

Načrt 2022 

(v FTE)

Načrt 2023 

(število)

Načrt 2023 

(v FTE)

Skupaj 4 9,6 2 8,9 4 10,8 4 11,6 5 12,9 4 11,9 6 13,2

Raziskovalni programi 2 8,9 2 8,9 2 8,9 2 8,9 2 9,5 2 9,5 2 9,5

Temeljni raziskovalni projekti 1 0,7 0 0 2 1,9 2 2,7 3 3,4 2 2,4 4 3,7

Aplikativni raziskovalni projekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podoktorski raziskovalni projekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilateralni raziskovalni projekti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mobilnostni raziskovalni projekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Naravoslovje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni programi

Temeljni raziskovalni projekti

Aplikativni raziskovalni projekti

Podoktorski raziskovalni projekti

Bilateralni raziskovalni projekti

Mobilnostni raziskovalni projekti 

2 Tehnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni programi

Temeljni raziskovalni projekti

Aplikativni raziskovalni projekti

Podoktorski raziskovalni projekti

Bilateralni raziskovalni projekti

Mobilnostni raziskovalni projekti 

3 Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni programi

Temeljni raziskovalni projekti

Aplikativni raziskovalni projekti

Podoktorski raziskovalni projekti

Bilateralni raziskovalni projekti

Mobilnostni raziskovalni projekti 

4 Biotehnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni programi

Temeljni raziskovalni projekti

Aplikativni raziskovalni projekti

Podoktorski raziskovalni projekti

Bilateralni raziskovalni projekti

Mobilnostni raziskovalni projekti 

5 Družboslovje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni programi

Temeljni raziskovalni projekti

Aplikativni raziskovalni projekti

Podoktorski raziskovalni projekti

Bilateralni raziskovalni projekti

Mobilnostni raziskovalni projekti 

6 Humanistika 4 9,6 2 8,9 3 9,7 3 10,5 4 11,8 4 11,9 5 12

Raziskovalni programi 2 8,9 2 8,9 2 8,9 2 8,9 2 9,5 2 9,5 2 9,5

Temeljni raziskovalni projekti 1 0,7 0 0 1 0,8 1 1,6 2 2,3 2 2,4 3 2,5

Aplikativni raziskovalni projekti

Podoktorski raziskovalni projekti

Bilateralni raziskovalni projekti 1

Mobilnostni raziskovalni projekti 

7  Interdisciplinarne raziskave 0 0 0 0 1 1,1 1 1,1 1 1,1 0 0 1 1,2

Raziskovalni programi

Temeljni raziskovalni projekti 1 1,1 1 1,1 1 1,1 0 0 1 1,2

Aplikativni raziskovalni projekti

Podoktorski raziskovalni projekti

Bilateralni raziskovalni projekti

Mobilnostni raziskovalni projekti 
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Preglednica 3: Raziskovalni programi in projekti, ki se financirajo preko ARRS, kjer je JRZ sodelujoči, po primarnem 
raziskovalnem področju (klasifikacija ARRS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namen

Realizacija 

2017 (število)

Realizacija 

2017 (v FTE)

Ocena 2018 

(število)

Ocena 2018 

(v FTE)

Načrt 2019 

(število)

Načrt 2019 

(v FTE)

Načrt 2020 

(število)

Načrt 2020 

(v FTE)

Načrt 2021 

(število)

Načrt 2021 

(v FTE)

Načrt 2022 

(število)

Načrt 2022 

(v FTE)

Načrt 2023 

(število)

Načrt 2023 

(v FTE)

Skupaj 7 1,55 6 1,57 5 1,4 6 1,5 6 1,8 6 1,6 5 1,4

Raziskovalni programi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Temeljni raziskovalni projekti 7 1,55 6 1,57 5 1,4 5 1,3 5 1,4 5 1,4 5 1,4

Aplikativni raziskovalni projekti 0 0 0 0 0 0 1 0,2 1 0,4 1 0,2 0 0

Podoktorski raziskovalni projekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilateralni raziskovalni projekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mobilnostni raziskovalni projekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Naravoslovje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni programi

Temeljni raziskovalni projekti

Aplikativni raziskovalni projekti

Podoktorski raziskovalni projekti

Bilateralni raziskovalni projekti

Mobilnostni raziskovalni projekti 

2 Tehnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni programi

Temeljni raziskovalni projekti

Aplikativni raziskovalni projekti

Podoktorski raziskovalni projekti

Bilateralni raziskovalni projekti

Mobilnostni raziskovalni projekti 

3 Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni programi

Temeljni raziskovalni projekti

Aplikativni raziskovalni projekti

Podoktorski raziskovalni projekti

Bilateralni raziskovalni projekti

Mobilnostni raziskovalni projekti 

4 Biotehnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni programi

Temeljni raziskovalni projekti

Aplikativni raziskovalni projekti

Podoktorski raziskovalni projekti

Bilateralni raziskovalni projekti

Mobilnostni raziskovalni projekti 

5 Družboslovje 1 0,21 1 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni programi

Temeljni raziskovalni projekti 1 0,21 1 0,21

Aplikativni raziskovalni projekti

Podoktorski raziskovalni projekti

Bilateralni raziskovalni projekti

Mobilnostni raziskovalni projekti 

6 Humanistika 6 1,34 5 1,36 5 1,4 6 1,5 6 1,8 6 1,6 5 1,4

Raziskovalni programi

Temeljni raziskovalni projekti 6 1,34 5 1,36 5 1,4 5 1,3 5 1,4 5 1,4 5 1,4

Aplikativni raziskovalni projekti 1 0,2 1 0,4 1 0,2

Podoktorski raziskovalni projekti

Bilateralni raziskovalni projekti

Mobilnostni raziskovalni projekti 

7  Interdisciplinarne raziskave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni programi

Temeljni raziskovalni projekti

Aplikativni raziskovalni projekti

Podoktorski raziskovalni projekti

Bilateralni raziskovalni projekti

Mobilnostni raziskovalni projekti 
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Preglednica 4: Drugi raziskovalni projekti,  kjer je JRZ koordinator projekta, po primarnem raziskovalnem področju 
(klasifikacija ARRS) 

 
 
 

Preglednica 5: Drugi raziskovalni projekti,  kjer je JRZ partner na projektu, po primarnem raziskovalnem področju 
(klasifikacija ARRS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacija 

2017 (število)

Realizacija 

2017 (v EUR)

Ocena 2018 

(število)

Ocena 2018 

(v EUR)

Načrt 2019 

(število)

Načrt 2019 

(v EUR)

Načrt 2020 

(število)

Načrt 2020 

(v EUR)

Načrt 2021 

(število)

Načrt 2021 

(v EUR)

Načrt 2022 

(število)

Načrt 2022 

(v EUR)

Načrt 2023 

(število)

Načrt 2023 

(v EUR)

Skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Naravoslovje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav

2 Tehnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav

3 Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav

4 Biotehnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav

5 Družboslovje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav

6 Humanistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7  Interdisciplinarne raziskave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav

Realizacija 

2017 (število)

Realizacija 

2017 (v EUR)

Ocena 2018 

(število)

Ocena 2018 

(v EUR)

Načrt 2019 

(število)

Načrt 2019 

(v EUR)

Načrt 2020 

(število)

Načrt 2020 

(v EUR)

Načrt 2021 

(število)

Načrt 2021 

(v EUR)

Načrt 2022 

(število)

Načrt 2022 

(v EUR)

Načrt 2023 

(število)

Načrt 2023 

(v EUR)

Skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Naravoslovje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav

2 Tehnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav

3 Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav

4 Biotehnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav

5 Družboslovje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav

6 Humanistika 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov 1 0,5 1 0,5 1 0,5

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav

7  Interdisciplinarne raziskave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav
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Preglednica 6: Kazalniki  

 
 
 
 

Zap. št. Kazalnik

Izhodiščna 

vrednost 

2017

Ciljna 

vrednost 2020

Ciljna 

vrednost

 2023 Definicija

1

Število raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje vsaj en 

visokošolski zavod 2 2 3

Prešteje se vse raziskovalne projekte, v katerih se sodeluje z visokošolskimi zavodi iz 

Slovenije, ne glede na to ali je JRZ sodelujoči ali nosilec ter ne glede na vir financiranja 

in ne glede na to ali so projekti že šteti med npr. projekti, v katerih se sodeluje z 

gospodarstvom.

2

Število raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem 

procesu visokošolskih zavodov (v osebah) 5 5 6

Prešteje se vse raziskovalce, ki so zaposleni na JRZ in sodelujejo v pedagoškem 

procesu visokošolskih zavodov.

3

Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so 

krajši od enega leta  / 1 1

Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov 

znanja. Drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, 

javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe. (JRO (javne raziskovalne 

organizacije) se po tej definiciji ne vštevajo med druge uporabnike znanja.) Štejejo se 

projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja.

4

Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so 

krajši od enega leta (v EUR) 0 12.000 15.000

Upošteva se načrtovana vrednost, ki jo bo v posameznem letu (2017, 2020, 2023) prejel 

JRZ, ne vrednost celotnega projekta.

5

Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in 

trajajo vsaj eno leto  /  /  / 

Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov 

znanja. Drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, 

javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe. (JRO (javne raziskovalne 

organizacije) se po tej definiciji ne vštevajo med druge uporabnike znanja.) Štejejo se 

projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja.

6

Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in 

trajajo vsaj eno leto (v EUR)

Upošteva se načrtovana vrednost, ki jo bo v posameznem letu (2017, 2020, 2023) prejel 

JRZ, ne vrednost celotnega projekta.

7

Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v 

Sloveniji  /  /  / 

Vpiše se število patentnih prijav, ki so bile vložene na Urad RS za intelektualno lastnino 

in izpolnjujejo zahteve iz Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o vsebini patentne 

prijave in o postopku z deljenimi patenti. http://www.uil-

sipo.si/uil/dejavnosti/patenti/postopek-za-pridobitev-varstva/postopek-podelitve/

8

Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki 

so opravili popolni preizkus patentne prijave  /  /  / 

Vpiše se število patentnih prijav, ki so bile vloženena patentni urad v tujini in so opravile 

popolni preizkus patentne prijave (popolni preizkus = preverjanje ali izum izpolnjuje vse 

zakonske pogoje za patentiranje (vsebinsko preverjanje novosti, inventivnosti in 

industrijske uporabljivosti)

9 Število inovacij  /  /  / 

Definicija SURSa – Metodološko pojasnilo z dne 20. 10. 2016: Zajema nov izdelek, 

storitev in postopek ali bistveno izboljšane izdelke, storitve in postopke. Inovacija je 

uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru procesa 

(inovacija postopka). Inovacije zajemajo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, 

marketinških, finančnih in gospodarskih aktivnosti. Inovativno podjetje je tisto, ki je v 

opazovanem obdobju uvedlo nov ali bistveno izboljšan proizvod ali postopek oziroma 

novo ali bistveno izboljšano organizacijsko ali marketinško inovacijo. Inovacija temelji 

na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacijah že obstoječih tehnologij 

ali na uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje. Inovacija mora biti nova za 

podjetje, ni pa nujno, da je nova na tržišču. Ni nujno, da je bila inovacija razvita v 

podjetju.

10

Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi 

svetniki (v %) 0 0 20

Delež raziskovalk z nazivom "znanstveni svetnik" med vsemi raziskovalci z nazivom 

"znanstveni svetnik"

11

Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi 

sodelavci (v %) 33 40 40

Delež raziskovalk z nazivom "znanstveni sodelavec" med vsemi raziskovalci z nazivom 

"znanstveni sodelavec"

12 Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)  /  /  / 

Upošteva se raziskovalce s tujim državljanstvom, ki so na JRZ zaposleni za določen ali 

nedoločen delovni čas (imajo pogodbo o zaposlitvi na JRZ).

13

Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, 

zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine 

(v osebah)  /  /  / 

Upošteva se raziskovalce z državljanstvom RS, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine in 

so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas (imajo pogodbo o zaposlitvi 

na JRZ). Upoštevajte obdobje petih let (za leto 2017 obdobje 2013-2017, za leto 2020 

obdobje 2016-2020 in za leto 2023 obdobje 2019-2023). 

14

Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po 

zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot 

enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)  / 1 1

15

Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po 

zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj 

enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)  /  /  / 

16

Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po 

zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot 

enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)  /  /  / 

17

Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po 

zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot 

enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)  /  /  / 

18

Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno 

neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih 

znanstvenih institucijah (v osebah)  / 1 2 Upošteva se raziskovalce, ki so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas.

19

Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12. 

(v %)

Upošteva se samo tista raziskovalna oprema, ki se odpisuje v skladu z vrstico pod zap. 

št.  II.3. "Oprema za raziskovanje" v  prilogi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 

138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). Če takšne opreme nimate, 

pustite prazno. 

Sodelovanje v trikotniku znanja

Uravnoteženost spolov

Mednarodno sodelovanje - mobilost

Raziskovalna oprema
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8.3 Program investicij in investicijskega vzdrževanja 

 
Preglednica 7: Zemljišča v uporabi JRZ 

 
 
 

Preglednica 8: Stavbe v uporabi JRZ 

 
 

Preglednica 9: Najem prostorov (zemljišč, stavb in delov stavb) JRZ, projekcija za obdobje 2019-2023 

 
 
 

Preglednica 10: Pomembna raziskovalna oprema JRZ v letu 2018 

 

Zap. št. Lokacija Katastrska občina Številka parcele Površina v m
2

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

Zap. št. Naslov Katastrska občina Številka stavbe Številka dela stavbe Površina v m
2

1 2 3 4 5 6

1. Kongresni trg 1, Ljubljana 1725 Ajdovščina 526 1 1.646,00

2. Privoz 11, Prule, Ljubljana 2677 Prule 286 2 1.008,70

3. Privoz 11, Prule, Ljubljana 2677 Prule 293 1 58,30

4. Privoz 11, Prule, Ljubljana 2677 Prule 297 1 260,00

5.
Dunajska cesta 104, 

Ljubljana
1736 Brinje I 1264

1, Kletni prostori K2 

(5,52 m²), K3 (7,39 m²), 

K4 (21,13 m²), K5 (30,18 

m²)

64,22

6.
Dunajska cesta 104, 

Ljubljana
1736 Brinje I 1264  (Kletni prostor K12) 124,69

7. Ulica Molniške čete 11 1730 Moste 1531 18 30,20

Zap. št. Nepremičnina Lokacija (kraj/naslov)
Katastrska 

občina
Površina v m

2 ID parcele/ ID 

stavbe

Obdobje najema

 (od - do)
1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

Zap. št. Naziv opreme Leto nabave Nabavna vrednost

Stopnja 

odpisanosti na 

dan 31. 12. 2017

Klasifikacija

Stopnja 

izkoriščenosti 

opreme na JRZ v 

letu 2017 (v %)

Stopnja 

izkoriščenosti 

opreme s strani 

zunanjih 

uporabnikov v letu 

2017 (v %)

Skrbnik 

opreme

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

raziskovalna 

oprama za 

raz.infrastrukturo INZ 

in 

slov.zgodovinopisja - 

programska oprema 

Portal 2007 19.826 100% 24 100% 0%

dr. Damijan 

Guštin

2

raziskovalna 

oprama za 

raz.infrastrukturo INZ 

in 

slov.zgodovinopisja - 

relacijska baza SIC 2015 17.450 100% 24 100% 0%

dr. Damijan 

Guštin

3

raziskovalna 

oprama za 

raz.infrastrukturo INZ 

in 

slov.zgodovinopisja - 

strežnik HP 

ML350t4P-INZ 2007 18.548 100% 24 100% 0%

dr. Damijan 

Guštin
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Preglednica 11: Načrtovan nakup opreme, dražje od 10.000 EUR, v obdobju od 2019 do 2023 

 

 
 
 

8.4 Kadrovska projekcija razvoja s sistemizacijo programskih in 
infrastrukturnih skupin  

 
Preglednica 12: Zaposleni po virih financiranja, stanje na dan 1. 1. 2018 in projekcija na dan 1. 1. 2024 

 
 
 
 

Vrsta opreme Naziv opreme Klasifikacija

Leto, ko bo 

oprema dana v 

uporabo

Nabavna vrednost Vir financiranja

Načrtovana 

stopnja 

izkoriščanja 

opreme (v %)
1 2 3 4 5 6 7

druga oprema strojna oprema 24 - baze podatkov 2019 63.700 kohezijska sredstva 50%

druga oprema strojna oprema 24 - baze podatkov 2020 34.300 kohezijska sredstva 50%

Viri Realizacija 1. 1. 2018 Projekcija 1. 1. 2024

1. DRŽAVNI PRORAČUN 0 0

2. PRORAČUNI 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
0 0

7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ 0 0

8. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH 

MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI 

SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

0 0

9. SREDSTVA ZZZS ZA ZDRAVNIKE 

PRIPRAVNIKE IN SPECIALIZANTE, ZDRAVSTVENE 

DELAVCE PRIPRAVNIKE, ZDRAVSTVENE 

SODELAVCE PRIPRAVNIKE

0 0

10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL 0 0

11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN 

PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN 

PROGRAME, NAMENJENA ZA 

INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V 

IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI

29 34,2

12. SREDSTVA ZA ZAPOSLENE NA PODLAGI 

ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC 

ŽLEDA MED 30. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 

2014 (URADNI LIST RS, ŠT. 17/14 IN 14/15 - 

ZUUJFO), NE GLEDE NA VIR IZ KATEREGA SE 

FINANCIRAJO NJIHOVE PLAČE

0 0

SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 

12. TOČKE
29 34,2

ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE 0 0

ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE 29 34,2
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Preglednica 13: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2017 ter projekcija na dan 
31. 12. 2023, v osebah 

 
 
 
Preglednica 14: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2017 ter projekcija na dan 
31. 12. 2023, v FTE 

 
 
 

Določen čas Nedoločen čas Skupaj Določen čas Nedoločen čas Skupaj

POSLOVODNI ORGANI 

(DM plačne skupine B)
1 0 1 1 0 1

RAZISKOVALCI 

(DM plačne podskupine H1, brez DM 

H017002, H017003, H018001 in brez 

zaposlenih po 147. členu ZDR-1) 

1 16 17 4 15 19

RAZISKOVALCI – dopolnilni 

delovni čas (147. člen ZDR-1) 

(DM plačne podskupine H1, brez DM 

H017002, H017003, H018001)

0 0 0 1 0 1

MLADI RAZISKOVALCI

 (DM H017002, H017003 IN H018001)
2 0 2 4 0 4

STROKOVNI SODELAVCI 

(DM plačne podskupine H2)
2 0 2 1 2 3

STROKOVNI DELAVCI

(DM plačnih skupin oz. podskupin J1 

in drugih, ki niso vključena drugam)

2 4 6 2 5 7

ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN 

OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI 

DELAVCI

(DM plačne podskupine J2 in J3)

0 1 1 0 0 0

SKUPAJ 8 21 29 13 22 35

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017

 (v osebah)

Projekcija št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023 

(v osebah)

Določen čas Nedoločen čas Skupaj Določen čas Nedoločen čas Skupaj

POSLOVODNI ORGANI 

(DM plačne skupine B)
1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0

RAZISKOVALCI 

(DM plačne podskupine H1, brez DM 

H017002, H017003, H018001 in brez 

zaposlenih po 147. členu ZDR-1) 

1,0 16,0 17,0 3,0 16,0 19,0

RAZISKOVALCI – dopolnilni 

delovni čas (147. člen ZDR-1) 

(DM plačne podskupine H1, brez DM 

H017002, H017003, H018001)

0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

MLADI RAZISKOVALCI

(DM H017002, H017003 IN H018001)
2,0 0,0 2,0 4,0 0,0 4,0

STROKOVNI SODELAVCI 

(DM plačne podskupine H2)
2,0 0,0 2,0 1,0 2,0 3,0

STROKOVNI DELAVCI

(DM plačnih skupin oz. podskupin J1 

in drugih, ki niso vključena drugam)

2,0 4,0 6,0 2,0 5,0 7,0

ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN 

OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI 

DELAVCI

(DM plačne podskupine J2 in J3)

0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

SKUPAJ 8,0 20,5 28,5 11,2 23,0 34,2

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017

 (v FTE)

Projekcija št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023 

(v FTE)
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Preglednica 15: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in spolu na dan 31. 12. 2017, v osebah in v FTE 

 
 
 
Preglednica 16: Raziskovalci po nazivih na dan 31. 12. 2017 ter projekcija na dan 31. 12. 2023, v FTE 

 
 
 

 
 
 
 

Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj

POSLOVODNI ORGANI 

(DM plačne skupine B)
1 0 1 1,0 0,0 1,0

RAZISKOVALCI 

(DM plačne podskupine H1, brez DM 

H017002, H017003, H018001 in brez 

zaposlenih po 147. členu ZDR-1) 

11 6 17 11,0 6,0 17,0

RAZISKOVALCI – dopolnilni 

delovni čas (147. člen ZDR-1) 

(DM plačne podskupine H1, brez DM 

H017002, H017003, H018001)

0 0 0 0,0 0,0 0,0

MLADI RAZISKOVALCI

(DM H017002, H017003 IN H018001)
0 2 2 0,0 2,0 2,0

STROKOVNI SODELAVCI 

(DM plačne podskupine H2)
1 1 2 1,0 1,0 2,0

STROKOVNI DELAVCI

(DM plačnih skupin oz. podskupin J1 

in drugih, ki niso vključena drugam)

3 3 6 3,0 3,0 6,0

ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN 

OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI 

DELAVCI

(DM plačne podskupine J2 in J3)

0 1 1 0,0 1,0 1,0

SKUPAJ 16 13 29 16,0 13,0 29,0

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017

 (v osebah)

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017

(v FTE)

Raziskovalni naziv Kategorija raziskovalcev

Število 

raziskovalcev na 

dan 31. 12. 2017 

(v FTE)

Projekcija št. 

raziskovalcev na 

dan 31. 12. 2023 

(v FTE)

Primerjava 

med letoma 

2023 in 2017

 (v %)

Mlajši raziskovalci 3 3 100,0

Starejši raziskovalci 14 16 115,7

Skupaj 17 19 112,9

Mlajši raziskovalci 0 0 #DEL/0!

Starejši raziskovalci 0 0 #DEL/0!

Skupaj 0 0 #DEL/0!

Mlajši raziskovalci 0 0 #DEL/0!

Starejši raziskovalci 0 0 #DEL/0!

Skupaj 0 0 #DEL/0!

Mlajši raziskovalci 3 3 100,0

Starejši raziskovalci 14 16 115,7

Skupaj 17 19 112,9

Znanstveni nazivi

Strokovno-raziskovalni nazivi

Razvojni nazivi

Skupaj

Razporeditev raziskovalcev po izvolitvah v naziv in kategorijah:

Kategorija raziskovalcev Znanstveni nazivi Strokovno-raziskovalni nazivi Razvojni nazivi

Mlajši raziskovalci asistent asistent razvijalec

asistent z magisterijem znanosti višji asistent višji razvijalec

asistent z doktoratom višji strokovno-raziskovalni asistent samostojni razvijalec

strokovni sodelavec v humanistiki

Starejši raziskovalci znanstveni sodelavec strokovno-raziskovalni sodelavec razvojni sodelavec

samostojni strokovni sodelavec v humanistiki

višji znanstveni sodelavec višji strokovno-raziskovalni sodelavec višji razvojni sodelavec

samostojni strokovni sodelavec - specialist v humanistiki

znanstveni svetnik strokovno-raziskovalni svetnik razvojni svetnik

Vir: 3., 4., 25. in 26. člen Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 – popr., 5/17 in 31/17).
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Preglednica 17: Raziskovalci po spolu in po nazivih na dan 31. 12. 2017, v osebah 

 
 
 
Preglednica 18: Raziskovalci  po državljanstvu in po nazivih na dan 31. 12. 2017, v osebah 

 
 
 
Preglednica 19: Raziskovalci po starosti in po nazivih na dan 31. 12. 2017, v osebah 

 
 
 

Raziskovalni naziv Kategorija raziskovalcev Moški Ženske Skupaj

Delež 

žensk (v %)

Mlajši raziskovalci 0 3 3 100,0

Starejši raziskovalci 11 3 14 21,4

Skupaj 11 6 17 35,3

Mlajši raziskovalci 0 0 0 #DEL/0!

Starejši raziskovalci 0 0 0 #DEL/0!

Skupaj 0 0 0 #DEL/0!

Mlajši raziskovalci 0 0 0 #DEL/0!

Starejši raziskovalci 0 0 0 #DEL/0!

Skupaj 0 0 0 #DEL/0!

Mlajši raziskovalci 0 3 3 100,0

Starejši raziskovalci 11 3 14 21,4

Skupaj 11 6 17 35,3

Znanstveni nazivi

Strokovno-raziskovalni nazivi

Razvojni nazivi

Skupaj

Raziskovalni naziv Kategorija raziskovalcev

državljanstvo 

Republike 

Slovenije

državljanstvo 

držav, članic 

EU

državljanstvo 

drugih držav Skupaj

Mlajši raziskovalci 3 0 0 3

Starejši raziskovalci 14 0 0 14

Skupaj 17 0 0 17

Mlajši raziskovalci 0 0 0 0

Starejši raziskovalci 0 0 0 0

Skupaj 0 0 0 0

Mlajši raziskovalci 0 0 0 0

Starejši raziskovalci 0 0 0 0

Skupaj 0 0 0 0

Mlajši raziskovalci 3 0 0 3

Starejši raziskovalci 14 0 0 14

Skupaj 17 0 0 17

Znanstveni nazivi

Strokovno-raziskovalni nazivi

Razvojni nazivi

Skupaj

Raziskovalni naziv Kategorija raziskovalcev do 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 - 54 let 55 - 64 let od 65 let Skupaj

Mlajši raziskovalci 0 1 1 1 0 0 3

Starejši raziskovalci 0 0 5 4 4 1 14

Skupaj 0 1 6 5 4 1 17

Mlajši raziskovalci 0 0 0 0 0 0 0

Starejši raziskovalci 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj 0 0 0 0 0 0 0

Mlajši raziskovalci 0 0 0 0 0 0 0

Starejši raziskovalci 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj 0 0 0 0 0 0 0

Mlajši raziskovalci 0 1 1 1 0 0 3

Starejši raziskovalci 0 0 5 4 4 1 14

Skupaj 0 1 6 5 4 1 17

Znanstveni nazivi

Strokovno-raziskovalni nazivi

Razvojni nazivi

Skupaj
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Preglednica 20: Projekcija raziskovalcev po starosti in po nazivih na dan 31. 12. 2023, v osebah 

 
 
 
Preglednica 21: Sistemizacija programskih in infrastrukturnih skupin 

 
 
 
 

Raziskovalni naziv Kategorija raziskovalcev do 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 - 54 let 55 - 64 let od 65 let Skupaj

Mlajši raziskovalci 0 0 3 0 0 0 3

Starejši raziskovalci 0 0 4 9 4 0 17

Skupaj 0 0 7 9 4 0 20

Mlajši raziskovalci 0 0 0 0 0 0 0

Starejši raziskovalci 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj 0 0 0 0 0 0 0

Mlajši raziskovalci 0 0 0 0 0 0 0

Starejši raziskovalci 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj 0 0 0 0 0 0 0

Mlajši raziskovalci 0 0 3 0 0 0 3

Starejši raziskovalci 0 0 4 9 4 0 17

Skupaj 0 0 7 9 4 0 20

Razvojni nazivi

Skupaj

Znanstveni nazivi

Strokovno-raziskovalni nazivi

Šifra 

programa Program

Primarno 

raziskovalno področje 

programa

Status JRZ v programu 

(nosilec/sodelujoči) Obdobje

Izvajalci programa na JRZ 

po vlogah na programu

Število 

izvajalcev po 

vlogah na 

programu

Skupno število 

raziskovalnih ur 

na leto v obdobju 

2019-2023 

(v FTE)

Povprečno št. 

raziskovalnih ur na 

programu na osebo na 

leto

 (v FTE)

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

P6-0280

Podobe gospodarske in 

socialne modernizacije na 

Slovenskem v 19. in 20. 

stoletju (Gospodarska in 

socialna zgodovina Slovenije) 6.01 nosilec 1.1.2015-31.12.2020 vodja programa 1,0 0,8 0,8

P6-0280

Podobe gospodarske in 

socialne modernizacije na 

Slovenskem v 19. in 20. 

stoletju (Gospodarska in 

socialna zgodovina Slovenije) 6.01 nosilec 1.1.2015-31.12.2020 raziskovalci 5,0 2,9 0,6

P6-0280

Podobe gospodarske in 

socialne modernizacije na 

Slovenskem v 19. in 20. 

stoletju (Gospodarska in 

socialna zgodovina Slovenije) 6.01 nosilec 1.1.2015-31.12.2020 strokovno tehnični delavci 0,0 0,0 #DEL/0!

P6-0280

Podobe gospodarske in 

socialne modernizacije na 

Slovenskem v 19. in 20. 

stoletju (Gospodarska in 

socialna zgodovina 

Slovenije) 6.01 nosilec 1.1.2015-31.12.2020 Skupaj 6,0 3,7 0,6

P6-0281

Idejnopolitični in kulturni 

pluralizem in monizem na 

Slovenskem v 20. stoletju 6.01 nosilec 1.1.2015-31.12.2020 vodja programa 1,0 0,6 0,6

P6-0281

Idejnopolitični in kulturni 

pluralizem in monizem na 

Slovenskem v 20. stoletju 6.01 nosilec 1.1.2015-31.12.2020 raziskovalci 9,0 4,5 0,5

P6-0281

Idejnopolitični in kulturni 

pluralizem in monizem na 

Slovenskem v 20. stoletju 6.01 nosilec 1.1.2015-31.12.2020 strokovno tehnični delavci 1,0 0,1 0,1

P6-0281

Idejnopolitični in kulturni 

pluralizem in monizem na 

Slovenskem v 20. stoletju 6.01 nosilec 1.1.2015-31.12.2020 Skupaj 11,0 5,2 0,5

I0-0013

Raziskovalna infrastruktura 

Slovenskega zgodovinopisja 6.01 nosilec 1.1.2015-31.12.2020 vodja programa 1,0 1,0 1,0

I0-0013

Raziskovalna infrastruktura 

Slovenskega zgodovinopisja 6.01 nosilec 1.1.2015-31.12.2020 raziskovalci 6,0 3,0 0,5

I0-0013

Raziskovalna infrastruktura 

Slovenskega zgodovinopisja 6.01 nosilec 1.1.2015-31.12.2020 strokovno tehnični delavci 6,0 2,5 0,4

I0-0013

Raziskovalna infrastruktura 

Slovenskega zgodovinopisja 6.01 nosilec 1.1.2015-31.12.2020 Skupaj 13,0 6,5 0,5

30,0 15,4 0,5

Podatki o izvajalcih

Opombe

Podatki o programu
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9. Projekcija dolgoročnega finančnega načrta 

 
Preglednica 22: Načrtovani prihodki in odhodki v obdobju od 2019 do 2023 z realizacijo za leto 2017 in oceno 
realizacije za leto 2018 

 
 
  

(po obračunskem toku)

Zap. št. NAMEN
Realizacija 

2017

Ocena 

realizacije 

2018

Načrt 2019 Načrt 2020 Načrt 2021 Načrt 2022 Načrt 2023

1 CELOTNI PRIHODKI SKUPAJ 1.436.262 1.517.825 1.565.682 1.624.613 1.701.224 1.765.577 1.832.504

1.1.=1.1.1+1.1.2+1.1.3 PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 1.433.862 1.515.425 1.563.282 1.622.213 1.698.824 1.763.177 1.830.104

1.1.1.=sum(1.1.1.1:1.1.1.3)

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

(vključno s sredstvi iz državenega proračuna iz sredstev 

proračuna EU)

1.323.360 1.430.371 1.473.282 1.532.213 1.608.824 1.673.177 1.740.104

1.1.1.1            od ARRS 1.323.360 1.430.371 1.473.282 1.532.213 1.608.824 1.673.177 1.740.104

1.1.1.2            od MIZŠ 0 0 0 0 0

1.1.1.3
           od  drugih neposrednih uporabnikov državnega 

proračuna (druga ministrstva, SAZU)
0 0 0 0 0

1.1.2 DRUGI PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 11.460 0 0 0 0 0

1.1.3 DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 99.042 85.054 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

1.2.=sum(1.2.1:1.2.5)
CELOTNI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU
2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

1.2.1.
PRIHODKI OD GOSPODARSKIH DRUŽB IN 

SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV (definicija ZGD-1)

1.2.2. PRIHODKI OD JAVNEGA SEKTORJA V SLOVENIJI

1.2.3.
PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE IN DRUGE 

PROSTORE
2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

1.2.4. PRIHODKI IZ TUJINE

1.2.5 DRUGO

2=2.1+2.2 CELOTNI ODHODKI SKUPAJ 1.433.750 1.517.825 1.565.682 1.624.613 1.701.224 1.765.577 1.832.504

2.1=sum(2.1.1:2.1.5) CELOTNI ODHODKI JAVNE SLUŽBE 1.431.384 1.515.425 1.563.283 1.622.213 1.698.824 1.763.177 1.830.104

2.1.1. STROŠKI MATERIALA 23.648 24.941 28.084 25.607 22.387 19.683 16.870

2.1.2 STROŠKI STORITEV 358.577 330.612 340.530 354.152 371.859 386.734 402.203

2.1.3 STROŠKI DELA 989.217 1.088.862 1.121.528 1.166.389 1.224.708 1.273.697 1.324.645

2.1.4 AMORTIZACIJA 55.487 66.229 68.216 70.945 74.492 77.471 80.570

2.1.5 DRUGI STROŠKI 4.455 4.781 4.924 5.121 5.377 5.593 5.816

2.2=sum(2.2.1:2.2.5)
CELOTNI ODHODKI PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

NA TRGU
2.366 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

2.2.1 STROŠKI MATERIALA 1.265 1.299 1.289 1.276 1.258 1.243 1.228

2.2.2 STROŠKI STORITEV 330 330 340 353 371 386 401

2.2.3 STROŠKI DELA 0 0 0 0 0

2.2.4 AMORTIZACIJA 771 771 771 771 771 771 771

2.2.5 DRUGI STROŠKI 0 0 0 0 0

3=1-2 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI SKUPAJ 2.512 0 0 0 0 0 0

3.1=1.1-2.1
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  NA JAVNI 

SLUŽBI
2.478 0 0 0 0 0 0

3.2=1.2-2.2

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI NA 

DEJAVNOSTI PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU

34 0 0 0 0 0 0

Kazalnik
Realizacija 

2017

Ocena 

realizacije 

2018

Načrt 2019 Načrt 2020 Načrt 2021 Načrt 2022 Načrt 2023

a=(1.1/1)*100
Delež prihodkov za izvajanje javne službe v celotnih 

prihodkih (v %)
99,8 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9

b=((1.1.1.1+1.1.1.2)/1*100 Delež prihodkov ARRS in MIZŠ v celotnih prihodkih (v %) 92,1 94,2 94,1 94,3 94,6 94,8 95,0

c=1.2/1*100
Delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu v 

celotnih prihodkih (v %)
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

d=1t/1(t-1)*100 Načrtovana rast celotnih prihodkov med leti (indeks) / 105,7 103,2 103,8 104,7 103,8 103,8

e=1.1t/1.1(t-1)*100
Načrtovana rast celotnih prihodkov za izvajanje javne 

službe med leti (indeks)
/ 105,7 103,2 103,8 104,7 103,8 103,8

f=(1.1.1.1+1.1.1.2.)t/(1.1.1.1

+1.1.1.2.)(t-1)*100

Načrtovana rast prihodkov ARRS in MIZŠ med leti 

(indeks)
/ 108,1 103,0 104,0 105,0 104,0 104,0



43 
 

Dodatek k Projekciji dolgoročnega finančnega načrta 
 
 
Inštitut za novejšo zgodovino se je v 2018 prijavil na razpis »Razvoj raziskovalne infrastrukture 
za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI« za pridobitev kohezijskih 
sredstev Evropske unije.  
 
V času sestavljanja in sprejemanja Programa dela 2019-2023 je bilo mogoče le predvideti, da 
bodo pridobljena kohezijska sredstva. Inštitut za novejšo zgodovino je dne 20. 11. 2018 šele 
oddal projektno prijavo. Na poziv MIZŠ, ki omenjeni razpis vodi, je inštitut dne 18. 12. 2018 
prijavo dopolnil z nekaterimi pojasnili.1 
 
 
Preglednica: Prikaz razdelitve stroškov investicijske operacije glede na upravičene in neupravičene 
stroške s prikazom delitve po virih financiranja v EUR z DDV po TEKOČIH CENAH 

 2018 2019 2020 Skupaj 
Delež ESRR 

vira 

Podpora EU (80%) 0,00 50.960,00 27.440,00 78.400,00 80,00 % 

Nacionalni prispevek (20%) 0,00 12.740,00 6.860,00 19.600,00 20,00 % 

Skupaj ESRR 0,00 63.700,00 34.300,00 98.000,00 100,00 % 

Delež ESRR po  letih 0,00 % 65,00 % 35,00 % 100,00 %  

Lastni viri prijavitelja 4.026,00 0,00 0,00 4.026,00  

Skupaj viri 4.026,00 63.700,00 34.300,00 102.026,00  

Delež po letih od celote 3,95% 62,44% 33,62% 100,00%  

Vir: Interni vir, Inštitut za novejšo zgodovino, Poziv za oddajo vloge za projekt »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno 
konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI«, november 2018 

 
Glede na pridobljena sredstva se ustrezno dopolnjuje Projekcija dolgoročnega finančnega 
načrta 2019-2023 za leta 2019 in 2020 in Preglednica 11: Načrtovan nakup opreme, dražje od 
10.000 EUR, v obdobju od 2019 do 2023 (na str. 37). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

                                           
1 Rezultat razpisa dne 4. 2. 2009 še ni znan. 


