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I POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 
 

1 VIZIJA IN POSLANSTVO 

 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju ZRC SAZU) je javni 
raziskovalni zavod (v nadaljevanju JRZ), sestavljen iz 18 raziskovalnih inštitutov in treh regionalnih raziskovalnih 
postaj (Nova Gorica, Maribor, Prekmurje). Dokončana je bila gradnja četrte regionalne raziskovalne postaje, 
Barje, ki bo povsem zaživela v letu 2018. 
 
ZRC SAZU je osrednja slovenska znanstvena ustanova na področju humanistike, vendar raziskovalno delo 
raziskovalnih skupin sega tudi na področje družboslovja, naravoslovja, tehnike in družbene medicine. Temeljni 
program tvorijo raziskave naravne in kulturne dediščine slovenskega naroda. Sodelavke in sodelavci ZRC SAZU 
opravljajo raziskave, ki predstavljajo javno službo kot zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katero se 
pričakuje, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju. Zaradi pomena za Slovenijo pričakujemo, 
da obstaja državni interes za dolgoročno raziskovanje. 
 
Glavno poslanstvo zavoda je: 
 

 temeljno, aplikativno in razvojno raziskovalno delo; 

 sistematično zbiranje in urejanje gradiva ter njegova ustrezna hramba; 

 objavljanje in aplikacija pridobljenih rezultatov ter 

 prenos znanja in vzgoja vrhunskih mladih doktorjev znanosti. 
 

ZRC SAZU se je zapisal odgovornemu in kritičnemu raziskovalnemu delu na posameznih znanstvenih področjih 
(zgodovina, umetnostna zgodovina, arheologija, muzikologija, izseljenstvo in migracije, slovenski jezik, 
književnost, narodopisje, glasbeno narodopisje, kulturna zgodovina, antropologija, krasoslovje, geografija, 
paleontologija, biologija, prostorske vede, družbena medicina, filozofija in spominske študije) in njihovemu 
interdisciplinarnemu povezovanju. Bogate zbirke in gradivo omogočajo nastanek kakovostnih, inovativnih in 
odmevnih rezultatov, spoznanj in dosežkov ter njihov prenos v izobraževalne programe. 
 
Uporabna znanja in dosežki sodelavk in sodelavcev ZRC SAZU bogatijo družbo, podpirajo delo gospodarskih 
družb, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in vladnih organov ter dokazujejo odprtost in vpetost v širše 
družbeno okolje. Raziskovanje, širjenje vednosti in razumevanje kulturnih praks, razvoja jezika, umetnostne 
dediščine in naravnih pojavov odločilno prispevajo k varovanju naše naravne in kulturne dediščine. Obenem si 
ZRC SAZU prizadeva za angažirano, kritično in širše dostopno znanost, kar potrjujejo številne prireditve.  
 
Vizija ZRC SAZU je še naprej graditi in krepiti nacionalno in mednarodno prepoznavnost. To je mogoče z 
raziskovalno in upravljavsko odličnostjo, sodelovanjem s sorodnimi domačimi in tujimi ustanovami ter z 
izkoriščanjem interdisciplinarnega in multidisciplinarnega značaja. Zato se je ZRC SAZU odločil za gradnjo 
ustvarjalnega in intelektualno prodornega delovnega okolja, ki bo spodbujalo in ustrezno nagrajevalo 
kakovostno delo, odgovornost, proaktivnost in samoiniciativnost, ob tem pa upoštevalo individualnosti in 
posebnosti tako raziskovalnih skupin kakor tudi posameznih raziskovalk in raziskovalcev. 
 
Zagotavljanje minimalne finančne stabilnosti za delo in izpolnjevanje vseh normativnih zahtev in pravil 
financerjev zahtevata iz leta v leto čedalje več energije. Tudi zato smo se pridružili pobudnikom Shoda za 
znanost in nadaljnjim aktivnostim za občutnejši dvig sredstev za raziskovanje, stabilnejši način financiranja, 
debirokratizacijo postopkov pridobivanja projektov in poročanja o raziskovalnih rezultatih ter za novi zakon o 

raziskovalni dejavnosti. 
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2 KRATKA PREDSTAVITEV ZRC SAZU IN OSNOVNI PODATKI  

 

2.1 Kratek opis JRZ 

 
Matična številka: 5105498000 
Davčna številka: SI38048183 
 
ZRC SAZU je raziskovalna organizacija s pravicami in dolžnostmi javnega raziskovalnega zavoda, ki izvaja 
temeljne, aplikativne in razvojne raziskave ter infrastrukturno dejavnost kot javno službo v okviru nacionalnih 
raziskovalnih programov ter skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (v nadaljevanju SAZU) izvaja 
skupni dolgoročni program Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. 
 
SAZU je ustanovila ZRC SAZU z aktom o ustanovitvi dne 19. novembra 1981. S 37. členom Zakona o SAZU je ZRC 
SAZU dobil pravice in dolžnosti javnega raziskovalnega zavoda. 
 
Sedež ZRC SAZU je na Novem trgu 2 v Ljubljani. Glavnino sredstev za delovanje dobiva z Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju ARRS), ki zagotavlja sredstva za ustanoviteljske oziroma 
infrastrukturne obveznosti ter prek javnih razpisov financira izvajanje raziskovalne dejavnosti. Način in pogoje 
pridobivanja določajo: Zakon o SAZU v 29. členu, Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilnik o 
postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, Pravilnik o 
infrastrukturnih obveznostih zavodov, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih 
programih ter Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, 
financirane iz Proračuna RS. Poleg tega ZRC SAZU pridobi del sredstev za svoje delovanje na trgu in z 
mednarodnih razpisov. 

 
Na podlagi Zakona o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07 – ZSReg-B) je Agencija 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve s 1. januarjem 2008 določila glavno dejavnost, ki je 
vpisana v Poslovni register Slovenije, in sicer Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in 
humanistike. Kot podrazred drugih dejavnosti je bila 22. februarja 2008 vpisana še Raziskovalna in razvojna 
dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije. 
 
 
Organiziranost ZRC SAZU 
 
V sklopu ZRC SAZU deluje: 

 18 inštitutov; 

 raziskovalne postaje Maribor, Nova Gorica, Prekmurje in Barje ter Regijska raziskovalna enota Tolmin; 

 Založba ZRC in 

 Uprava ZRC. 
 
 
Inštituti: 
 
1. Biološki inštitut Jovana Hadžija (BIJH) 
2. Družbenomedicinski inštitut (DMI) 
3. Filozofski inštitut (FI) 
4. Geografski inštitut Antona Melika (GIAM) 
5. Glasbenonarodopisni inštitut (GNI) 
6. Inštitut za antropološke in prostorske študije (IAPŠ) 
7. Inštitut za arheologijo (IZA) 
8. Inštitut za kulturne in spominske študije (IKSŠ) 
9. Inštitut za kulturno zgodovino (IKZ) 
10. Inštitut za raziskovanje krasa (IZRK) 
11. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (ISJFR) 
12. Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (ISIM) 
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13. Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede (ISLLV) 
14. Inštitut za slovensko narodopisje (ISN) 
15. Muzikološki inštitut (MI) 
16. Paleontološki inštitut Ivana Rakovca (PIIR) 
17. Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (UIFS) 
18. Zgodovinski inštitut Milka Kosa (ZIMK) 
 
 
Upravni odbor ZRC SAZU 
 
Člani UO ZRC SAZU so: 
• štirje člani, ki jih imenuje ustanoviteljica, SAZU, 
• štirje člani, ki so predstavniki zaposlenih na ZRC SAZU, 
• en član iz vrst predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. 
 
UO ZRC SAZU se je konstituiral 19. 11. 2015 za mandatno obdobje do 18. 11. 2019. 
 
Predstavniki ustanoviteljice, SAZU: 
akademik dr. Andrej Kranjc, 
akademik ddddr. Jože Krašovec, 
akademikinja dr. Dragica Turnšek, 
Zoran Mezeg, upravni direktor SAZU. 
 
Predstavniki zaposlenih ZRC SAZU: 
dr. Radivoj Riha, predsednik, 
dr. Drago Perko, namestnik predsednika, 
dr. Petra Svoljšak, 
dr. Anton Velušček. 
 
Predstavnica iz vrst uporabnikov: 
Martina Rozman Salobir, ravnateljica NUK. 
 
 
Znanstveni svet ZRC SAZU 
 
ZS ZRC SAZU šteje 13 članov: 
• osem članov izvolijo raziskovalci ZRC SAZU iz vrst znanstvenih sodelavcev, višjih znanstvenih sodelavcev in 

znanstvenih svetnikov, odgovornih nosilcev raziskovalnih projektov ZRC SAZU, 
• štiri člane imenuje Predsedstvo SAZU iz ustreznih razredov, 
• direktor ZRC SAZU je član po položaju. 
 
ZS ZRC SAZU se je konstituiral 10. 11. 2016 za mandatno obdobje do 9. 11. 2020 v naslednji sestavi: 
 
Predstavniki raziskovalcev ZRC SAZU: 
dr. Matija Ogrin, predsednik, 
dr. Jožica Škofic, podpredsednica, 
dr. Ingrid Slavec Gradišnik, 
dr. Marjeta Šašel Kos, 
dr. Boris Golec, 
dr. Mija Oter Gorenčič, 
dr. Dušanka Knežević Hočevar, 
dr. Borut Telban. 
 
Predstavniki ustanoviteljice, SAZU: 
akademikinja dr. Tatjana Avšič-Županc, 
akademik dr. Matija Gogala, 
akademik ddddr. Jože Krašovec, 
akademik dr. Peter Štih. 
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Član po položaju: 
dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU. 
 
 
Direktor ZRC SAZU 
 
Prof. dr. Oto Luthar; mandatno obdobje: od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2017, od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2022. 
 
 
Namestniki in pomočniki direktorja 
 

 Vanda Baloh, namestnica direktorja v Poslovni pisarni; mandatno obdobje: od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020 

 dr. Mimi Urbanc, namestnica direktorja v Raziskovalni pisarni; mandatno obdobje: od 1. 12. 2015 do 
30. 11. 2020 

 dr. Jerneja Fridl, pomočnica direktorja v Raziskovalni pisarni; mandatno obdobje: od 1. 12. 2015 do 
30. 11. 2020 

 Tanja Valte, pomočnica direktorja v Raziskovalni pisarni; mandatno obdobje: 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020 
 
 
Predstojniki inštitutov in vodja Založbe ZRC 
 

 Biološki inštitut Jovana Hadžija; predstojnik dr. Matjaž Kuntner 

 Družbenomedicinski inštitut; predstojnica dr. Lilijana Šprah 

 Filozofski inštitut; predstojnik dr. Radivoj Riha 

 Geografski inštitut Antona Melika; predstojnik dr. Drago Perko 

 Glasbenonarodopisni inštitut; predstojnik dr. Drago Kunej 

 Inštitut za antropološke in prostorske študije; predstojnik dr. Ivan Šprajc 

 Inštitut za arheologijo; predstojnik dr. Anton Velušček 

 Inštitut za kulturne in spominske študije; predstojnica dr. Tanja Petrović 

 Inštitut za kulturno zgodovino; predstojnik dr. Gregor Pobežin, 

 Inštitut za raziskovanje krasa; predstojnik dr. Tadej Slabe 

 Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; predstojnik dr. Marko Snoj 

 Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije; predstojnica dr. Marina Lukšič Hacin 

 Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede; predstojnik dr. Marko Juvan 

 Inštitut za slovensko narodopisje; predstojnica dr. Ingrid Slavec Gradišnik 

 Muzikološki inštitut; predstojnica dr. Metoda Kokole 

 Paleontološki inštitut Ivana Rakovca; predstojnica dr. Špela Goričan 

 Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta; predstojnica dr. Barbara Murovec 

 Zgodovinski inštitut Milka Kosa; predstojnica dr. Petra Svoljšak 

 Založba ZRC; vodja mag. Aleš Pogačnik 
 
 
Vodji raziskovalnih postaj ZRC SAZU  
 

 Raziskovalna postaja Maribor, Raziskovalna postaja Prekmurje: vodja dr. Mateja Ratej; 

 Raziskovalna postaja Nova Gorica: vodja dr. Danila Zuljan Kumar. 
 
 
Kolegij ZRC SAZU 
 
Kolegij ZRC SAZU je operativno posvetovalno telo direktorja ZRC SAZU, ki obravnava znanstvena, strokovna, 
poslovna in druga vprašanja ter sooblikuje program razvoja ZRC SAZU. Sestavljajo ga vodilni delavci: 
predstojniki inštitutov, namestniki in pomočniki direktorja ter vodja Založbe ZRC. 
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2.2 Osnovni podatki o raziskovalni dejavnosti JRZ 

 

 Število raziskovalnih projektov 
 

 Načrtovano 2017 Realizirano 2017 Indeks real./načrt 

ZRC SAZU nosilec 44 44 100 

ZRC SAZU sodelujoči 36 36 100 

Podaljšani projekti 12 12 100 

Skupaj 92 92 100 

 

 Število raziskovalnih programov 
 
 Načrtovano 2017 Realizirano 2017 Indeks real./načrt 

ZRC SAZU nosilec 17 17 100 

ZRC SAZU sodelujoči 1 1 100 

Skupaj 18 18 100 

 

 Do pet najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme 
 

Naziv Vrednost v EUR 

Računalniški strežniki za varnostno kopiranje raziskovalnih podatkov 24.235,24 

Risalnik HP Design jet  5.289,82 

Jamarski senzorji za zapis raziskovalnih podatkov v kraških jamah 4.011,36 

 

 Do pet najpomembnejših dosežkov JRZ na področju znanosti 

 
1. Pridobitev evropskega temeljnega raziskovalnega projekta iz programa ERA-NET Cofund Smart Urban 

Futures (Obzorje 2020): Bright future for black towns: reinventing European industrial towns and 
challenging dominant post-industrial discourses, 1. 3. 2017 – 29. 2. 2020 in organiziranje odskočnega 
sestanka, koordinator David Bole, ZRC SAZU, 23. 3. 

2. Vzpostavitev prve prosto dostopne spletne platforme OMRA (www.omra.si), namenjene dvigu pismenosti 
na področju motenj razpoloženja. 

3. Nagrada ARRS Odlični v znanosti Mariji Klobčar za monografijo Na poti v Kamnik, Matiji Ogrinu za 
znanstvenokritično izdajo Kapelskega pasijona in Nataši Gregorič Bon za zbornik Ljudje in kraji v gibanju, 
Slovenski etnografski muzej, 4. 10. 

4. Izdaja drugega zvezka Novega Slovenskega biografskega leksikona: B–Bla (ur. Barbara Šterbenc Svetina), 
Založba ZRC, Ljubljana. 

5. Daljše gostovanje in vključenost v pedagoški proces na tujih univerzah: Borut Telban, gostujoči profesor na 
Université Aix Marseille, Marseille, Francija, 1. 4. – 30. 6.; Alenka Zupančič Žerdin, profesorica na European 
Graduate School, Saas Fee, Švica, in Marina Gržinič, profesorica na Akademie der bildenden Künste Wien, 
Dunaj, Avstrija. 

 

 Do trije najpomembnejši dogodki na JRZ 
 
6. Razstava: I. M. Attems: Hercules Stiriae – Štajerski Herkul – Hercules of Styria: po sledeh freskantskih 

naročil Ignaca Marije grofa Attemsa, avtorica Barbara Murovec, Grad Slovenska Bistrica, 15. 6. – 31. 12. 
7. Koncertni cikel z izvedenimi petimi koncerti v sodelovanju z ansamblom Musica cubicularis: Harmonia 

concertans – Stara glasba na Novem trgu, Atrij ZRC, Ljubljana, 9. 2., 9. 4., 7. 6., 3. 10. in 19. 12. 
8. Letna konferenca Združenja za slovansko jezikoslovje (Slavic Linguistic Society), ZRC SAZU, 21.–24. 9. 
 

 Do pet najpomembnejših znanstvenih objav 
 

1. Šprajc, Ivan 2017: Astronomy, architecture, and landscape in Prehispanic Mesoamerica. V: Feinman, G. M., 
Price, T. D. (ur.): Journal of Archaeological Research, str. 1–55. 

2. Babb, Paul L., Lahens, Nicholas E., Correa-Garhwal, Sandra M., Nicholson, David N., Kim, Eun Ji, Hogenesch, 
John B., Kuntner, Matjaž et al. 2017: The Nephila clavipes genome highlights the diversity of spider silk 
genes and their complex expression. Nature Genetics 49 (6), str. 895–903. 
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3. Zupančič Žerdin, Alenka 2017: What is sex? MIT Press, Cambridge, London, 154 str. 
4. Verbovšek, Timotej, Košir, Adrijan et al. 2017: Volume determination of the Selo landslide complex (SW 

Slovenia): integrating field mapping, ground penetrating radar and GIS approaches. Landslides. Journal of 
the international consortium on landslides 14-3, str. 1265–1274. 

5. Pesek, Matevž, Strle, Gregor, Kavčič, Alenka, Marolt, Matija 2017: The Moodo dataset: integrating user 
context with emotional and color perception of music for affective music information retrieval. Journal of 
new music research 46-3, str. 246–260. 

 

 Število projektov Obzorja 2020 in višina sredstev na projektih Obzorja 2020 (v evrih) 
 
Iz OP EU smo izvajali 10 projektov: štiri iz podprograma Infrastruktura, dva iz podprograma Znanost v družbi, po 
enega iz podprogramov Sodelovanje, Zmogljivosti, Družbeni izziv 5 in Marie Skłodowska Curie RISE. Realizirani 
prihodki znašajo 189.629,84 evrov. 
 

 Število projektov, ki se sofinancirajo iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov in višina 
sredstev (v evrih) 

 
Izvajali smo 16 projektov, ki se sofinancirajo iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov: 14 iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR) in dva iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Med prvimi je eden iz programa 
V-C, deset iz programov transnacionalnega sodelovanje (štirje iz podprograma Srednja Evropa, trije iz 
podprograma Sredozemlje, dva iz podprograma Podonavje in eden iz podprograma Alpski prostor) in trije iz 
čezmejnega sodelovanja (eden iz podprograma Slovenija–Avstrija in dva iz podprograma Slovenija–Hrvaška). 
Med omenjenimi projekti je šest koordinatorskih, pri drugih je ZRC SAZU partner. 
Oba projekta iz Evropskega socialnega sklada sta koordinatorska. Ustvarjeni prihodki znašajo 1.085.141,69 
evrov. 
 

 Število patentov in inovacij 
 
Narava raziskav ZRC SAZU, ki se prvenstveno osredotoča na temeljno in aplikativno raziskovanje s področja 
humanistike in družboslovja, ne daje veliko možnosti za prijave inovacij in patentnih prijav na patentni urad ali 
pri European Patent Organisation (EPO). Kljub temu je ZRC SAZU (so)lastnik dveh patentov: 

 Václav Krištůfek, Štěpán Ryba, Aleš Křenek, Janez Mulec, 2013: Způsob monitorování infekčního tlaku 
moru včelího plodu, zařízení k provádění tohoto způsobu, použití testovací karty pro monitorování infekčního 
tlaku moru včelího plodu, CZ301336 (B6), 2014-03-12. Praha: Úřad prumyslového vlastnictví. Patentna družina: 
PCT/CZ2013/000051; CZ 20120263 (A3), 2013-10-30; WO 2013156006 (A1), 2013-10-24, 14 str. 

 Václav Krištůfek, Štěpán Ryba, Aleš Křenek, Janez Mulec, Jiři Sedlák, 2012: Zařizení k monitorování 
infekčního tlaku moru včelího plodu, CZ23859 (U1), 2012-05-30. Praha: Úřad prumyslového vlastnictví, 10 str. 
 

2.3 Osnovni finančni podatki 

 

 Celotni prihodki in odhodki za leto 2017 ter poslovni rezultat leta 2017 
 
Celotni prihodki in odhodki za leto 2017 ter poslovni rezultat leta 2017 (presežek prihodkov nad odhodki AOP 
888 ali presežek odhodkov nad prihodki AOP 890) 
 

  AOP Vrednost v EUR 

Celotni prihodki 870 15.482.095 

Celotni odhodki 887 15.182.520 

Presežek prihodkov pred obdavčitvijo 888 299.575 

 
 

 Delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti in delež prihodkov, pridobljenih v sodelovanju z 
gospodarstvom 

 
Delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti znaša 3,1 % celotnih prihodkov, od tega znaša delež prihodkov, 
pridobljenih v sodelovanju z gospodarstvom, dober odstotek. 
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2.4 Osnovni kadrovski podatki 

 

 Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 
 
Na dan 31. 12. 2017 je bilo na ZRC SAZU zaposlenih 340 sodelavcev oziroma 8 več kot pred letom dni. Število 
zaposlenih se je zvišalo za 2,41 %. Povečanje števila zaposlenih je največje na delovnih mestih raziskovalcev. 
 

 Število raziskovalcev skupaj in po spolu na dan 31. 12. 2017 
 

 31. 12. 2017 

Raziskovalci 112 

Raziskovalke 141 

SKUPAJ 253 

  
 

 Število raziskovalcev JRZ, vključenih v pedagoški proces leta 2017 
 
V pedagoški proces je bilo vključenih 108 raziskovalcev ZRC SAZU. 
 

 Število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na JRZ leta 2017 
 
Na ZRC SAZU so leta 2017 gostovali štirje uveljavljeni znanstveniki. 
 

 Število mladih raziskovalcev na dan 31. 12. 2017 
 

Leta 2017 se je na ZRC SAZU usposabljalo 28 mladih raziskovalcev. 
 

2.5 Realizacija programa dela (v odstotkih) 

 
Program dela je bil glede na podatke, ki smo jih navajali v rebalansu programa dela za leto 2017 in smo ga na 
poziv Ministrstva za izobraževanje znanost in šport pripravili konec leta, izveden 100-odstotno. Doseženi so bili 
vsi opisni letni/kratkoročni cilji, številčni kazalniki pa kažejo, da so bili nekateri celo preseženi. 
 
Rebalans programa dela in finančni načrt za leto 2017 sta se konec leta od zastavljenih ciljev na začetku leta 
razlikovala predvsem zaradi na novo pridobljenih projektov, dodatno pridobljenih sredstev iz naslova programa 
Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, infrastrukturnega programa ZRC SAZU in ustanoviteljskih 
obveznosti. S primerjavo zastavljenih letnih ciljev v programu dela na začetku leta in v rebalansu na koncu leta 
opažamo preseganje zastavljenega programa, in sicer pri skupnem številu evropskih projektov 44 namesto 
načrtovanih 37 (večinoma na račun intenzivnejšega vključevanja v COST projekte in druge projekte mobilnosti) 
in pri projektih Evropskega teritorialnega sodelovanja 14 namesto načrtovanih 13. Število raziskovalnih 
projektov ARRS je bilo za 4 višje od prvotno zastavljenega cilja. Za materialne stroške infrastrukturnega 
programa smo dobili 56 % več sredstev od načrtovanih v začetku leta. Ker smo sredstva dobili konec leta, 
njihove porabe nismo mogli v celoti realizirati v letu 2017, ampak bomo del sredstev razmejili v leto 2018. 
 

2.6 Drugi poudarki 

 

 Sodelovanje v univerzitetnih diplomskih in podiplomskih programih 
 
Krog sodelovanja s slovenskimi in tujimi univerzami se vsako leto širi. Raziskovalke in raziskovalci ZRC SAZU 
sodelujejo s številnimi ustanovami po celem svetu. Poleg sodelovanja z že uveljavljenimi evropskimi, 
avstralskimi, ameriškimi, kanadskimi in ruskimi ustanovami se mreže širijo na ustanove v podsaharski Afriki, 
Bližnjem vzhodu, Južni Ameriki in na Daljnem vzhodu. Stiki s tujimi ustanovami se poglabljajo in ustvarjajo se 
vedno novi. Nekatera sodelovanja so se formalizirala, druga ostajajo na neformalni ravni. 
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Podiplomska šola ZRC SAZU, na katero so se z Univerze v Novi Gorici prenesli podiplomski program Primerjalni 
študij idej in kultur, odločno koraka po samostojno pot. Z univerzo, katere soustanovitelj je bil ZRC SAZU, ostaja 
povezan prek dodiplomskih programov Slovenistika in Kulturna zgodovina, Mednarodnega študijskega 
programa Migracije in medkulturni odnosi (ang. European Master in Migration and Intercultural Relations) in 
doktorskega študijskega programa Krasoslovje, ki je tudi Krasoslovno študijsko središče Unesca (ang. UNESCO 
Chair on Karst Education). 
 

 Historični seminar 
 
Historični seminar je mednarodni multidisciplinarni ciklus javnih predavanj, krajših znanstvenih sestankov in 
okroglih miz, ki poteka od leta 1992. Namenjen je predstavitvam novih, izvirnih in aktualnih znanstvenih 
dognanj in dosežkov na različnih, zlasti humanističnih in družboslovnih področjih znanstvenega raziskovanja. 
Leta 2017 je bilo izvedenih 12 predavanj, ki jih je pripravilo osem tujih vabljenih predavateljev in štirje domači. 
Predavanje Georga Vogelerja je bilo posneto in je dostopno na ZRC-jevem youtube kanalu: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjVKlTCVnkiZCzFRSSdVnZcdvp91nQ-O3. 
 

Da bi najbolj odmevne in aktualne raziskovalne dosežke in dognanja približali širši strokovni javnosti, je leta 
2017 potekalo tudi uredniško delo za zbornik izbranih znanstvenih razprav Historični seminar 13 z raznovrstnimi 
prispevki: Kapucinska umetnost na Slovenskem: arhitektura, kiparstvo in slikarstvo kapucinskega reda v 17. in 
18. stoletju (Tanja Martelanc); Začetki zdravstvene skrbi za delavce v Kopru v drugi polovici 19. stoletja (Urška 
Bratož); Pripovedno izročilo in kolektivni spomin (Katarina Šrimpf Vendramin); Emigranti, posredniki in država v 
Jugovzhodni Evropi pred letom 1914 (Ulf Brunnbauer); Duševno zdravje in bolezni v zgodovinski perspektivi 
(Marlena Plavšić); Digitalna diplomatika: nov obseg interpretacije historičnih dokumentov (Georg Vogeler); 
Oblikovanje kulturne dediščine v Srednji Evropi (Gábor Sonkoly); Etnična gibanja Indijancev Mapuche v 
Argentini: od etničnega prebujenja do etnonacionalizma med preseljevanjem z dežele v mesta (Juan Carlos 
Radovich); Dinastije (1500–2000) (Marija Wakounig); Dolgi slovenski beg pred cerkveno latinščino (Aleš Maver); 
Shizma v »stato da mar«: padovanski škof in misijoni na Balkanu (Celeste McNamara); Politika junakov in 
zlikovcev v času in prostoru (Aleksandar Takovski). Zbornik bo izšel tako v elektronski obliki, ki bo prosto 
dostopna na spletni strani Historičnega seminarja, kot tudi v klasični knjižni obliki. 
 

 Raziskovalne igralnice 
 
V izvajanju programa Raziskovalnih igralnic, ki smo jih že trinajstič zapored organizirali v času poletnih počitnic 
(10.–14. 7., 24.–28. 7., 31. 7. – 4. 8.), so poleg sedmih sodelavcev ZRC SAZU s petih inštitutov in iz Založbe ZRC 
tudi letos sodelovale nam sorodne raziskovalne ustanove, pa tudi muzejske in galerijske ustanove ter nevladne 
organizacije iz Ljubljane in širše Slovenije. Interdisciplinarno vsebino, ki je nastala na osnovi tega povezovanja, 
smo oblikovali v petnajstih delavnicah, namenjenih otrokom od 7. do 14. leta. S pomočjo laboratorijskega, 
eksperimentalnega in terenskega dela, muzejskih in galerijskih dejavnosti ter interaktivnega in inovativnega 
pristopa smo otroke spodbujali k raziskovalnemu delu, seznanjanju s kulturno dediščino in k ustvarjalnosti. Od 
40 otrok je bilo 24 otrok staršev, zaposlenih na ZRC SAZU. 
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3 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH ZRC SAZU 

 

3.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika 

 
 Zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Uradni list RS, št. 48/1994) 

 Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti (Uradni list RS, št. 11/17) 

 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06) 

 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UPB-1 Uradni list RS, št. 22/06, 61/06, 112/07, 9/11) 

 Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 02/04, 61/06 in 46/14) 

 Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15,102/15 in 30/16) 

 Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter o spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 52/16) 

 Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17) 

 Pravilnik o ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11, 6/12) 

 Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport številka 0140-47/2016/59 z dne 11. 1. 2018 

 

3.2 Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij 
in nacionalnih programov 

 
Dolgoročni cilji delovanja, ki smo jih dosegli leta 2017, so: 
 
• izvajali smo sistematično temeljno in aplikativno raziskovanje na znanstvenih področjih, na katerih 

delujemo, sistematično zbirali in dopolnjevali zbirke in skrbeli za njihovo hrambo; 
• raziskovalne skupine smo pomladili z novimi mladimi raziskovalci; 
• ob premišljenem kadrovanju in skrbnem oblikovanju raziskovalnih skupin je neprekinjeno teklo delo na 

sintezah (slovarjih, pravopisu, umetnostni topografiji, biografskem leksikonu itd.); 
• izvajali smo projekte Ciljnega raziskovalnega programa, s čimer smo prispevali k uresničevanju ciljev 

razvojnih programov in strategij države; 
• s terenskim delom, udeležbo na konferencah in seminarjih ter raziskovalnimi gostovanji doma in v tujini 

smo pridobivali nova znanja in obenem razširjali svoja spoznanja, diseminirali raziskovalne rezultate in 
krepili podobo ZRC SAZU; 

• s sofinanciranjem dveh aplikativnih projektov in ene temeljne raziskave inštitutov ZRC SAZU na področju 
programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda smo s SAZU nadaljevali z načrtovanim 
dolgoročnim sodelovanjem med obema ustanovama; dodatnih 500.000 EUR proračunskih sredstev pa je 
bilo namenjenih pripravi Novega Slovenskega biografskega leksikona, novega pravopisa in novih slovarjev 
sodobne slovenščine ter pesemski dediščini v zbirki Znanstvenokritični korpus Slovenska ljudska pesem; 

• uspešno smo se vključevali v mednarodne mreže in v ocenjevanje predložili 12 mednarodnih projektnih 
predlogov, v katerih je ZRC SAZU vodilni partner; pridobili smo koordinatorski projekt v programu pod 
okriljem ZRC SAZU; med prijavljenimi projekti so bili tudi predlogi s področja podatkovnih zbirk in v povezavi 
z aktivnostmi pri pripravi predlogov smo močno okrepili obstoječe in oblikovali nove stike s sorodnimi 
ustanovami; 

• dolgoletna prizadevanja za boljši položaj znanosti in vzpostavitev večinskega institucionalnega financiranja 
znanosti smo nadgradili s konkretnimi akcijami; bili smo med pobudniki in glavnimi organizatorji Shoda za 
znanost in imeli pomembno vlogo pri aktivnostih, ki so sledile; 

• s klasičnimi in novodobnimi prijemi smo skrbeli za učinkovito diseminacijo raziskovalnih rezultatov, in sicer 
prek objav v znanstvenih in strokovnih publikacijah, na družbenih omrežjih in z organizacijo vrste strokovnih 
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in znanstvenih posvetovanj, konferenc in delavnic, tudi mednarodnih; vidnost ZRC SAZU oziroma sodelavk in 
sodelavcev ter njihovih rezultatov se je povečala, kar kažejo nominacije za »osebnosti« pri različnih medijih; 

• proaktivno smo sodelovali s pristojnimi ustanovami, opozarjali na probleme in iskali rešitve, ki bodo 
omogočale gospodarno poslovanje ter dolgoročni obstoj in razvoj zavoda; omeniti velja zlasti aktivnosti 
glede upoštevanja projektov iz naslova strukturnih in kohezijskih skladov pri oceni A3 in skupno akcijo (prek 
50 slovenskih upravičencev) pod koordinatorstvom ZRC SAZU za omilitev neživljenjskih postopkov Službe 
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pri nadzoru izvajanja projektov; 

• aktivno smo sodelovali v Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije; 
• samostojno ali v sodelovanju z drugimi ustanovami smo organizirali vrsto izobraževanj in delavnic za 

pridobitev novih znanj in kompetenc zaposlenih (npr. delavnica o projektih ERC, o akademskih družabnih 
omrežjih, o možnosti sodelovanja na ameriških razpisih, arhiviranje itd.); 

• z investicijami v opremo in v dokončanje novih prostorov se neprestano izboljšujejo razmere za delo. 
 

3.3   Letni/kratkoročni cilji, zastavljeni v programu dela ali v obrazložitvi finančnega načrta  

 
Letni cilji raziskovanja so zastavljeni na podlagi našega dolgoročnega raziskovalnega programa ter vsakokratnih 
nacionalnih, mednarodnih in tržnih projektov. Poleg običajnih prijav na nacionalne in mednarodne projekte so 
si sodelavke in sodelavci ZRC SAZU prizadevali še za projekte iz naslova podpisanih sporazumov o sodelovanju 
med raziskovalnimi agencijami in bili v dveh primerih uspešni. Veliko prizadevanj je bilo usmerjenih tudi v 
pripravo predlogov za ciljne raziskovalne projekte in za program HERA – Humanities in European Research 
Area. 
 
Na posameznih področjih raziskovanja je večina inštitutov ohranila začrtano raven referenčnih raziskovalnih 
skupin, ki omogočajo kakovostno in nemoteno delo. 
 

 Realizacija kadrovskega načrta 
 
Realizacija kadrovskega načrta izhaja iz kadrovskih potreb, ki jih narekuje izvajanje raziskovalnega dela; 
prilagajamo ga finančnim zmožnostim. Leta 2017 smo načrtovali povečanje za 6 zaposlenih, dosegli pa 
povečanje za 8 zaposlenih, tj. s 332 na 340 oziroma, izraženo v FTE, s 306,025 na 314,95. 
 

 Financiranje raziskav 
 
Prizadevali smo si za korenito spremembo načina financiranja raziskovalnega dela. V predlogu zakona o 
raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ga je leta 2014 pripravljala delovna skupina, v kateri so sodelovali vsi 
ključni deležniki, smo se zavzemali za način financiranja, ki bi poleg obstoječih uvedel tudi nove instrumente 
financiranja, zlasti dolgoročne temeljne nacionalne raziskave. Leta 2017 so se prizadevanja okrepila in doživela 
vrhunec v Shodu za znanost in v aktivnostih, ki so mu sledile. 
 

 Mednarodni projekti 
 
Pozornost smo posvetili mreženju zlasti s tujimi ustanovami, ki so uspešne na mednarodnih razpisih. Pri tem 
smo se naslonili na že uveljavljene mreže in se s pomočjo spletnih predstavitev predstavili tudi širši akademski 
javnosti. Na različne načine smo poskušali krepiti prepoznavnost ustanove: članstva v mednarodnih 
organizacijah in društvih, udeležba na različnih dogodkih, sodelovanje z odličnimi raziskovalci, udeležba in 
informativnih dnevih itd. Leta 2017 smo se vključili v vrsto mednarodnih konzorcijev. V nekatere smo bili 
povabljeni s strani partnerskih ustanov oziroma na osnovi sodelovanj v potekajočih oziroma že končanih 
projektih. V druge smo se vključili zahvaljujoč mreženju in navezovanju stikov v povezavi s konkretnimi razpisi. 
Oblikovali smo 6 projektnih konzorcijev za različne razpise. 
 
Skupno smo oddali 61 projektnih predlogov in v primerjavi z letom 2016 jih je bilo največ iz centraliziranih 
programov Evropske komisije (Obzorje 2020, programi drugih Generalnih direktoratov). Manj smo se 
vključevali v konzorcije Evropskega teritorialnega sodelovanja in veliko več pozornosti posvetili programom 
Obzorja 2020. Kljub temu pa med sredstvi iz naslova evropskih projektov močno prevladujejo sredstva 
projektov Evropskega teritorialnega sodelovanja. Leta 2017 se je končalo pet projektov iz 7. Okvirnega 
programa, iz naslova katerih smo dobili znatna sredstva, novi projekti iz Obzorja 2020 pa so (razen enega) 
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finančno šibki. Povečala se je vključenost v projekte COST, ki finančno krijejo le materialne stroške poti in 
dogodkov, vendar so zelo pomembni z vidika povezovanja, mreženja in uveljavljanja podobe ustanove. 
 
 

Leta 2017 oddani mednarodni projektni predlogi 

 Centralizirani 
programi 

Decentralizirani 
programi 

 

Drugi programi Skupaj 
 

 K P K P K P  

Odobreni / 9 / / / / 9 

Neodobreni 1 15 2 7 / 2 27 

V procesu 
evalvacije 

5 10 4 6 / 0 25 

Oddani 
SKUPAJ 

6 34 6 13 / 2 61 

K: koordinatorski predlogi, P: partnerski predlogi 

 
Preglednica kaže zadovoljivo stanje, saj več kot 10-odstotna uspešnost velja za dosežek. K pridobljenim 9 novim 
projektom (trije se začnejo leta 2018) moramo prišteti še 8 projektov (od tega 5 koordinatorskih), ki smo jih 
oddali leta 2016. Med njimi velja posebej izpostaviti koordinatorski projekt Bright future for black towns: 
reinventing European industrial towns and challenging dominant post-industrial discourses iz programa ERA-
NET Cofund Smart Urban Futures (Obzorje 2020). 
 
 

Leta 2017 izvajani mednarodni projekti 

 Centralizirani 
programi 

Decentralizirani 
programi 

 

Drugi programi Skupaj 
 

 K P K P K P  

 2 28 6 8 / / 44 

K: koordinatorski predlogi, P: partnerski predlogi 
 

 Raziskovalna infrastruktura 
 
Temeljno poslanstvo infrastrukturnega programa Naravna in kulturna dediščina je predvsem strokovna, 
tehnična in programska podpora informacijski, dokumentacijski in predstavitveni dejavnosti inštitutov ZRC 
SAZU in zunanjim uporabnikom. 
 
Največjo udeležbo infrastrukturnih sodelavcev so zahtevali temeljni in aplikativni raziskovalni programi, ki jih 
financirajo ARRS, ministrstva, agencije ali občine. Sodelovanje pri teh projektih je bilo povezano: 
a) s terenskim delom (arheološke in paleontološke raziskave, geodetske meritve, sledilni poskusi voda, meritve 
v kraških jamah, kartiranje vegetacije in biotopov, fotografiranje objektov, obiski arhivov, muzejev in drugih 
ustanov doma in v tujini itd.), 
b) z dokumentacijsko dejavnostjo (laboratorijske obdelave terenskih vzorcev, vnašanje rezultatov vzorcev, 
gradiva in podatkov, razvrščanje in katalogiziranje gradiva, arhiviranje, statistične obdelave vzorcev itd.) in 
c) z informacijsko dejavnostjo (digitaliziranje starejših zapisov, GIS-analize, organiziranje podatkovnih zbirk in 
mrež, analiziranje, modeliranje, avdiovizualna dejavnost itd.). Poudarimo lahko, da smo v preteklem letu 
repozitorij za elektronsko založništvo znanstvenih publikacij (http://ojs.zrc-sazu.si/) obogatili z dvema 
serijskima publikacijama. 
 

 Prostori  
 
Raziskovalna postaja Barje ZRC SAZU (Logistični center ZRC SAZU) 
 
V letu 2017 smo uspešno zaključili gradbena in obrtniška dela ter zunanjo ureditev na objektu Raziskovalne 
postaje Barje. Uporabno dovoljenje za objekt št. 351-1134/2017-11 je bilo izdano 30. 8. 2017. Izdelali smo 
projekt opreme objekta in objavili javno naročilo. Zaradi zapletov pri javnem naročilu (v enem primer se ni 
prijavil noben ponudnik, v drugem pa ponudnik ni izpolnjeval zakonskih pogojev) je bilo treba razpisa za 
laboratorijsko in kovinsko opremo ponoviti. Konec novembra smo sklenili pogodbe tudi za to opremo. 
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Selitev založbe ZRC iz prostorov na Šmartinski cesti je bila izvedena v začetku oktobra, selitev gradiva in opreme 
iz prostorov na Dunajski cesti pa konec novembra 2017. 
Glede na spremembe projekta med gradnjo se je vrednost gradbenih obrtniških inštalacijskih del in zunanje 
ureditve zmanjšala, povečal pa se je obseg potrebne opreme prostorov. 
Soinvestitor MIZŠ je v letu 2017 zagotovil sredstva iz proračuna v planirani višini, negotovo pa je zagotavljanje 
sredstev iz proračuna za leto 2018. Če bi manjkajoča sredstva v letu 2018 v celoti zagotavljal ZRC SAZU, se 
spremeni razmerje v financiranju projekta po IP in novelaciji 1, v katerem predstavljajo sredstva MIZŠ 96,7 % in 
sredstva ZRC SAZU 3,3 % vrednosti investicije. V tem primeru bi sredstva MIZŠ predstavljala 86,4 % in sredstva 
ZRC SAZU 13,6 % vrednosti celotne investicije. 
 
 
Struktura stroškov in finančnih virov investicije v tekočih cenah in evrih, novelacija INV-P št. 2, oktober 2017 

 
DINAMIKA IZVEDBE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj Delež 

Gradbena in 
obrtniška dela 

0 0 0 45.711 1.252.311 1.503.360 0 2.801.383 73,0 % 

Oprema 0 0 0 0 0 137.419 258.955 396.375 10,3 % 

Ostala dela 2.400 21.769 405.932 89.048 36.226 85.469 0 640.843 16,7 % 

SKUPAJ INVESTICIJA 
Z DDV 

2.400 21.769 405.932 134.759 1.288.537 1.726.248 258.955 3.838.600 100,0 % 

        
 

 
VIRI FINANCIRANJA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj Delež 

ZRC SAZU 2.400 769 71.421 30.701 11.321 146.935 258.955 522.502 13,6 % 

MIZŠ 0 21.000 334.511 104.058 1.277.216 1.579.313 0 3.316.098 86,4 % 

Skupaj 2.400 21.769 405.932 134.759 1.288.537 1.726.248 258.955 3.838.600 100,0 % 

 
Trg francoske revolucije 
 
Po končanem denacionalizacijskem postopku in odprodaji stanovanj v občinski lasti se je število lastnikov 
bistveno povečalo, zato smo skupaj z MOL na sodišču zahtevali, da se pred vpisovanjem deležev v zemljiško 
knjigo pripravi načrt etažne lastnine in se stavba najprej vpiše kot etažna lastnina, šele nato se v naravi fizično 
definirajo posamezne enote. 
 
V letu 2016 je bil izdelan elaborat etažne lastnine stavbe. Ena od strank je sprožila spor v zvezi z delitvijo stavbe. 
Kljub tem postopkom smo se s pogajanji trudili doseči sporazum z lastnicama 1/24 in 1/12 idealnega deleža 
stavbe po denacionalizacijski odločbi o možnosti odkupa njunih deležev na prostorih v naši lasti. V letu 2017 
nam to ni uspelo in upamo, da bomo planirani odkup opravili v letu 2018. 
 
 

3.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce 
(indikatorje) po posameznih področjih dejavnosti 

3.4.1 Zgodovinski inštitut Milka Kosa 

 
Začetki Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU segajo v leto 1947, ko je bila kot del Inštituta za zgodovino 
pri SAZU ustanovljena Sekcija za občo in narodno zgodovino. Prvi upravnik in načelnik sekcije je postal dr. Milko 
Kos. Leta 1972 je predsedstvo SAZU sprejelo sklep o ustanovitvi samostojnega inštituta z imenom Inštitut za 
občo in narodno zgodovino, ki se je leta 1977 preimenoval v Zgodovinski inštitut Milka Kosa. Temeljna 
raziskovalna dejavnost inštituta je usmerjena v raziskovanje socialne in gospodarske zgodovine, obenem pa 
odpiramo nove dimenzije na raziskovalnih področjih, ki so bila desetletja v slovenskem zgodovinopisju 
nerazvita, pa naj bo to razumevanje srednjeveške zgodovine, urbane zgodovine, zgodovine bolezni, genealoških 
raziskav in zgodovine plemstva, diplomatske zgodovine in zgodovine prve svetovne vojne. 
 
Leta 2017 je bilo na inštitutu zaposlenih 15 sodelavk in sodelavcev, od tega dve strokovni sodelavki (ena na 
Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici), dva mlada raziskovalca (enemu je medtem potekla pogodba o 
delu), ostalih 11 je doktorjev znanosti. 
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Raziskovalno delo poteka znotraj raziskovalnega programa, ki je osredinjen na raziskave in kritične objave 
temeljnih virov za slovensko socialno in gospodarsko zgodovino ter na temeljne raziskovalne usmeritve 
inštituta. Preko temeljnih projektov inštitut uresničuje raziskovalni interes na področjih družbene in identitetne 
mobilnosti ter za begunsko problematiko v razponu stotih let od prve svetovne vojne do vojn na Balkanu v 
devetdesetih letih 20. stoletja. Obenem opravlja raziskave iz zgodovine posameznih plemiških rodbin, tudi v 
sodelovanju s slovenskim občinami, diplomatsko zgodovino Bleda, prav tako v sodelovanju z občino, poseben 
poudarek je posvečen zgodovini morale na Slovenskem od zgodnjega novega veka dalje in posameznim 
pomembnim posameznikom (Trubar, Valvasor), ki so krojili zgodovino slovenskega prostora. 
 
Svojo redno publicistično dejavnost je leta 2017 uresničeval z zbirko Thesaurus memoriae s tremi edicijami – 
Dissertationes, Fontes and Opuscula. 
 
Sodelavke in sodelavci inštituta so v mednarodno okolje vpeti z mednarodnimi INTERREG projekti ter s 
številnimi sodelovanji na mednarodnih znanstvenih konferencah. Obenem so sodelavke in sodelavci inštituta 
vključeni v slovensko visokošolsko okolje kot predavatelji in nosilci predmetov na štirih slovenskih univerzah in 
na Podiplomski šoli ZRC SAZU. 
 
V sodelovanju s slovenskimi občinami, fundacijami, muzeji in ministrstvi uresničujejo svoj raziskovalni interes 
zlasti na področju zgodovine plemiških rodbin, zgodovine mest, diplomatske zgodovine in dediščine prve 
svetovne vojne; pri slednjem strokovno sodelujejo pri izdelavi dosjeja za nominacijo UNESCO. 
 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● Znanstveni posvet: István Széchenyi – iz vizije v dejanja. Atrij ZRC, 6. 6. 
● Mednarodni simpozij: Marija Terezija – razsvetljena reformatorka in babica Srednje Evrope. Atrij ZRC, 

7.−9. 6. 
● Mednarodni simpozij: From Victory to Defeat, from Defeat to Victory. The Austro-Italian Front from 

Caporetto to Vittorio Veneto. Muzej novejše zgodovine Slovenije, 12.−13. 6. 
 
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti 
● Predavanje na Slovenskem inštitutu/Slowenisches Institut in Wien in Institut für Österreichkunde (Boris 

Golec): Krainer Polyhistor Johann Weichard Valvasor (1641–1693) – die zentrale Persönlichkeit der 
slowenischen frühneuzeitlichen Wissenschaft. Dunaj, 17. 1. 

● Predavanje na mednarodnem posvetovanju Past, Present, Future 2017 – Victory or Defeat? Societies 
between Warfare and Post-War Turmoil (Miha Seručnik): Spanish Flu in the mortuary records: a 
collaborative study. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Pulj, Hrvaška, 26. 5. 

● Predavanje na mednarodnem posvetovanju Past, Present, Future 2017 – Victory or Defeat? Societies 
between Warfare and Post-War Turmoil (Katarina Keber): The 1918 Influenza Pandemic in central Slovenia: 
Research Challenges. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Pulj, Hrvaška, 26. 5. 

● Priročnik Cooperation with a built heritage protection institution: conservation inspector and integrated 
revitalisation. V: T1.3.3. Handbook on Public-Private Parntership (PPP) in Built Heritage Revitalisation 
Projects. Project RESTAURA, str. 35–39. http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA/handy-
ppp-handbook-.html. 

● Doktorska disertacija (Vanja Kočevar) 2017. Vojvodina Kranjska v času Ferdinanda II. (1595–1637): Politična 
zgodovina osrednje slovenske dežele. 673 str. 

 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Grahornik, Matjaž 2017: Dvorec Mala Loka – sledi časa in lastnikov. Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Mala 

Loka, 205 str. 
● Golec, Boris 2017: Temporary Croatization of parts of eastern Slovenia between the sixteenth and 

nineteenth century: changing identities at the meeting point of related peoples. Thought, society, culture 3. 
Peter Lang, Frankfurt am Main, 171 str. 

● Kos, Dušan 2017: Ljubezen, greh in kazen. Podobe in razvoj ljubezenske morale na Slovenskem do 19. 
stoletja. Založba ZRC, Ljubljana, 784 str. 

● Preinfalk, Miha 2017: Plemiške rodbine na Slovenskem: 19. in 20. stoletje. Del 3, Od Aljančičev do Žolgerjev. 
Zbirka Blagoslovljeni in prekleti 6. Viharnik, Ljubljana, 296 str. 



16 

 

● Svoljšak, Petra 2017: War, memory, and geography: the geographical perception of Slovenians in the First 
World War. V: Danielsson, Sarah Kristina, Jacob, Frank (ur.): War and Geography: the spatiality of organized 
mass violence. War (Hi)stories 1. Ferdinand Schöningh, str. 133–145. 

 

3.4.2 Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 

 
Inštitut je osrednja znanstvenoraziskovalna ustanova na področju umetnostne zgodovine v Sloveniji. Sodelavci 
preučujejo umetnost in umetnostne spomenike od srednjega veka do danes. Posebna pozornost je posvečena 
raziskavam srednjega veka in baroka ter umetnosti 19. in 20. stoletja. Izsledki prispevajo k razumevanju in 
ohranjanju umetnostne dediščine, ki je temelj identitete slovenskega naroda. 
 
Raziskovalno delo na inštitutu poteka v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v 
evropskem okviru in je posvečeno umetnosti od srednjega veka do 20. stoletja. Glavni poudarki leta 2017 so bili 
namenjeni preučevanju naročništva v srednjem veku, umetnosti od 16. do 18. stoletja, arhitekturi 19. in 20. 
stoletja, vlogi bratovščin, naročništvu na Štajerskem in transferju umetnostnih predmetov na območju Alp in 
Jadrana v 20. stoletju. Pomembni sklopi preučevanja so bili: umetnostna topografija Slovenije, raziskovanje 
vloge politike in vojn pri oblikovanju stroke in umetnosti, zgodovina umetnostne zgodovine ter sistematično 
delo z zbirkami. 
 
Na inštitutu je bilo ob koncu leta zaposlenih 11 raziskovalcev, dve mladi raziskovalki, 5 strokovnih sodelavcev, 
ena uveljavljena raziskovalka z Univerze v Mariboru, ki sodeluje na raziskovalnem programu kot dopolnilno 
zaposlena, in ena minimalno dopolnilno zaposlena asistentka, ki pripravlja doktorsko disertacijo o tematiki, ki je 
ključnega pomena za UIFS. Del sodelavcev je zaradi neustreznega financiranja raziskovalne skupine zaposlen 
delno in/ali za določen čas. 
 
Inštitut izdaja dve reviji, temeljno znanstveno revijo Acta historiae artis Slovenica (leta 2017 sta izšli dve redni 
številki, 22/1 in 22/2) in strokovno revijo Umetnostna kronika (izhaja štirikrat letno in skrbi za razširjanje 
vedenja o umetnosti in dediščini, opozarja na nujnost ustreznega odnosa do prostora in spomenikov, št. 54–
57). Leta 2017 so izšle tudi knjige: v zbirki Umetnine v žepu Forma viva ter dve znanstveni monografiji, 
Umetnostna topografija Trbovlje in knjiga o arhitektu Jožetu Plečniku. 
 
Raziskovalci so sodelovali z muzeji in galerijami (npr. Galerija DESSA, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v 
Gradu Slovenska Bistrica), na več znanstvenih in strokovnih srečanjih ter na študijskih dnevih in poletnih šolah, 
ki so jih delno tudi (so)organizirali (npr. Die Wende, Leipzig; International Summer Study Days on Baroque 
Ceiling Painting, Ljubljana – Gradec – Spodnja Štajerska; Architecture and Interior Decoration of Aristocratic 
Residences in Styria, Gradec in Štajerska; SCIENTIA ET ARS PERENNES. Slavnostna akademija in raziskovalni dan 
ob 70. obletnici ustanovitve Sekcije za zgodovino umetnosti, predhodnice Umetnostnozgodovinskega inštituta 
Franceta Steleta ZRC SAZU, Ljubljana; mednarodna konferenca o cerkvenih bratovščinah; MoMoWo konference 
in razstave o ženskah arhitektkah, oblikovalkah in gradbenicah), se strokovno zavzemali za ohranjanje kulturne 
dediščine, sodelovali v pedagoškem procesu (zlasti na Univerzi v Mariboru, Podiplomski šoli ZRC SAZU in na 
Univerzi v Ljubljani) ter pri drugih umetnostnozgodovinskih nalogah. 
 
Mednarodno sodelovanje je potekalo s številnimi ustanovami v okviru skupnih projektov (MoMoWo, 
TransCultAA), soorganiziranja simpozijev, (mednarodnih) uredništev, poletnih šol (Gradec, Ljubljana) in 
soavtorstev znanstvenih monografij, sodelovanja v mrežah in raziskovalnih skupinah (mdr. RIHA – International 
Association of Research Institutes in the History of Art, Baroque Ceiling Painting in Central Europe, CIHA). 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● Razstava I. M. Attems: Hercules Stiriae – Štajerski Herkul – Hercules of Styria: po sledeh freskantskih naročil 

Ignaca Marije grofa Attemsa, avtorica Barbara Murovec, Grad Slovenska Bistrica, 15. 6. – 31. 12. 
● The Role of Religious Confraternities in Medieval and Early Modern Art. International Conference, Ljubljana, 

10.–12. 5. (mednarodna konferenca v organizaciji inštituta). 
● SCIENTIA ET ARS PERENNES. Slavnostna akademija in raziskovalni dan ob 70. obletnici ustanovitve Sekcije za 

zgodovino umetnosti, predhodnice Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU, 12. 12. 
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Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti 
● Predstavitev znanstvenih spoznanj o pomenu cerkvenih bratovščin za likovno umetnost na Slovenskem v 

svetovnem kontekstu. 
● Raziskave pomena arhitektk in oblikovalk 20. stoletja za arhitekturo, prostor in spomeniško varstvo. 
● Raziskave štajerskih naročnikov zgodnjega novega veka, zlasti Attemsov, Herbersteinov in Lesliejev. 
● Spoznanja v okviru mednarodnega projekta o transferju kulturnih predmetov v alpsko-jadranskem prostoru 

v 20. stoletju (evropski razpis HERA), sodelovanje z Nemčijo, Italijo in Avstrijo (sodelovanje na 
mednarodnem simpoziju v Lucci). 

● Uredniško delo in izdaja znanstvene monografije o arhitektu Jožetu Plečniku avtorja Damjana Prelovška (po 
izdajah v angleškem, nemškem, italijanskem in češkem jeziku, prvič v slovenskem). 

 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Resman, Blaž 2017. Accipe consilium a me: Mati božja dobrega sveta ter njene bratovščine in upodobitve na 

Slovenskem. Acta historiae artis Slovenica 22 (1), str. 45–110. 
● Košak, Tina 2017. Pricing paintings in Inner Austrian inventories between the mid-17th and mid-18th 

century: results of preliminary research. V: Tacke, Andreas et al. (ur.): Kunstmärkte zwischen Stadt und Hof: 
Prozesse der Preisbildung in der europäischen Vormoderne. Michael Imhof Verlag, Petersberg, str. 102–119. 

● Oter Gorenčič, Mija 2017. Arhitekturni razvoj župnijske cerkve Sv. Vida v Šentvidu pri Stični. V: Štepec, 
Dušan, Šteh, Matej (ur.): Šentviško tisočletje: 1000 let Župnije Šentvid pri Stični. Župnijski urad, Šentvid pri 
Stični, str. 235–265. 

● Kermavnar, Simona, Lazarini, Franci, Mohar, Katarina, Rakovec, Andreja (ur.) 2017: Upravna enota Trbovlje: 
občina Trbovlje. Umetnostna topografija Slovenije, Založba ZRC, Ljubljana, 354 str. 

● Ciglenečki, Marjeta 2017: Forma viva Maribor 1967−1986: o kiparskih simpozijih po Evropi in v Sloveniji. 
Acta historiae artis Slovenica 22 (1), str. 137–164. 

 

3.4.3 Inštitut za arheologijo 

 
Inštitut za arheologijo je bil ustanovljen leta 1972. Predhodnici sta bili Arheološka komisija in sekcija za 
arheologijo Zgodovinskega inštituta SAZU. Od začetka je bil program dela usmerjen v temeljne raziskave, zlasti 
arheološko topografijo Slovenije, evidenco arheološkega gradiva, preučevanje antičnih napisov, raziskovanje 
poselitve in arheološko bibliografijo. 
 
Leta 2017 je bilo na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU 16 raziskovalcev z doktoratom, štirje raziskovalci brez 
doktorata in štirje tehnični sodelavci. En raziskovalec z doktoratom je bil od 1. 5. zaposlen 40-odstotno. 28. 2. 
se je en strokovni sodelavec upokojil. 30. 6. je en strokovni sodelavec sporazumno prekinil delovno razmerje in 
bil 1. 11. nadomeščen z novim sodelavcem. Ena mlada raziskovalka je 13. 11. uspešno zagovarjala doktorsko 
nalogo, tako da sta bila v zadnjem mesecu leta na inštitutu dva mlada raziskovalca. 
 
Raziskave so potekale v okviru programa Arheološke raziskave (do 2020), ki je usmerjen v temeljne raziskave, 
katerih cilj je pridobivanje novih znanj o razvoju človeka in družbe v najstarejših obdobjih jugovzhodnoalpskega 
prostora. Program obsega širok nabor aktivnosti od uvajanja in preverjanja novih raziskovalnih metod, 
izgrajevanja podatkovnih zbirk in dokumentacijskih sistemov pa vse do pridobivanja novih spoznanj o 
poselitvenih strukturah, gospodarstvu, družbenih procesih in načinu življenja ljudi, ki so od prazgodovine do 
zgodnjega srednjega veka prebivali na območju jugovzhodnih Alp. 
 
Raziskave so potekale tudi v okviru štirih nacionalnih projektov. Preučevalo se je začetke urbanizma v 
jugovzhodnih Alpah, železnodobno strukturiranost poselitve na Notranjskem, verovanja, ekonomijo in družbo 
pri Slovanih ter rastlinstvo in hidrologijo Ljubljanskega barja. 
 
Raziskovalci sodelujejo tudi pri postavljanju mreže preučevalcev različnih starodavnih jezikov in pisav, za 
oblikovanje obsežne baze podatkov, ki bi vsebovala vse trenutno znane dokumente v teh jezikih. 
 
Pri aktivnostih na trgu je bilo veliko truda vloženega v arheobotanične, palinološke in arheozoološke raziskave 
vzorcev z različnih slovenskih arheoloških najdišč. 
 
Raziskovalno delo podpira infrastrukturni program Naravna in kulturna dediščina (do 2020). Inštitut vzdržuje in 
dopolnjuje druge nacionalno pomembne podatkovne zbirke v pisni in digitalni obliki, ki zajemajo podatke o 
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slovenskih arheoloških najdiščih, literaturi o zgodnjem srednjem veku, zgodnjesrednjeveški arheologiji za 
vzhodne Alpe in obrobje, arheoloških najdiščih Ptuja, poznoantični naselbinski keramiki z območja Slovenije in 
epigrafiki. Skrbi za pisni in digitalni arhiv in fototeko. Pomembne so še tri naravoslovne zbirke: arheozoološka, 
palinološka in arheobotanična. Upravlja arheološko knjižnico s približno 60.000 enotami. 
 
Inštitut redno izdaja revijo Arheološki vestnik (št. 68), serijo Opera Instituti Archaeologici Sloveniae in 
elektronsko serijo E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae. 
 
Inštitut je (so)organiziral tri znanstvena srečanja doma in eno v tujini, izvedel več odmevnih predavanj in 
terenske raziskave na Notranjskem, v jamah na Krasu in v Alpah. Sodeluje s številnimi domačimi in tujimi 
raziskovalnimi ustanovami. 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● Izid knjige Sneže Tecco Hvala: Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The iron age site at Molnik near Ljubljana. 
● Urejanje Arheološkega katastra Slovenije (Arkas), spletnega arhiva arheoloških najdišč. 
● Znanstveni posvet: Dolgoročne spremembe okolja 2017, Prešernova dvorana SAZU, 11. 5. 
 
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti 
● Arheološko sondiranje na planini Leskovca, maj 2017. 
● Arheološko raziskovanje na območju koliščarskih naselij Trebež in Dušanovo na Ljubljanskem barju, marec 

2017. 
● Objava rezultatov arheoloških raziskovanj železnodobnega Molnika. 
● Izid drugega zvezka rezultatov arheoloških raziskovanj grobov najdišča Župna cerkev v Kranju. 
● Študij arheobotaničnega in arheozoološkega gradiva z arheoloških najdišč jugovzhodnoalpskega prostora. 
 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Turk, Matija, Košir, Adrijan 2017: Mousterian osseuos artefacts?: the case of Divje babe I, Slovenia. 

Quaternary international 450, str. 103–115. 
● Velušček, Anton 2017: Kronološki odnos med lasinjsko kulturo in kulturo keramike z brazdastim vrezom v 

severovzhodni Sloveniji / The chronological relationship between the Lasinja culture and the Furchenstich 
pottery culture in north-eastern Slovenia. Arheološki vestnik 68, str. 9–84. 

● Tecco Hvala, Sneža 2017: Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The iron age site at Molnik near Ljubljana. 
Opera Instituti archaeologici Sloveniae 36, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Ljubljana, 272 str. 

● Šašel Kos, Marjeta 2017: Collecting Roman inscriptions beyond the Alps: Augustinus Tyfernus. V: Torlone, 
Zara et al. (ur.): A handbook to classical reception in Eastern and Central Europe. Wiley Blackwell handbooks 
to classical reception, str. 74–87. 

● Pleterski, Andrej, Štular, Benjamin, Belak, Mateja 2017: Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna 
cerkev v Kranju med letoma 1972 in 2010 / Archaeological investigation of graves from Župna cerkev site in 
Kranj between 1972 and 2010, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 37, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 
Ljubljana, 422 str. 

 

3.4.4 Muzikološki inštitut 

 
Muzikološki inštitut je bil zasnovan leta 1972 in dejansko ustanovljen leta 1980 z namenom raziskovanja 
glasbene dediščine geografskega prostora današnje Republike Slovenije od srednjega veka do 20. stoletja. 
 
Leta 2017 je bilo zaposlenih 6 raziskovalcev in ena strokovna sodelavka. Ena raziskovalka in ena strokovna 
sodelavka sta bili zaposleni s polovičnim delovnim časom. 
 
Osnovne in specialne raziskave v okviru historične muzikologije z elementi sociologije in antropologije glasbe 
ter glasbenimi analizami so bile vključene v raziskovalni program, en temeljni ter dva podoktorska projekta. 
Potekale so specializirane študije iz slovenske glasbene dediščine in njene umeščenosti v širši evropski prostor 
od srednjega veka do 20. stoletja. Zaključile so se prve raziskave monastičnih glasbenih tradicij, s poudarkom na 
kartuzijanskem koralu v primerjavi z drugimi liturgičnimi tradicijami. Potekalo je pisanje monografije o 
gregorijanskem koralu na Slovenskem. V okviru raziskav na Slovenskem ohranjenega glasbenega repertoarja iz 
prve polovice 17. stoletja je bilo identificiranih več skladateljskih imen. Potekale so raziskave širšega glasbenega 
vpliva notranjeavstrijske glasbene kapele v Gradcu in urejena je bila tujejezična tematska publikacija Parnassus 



19 

 

musicus Ferdinandaeus (1615). Pripravljenih je bilo več razprav iz glasbene zgodovine 18. in 19. stoletja. 
Dokončana je bila e-baza violinistov praškega konservatorija v letih 1811–1946 ter seznam vseh violinskih 
pedagogov praškega konservatorija in vseh njihovih učencev v istem obdobju. Raziskana je bila koncertna 
dejavnost med prvo svetovno vojno ter izdelana študija o esejistični misli o glasbi med obema svetovnima 
vojnama na Slovenskem. V redakciji sta bila dva zvezka Zgodovine glasbe na Slovenskem. Rezultati tekočih 
raziskav so bili prikazani na mednarodnih in domačih znanstvenih sestankih oziroma predavanjih. V okviru 
koncertnega cikla Harmonia concertans – Stara glasba na Novem trgu je bilo pripravljenih pet tematskih 
koncertov. V aprilu je bila zaključena razstava v Brežicah. Za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je bila 
pripravljena razstava »Muzika in ples, to je vse, kar potrebujete« (Molière) na gradu Slovenska Bistrica (15. 6. – 
31. 12.). Izdelanih je bilo več razprav in do sredine decembra jih je bilo objavljenih šest. 
 
Inštitut je pripravil dvojno številko trinajstega letnika znanstvene revije De musica disserenda, potekalo je 
uredniško delo za dva zvezka zbirke Monumenta artis musicae Sloveniae (62, ki je že izšel, in 63). Izšla je 
monografija J. Snoja Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha. 
 
Na inštitutu se je nadaljevalo sodelovanje v mednarodnih projektih popisov glasbenih virov, predvsem 
glasbenih rokopisov do ok. leta 1850 (serija A/II) RISM (Frankfurt na Majni) in v projektu popisa glasbene 
literature, RILM (New York). V okviru zadnjega je bilo na inštitutu organizirano javno predavanje izvršnega 
direktorja iz centrale v New Yorku. 
 
En raziskovalec je kot mentor doktorandu sodeloval v pedagoškem procesu na Univerzi v Ljubljani in ena 
sodelavka inštituta je kot nosilka predmeta vključena tudi v program Podiplomske šole ZRC SAZU. 
 
Inštitut je sodeloval z Ministrstvom za kulturo, Mestno občino Ljubljana, Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica, 
Posavskim muzejem Brežice, Pokrajinskim arhivom Maribor in društvom Harmonia Antiqua Labacensis in 
Italijanskim inštitutom za kulturo v Sloveniji. 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● Koncertni cikel z izvedenimi petimi koncerti v sodelovanju z ansamblom Musica cubicularis: Harmonia 

concertans – Stara glasba na Novem trgu, Atrij ZRC, Ljubljana, 9. 2., 9. 4., 7. 6., 3. 10. in 19. 12. 
● Metoda Kokole je bila gostja oddaje Profil na RTV SLO 1. Tema pogovora je bila glasba v času Marije 

Terezije. Ljubljana, 23. 6. 
● Nacionalni odbor RILM za Slovenijo (Muzikološki inštitut) je organiziral javno predavanje dr. Zdravka 

Blažekovića, izvršnega urednika mednarodne organizacije RILM iz New Yorka. Mala dvorana ZRC SAZU, 
Ljubljana, 27. 11. 

 
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti 
● Raziskava v Pragi ohranjenih srednjeveških liturgičnoglasbenih rokopisov iz Žič in Jurkloštra je pokazala na 

tesne glasbene povezave znotraj samostanov Zgornjenemške province. Obenem je bil v okviru reda dokazan 
velik glasbeni vpliv kartuzije Žiče, ki je bila vodilna hiša province. Identificirana sta bila dva do sedaj v 
slovenski muzikološki stroki še neznana rokopisa iz slovenskih kartuzij: gradual iz Jurkloštra in misal iz Žič. 
(Katarina Šter v okviru podoktorskega projekta in raziskovalnega programa) 

● Izdelana je bila razprava, ki predstavlja tipologijo in osnovne značilnosti oglejskih poznosrednjeveških 
verzificiranih in proznih oficijev, od katerih so nekateri prisotni tudi v slovenskih koralnih rokopisih. Pri 
obravnavi upošteva vsebinske, pesniškometrične in glasbene lastnosti oficijev kot pesniških in glasbenih 
stvaritev. Izdelana je bila razprava z naslovom The Historiae in the Aquileian Manuscripts. (Jurij Snoj v okviru 
raziskovalnega programa) 

● Na podlagi glasbenoanalitične primerjave med muzikalijami zbirke Pokrajinskega arhiva Maribor in 
sorodnim repertoarjem po raznih evropskih arhivih je bila ugotovljena delna dunajska provenienca te 
zbirke. Identificirano je bilo še avtorstvo nekaterih doslej anonimnih skladb. (Metoda Kokole v okviru 
raziskovalnega programa) 

● Za objavo v osrednji češki muzikološki reviji Hudební věda je bila pripravljena razprava z naslovom »At the 
Crossroads of the European Violin Heritage: Migration of Prague violinists through Europe until the 1880’s« 
z vrsto novo zbranih podatkov. (Maruša Zupančič v okviru svojega podoktorskega projekta) 

● Na primeru ljubljanskega koncertnega življenja med prvo svetovno vojno, repertoarja in recepcije, je bilo 
raziskano razmerje med umetniško in propagandno funkcijo glasbe ter učinek priložnostnih skladb na 
poslušalce v času usodnih političnih sprememb. (Nataša Cigoj Krstulović v okviru raziskovalnega programa) 
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Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Snoj, Jurij 2017: Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha. Založba ZRC, Ljubljana, 632 str. 
● Grabnar, Klemen 2017: Izbrana dela iz Hrenovih kornih knjig / Selected works from the Hren choirbooks. 1, 

Annibale Perini, Missa Benedicte omnia opera Domini & Pietro Antonio Bianco, Missa Percussit Saul mille. 
Monumenta artis musicae Sloveniae 62, Založba ZRC, Ljubljana, 111 str. 

● Šter, Katarina 2017: Mary Magdalene, the “apostola” of the Easter morning: Changes in the late medieval 
Carthusian Office of St Mary Magdalene. Muzikološki zbornik 53 (1), str. 9–53. 

● Kokole, Metoda 2017: Inštrumentalna glasba v Ljubljani na prehodu v 18. stoletje: Sonate da camera a tre 
op. 2 Francesca Antonia Bonportija (1703). Muzikološki zbornik 53 (1), str. 81–102. 

● Cigoj Krstulović, Nataša 2017: Ljubljansko koncertno življenje in percepcija glasbe v času prve svetovne 
vojne: med umetnostjo in domoljubjem. Muzikološki zbornik 53 (2), str. 51–80. 

 

3.4.5 Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije 

 
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije se ukvarja z interdisciplinarnim poljem raziskovanja migracijskih 
procesov tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju. Raziskovalci se osredotočajo na študije izseljenstva in 
priseljenstva, povratništva, etničnosti, migracijskih in integracijskih politik, kulturno-umetniške produkcije 
izseljencev/priseljencev ter na različne metodološke in teoretične pristope k raziskovanju migracij. Pri svojem 
delu izhajajo iz številnih humanističnih in družboslovnih disciplin – tako zgodovinopisja, literarne zgodovine, 
umetnostne zgodovine, etnologije, antropologije, geografije, sociologije in kulturoloških ter političnih ved. 
Vključujejo se v mednarodne projekte s področja mednarodnih migracij in težijo k primerljivosti svojih raziskav 
s podobnimi raziskavami v Sloveniji in v tujini. Izhajajo tako iz teorije kot prakse, s katero se srečujejo pri svojih 
terenskih raziskavah in pri analizi sekundarnih virov. 
 
Podpodročja raziskovanja so izseljevanje (Slovenci po svetu), priseljevanje v Slovenijo, povratne migracije in z 
njimi povezana migracijska politika, kultura in umetnost (kulturna dediščina in njena digitalizacija, izseljenska in 
priseljenska književnost, likovna umetnost), zgodovina izseljenstva, prostorska, etnična, kulturna, spolna, 
izobrazbena, poklicna identiteta, akulturacija, socializacija, resocializacija, multikulturalizem, asimilacija, 
reintegracija, izobraževanje, prisilne oziroma politične migracije, izseljenske skupnosti, potomci izseljencev, 
življenjske zgodbe, ženske študije, sodobne poklicne migracije, etnična ekonomija itd. 
 
Inštitut izdaja znanstveno revijo Dve domovini. Razprave o izseljenstvu / Two Homelands. Migration Studies in 
knjižno zbirko Migracije (s podzbirko Migrantke). 
 
Tematska usmerjenost projektov inštituta je bila tesno povezana z njegovim raziskovalnim programom. Leta 
2017 je na inštitutu poleg raziskovalnega programa potekalo še 22 projektov in programov. Objavljeni rezultati 
med drugim vključujejo teoretske, terminološke in metodološke razprave, študije primerov ter 
interdisciplinarne obravnave preteklih in sedanjih migracij iz Slovenije, skoznjo in vanjo. Velik del rezultatov je 
izrazito aktualen, saj se z različnih zornih kotov posveča odzivu države in državljanov na izzive migracijske 
dinamike. Glavni poudarek – tudi v okviru mednarodnih projektov – je bil na pomenu medkulturnih odnosov, 
medkulturne vzgoje in izobraževanja pri integraciji emigrantov oziroma imigrantov. 
 
Sodelavci inštituta predstavljajo rezultate raziskav v obliki javnih predavanj, razstav, filmov in drugega 
vizualnega materiala. Raziskovalci sodelujejo z različnimi izobraževalnimi ustanovami v Sloveniji in tujini ter se 
tako aktivno vključujejo v implementacijo rezultatov v prakso na področju migracij skupaj z DRPD Novo mesto; 
Slovensko filantropijo; Centrom za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike; 
Društvom slovenskih pisateljev; Mednarodnim afriškim forumom; Društvom slovensko-albanskega prijateljstva 
Dardania; Društvom pripadnikov italijanske narodne skupnosti – italijanska unija, Koper. 
 
Inštitut sodeluje s številnimi domačimi in tujimi znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami ter z ministrstvi. 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● Mednarodna konferenca: Material Culture: How things make people / Materialna kultura: kako stvari 

ustvarjajo ljudi, Atrij ZRC, 27.−28. 9. 
● Mednarodna konferenca: Enployment/Working Conditions, Occupational Safety and Health of Posted 

Workers, Atrij ZRC, 15. 2. 
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● Mednarodna konferenca: Information matters: towards positive pathways of migrants integration, Pasffyho 
palac, Bratislava, 26. 10. 

 
Trije najpomembnejši dosežki na področju znanosti 
● Predavanje na simpoziju Jezikovna politika Republike Slovenije: Tečaji slovenščine za otroke in starše 

priseljence: med zakonodajo in realnostjo, Pleteršnikova domačija, Pišece, 13. 9. 
● Predavanja štirih sodelavcev inštituta na študijskem programu European Master in Migration and 

Intercultural Relations v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa Erasmus Mundus, 
University of Stavanger, Norveška. Letos so bili za svoje delo nagrajeni z nagrado jabolko kakovosti, ki jo 
podeljuje Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). 

● Izid revije v tujini s tematskim sklopom konference, ki so jo soorganizirali jeseni 2016: Human rights and 
Refugees, Nova acta Leopoldina 415, Halle (Saale). V njej sta objavljena članka Marine Lukšič Hacin Flows 
and the complexity of social relations: the case of Slovenia, str. 31–37, in Jureta Gombača The role(s) of 
borders in EU “migration management”, str. 17–22. 

 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Žitnik Serafin, Janja, Kalc, Aleksej (ur.) 2017: Raziskovanje slovenskega izseljenstva: vidiki, pristopi vsebine. 

Založba ZRC, Ljubljana, 242 str. 
● Rogelja, Nataša, Janko Spreizer, Alenka 2017: Fish on the move: fishing between discourses and borders in 

the Northern Adriatic. MARE 11, Springer, Amsterdam, 214 str. 
● Rogelja, Nataša 2017: Blue horizons: anthropological reflections on maritime lifestyle migrations in the 

Mediterranean. Migracije 16, Založba ZRC, Ljubljana, 165 str. 
● Vižintin, Marijanca Ajša 2017: Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev. 

Migracije 17, Založba ZRC, Ljubljana, 379 str. 
● Mlekuž, Jernej 2017: Kranjsko klobasanje: slovenska zgodovina, kot jo pišejo packe kranjske klobase na 

časopisnem papirju. Beletrina, Ljubljana, 207 str. 
 

3.4.6 Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 

 
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je bil ustanovljen leta 1945 z namenom, da kontinuirano skrbi za 
nastajanje temeljnih jezikoslovnih del, kot so slovar knjižnega jezika, etimološki slovar, dialektološki atlasi, 
pravopis, zgodovinski slovar ipd. Inštitut sestavlja pet sekcij, in sicer: leksikološka sekcija, kjer nastajajo tretja 
izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tezavri in novi pravopisni slovar; terminološka, kjer nastaja več 
terminoloških slovarjev; dialektološka, kjer nastajajo lingvistični atlasi in narečni slovarji; sekcija za zgodovino 
slovenskega jezika, kjer nastaja slovar slovenskega jezika 16. stoletja, in etimološko-onomastična sekcija, ki 
raziskuje predzgodovino slovenskega jezika in daje podporo pri nastajanju temeljnih leksikografskih del. Konec 
leta 2017 je bilo na inštitutu zaposlenih 45 sodelavcev, od teh štirje z nepolnim, petinskim ali še manjšim 
delovnim časom. Število sodelavcev je leta 2017 ostalo nespremenjeno. 
 
Raziskovalni program in projekti, ki predstavljajo osnovni vir financiranja, so usmerjeni predvsem v temeljno 
slovaropisno dejavnost, ob tem pa nastajajo tudi teoretska monografska in krajša parcialna dela, aplikativni 
slovarji pa tudi najširši javnosti namenjene storitve, kot sta jezikovna in terminološka svetovalnica. Za leto 2017 
je treba posebej poudariti nadaljevanje izhajanja tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki je od 
oktobra dalje prosto dostopen na inštitutskem slovarskem portalu Fran. Leta 2017 je inštitut izdal štiri 
znanstvene monografije, en tiskani slovar in tri prirastke ter tri zvezke znanstvene revije, nadgradil pa tudi 
slovarski portal. Priredili so letno konferenco Združenja za slovansko jezikoslovje / Slavic Linguistic Society. 
Inštitutski člani so sodelovali na več doma in v tujini prirejenih znanstvenih srečanjih in pri več dolgoročnih 
mednarodnih delovnih nalogah. V pedagoškem procesu so bili dejavni zlasti pri programih Univerze v Ljubljani 
in Univerze v Novi Gorici. Sodelovali so tudi v več komisijah različnih ministrstev Republike Slovenije. 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● Organizacija letne konference Združenja za slovansko jezikoslovje (Slavic Linguistic Society), 21.–24. 9. 
● Skupni sestanek vseh sodelujočih ob začetku projekta Franček.si, 17. 11. 
● Predstavitev rezultatov ciljnega raziskovalnega projekta Jezikovna politika v Republiki Sloveniji in potrebe 

uporabnikov, 24. 11. 
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Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti 
● Nadgraditev slovarskega portala Fran. 
● Uspešen zaključek ene doktorske disertacije. 
● Kozma Ahačič je od predsednika republike prejel nagrado jabolko navdiha. 
● Koordinacija projekta in sestava raziskovalnega poročila Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe 

uporabnikov. 
● Podrobnejša razčlenitev slovenskih govorov v delu Gorskega kotarja. 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Ahačič, Kozma 2017: Kratkoslovnica: slovenska slovnica za osnovno šolo. Rokus Klett, Ljubljana, 103 str. 
● Ahačič, Kozma 2017: Slovnica na kvadrat: slovenska slovnica za srednjo šolo. Rokus Klett, Ljubljana, 191 str. 
● Šekli, Matej 2017: Typology of linguogenesis of the Slavic languages. V: Repanšek, Luka, Šekli, Matej (ur.): 

Povzetki prispevkov, 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje. Založba ZRC, Ljubljana, str. 187–
189. 

● Kern, Boris, Dobrovoljc, Helena (ur.) 2017: Stopenjsko besedotvorje: na primeru glagolov čutnega 
zaznavanja. Zbirka Lingua Slovenica 11, Založba ZRC, Ljubljana, 256 str. 

● Meterc, Matej 2017: Paremiološki optimum: najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v 
slovenščini. Zbirka Lingua Slovenica 10, Založba ZRC, Ljubljana, 280 str. 

 

3.4.7 Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede 

 
Inštitut, ustanovljen leta 1948, s sodobnimi metodami in tehnikami digitalne humanistike raziskuje in objavlja 
literarne vire, zgodovinsko analizira dela starejšega slovstva na Slovenskem, primerjalno razlaga slovensko 
književnost 19. in 20. stoletja, razvija inovativne teoretske koncepte ter reflektira položaj humanistike in 
literarne vede. Na inštitutu je 10 zaposlenih, od tega ena mlada raziskovalka. 
 
Leta 2017 se je inštitut posvečal slovstveni cenzuri v razsvetljenstvu in vlogi rokopisnega medija v slovenskem 
slovstvu od srednjega veka do moderne, v tem okviru pa posebej pesmaricam, romarstvu, Poljanskemu 
rokopisu, meditativni prozi, pozabljeni razsvetljenski igri in Metelkovi pesniški šoli. Izšla je monografija o 
baročnem polihistorju Schönlebnu. V monografijah pri domači in mednarodni založbi je bila v primerjalnem 
kontekstu obdelana kanonizacija nacionalnih pesnikov in kulturnih svetnikov v dolgem 19. stoletju. Analizirani 
so bili hibridni žanri od zgodnjega novega veka do moderne (monografija o eseju, avtobiografiji, metapoeziji in 
umetnosti nemišljenja) ter mejnost literarne umetnine in žanrskih form. Inštitut je z objavami v domačih in 
mednarodnih publikacijah nadaljeval z raziskavami svetovnega literarnega sistema in položaja slovenske 
literature v njem (mdr. B. Pahorja), pa tudi etične naratologije, alpinistične literature, romana v kontekstu 
transnacionalizma in romaneskne reprezentacije t. i. izbrisa. 
 
Inštitut je javno predstavil mednarodno spletno enciklopedijo evropskega romantičnega nacionalizma, pri 
kateri je sodeloval. V sodelovanju s slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani so člani inštituta organizirali 
mednarodni simpozij Obdobja o rokopisih ter sodelovali pri konferenci o slovenskih regijah 18. in 19. stoletja v 
Toursu. Sodelavke in sodelavci inštituta delujejo v uredništvih založb in akademskih revij (npr. Studia 
humanitatis, CLCWeb, Arcadia in Primerjalna književnost). Izdana sta bila dva zvezka Zbranih del slovenskih 
pesnikov in pisateljev in prvi zvezek nove zbirke Apes academicae. Inštitut sodeluje s SAZU in drugimi 
raziskovalnimi ali izobraževalnimi ustanovami (mdr. z akcijo COST, amsterdamsko platformo SPIN, evropsko 
mrežo NISE, bolgarsko akademijo znanosti itn.). Njegovi člani predavajo na Univerzi v Ljubljani in na 
Podiplomski šoli ZRC SAZU, gostujejo na tujih univerzah (Luksemburg, Praga, Gradec, Barcelona), se udeležujejo 
mednarodnih konferenc (Utrecht, Oxford, Berlin, Dunaj, Tours), raziskujejo na tujih ustanovah (Leipzig, Sofija, 
univerza Cornell) in delujejo v vodstvenih organih akademskih združenj, npr. Academia Europaea, ICLA/AILC, 
SD18 in SDPK. Delujejo tudi v telesih JAK. 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● Soorganizacija 36. mednarodnega simpozija Obdobja: Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do 

moderne (s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani), Zbornična dvorana Univerze v Ljubljani, 16.–18. 11. 
● Organizacija okrogle mize Kulturni svetniki in romantični nacionalizem v Evropi / Cultural Saints and 

Romantic Nationalism in Europe, Atrij ZRC SAZU, 6. 9. 
● Soorganizacija mednarodnega simpozija Les régions slovènes entre XVIIIe et XIXe siècles / Slovenske regije 

od 18. do 19. stoletja, Univerza v Toursu, 9.–10. 11. 
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Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti 
● Uspešen zaključek raziskovalnega projekta o kulturnih svetnikih, ki ga je vodil član inštituta Marijan Dović. 
● Uspešen zaključek raziskovalnega projekta o koncu zgodovine, pri katerem je sodeloval član inštituta Jernej 

Habjan. 
● Priznanje ARRS članu inštituta Matiji Ogrinu za izjemen dosežek na področju humanistike in družboslovja. 
● Utemeljitev knjižne zbirke Apes academicae (Založba ZRC), ki jo ureja član inštituta Luka Vidmar. 
● Marko Juvan v dokumentarnem filmu TV Slovenija Ko se tam gori olistajo breze: portret pisateljice Brede 

Smolnikar. 
 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Dović, Marijan, Helgason, Jón Karl 2017: National Poets, Cultural Saints: Canonization and Commemorative 

Cults of Writers in Europe. Brill, Leiden, Boston, 232 str. 
● Juvan, Marko 2017: Hibridni žanri: študije o križancih izkustva, mišljenja in literature. LUD Literatura, 

Ljubljana, 221 str. 
● Deželak Trojar, Monika 2017: Janez Ludvik Schönleben (1618–1681): oris življenja in dela. Založba ZRC, 

Ljubljana, 516 str. 
● Habjan, Jernej, Park, Sowon S. 2017: World Literature. Oxford Bibliographies. Oxford UP, Oxford. 
● Koron, Alenka 2017: Boris Pahor’s Necropolis and World Literature. Forum for World Literature Studies 9 (1), 

str. 8–24. 
 

3.4.8 Inštitut za slovensko narodopisje 

 
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU je bil pri SAZU ustanovljen leta 1951. Njegova predhodnica je bila 
Komisija za slovensko narodopisje SAZU (1947). Raziskovalni cilji so bili usmerjeni v čim popolnejšo 
dokumentacijo pojavov ljudske kulture na Slovenskem in v zamejstvu in v izdaje temeljnih študij. V desetletjih 
se je tematika razvejila: rekonceptualizirane so bile obravnave ljudskega, kulturne dediščine (reprodukcija 
tradicije, sodobna inovativnost) in vsakdanje kulture v preteklosti in sodobnosti. V ospredju tekočih raziskav je 
kulturna dinamika (geneza, transformacije, večplastnost, večglasnost kulturnih pojavov in procesov) v širšem 
zgodovinskem in družbenem kontekstu. Kulturne prakse v najširšem pomenu opazujemo z vidika družbenih, 
političnih in simbolnih dejavnikov in funkcij, kakor se manifestirajo v času in prostoru kot materialnem lokusu 
preživetvenih strategij, medgeneracijskih prenosov (socializacija/inkulturacija), družbene vzajemnosti in 
mobilnosti, konfliktov, prenosa znanja, veščin in ustvarjalnosti. Pri tem upoštevamo vplive in posege države in 
EU ter dinamiko med lokalnim in globalnim. 
 
Omenjene tematike so leta 2017 razvijali po predvidenem načrtu raziskovalnega programa Etnološke in 
folkloristične raziskave kulturnih praks (2015–2020), v dveh treh temeljnih, enem aplikativnem, enem 
podoktorskem, dveh bilateralnih in šestih mednarodnih projektih (dvema se je inštitut kot partner pridružil v 
zadnjem letu). Uspešno so se zaključili po en temeljni, aplikativni in podoktorski projekt. Raziskovalci sodelujejo 
pri pripravi Novega Slovenskega biografskega leksikona in v infrastrukturnih projektih Naravna in kulturna 
dediščina slovenskega naroda in DARIAH (digitalna infrastruktura v humanistiki). 
 
Inštitut izdaja znanstveni reviji Traditiones in Studia mythologica Slavica, zbirke Opera ethnologica Slovenica, 
Ethnologica – Dissertationes, Slovenski pravljičarji, Studia mythologica Slavica – Supplementa in Glasovi ter 
sodeluje pri izdaji zbirke Zakladnica slovenskih pripovedi. 
 
Posebne enote inštituta so knjižnica, dokumentacijski oddelek in Avdiovizualni laboratorij. Leta 2017 je bilo na 
inštitutu zaposlenih 11 raziskovalcev z doktoratom (štirje s krajšim delovnim časom), mlada raziskovalka, trije 
strokovni in en tehnični sodelavec. 
 
Inštitut sodeluje z etnološkimi ustanovami, muzeji in zavodi za kulturno dediščino v Sloveniji in sosednjih 
državah, z univerzitetnimi oddelki, z ministrstvi in drugimi vladnimi službami, občinami, lokalnimi društvi in 
šolami. Popularizaciji spoznanj so namenjeni festival Dnevi etnografskega filma, izobraževalna Poletna šola 
vizualne etnografije in drugi javni nastopi sodelavcev. 
 
Poleg raziskovalke in raziskovalca, ki sta zaposlena tudi na univerzah v Mariboru in Ljubljani, so bili še štirje 
raziskovalci vključeni v redni pedagoški proces (Univerza v Ljubljani, Podiplomska šola ZRC SAZU, Univerza Alpe-
Jadran v Celovcu), sodelavci pa tudi občasno predavajo v Sloveniji in tujini. So mentorji in/ali somentorji na vseh 
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stopnjah univerzitetnega študija in mladi raziskovalki, ki se usposablja na inštitutu. Delujejo v mednarodnih 
mrežah sorodnih ustanov in znanstvenih združenj ter v mednarodnih uredniških odborih. (So)organizirali so več 
domačih in mednarodnih konferenc in se jih udeležili. V mednarodni raziskovalni prostor se vključujejo tudi s 
prijavami mednarodnih raziskovalnih projektov. 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● Znanstveni simpozij: O folklornih junakih (soorganizator Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek 

za etnologijo in kulturno antropologijo), Ljubljana, Dvorana Zemljepisnega muzeja, 24. 2. 
● Organizacija in sodelovanje na festivalu Sguardi sui territori, antropologia visuale ed ecomusei s 

predstavitvijo produkcije Avdiovizualnega laboratorija »L’etnografia visuale slovena«. Gumin, Italija, 1.–4. 9. 
● Organizacija 5. mednarodnega simpozija Mreže za aplikativno antropologija pri EASA: Why the World Needs 

Anthropologists: Powering the Planet, Durham, Združeno kraljestvo, 28.–29. 10. 
 
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti 
● Zaključek razvoja na etnografskem raziskovanju utemeljene mobilne aplikacije »1, 2, 3 Ljubljana« za 

spodbujanje trajnostne mobilnosti. Aplikacija je rezultat projekta DriveGreen: Razvoj aplikacije za 
spodbujanje ekovožnje pri prehodu v nizkoogljično družbo (sofinanciranje ARRS). 

● Aktivna udeležba sedmih raziskovalk in raziskovalcev iz inštituta na 13. konferenci SIEF, Ways of Dwelling: 
Crisis – Craft – Creativity; organizacija in vodenje dveh panelov (Heri04, Contentious war cultural heritage; 
Reli03, Sacred spaces and place and their symbolic adoption), Göttingen, Nemčija, 26.–30. 3. 

● Partnersko sodelovanje pri dveh pridobljenih mednarodnih projektih v shemah Erasmus+ in Interreg V-B. 
● Urejanje in izdajanje Studia mythologica Slavica 20. Založba ZRC, Ljubljana, 347 str. 
● Urejanje in izdajanje Traditiones 46 (1/2, 3). Založba ZRC, Ljubljana, 207, 171 str. 
 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Podjed, Dan, Bezjak, Simona (ur.) 2017: Research on the Road: Methodology and Practice of Studying 

Traffic, Driving Habits, and Sustainable Mobility. Založba ZRC, Ljubljana, 194 str. 
● Kozar Mukič, Marija, Mukič, Dušan, Kropej Telban, Monika (ur.) 2017: Pripovedno izročilo Slovencev v 

Porabju: Pravljice in povedke z zvočnih posnetkov Milka Matičetovega. Slovenski pravljičarji. Založba ZRC, 
Ljubljana. 

● Kropej Telban, Monika, 2017: Karel Štrekelj and His Unpublished Collection of Slovenian Folktales. Fabula 58 
(3/4), str. 271–293. 

● Godina Golija, Maja 2017: The Growing Importance of Local Pumpkin Seed Oil Production in Slovenia. Acta 
Ethnographica Hungarica 62 (2). 

● Ledinek Lozej, Špela, Rogelja, Nataša, Kanjir, Urška 2017: Walks through the multi-layered landscape of 
Šavrinkas’ Istria: Eggs, Books, Backpacks and Stony Paths. Landscape research, str. 1–13. 

 

3.4.9 Glasbenonarodopisni inštitut 

 
Glasbenonarodopisni inštitut je bil ustanovljen leta 1934, sprva znan predvsem kot Folklorni inštitut, katerega 
delo je bilo usmerjeno v podrobno dokumentiranje in raziskovanje pojavov ljudske pesemske, glasbene in 
plesne kulture na Slovenskem in v zamejstvu ter objavljanje gradiva in znanstvenih izsledkov, kar še danes 
zaznamuje njegovo temeljno naravnanost. S kontinuiranimi in multidisciplinarno zasnovanimi raziskavami 
osvetljuje vprašanja izvira, recepcije, posredovanja in spreminjanja prvin ljudske duhovne kulture, ki oblikujejo 
kulturno identiteto slovenskega prostora in njeno povezanost z evropskim. Inštitut hkrati s samostojnim 
zvočnim arhivom opravlja poslanstvo zaščite in varovanja kulturne dediščine. 
 
Ima štiri delovne enote: Oddelek za tekstologijo, Oddelek za etnomuzikologijo, Oddelek za etnokoreologijo ter 
Zvočni arhiv in studio. Leta 2017 je bilo na inštitutu zaposlenih 8 raziskovalcev z doktoratom (od tega štirje s 
krajšim delovnim časom), ena mlada raziskovalka (od 1. 10.) in dva strokovna sodelavca (od tega eden s 
polovičnim delovnim časom). 
 
Temeljne in specialne raziskave so leta 2017 potekale v okviru programa Folkloristične in etnološke raziskave 
slovenske ljudske duhovne kulture, v petih mednarodnih, treh nacionalnih, podoktorskem in bilateralnem 
projektu; sodelavci inštituta so bili vključeni tudi v infrastrukturne projekte. Glavni poudarki raziskav so bili 
namenjeni pesemski tradiciji in izvajalski praksi, zoofolkloristiki, razvoju etnokoreologije, interdisciplinarnim 
raziskavam glasbene kognicije in personalizacije, izročilu nabožnih in obrednih pesmi v medkulturnem 
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prepletanju v Prekmurju in Porabju, strukturnim in procesnim transkulturnim dinamikam manjšinskih glasbenih 
praks v Sloveniji po letu 1991 v povezavi z identitetnimi diskurzi, mestni zvočni krajini, glasbenoplesnemu 
delovanju slovenskih izseljencev v ZDA idr. 
 
Inštitut izdaja zbirki znanstvenih monografij Folkloristika (leta 2017 priprava monografije Vi čuvarji ste obmejni 
– Pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture) in Folkloristični zvezki (leta 2017 
priprava monografije Slovenska ljudska balada) in je soizdajatelj znanstvene revije Traditiones (priprava 
tematske številke). Izdaja zbirko zvočnih publikacij Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta. Leta 2017 je 
inštitut izdal tudi tematsko monografijo What to do with folklore?, bil soizdajatelj monografije Haloško petje na 
tretko (z dodano samostojno zgoščenko) in Slovarja zvonjenja in pritrkavanja. 
 
Pri raziskovalnem delu mednarodno sodeluje z mnogimi znanstvenimi ustanovami v Evropi in po svetu (Avstrija, 
Madžarska, Hrvaška, Slovaška, Češka, Latvija, Poljska, Škotska, Nizozemska, Romunija, Švedska, Rusija, ZDA). 
Raziskovalci so aktivni člani mednarodnih etnoloških, folklorističnih, etnomuzikoloških in arhivskih združenj 
(mdr. International Council for Traditional Music, Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore, 
International Association of Sound and Audiovisual Archives, Kommission für Volksdichtung). 
 
Inštitut redno sodeluje z drugimi ustanovami v Sloveniji, z muzeji, zavodi za kulturno dediščino, različnimi 
univerzitetni oddelki, nacionalnimi komisijami, šolami, lokalnimi društvi idr. Sodelavci so bili vključeni v 
pedagoške procese na Filozofski fakulteti in Akademiji za glasbo UL, Podiplomski šoli ZRC SAZU, Oddelku za 
humanistične študije Univerze v Trstu ter na Oddelku za filozofijo in kognitivno znanost Univerze v Lundu. Štirje 
raziskovalci so bili redni izvajalci pedagoškega procesa, dva tudi nosilca predmeta in koordinatorja študijskega 
modula. 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● Posvet Ali slišimo glasbe manjšin? v okviru projekta Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika po 

letu 1991, Ljubljana, Atrij ZRC, 19. 10. 
● Razstava Zvoki Ljubljane, Ljubljana, Atrij ZRC, 12.–19. 10. 
● Dokumentarni film Pentaptih – pa se sliš ..., ki predstavlja vlogo in pomen zvonov, zvonjenja in pritrkavanja 

v smledniški župniji in ki je nastal v sodelovanju Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, KUD JaReM in 
Studia MEG; premierna predstavitev Ljubljana, Atrij ZRC, 4. 12. 

 
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti 
● Priznanje Odlični v znanosti za dosežek s področja humanistike in družboslovja za etnološko-folkloristično 

raziskavo in monografijo Marije Klobčar Na poti v Kamnik. Zbirka Folkloristika 7. Založba ZRC, Ljubljana. 
● Ureditev in izid tematske monografske publikacije Marjetke Golež Kaučič (ur.) What to do with folklore?: 

New perspectives on folklore research. B.A.S.I.S. 9, Wissenschaftlicher Verlag, Trier. 
● Priprava in elektronska objava monografije Josipa Dravca Glasbena folklora Prlekije: pesmi. Elektronske 

znanstvene monografije (eZMono), Mojca Kovačič in Matija Ogrin, ur., 2., elektronska, pregledana izd. 
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU in Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, 
Ljubljana. 

● Prevod in izid monografije v angleškem jeziku: Kunej, Drago, Kunej, Rebeka: Music from both sides: 
Gramophone records made by Matija Arko and the Hoyer Trio. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana. 

● Ureditev in izid tematske številke Traditiones, ki je posvečena 70-letnici Marka Terseglava. 
 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Klobčar, Marija 2017: Hidden behind the transcriptions: Men and women as bearers of Slovenian ballads. V: 

Golež Kaučič, Marjetka (ur.): What to do with folklore?: New perspectives on folklore research. B.A.S.I.S. 9. 
Wissenschaftlicher Verlag, Trier, str. 41–55. 

● Kunej, Drago 2017: 78 rpm records as a source for ethnomusicology and folklore research: Experiences from 
Slovenia. V: Ziegler, Susanne (ur.): Historical sources of ethnomusicology in contemporary debate. 
Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge , str. 34–49. 

● Kovačič, Mojca 2017: Official regulations and perceptual aspects of bell ringing. Muzikologija: časopis 
Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti 22, str. 59–73. 

● Golež Kaučič, Marjetka 2017: Transformacije ljudskega kot intertekstualni princip v pesemskem ustvarjanju 
druge svetovne vojne in refleksije svobode. Studia historica Slovenica 16 (1), str. 203–224. 

● Šivic, Urša 2017: Glasbenoteoretske možnosti petja na tretko. Glasnik SED 57 (3–4), str. 43–54. 
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3.4.10 Inštitut za kulturno zgodovino 

 
Inštitut za kulturno zgodovino je bil ustanovljen leta 2005. Predhodnika sta bila Inštitut za biografiko in 
bibliografijo (1999–2005) in pred letom 1999 Sekcija za biografiko, bibliografijo in dokumentacijo Inštituta za 
slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Leta 2017 je bilo na inštitutu zaposlenih 6 raziskovalcev in trije 
strokovni sodelavci. Večina je bila na inštitutu zaposlena za nepolni delovni čas: s polnim delovnim časom (s 
pogodbo za nedoločen čas) sta bila zaposlena dva raziskovalca (en raziskovalec in ena raziskovalka) ter en 
strokovni sodelavec. Ob koncu leta je bilo na inštitutu sklenjeno, da bodo dve raziskovalki in en strokovni 
sodelavec leta 2018 dobili pogodbo v nespremenjenem obsegu za nedoločen čas. V pedagoško delo na Univerzi 
v Novi Gorici so bili vključeni dve sodelavki in dva sodelavca inštituta, ena sodelavka in en sodelavec sta bila 
vključena tudi v pedagoško delo Univerze v Ljubljani, en sodelavec pa na Univerzi na Primorskem v Kopru. 
 
Osrednje dejavnosti inštituta so priprava Novega Slovenskega biografskega leksikona, sooblikovanje spletnega 
portala Slovenska biografija in raziskovanje slovenske kulturne zgodovine s poudarkom na biografskih študijah. 
Inštitutske raziskave potekajo v okviru programa Biografije, mentalitete, epohe. Posamezni raziskovalci 
raziskujejo tudi v okviru programov in projektov drugih inštitutov ZRC SAZU ter drugih raziskovalnih ustanov. 
Inštitut je leta 2017 izdal dve znanstveni monografiji, kot (so)avtorji pa so sodelavci inštituta sodelovali še pri 
šestih drugih znanstvenih monografijah. Udeležili so se tudi več znanstvenih srečanj doma in v tujini. 
Nadaljevalo se je delo pri dopolnjevanju in urejanju arhiva Slovenskega biografskega leksikona in Slovenske 
biografske podatkovne zbirke. 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● Grdina, Igor, Granda, Stane, Dragoš, Srečo (intervjuvanci). Dr. Janez Evangelist Krek – slovenski ljudski 

tribun. Oddaja Sledi časa, Radio Slovenija, 1. program, 8. 10. 
● Golja, Marko (voditelj), Avsenik Nabergoj, Irena (intervjuvanka). Irena Avsenik Nabergoj: zgodovina 

protijudovstva in antisemitizma v Evropi. Oddaja Izšlo je. Radiotelevizija Slovenija, 9. 11. 
● Golja, Marko (voditelj), Ratej, Mateja (intervjuvanka). Mateja Ratej: Markuzzijev madež. Oddaja Ars. 

Radiotelevizija Slovenija, 27. 7. 
 
Trije najpomembnejši dosežki na področju znanosti 
● Šterbenc Svetina, Barbara (ur.): izid drugega zvezka Novega Slovenskega biografskega leksikona (B–Bla). 

Založba ZRC, Ljubljana. 
● Pobežin, Gregor: vabljeno predavanje na Masarykovi Univerzi v Brnu, Češka, 7.−8. 12. 
● Sodelovanje pri prijavi mednarodnega projekta »BioGraVis« (H2020): projekt je bil ocenjen s skupno oceno 

13 in se je uvrstil na rezervni seznam. 
 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Avsenik Nabergoj, Irena 2017: Biblične in antropološke podlage Avguštinovih metafor hrane. Bogoslovni 

vestnik 77, str. 405–442. 
● Ratej, Mateja 2017: Markuzzijev madež: rojevanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni. Modrijan in 

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, 157 str. 
● Grdina, Igor 2017: Pluti je treba: kontraadmiral Bubnov ter njegove domovine in vojne. Inštitut za civilizacijo 

in kulturo – ICK, Ljubljana, 247 str. 
● Avsenik Nabergoj, Irena 2017: Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu. Slovenska 

matica, Ljubljana, 352 str. 
 

3.4.11 Inštitut za kulturne in spominske študije 

 
Inštitut je bil ustanovljen leta 2008 kot Sekcija za interdisciplinarno raziskovanje ZRC SAZU. Februarja 2015 se je 
Sekcija preoblikovala v Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU. V preteklih letih se je inštitut 
izoblikoval v solidno in koherentno raziskovalno skupino, ki jo označuje izrazita interdisciplinarnost, hkrati pa 
jasna tematska, metodološka in epistemološka usmeritev. Raziskovalci Inštituta za kulturne in spominske 
študije se v svojem delu poglavitno posvečamo načinom izpogajanja, rabe in izrabe preteklosti in spomina 
nanjo. Zanima nas zlasti preteklost, ki obsega obdobje od prve svetovne vojne do konca socializma. 
 
Leta 2017 je bilo na inštitutu zaposlenih 7 raziskovalcev z doktoratom, en mladi raziskovalec in ena tehnična 
sodelavka. 
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Leta 2017 so na Inštitutu za kulturne in spominske študije potekale raziskave v okviru raziskovalnega programa 
Historične interpretacije 20. stoletja in naslednjih raziskovalnih projektov: Kraji spomina, kraji meje: spomin in 
identiteta na slovensko-italijanskem mejnem območju v dolgem dvajsetem stoletju (temeljni projekt), Soočanje 
s preteklostjo: postaviti Slovenijo v primerjalno perspektivo (podoktorski raziskovalni projekt), Kulturni spomin v 
postjugoslovanskem gledališču (podoktorski raziskovalni projekt), Enakost spolov v akademski in raziskovalni 
sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji (mednarodni projekt, FP7), Zvočna ekologija mest: urbane 
zvočne krajine v Bernu, Ljubljani in Beogradu (mednarodni projekt, SCOPES), Mestne zelene površine – Pametni 
integrirani modeli trajnostnega upravljanja mestnih zelenih površin za bolj zdravo in bivanju prijazno mestno 
okolje (Interreg), Reinterpretacija dediščine sv. Martina in z njim povezanih vrednot delitve kot novi promotor 
na skupnosti temelječe gostoljubnosti v 21. stoletju (Interreg), Misliti alternative: zgodovinski pogled (bilateralni 
projekt s Rusijo), Glasbene memoralizacije vojne in upora v primerjalni perspektivi: Slovenija in Nemčija 
(bilateralni projekt z Nemčijo). Rezultati raziskovalnega dela so bili predstavljeni na mednarodnih simpozijih ter 
v člankih v znanstvenih revijah in monografijah. 
 
Od leta 2011 Inštitut za kulturne in spominske študije pri Založbi ZRC izdaja knjižno zbirko Kulturni spomin 
(urednica Tanja Petrović). Leta 2017 je v okviru zbirke objavljena monografija Polone Sitar »Ne le kruh, tudi 
vrtnice!«: Potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji. 
 
Intenzivno mednarodno sodelovanje poteka z raziskovalci iz Srbije, s Hrvaške, iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, 
Nemčije, ZDA, Brazilije, Izraela, Indije in Južnoafriške republike. 
 
Inštitut pri raziskovalnem delu sodeluje z drugimi ustanovami v Sloveniji (Oddelek za etnologijo in kulturno 
antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalno središče Univerze na 
Primorskem). Sodelavci so vključeni v programe Podiplomske šole ZRC SAZU ter v dodiplomske in podiplomske 
študijske programe na Univerzi v Novi Gorici. 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● Delavnica Misliti jugoslovanski socializem tri desetletja kasneje, ZRC SAZU, 15.–16. 6. 
● Razstava Zvoki Ljubljane, Atrij ZRC, 12.–19. 10. 
● Delavnica Memory Laws: Legal Regulation of Historical Interpretations, 13.–14. 10. 
 
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti 
● Petrović, Tanja: članica uredništva časopisa Etnološka tribina iz Zagreba. 
● Luthar, Oto: uredništvo monografije Of Red Dragons and and Evil Spirits: Post-Communist Historiography 

between Democratization and the New Politics of History, CEU University Press, Budapest – New York. 
● Hofman, Ana: uredništvo monografije Znanost (brez) mladih: zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji 

skozi perspektivo spola, Založba ZRC, Ljubljana. 
● Petrović, Tanja: vabljeno predavanje Socialist military service and the scattered archive of Yugoslav 

masculinity. Centre for Slavic and East European Studies, The Ohio State University, Columbus, 9. 3. 
● Hofman, Ana: vabljeno predavanje Sonic regimes of uncertainty: toward affective politics of 

(self)emancipatory musical alliances. Ninth International Doctoral Workshop in Ethnomusicology, Center for 
World Music (CWM), Univerza v Hildesheimu in Univerza v Hanovru (HMTMH), 27. 6. 

 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Pogačar, Martin 2017: Culture of the past: Digital connectivity and dispotentiated futures. V: Hoskins, 

Andrew (ur.): Digital memory studies: media pasts in transition. Routledge, New York, London, str. 27–47. 
● Petrović, Tanja, Hofman, Ana 2017: Rethinking class in socialist Yugoslavia: Labor, Body, and Moral 

Economy. V: Jelača, Dijana, Kolanović, Maša, Lugarić, Danijela (ur.): Cultural life of capitalism in Yugoslavia: 
(post)socialism and it other. Palgrave Macmillan, Basingstoke, str. 61–80. 

● Luthar, Oto 2017: Socialist historiography between democratization and new exclusivist politics of history. 
V: Luthar, Oto (ur.): Of red dragons and evil spirits: post-communist historiography between 
democratization and new politics of history. Central European University Press, Budapest – New York, str. 
187–207. 

● Mihajlović Trbovc, Jovana, Petrović, Vladimir 2017: The impact of the ICTY on democratization in the 
Yugoslav successor states. V: Ramet, Sabrina, Hassenstab, Christine, Listhaug, Ola (ur.): Building democracy 
in the Yugoslav successor states: accomplishments, setbacks, and challenges since 1990. Cambridge 
University Press, Cambridge, str. 135–161. 
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● Hofman, Ana, Atanasovski, Srđan 2017: Sonic memory interventions against politics of urban silencing. 
Muzikologija: časopis Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti 22, str. 89–101. 

 

3.4.12 Inštitut za raziskovanje krasa 

 
Inštitut je ob 70-letnici razvoja v deželi matičnega Krasa in krasoslovno-klasičnega krasa eno vodilnih 
mednarodnih raziskovalnih in študijskih krasoslovnih središč. Razvijajo tudi krasoslovni laboratorij in knjižnico. 
Leta 2017 je bilo zaposlenih 13 raziskovalcev, štirje mladi raziskovalci in 5 tehničnih sodelavcev. 
 
Sodelavke in sodelavci so razvijali celostno krasoslovje, preučevali kraško površje, jame in vode ter biološke, 
ekološke in mikrobiološke značilnosti. Preučevali so jamske sedimente na različnih lokacijah in vzorčili 
sedimente za dodatne paleomagnetne, paleontološke in sedimentološke analize za datacije s kozmičnimi 
nuklidi. Naredili so sintezo mineralne sestave sedimentov v Škocjanskih jamah. Z meritvami jamske mikroklime 
in analizami starosti oglja v tleh nad Postojnsko jamo je bilo dokazanih več obdobij gozdnih požarov v holocenu, 
kar je pomembno za razumevanje paleoklimatskih razmer. Preučevali so oblikovanje skalnega kraškega površja 
na različnih kamninah in razmerah sveta in začeli s študijem novega razvojnega modela preoblikovanja 
podtalnih oblik. V Postojnski jami so raziskovali jamsko klimo in raziskovali nastanek korozijskih oblik. Zvezno 
merjenje fizikalnih parametrov vode na ponorih, v jamskih tokovih in izvirih v celotnem kraškem zaledju izvirov 
Ljubljanice so dopolnili z vzorčenjem za kemijske in mikrobiološke analize. 
 
Rezultate meritev temeljnih kraških procesov so primerjali s fizikalno-kemijskimi analizami podzemnih voda. V 
Postojnski jami so raziskovali vpliv turizma na podzemeljsko favno v povezavi z jamsko klimo. Preučevali so 
ekološke in evolucijske procese v podzemlju, ki imajo osrednjo vlogo pri konvergentni evoluciji ter vlogo 
velikosti habitata in medvrstnega tekmovanja v divergentni evoluciji podzemeljskih vrst. Z metagenomskimi 
raziskavami so sistematično nadgrajevali znanje o pestrosti mikrobioma v izbranih kraških sistemih ter o 
okoljskih dejavnikih, ki vplivajo na zastopanost določenih taksonov. Z modelskimi raziskavami so odkrili nove 
principe, ki vodijo do prevladujočega vpliva ene od možnih poti, vzdolž katerih se razvijajo kraški kanali. 
Preučevali so kraške reliefne oblike na Marsu. 
 
Raziskovali so kitajski, sibirski, sicilski in hrvaški kras. Sodelovali so pri petih mednarodnih projektih. V dveh 
zvezkih so izdali tri številke revije Acta Carsologica. Delujejo v vodstvu Mednarodne speleološke zveze in 
Mednarodnega združenja za biologijo podzemlja SIBIOS. Vodili so Središče za raziskovanje krasa Junanske 
univerze na Kitajskem in kraški okoljski laboratorij ter sodelovali v Znanstvenem svetu Mednarodnega središča 
za kras v Guilinu na Kitajskem. Pomagali so pri razvoju krasoslovja po svetu. 
 
Razvijali so doktorski študijski program Krasoslovje na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, ki 
je edini tovrstni v svetu in je Krasoslovno študijsko središče Unesca. S krasoslovnimi predmeti so sodelovali tudi 
pri programih Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za humanistične študije Univerze na 
Primorskem, Visoke šole za trajnostni turizem, Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in 
Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici. Za naročnike so naredili več neposredno uporabnih študij. 
Vodili so krasoslovni del načrtovanja železnice med Divačo in Koprom. 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● 25. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras: Mejniki in izzivi v krasoslovju, Postojna, 19.–23. 6. 
● 70-letnica obstoja Inštituta za raziskovanje krasa, Postojna, 23. 11. 
● Otvoritev razstave na 12. forumu kmetijsko-trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med Ljudsko 

republiko Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope 16+1: Mednarodno sodelovanje sodelavcev 
Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU na področju držav evropsko-kitajskega sodelovanja 16+1, Brdo pri 
Kranju, 25. 8. 

 
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti 
● Razvojni modeli oblikovanja kraškega površja na različnih karbonatnih kamninah in razmerah: oblikovanje z 

dežjem in preoblikovanje podtalnih oblik. 
● Georadarske raziskave na Hrvaškem in s tem prvič povezava reliefnih oblik s kraškimi jamami. 
● Pojasnjeni novi mehanizmi, ki poglabljajo razumevanje toka reke Reke v epifreatični coni kraškega 

vodonosnika, na osnovi podrobne analize večletnih podatkov zveznih meritev fizikalnih parametrov v 
podzemnem toku. 
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● Povezava modelov različnih tipov vodonosnikov v enotni sistem za določitev časa potovanja vode od mesta 
onesnaženja do vodnih virov. 

● Mikrobiota zraka odprtih in obiskanih jam, ki je vrstno pestra, sledi dinamiki jamske klime in izhaja iz 
različnih virov. 

 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Šebela, Stanka, Zupančič, Nina, Miler, Miloš, Grčman, Helena, Jarc, Simona 2017: Evidence of Holocene 

surface and near-surface palaeofires in karst caves and soils. Palaeogeography, palaeoclimatology, 
palaeoecology 485, str. 224–235. 

● Čeru, Teja, Šegina, Ela, Knez, Martin, Benac, Čedomir, Gosar, Andrej 2017: Detecting and characterising 
unroofed caves by ground penetrating radar. Geomorphology (v tisku), 16 str. 

● Kozel, Peter, Pipan, Tanja, Šajna, Nina, Polak, Slavko, Novak, Tone 2017: Mitigating the conflict between 
pitfall-trap sampling and conservation of terrestrial subterranean communities in caves. International 
journal of speleology 46 (3), str. 359–368. 

● Audra, Philippe, Bosák, Pavel, Gázquez, Fernando, Cailhol, Didier, Skála, Roman, Lisá, Lenka, Jonášová, 
Šárka, Frumkin, Amos, Knez, Martin, Slabe, Tadej, Zupan Hajna, Nadja, Al Farraj, Asma 2017: Bat urea-
derived minerals in arid environment: first identification of allantoin, C4H6N4O3, in Kahf Kharrat Najem Cave, 
United Arab Emirates. International journal of speleology, 46 (1), str. 81–92. 

● Blatnik, Matej, Frantar, Peter, Kosec, Denis, Gabrovšek, Franci 2017: Measurements of the outflow along 
the eastern border of Planinsko Polje, Slovenia. Acta carsologica, 46 (1), str. 83–93. 

 

3.4.13 Geografski inštitut Antona Melika 
 
Geografski inštitut je leta 1946 ustanovila Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Leta 1976 ga je 
poimenovala po največjem slovenskem geografu, akademiku dr. Antonu Meliku (1890–1966), ki je bil prvi 
predstojnik inštituta. Od leta 1981 je inštitut sestavni del ZRC SAZU. Leta 2002 sta se inštitutu priključila Inštitut 
za geografijo, ki je bil ustanovljen leta 1962, in Zemljepisni muzej Slovenije, ustanovljen leta 1946. 
 
Inštitut ima devet organizacijskih enot: Oddelek za fizično geografijo, Oddelek za humano geografijo, Oddelek 
za regionalno geografijo, Oddelek za naravne nesreče, Oddelek za varstvo okolja, Oddelek za geografski 
informacijski sistem, Oddelek za tematsko kartografijo, Zemljepisno knjižnico in Zemljepisni muzej ter sedež 
Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. 
 
Inštitut je imel 31. 12. 2017 zaposlenih 35 delavcev (tri znanstvene svetnike, 6 višjih znanstvenih sodelavcev, 14 
znanstvenih sodelavcev, 9 asistentov, dva strokovna sodelavca). Delovno razmerje se je končalo enemu 
asistentu. 
 
Že od vsega začetka je najpomembnejša naloga inštituta vodenje temeljnih in uporabnih geografskih raziskav 
Slovenije in njenih pokrajin ter pripravljanje temeljnih geografskih del o Sloveniji kot državi in delu sveta. 
Inštitut sodeluje pri številnih domačih in mednarodnih projektih, organizira znanstvena srečanja, izobražuje 
mlade raziskovalce in je vključen v znanstvene izmenjave. V zadnjem desetletju so raziskovalci inštituta objavili 
več kot 3000 bibliografskih enot in imeli več kot 500 predstavitev na konferencah v Sloveniji in tujini. 
 
Leta 2017 je raziskovalno delo na inštitutu potekalo v okviru raziskovalnega programa Geografija Slovenije in 32 
raziskovalnih projektov (osmih temeljnih in aplikativnih projektih, enem podoktorskem projektu, enem 
projektu raziskovalca na začetku kariere, štirih ciljnih projektih, 14 evropskih in bilateralnih projektih ter štirih 
drugih projektih). 
 
Inštitut od leta 1952 izdaja znanstveno revijo Acta geographica Slovenica / Geografski zbornik. Od leta 2003 
izhaja dvakrat letno. Od leta 1998 je na listi Scopus, od leta 2003 pa na listi SCI Expanded. Inštitut izdaja tudi pet 
znanstvenih knjižnih zbirk v slovenskem jeziku z izvlečki v angleškem jeziku. Knjige iz zbirke Geografija Slovenije 
in zbirke Georitem izhajajo večkrat letno, iz zbirke GIS v Sloveniji v sodih letih, iz zbirke Regionalni razvoj v lihih 
letih, iz zbirke Naravne nesreče pa vsako tretje leto. 
 
Leta 2017 so izšle znanstvene publikacije Acta geographica Slovenica 57-1 in 57-2, Georitem 28 (Kakovost 
bivalnega okolja v Ljubljani), Naravne nesreče 4 (Trajnostni razvoj v mestih in naravne nesreče) in Regionalni 
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razvoj 6 (Prostor, regija, razvoj). Ob koncu leta praznovanja 70-letnice inštituta je izšla posebna publikacija v 
angleškem jeziku Terraced landscapes. 
 
Inštitut je v okviru mednarodnih projektov in drugih dejavnosti sodeloval z več kot 100 tujimi ustanovami in 
usposabljal raziskovalce iz tujine. Še posebej intenzivno je bilo sodelovanje v okviru bilateralnih projektov z ZDA 
in s Hrvaško. 
 
Leta 2017 so štirje raziskovalci redno predavali na univerzah v Kopru in Novi Gorici, več sodelavcev pa je 
občasno sodelovalo tudi z univerzama v Ljubljani in Novem Sadu. Na Podiplomski šoli ZRC SAZU ima 8 članov 
inštituta naziv docent. 
 
Inštitut sodeluje s številnimi domačimi in tujimi fakultetami in inštituti, bogato pa je tudi sodelovanje z drugimi 
ustanovami v Sloveniji, na primer z Geodetsko upravo Republike Slovenije, Agencijo Republike Slovenije za 
okolje, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Statističnim uradom Republike Slovenije, Slovenskim 
regionalno razvojnim skladom, Arhivom Slovenije, Nukom, Triglavskim narodnim parkom, ministrstvi, občinami, 
založbami itd. 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● 4. trienalni znanstveni posvet Naravne nesreče v Sloveniji: Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče, Ig, 

28. 3. 
● Slovenski regionalni dnevi 2017: Spremljanje in vrednotenje regionalne politike in regionalnega razvoja, 

Hotel Kompas, Kranjska Gora, 14.–15. 11. 
● Mednarodna delavnica ISCAR WORKSHOP: Exploring Alpine landscapes as potential agricultural heritage 

systems and their contribution to human well-being, Tolmin in Čadrg, 7.–8. 9. 
 
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti 
● Vzpostavitev zbirke vseh digitaliziranih elaboratov inštitutskih raziskav od leta 1946. 
● Vzpostavitev živega spremljanja sprememb na Triglavskem ledeniku s kamero. 
● Organiziranje sestanka kot vodilni partner evropskega raziskovalnega projekta Bright future for black towns: 

reinventing European industrial towns and challenging dominant post-industrial discourses, Ljubljana, 23. 3. 
 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Bole, David, Šmid Hribar, Mateja, Pipan, Primož 2017: Participatory research in community development: a 

case study of creating cultural tourism products. Acta Universitatis Carolinae. Geographica 52 (2), str. 1–12. 
● Breg Valjavec, Mateja, Smrekar, Aleš, Zorn, Matija 2017: Illegal dump sites as degraded landscape elements. 

Environmental Degradation: Types, Causes and Impacts. Nova Publishers, New York, str. 89–105. 
● Ferk, Mateja, Gabrovec, Matej, Komac, Blaž, Zorn, Matija, Stepišnik, Uroš 2017: Pleistocene glaciation in 

Mediterranean Slovenia. Special publication of the Geological Society London 433, str. 179–191. 
● Ciglič, Rok, Perko, Drago 2017: A method for evaluating raster data layers according to landscape 

classification scale. Ecological informatics 39, Elsevier, Amsterdam, str. 45‒55. 
● Zorn, Matija, Komac, Blaž 2017: Natural disasters and social irresponsibility in a postsocialist society. 

Advances in Environmental Research 57, str. 117–142. 
 

3.4.14 Paleontološki inštitut Ivana Rakovca 

 
Inštitut je bil ustanovljen leta 1949 kot Inštitut za geologijo. Leta 1966 se je zaradi izrazite usmerjenosti v 
paleontološke raziskave preimenoval v Inštitut za paleontologijo in leta 1986 dobil sedanje ime po dolgoletnem 
upravniku, akad. prof. Ivanu Rakovcu. Sčasoma sta postali stratigrafija in sedimentologija v programu enako 
zastopani kot paleontologija, ime inštituta pa se ni več spreminjalo. 
 
Leta 2017 je bilo na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU 5 raziskovalcev z doktoratom, en 
raziskovalec z magisterijem, en mladi raziskovalec in ena tehnična sodelavka. 
 
Raziskave v zadnjih letih obsegajo paleontologijo izbranih skupin organizmov (diatomej, silikoflagelatov, 
radiolarijev, foraminifer, mehkužcev, ehinodermov, koral in vretenčarjev), sedimentarno geologijo mezozojskih 
in kenozojskih karbonatnih platform in bazenov ter geobiologijo terciarnih in recentnih terestričnih karbonatov. 
Inštitut se v glavnem posveča temeljnim raziskavam, ki se izvajajo v okviru raziskovalnega programa 
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Paleontologija in sedimentarna geologija, v letih 2016–2017 pa tudi v okviru temeljnega podoktorskega 
projekta Biogenost vlaknatih mikrokristalnih oblik kalcita v vadoznih terestričnih okoljih. 
 
Leta 2017 so se izvajale naslednje raziskave: radiolarijske datacije triasnih, jurskih in krednih globokomorskih 
sedimentov v Sloveniji, Avstriji, in na Hrvaškem; sedimentologija in paleoekologija krednih in paleocensko-
eocenskih karbonatnih platform v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini; stratigrafija, paleontologija 
in paleoekologija neogenskih sukcesij v zahodnem delu Centralne Paratetide; taksonomija miocenskih 
silikoflagelatov; geneza kapnikov v kraških jamah v Sloveniji in Španiji; mortalitetna dinamika jamskega 
medveda; kalcifikacijski produkti rastlinskih korenin v paleogenskih kalkretah in recentnih karbonatnih tleh; 
antropogeno onesnaženje s težkimi kovinami. V sodelovanju z arheologi so se nadaljevale raziskave petrološke 
sestave in provenience kamnitih artefaktov na več najdiščih v Sloveniji in raziskave koščenih artefaktov z 
najdišča Divje babe. Leta 2017 so bili rezultati raziskav predstavljeni na 12 znanstvenih konferencah in 
objavljeni v 13 člankih. 
 
Intenzivno mednarodno sodelovanje poteka z raziskovalci iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Francije, Italije, s 
Hrvaške, iz Nemčije, s Poljske, iz Španije in Švice. 
 
Inštitut pri raziskovalnem delu sodeluje z drugimi ustanovami v Sloveniji (npr. Oddelek za geologijo 
Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Geološki zavod Slovenije, Biotehniška fakulteta). Sodelavci 
so vključeni tudi v dodiplomske in podiplomske študijske programe na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze 
v Ljubljani. 
 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Zupančič, Nina 2017: Influence of climate factors on soil heavy metal content in Slovenia. Journal of soils 

and sediments 17 (4), str. 1073–1083. 
● Debeljak, Irena 2017: Fosilni trobčarji iz Šaleške doline. V: Grmovšek, Silvo, Hudales, Jože, Ravnikar, Tone 

(ur.): Zbornik 2016–2017, Zbirka Šaleški razgledi 15, str. 35–50. 
● Verbovšek, Timotej, Košir, Adrijan, Teran, Maša, Zajc, Marjana, Popit, Tomislav 2017: Volume determination 

of the Selo landslide complex (SW Slovenia): integrating field mapping, ground penetrating radar and GIS 
approaches. Landslides. Journal of the international consortium on landslides 14 (3), str. 1265–1274. 

● Turk, Matija, Košir, Adrijan 2017: Mousterian osseuos artefacts?: the case of Divje babe I, Slovenia. 
Quaternary international 450, str. 103–115. 

● O’Dogherty, Luis, Goričan, Špela, Gawlick, Hans-Jürgen 2017: Middle and Late Jurassic radiolarians from the 
Neotethys suture in the Eastern Alps. Journal of paleontology 91 (1), str. 25–72. 

 

3.4.15 Biološki inštitut Jovana Hadžija 

 
SAZU je formalno ustanovila Biološki inštitut SAZU 21. marca 1950, inštitut pa je z rednim delom začel leta 
1951, ko je imel dva redna in dva zunanja sodelavca. Njegovi sodelavci se ukvarjajo s temeljnimi in aplikativnimi 
raziskavami rastlinstva in živalstva na regionalnem in globalnem nivoju. 
 
Leta 2017 je bilo na inštitutu 8 raziskovalcev z doktoratom, štirje mladi raziskovalci, ena strokovna sodelavka in 
en tehnični sodelavec. 
 
Raziskovalno delo je potekalo v okviru programa Biodiverziteta: vzorci, procesi, napovedi in ohranjanje (ki se je 
konec leta 2017 zaključil), kjer se sodelavci ukvarjajo z raziskovanjem biotske pestrosti – biodiverzitete, 
vključujoč taksonomsko, filogenetsko, genetsko, funkcionalno, prostorsko, interakcijsko in krajinsko diverziteto 
v različnih časovnih okvirih. 
 
Raziskave so potekale tudi v okviru več projektov, kjer so preučevali spolni dimorfizem, evolucijo in 
biogeografijo pajkov, vibracijsko komunikacijo, mreže pajkov kot vir okoljske DNA, spremljali načine 
kmetovanja na vrstno bogatih travnikih, vzpostavljali monitoring Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov, 
preučevali vegetacijo barja Mali plac, razvijali gozdnogojitvene ukrepe v navzočnosti invazivnih vrst, raziskovali 
horologijo rastlinskih vrst v Evropi, raziskovali gozdno in traviščno vegetacijo vzdolž ekoloških gradientov, 
sodelovali pri pripravi rdeče liste habitatov in kartirali habitatne tipe. 
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Raziskovalno delo podpira infrastrukturni program Naravna in kulturna dediščina (do 2020). Inštitut vzdržuje in 
dopolnjuje nacionalno pomembne podatkovne zbirke v fizični in digitalni obliki: Podatkovna zbirka vegetacijskih 
popisov, palinološka zbirka, karpološka zbirka, digitalna podatkovna zbirka FloVegSi (Favna, flora, vegetacija in 
paleovegetacija Slovenije), herbarijska zbirka LJS, malakološka zbirka, lepidopterološka zbirka, koleopterološka 
zbirka in zbirka pajkov. Upravlja tudi knjižnico. 
 
Inštitut redno izdaja revijo Hacquetia (17. letnik, dve številki letno). 
 
Inštitut je v okviru mednarodnih projektov in drugih dejavnosti sodeloval s številnimi tujimi ustanovami in 
usposabljal raziskovalce iz tujine (Iran, Tajvan, Srbija). Še posebej intenzivno je bilo sodelovanje v okviru 
bilateralnih projektov z ZDA, Hrvaško, Črno goro, Turčijo, Madžarsko in Srbijo. 
 
Leta 2017 je pet raziskovalcev redno predavalo na univerzah v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici, več 
sodelavcev pa je sodelovalo pri pripravi študija Življenje, Zemlja in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC 
SAZU. 
 
Inštitut sodeluje s številnimi domačimi in tujimi raziskovalnimi ustanovami in drugimi uporabniki raziskav (npr. z 
Agencijo Republike Slovenije za okolje, Zavodom za varstvo narave Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije, 
Krajinskim parkom Ljubljansko barje, ministrstvi, občinami itd.). 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● Andraž Čarni: plenarno predavanje European Red List of Habitats – presentation of the project results na 

simpoziju Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Peje, Kosovo. 
● Matjaž Kuntner: Univerza Hubei, Wuhan, Kitajska: Predavanje Spider phylogenomics reveals a complex 

evolution of sexual size dimorphism, 23. 10. 
● Urban Šilc: predavanje Weed and synanthropic vegetation-patterns in space and time na univerzi v Gradcu, 

Avstrija, 24. 1. 
 
Trije najpomembnejši dosežki na področju znanosti 
● Matjaž Kuntner: Fulbrightov štipendist, ZDA (Smithsonian Institution), akademsko leto 2016/2017. 
● Andraž Čarni: vpis slovenskih bukovih gozdov Pragozd Krokar in Snežnik–Ždrocle na Unescov seznam 

svetovne dediščine. 
● Matjaž Kuntner: akademski urednik PLoS ONE, Frontiers in Ecology and Evolution. 
 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 

 Bončina, Andrej, Klopčič, Matija, Simončič, Tina, Dakskobler, Igor, Ficko, Andrej, Rozman, Andrej 2017: A 
general framework to describe the alteration of natural tree species composition as an indicator of forest 
naturalness. Ecological indicators: integrating monitoring, assessment and management 77, str. 194–204. 

 Babb, Paul L., Lahens, Nicholas E., Correa-Garhwal, Sandra M., Nicholson, David N., Kim, Eun Ji, Hogenesch, 
John B., Kuntner, Matjaž et al. 2017: The Nephila clavipes genome highlights the diversity of spider silk 
genes and their complex expression. Nature Genetics 49 (6), str. 895–903. 

 Kralj-Fišer, Simona, Hebets, Eileen A., Kuntner, Matjaž 2017: Different patterns of behavioral variation 
across and within species of spiders with differing degrees of urbanization. Behavioral ecology and 
sociobiology 71, 15 str. 

 Wagner, Viktoria, Chytry, Milan, Jimenez-Alfaro, Borja, Pergl, Jan, Hennekens, Stephan M., Biurrun, Idoia, 
Knollova, Ilona, Berg, Christian, Vassilev, Kiril, Rodwell, John, Šilc, Urban et al. 2017: Alien plant invasions in 
European woodlands. Diversity and distributions: a journal of conservation biogeography 23 (9), str. 969–
981. 

 Willner, Wolfgang, Jimenez-Alfaro, Borja, Agrillo, Emiliano, Biurrun, Idoia, Campos, Juan Antonio, Čarni, 
Andraž, Casella, Laura, Csiky, János, Ćušterevska, Renata, Didukh, Yakiv P., Jörg, Ewald et al. 2017: 
Classification of European beech forests: a Gordian Knot? Applied vegetation science: official organ of the 
International Association for Vegetation Science 20 (3): str. 494–512. 

 

3.4.16 Inštitut za antropološke in prostorske študije 

 
Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU je bil ustanovljen leta 2004 s preoblikovanjem 
Prostorskoinformacijskega centra, ki je deloval od leta 1994. Ustanovitev inštituta je bila utemeljena z 
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interdisciplinarnostjo raziskav, ki združujejo antropološke študije z razvijanjem in aplikacijami metod in tehnik 
geografskih informacijskih sistemov (GIS) ter daljinskega zaznavanja. 
 
Inštitut ima oddelka za antropološke študije in daljinsko zaznavanje. Leta 2017 je bilo zaposlenih 14 oseb (12 
raziskovalcev in dva strokovna sodelavca). 
 
Antropološke raziskave so osredotočene na socialnoantropološke študije na Papui Novi Gvineji, v Albaniji in 
Srbiji ter na arheologijo in arheoastronomijo Srednje Amerike. Pri interpretaciji podatkov imajo pomembno 
vlogo prostorske analize, katerih metodologijo razvijajo sami, upoštevajoč konkretne probleme in naravo 
raziskav. Pri daljinskem zaznavanju raziskujejo probleme samodejnih geometričnih in radiometričnih popravkov 
satelitskih posnetkov in njihovo napredno klasifikacijo, pri čemer je posebna pozornost namenjena razvijanju 
novih tehnik objektne klasifikacije, umetne inteligence in modeliranja. 
 
Pri antropoloških raziskavah so v preteklem letu opravili terenska dela na Papui Novi Gvineji, v Albaniji, Srbiji in 
Mehiki ter analize in interpretacije podatkov. Na področju prostorskih raziskav so nadaljevali z uporabo 
daljinskega zaznavanja in GIS, obenem pa še naprej razvijali nove tehnike in metode obdelave podatkov, s 
težiščem na metodah prikaza rastrskih modelov višin, veččasovni analizi satelitskih posnetkov, objektni 
klasifikaciji in uporabi metod strojnega učenja. Raziskave so potekale v okviru programa Antropološke in 
prostorske raziskave ter več domačih in mednarodnih projektov. 
 
Inštitut izdaja digitalno knjižno zbirko Prostor, kraj, čas. Leta 2017 je izšla ena monografija. Trije raziskovalci 
inštituta delujejo kot glavni urednik, področni urednik in član uredniškega odbora revije Anthropological 
Notebooks, ki jo izdaja Društvo antropologov Slovenije. 
 
Mednarodna dejavnost vključuje gostovanja in vabljena predavanja na tujih univerzah, članstvo v mednarodnih 
uredniških odborih, članstvo v upravnih odborih mednarodnih strokovnih organizacij ter sodelovanje z 
visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami v Združenem kraljestvu, Mehiki, Franciji, Bosni in Hercegovini, 
Španiji, Avstriji, Avstraliji, Nemčiji, Belgiji, Finski in ZDA. 
 
Sodelavci inštituta so vključeni v pedagoške procese na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Filozofski 
fakulteti UL in Podiplomski šoli ZRC SAZU, kjer je Borut Telban koordinator antropološkega modula ter nosilec 
in izvajalec skupnega predmeta. 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● Promocija objave zbornika Ljudje in kraji v gibanju; pogovor o mobilnosti ob izidu zbornika Moving Places: 

Relations, Return and Belonging, Berghahn Books (Nataša Gregorič Bon, Jaka Repič, Miha Kozorog, Alenka 
Janko Spreizer, povezovala Agata Tomažič), Atrij ZRC, 2. 2. 

● Objava v mediju: Ana Jelnikar, »Intervju: Marija Sreš, misijonarka v Indiji; Če stopimo skupaj, nam nič ne 
morejo«, Dnevnik, Objektiv, 11. 11. 

● Serija medijskih nastopov (Borut Telban, Nataša Gregorič Bon, Aleš Marsetič, Ivan Šprajc) za popularizacijo 
znanosti na Radio Prvi, Kanal ARS, Frekvenca X RTV Slovenija. 

 
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti 
● Aleš Marsetič je prejel nagrado srebrni znak ZRC SAZU za vrhunski doktorat s področja naravoslovja. 
● Uspešen zaključek projekta finančnega mehanizma Evropske vesoljske agencije SILIS (Satelitski posnetki za 

slovenski informacijski sistem rabe zemljišč), kjer so nadgradili procesno verigo STORM z avtomatskimi 
procedurami za predobdelavo satelitskih podatkov visoke ločljivosti (Sentinel-2, SPOT6/7, Pleiades) ter 
razvili samodejna modula za klasifikacijo pokrovnosti (ASLAN) in za analizo sprememb (CD). 

● Priznanje Odlični v znanosti za dosežek s področja humanistike in družboslovja (Nataša Gregorič Bon in Jaka 
Repič, ur., 2017, Moving places: Relations, return, and belonging, EASA Series 29, New York – Oxford: 
Berghahn), Slovenski etnografski muzej, 4. 10. 

● Borut Telban je bil gostujoči profesor na Université Aix Marseille in Centre de recherche et de 
documentation sur l’Océanie v Franciji, 1. 4. – 30. 6. 

● Borut Telban, Pascale Bonnemère in James Leach so uredili posebno številko revije Anthropological Forum 
27 (1) z naslovom Matter(s) of relations: transformation and presence in Melanesian and Australian life-
cycle rituals. 
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Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Telban, Borut 2017: Commands as a form of intimacy among the Karawari of Papua New Guinea. V: 

Aikhenvald, Aleksandra Y., Dixon, Robert M. W. (ur.): Commands: A cross-linguistic typology. Oxford 
University Press, Oxford, str. 266–282. 

● Šprajc, Ivan 2017: Astronomy, architecture, and landscape in Prehispanic Mesoamerica. V: Feinman, G. M., 
Price, T. D. (ur.): Journal of Archaeological Research, str. 1–55. 

● Gregorič Bon, Nataša 2017: Movement matters: the case of southern Albania. V: de Rapper, Gilles (ur.): 
Albanie: Renaissance d´une discipline. Ethnologie française 47 (2). Presses Universitaires de France, Paris, 
str. 301–308. 

● Pipan, Primož, Kokalj, Žiga 2017: Transformation of the Jeruzalem hills cultural landscape with modern 
vineyard terraces. Acta geographica Slovenica 57 (2), str. 149–162. 

 Telban, Borut 2017: Seeing and holding time: Karawari perceptions of temporalities, calendars and clocks. 
Time and Society 26 (2), str. 182–202. 

 

3.4.17 Družbenomedicinski inštitut 

 
Inštitut deluje od leta 1981, sprva pod imenom Inštitut za medicinske vede ZRC SAZU, ki je prednostno 
obravnaval rodnostno vedenje (zlasti reproduktivno zdravje) in samomorilnost v Sloveniji. Od leta 1999 se 
inštitut imenuje Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU, saj je raziskovalno delo na področju preučevanja nizke 
rodnosti, migracij, avto in heteroagresivnih vedenj ter duševnih motenj vedno bolj potekalo v okviru 
družboslovnih, humanističnih in medicinskih disciplin. Inštitut v zadnjih letih izvaja interdisciplinaren, 
znanstveno kritičen in empirično podprt pristop obravnave aktualnih družbenomedicinskih problematik, kot so 
duševno zdravje, stres, samokvantificiranje, raba zdravstvenih podatkov, nasilje v družinah, ambivalentni, 
solidarni in konfliktni odnosi med spoloma in generacijami različnih družbenih skupin. Problematike obravnava 
večnivojsko z vidika različnih znanstvenih epistemologij ter metodologijo, ki je utemeljena v tesni triangulaciji 
kvalitativnih in kvantitativnih pristopov. Vsebine presoja v kontekstu lokalne in globalne dinamike družbenih 
sprememb, intenzivnega tehnološkega razvoja ter vpeljevanja novih tehnologij ter informacijskih orodij na 
področje zdravstva, pri čemer se osredotoča na nastajajoče družbene neenakosti, oblike solidarnosti ter 
kreativnosti. Akademski pristop dopolnjuje s prenosom znanja ter povezovanjem z vladnimi in nevladnimi 
strokovnimi institucijami, drugimi sektorji ter skupnostnimi akterji na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 
 
Leta 2017 so raziskovalke v okviru nacionalnih projektov opravile analizo povezanosti med psihološkimi profili 
oseb, ki so bile izpostavljene prenatalnemu stresu ter zaključile antropološko raziskavo o »zdravju v žepu in na 
spletu«, med zdravstvenim osebjem, uporabniki/bolniki in uspešnejšimi start-upi s področja digitalnega zdravja 
v Sloveniji. Uredile so tematsko številko GSED, namenjeno sodobnim medicinskoantropološkim razpravam. 
Obenem so sodelavke nadaljevale z usposabljanjem zdravstvenih delavcev, kako prepoznati in obravnavati 
nasilje v družinah v okviru zdravstvene dejavnosti. Pričele so z vzpostavljanjem multidisciplinarne izobraževalne 
platforme OMRA, namenjene dvigu ravni pismenosti slovenskih prebivalcev na področju duševnega zdravja. V 
okviru dveh mednarodnih projektov so izdelale več nacionalnih in zaključnih poročil iz področja enakosti spolov 
v akademski in raziskovalni sferi in prepoznave dejavnikov, ki vplivajo na ponovne psihiatrične bolnišnične 
sprejeme ter opravile pregled migracijskih politik in statističnih podatkov na področju migracij v Sloveniji. 
 
Sodelavke so tudi pedagoško dejavne, in sicer na Univerzi v Ljubljani in v Novi Gorici ter v okviru Podiplomske 
šole ZRC SAZU. 
 
Pri svojem raziskovalnem in strokovnem delu se je inštitut leta 2017 povezoval in sodeloval s številnimi 
slovenskimi in ustanovami v tujini, med njimi z univerzo v Novi Gorici in Ljubljani, Nacionalnim inštitutom za 
javno zdravje, slovensko enoto za bioetiko v sklopu UNESCA Bioetos, Slovenskim društvom za medicinsko 
informatiko, Tehnološkim parkom in iniciativo Healthday.si, Kliničnim centrom Ljubljana, Ministrstvom za 
zdravje, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Inštitutom za produktivnost, Zdravniško 
zbornico Slovenije, Inštitutom Karakter, Filozofsko fakulteto Univerze v Zagrebu, finskim Nacionalnim 
inštitutom za zdravje in blaginjo (THL), avstrijskim Inštitutom za izboljševanje možnosti na področju duševnega 
zdravja (IMEHPS) ter raziskovalno organizacijo Joanneum, romunsko Nacionalno šolo za javno zdravje, 
upravljanje in razvoj kadrov in z univerzami v Veroni, Trentu (Italija), Nijmegenu (Nizozemska), Islandiji, 
Louvainu (Belgija) in Lozani (Švica), mednarodno raziskovalno mrežo Navigating knowledge landscapes (NKL) in 
z University College London, Bankura University (Indija), Stichting Movisie (Nizozemska). 



35 

 

Trije najpomembnejši dogodki 
● Lilijana Šprah: vabljeno predavanje Recognizing and treating victims of domestic violence in health care 

settings: guidelines and training for healthcare professionals na predstavitvi projektov dobre prakse v okviru 
Norveškega finančnega mehanizma EEA Grants Public Health Initiatives Programme 2009–2014: 
Sustainability and Future Cahllenges, Mental Health, Lizbona, Portugalska, 30.–31. 3. 

● Duška Knežević Hočevar: predavanje “How to farm in a sustainable way under unsustainable agricultural 
policy?”: critical reflections of Slovenian farmers na znanstveni konferenci Postsocialist/Postcolonial Rural 
Lifeworlds vs Degrowth, Defuturing, Decoloniality, Telciu Summer Conferences 6th Edition, Telciu – Bistriţa, 
Romunija, 11.–12. 8. 

● Jana Šimenc: predavanje Dubbing national eHealth project: the case of Slovenia na letni mednarodni 
znanstveni konferenci v sklopu transdisciplinarne raziskovalne mreže Navigating knowledge landscapes, 
Halden, Norveška, 27.–29. 4. 

 
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti 
● Vzpostavitev prve prosto dostopne spletne platforme OMRA (www.omra.si), namenjene dvigu pismenosti 

na področju motenj razpoloženja. 
● Šimenc, Jana: souredništvo tematske številke znanstvene revije Glasnik Slovenskega etnološkega društva 

»Meandri medicinske antropologije« 57 (1–2). 
● Cukut Krilić, Sanja, Vah Jevšnik, Mojca: vabljeno predavanje Insecurities and vulnerabilities of migrant and 

posted workers: the need for information provision na konferenci European Union, Brexit – the Future of 
Workers’ Rights v Londonu, Velika Britanija, 11. 11. 

● Šprah, Lilijana: vabljeno predavanje Are offspring of mothers exposed to the ten-day war more vulnerable 
for mood disorders? na konferenci Slovenskega združenja za nevroznanost v Ljubljani, 30. 9. 

● Knežević Hočevar, Duška, Černič Istenič, Majda, Cukut Krilić, Sanja: znanstveni prispevki Kako preživeti po 
doktoratu? (str. 127–157), Bele lise v statistikah o kariernih poteh moških in žensk v akademskem okolju 
(str. 51–72), Znanstvene kariere v Sloveniji: nekaj razmislekov o enakosti spolov v politikah in praksah (str. 
33–49) ob zaključku evropskega projekta Garcia v zborniku Hofman, Ana et al. (ur.) 2017: Znanost (brez) 
mladih: zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola. Založba ZRC, Ljubljana. 

 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Šprah, Lilijana, Dernovšek, Mojca Zvezdana, Wahlbeck, Kristian, Haaramo, Peija 2017: Psychiatric 

readmissions and their association with physical comorbidity: a systematic literature review. BMC 
psychiatry. 

● Zorjan, Saša, Smrke, Urška, Šprah, Lilijana 2017: The role of attitudes and the frequency of domestic 
violence encounters in the healthcare professionals handling of domestic violence cases. Slovenian journal 
of public health 56 (3), str. 166–171. 

● Knežević Hočevar, Duška 2017: Nevidne stiske »uspešnih« v kmetovanju na podlagi presoj družbenega 
trpljenja. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 57 (1/2), str. 26–34. 

● Šimenc, Jana 2017: Sinhronizacija digitalnosti v medicinski praksi. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 
57 (1–2), str. 45–53. 

 Černič Istenič, Majda, Charatsari, Chrysanthi 2017: Women farmers and agricultural extension/education in 
Slovenia and Greece. V: Bock, Bettina Barbara, Shortall, Sally (ur.): Gender and rural globalization: 
international perspectives on gender and rural development. Boston, Wallingford: CABI, str. 129–147. 

 

3.4.18 Filozofski inštitut 

 
Filozofski inštitut ZRC SAZU je bil ustanovljen leta 1979 kot Inštitut za marksistične študije in leta 1988 
preimenovan v Filozofski inštitut. Raziskovalna usmeritev inštituta vsebuje štiri temeljne problemske osi, in 
sicer filozofijo v razmerju z znanostjo, filozofijo v razmerju z umetnostjo, filozofijo v razmerju s politiko in 
filozofijo v razmerju s filozofijo. Inštitut od svoje ustanovitve dalje razvija svoje raziskave kot sestavni del 
mednarodne filozofske diskusije. Raziskovalna področja, ki jih raziskovalci in sodelavci inštituta sistematično in 
kontinuirano raziskujejo, so: etika, estetika, sodobna filozofija, politična in pravna filozofija, zgodovina politične 
misli, zgodovina in filozofija znanosti, filozofija Immanuela Kanta, filozofski pomen psihoanalize, predvsem 
psihoanalize Jacquesa Lacana. 
 
Leta 2017 je bilo na Filozofskem inštitutu zaposlenih štirinajst sodelavcev. 
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Inštitut je izvajal svoje raziskovalno delo v okviru raziskovalnega programa Pogoji in problemi sodobne filozofije 
(vodja prof. dr. A. Zupančič Žerdin) in raziskovalnih projektov (Rekonfiguracija ontologije, Evropa kot filozofska 
ideja in politični subjekt). Osnovno izhodišče raziskovalnega dela je preučevanje usode in mutacij tradicionalnih 
filozofskih kategorij v sodobni filozofski misli, po drugi strani pa vprašanje, katere so tiste ključne nove 
kategorije, ki jih v mišljenje vpeljuje sodobna filozofija. 
 
Nadaljevala se je publicistična dejavnost inštituta. Izšle so tri številke revije Filozofski vestnik, ki jo izdaja inštitut 
(revija je indeksirana v A&HCI, Scopus in drugih mednarodnih indeksih), druga, tematska številka UTOPIES ET 
ALTERNATIVES / UTOPIAS AND ALTERNATIVES / UTOPIEN UND ALTERNATIVEN, s prispevki v angleškem, 
francoskem in nemškem jeziku. V izdanih številkah so sodelovali z izvirnimi znanstvenimi članki domači in tuji 
avtorji. 
 
Temeljna značilnost raziskovalnega dela je bila njegova interdisciplinarna naravnanost in močna mednarodna 
vpetost. Sodelavci inštituta so sodelovali v mednarodnem projektu SATORI. 
 
Sodelavke in sodelavci Filozofskega inštituta so tudi leta 2017 nadaljevali s pedagoško dejavnostjo. V okviru 
Podiplomske šole ZRC SAZU so sodelavke in sodelavci sodelovali v modulu Transformacije sodobne misli − 
Filozofija, psihoanaliza, kultura. Ena sodelavka inštituta predava na Akademie der bildenden Künste Wien, 
Avstrija, druga pa na European Graduate School, Saas Fee, Švica. 
 
Trije najpomembnejši dogodki 
● Tadej Troha: sodelovanje v diskusiji na posvetu v organizaciji ZRC SAZU in Mirovnega inštituta Zakon o tujcih 

kot simptom avtokratske oblasti?, Atrij ZRC, Ljubljana, 2. 3. 
● Mednarodno in multidisciplinarno srečanje Misliti drugače / Misliti drugo. Utopije in alternative, Filozofski 

inštitut ZRC SAZU, Institut français de Slovénie in Goethe-Institut Ljubljana, Ljubljana, 24.–26. 5. 
● Peter Klepec: predavanje Kaj je sploh to – revolucija? ob odprtju razstave Oktobrska revolucija 1917–2017, 

Atrij ZRC, Ljubljana, 23. 11. 
 
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti 
● UTOPIES ET ALTERNATIVES / UTOPIAS AND ALTERNATIVES / UTOPIEN UND ALTERNATIVEN, mednarodna 

številka Filozofskega vestnika s prispevki v angleškem, francoskem in nemškem jeziku, urednica Jelica Šumič 
Riha. 

● Tadej Troha: predavanje in gostovanje na Aalborg Universitet, Aalborg, Danska, 6.–15. 12. 
● Aleš Bunta: predavanje in gostovanje na Aalborg Universitet, Aalborg, Danska, 6.–15. 12. 
● Alenka Zupančič Žerdin: profesorica na European Graduate School, Saas Fee, Švica. 
● Marina Gržinić Mauhler: profesorica na Akademie der bildenden Künste Wien, Dunaj, Avstrija. 
 
Pet najpomembnejših znanstvenih objav 
● Nedoh, Boštjan 2017: Mass migrations as a Messianic event? Rereading Agambenʼs State of Exception in 

light of the refugee crisis in Europe. Law, culture and the humanities: a publication of the Association for the 
study of law, culture and humanities, str. 1–18. 

● Erjavec, Aleš 2017: Zhu Yi: Cong Que Wei Dao Xuan Xia – Yu Wang Jian Jiang Jiao Shou Shang Que. Meixue 1, 
str. 48–54. 

● Benčin, Rok 2017: Tightrope walking: French philosophy, film criticism, and Jia Zhangkeʼs Still Life. V: 
Program of International Symposium [on] Aesthetics in Contemporary Chinese Art Criticism (31. 7. – 1. 8). 
College of media and International Culture, Zhejiang University, Hangzhou, str. 81–92. 

● Riha, Rado 2017: Multiplicity and reflecting judgment. V: Finkelde, Dominik (ur.): Badiou and the state. 
Staatsverständnisse 101, Nomos, Baden-Baden, str. 49–58. 

● Zupančič Žerdin, Alenka 2017: What is sex? MIT Press, Cambridge – London, 154 str. 
 

3.4.19 Založba ZRC 

 
Založba ZRC je hišna akademska založba, ustanovljena leta 1993. V prvi vrsti skrbi za objavljanje del, ki nastajajo 
v okviru inštitutov ZRC SAZU. Zalaga 14 strokovnih revij in izdaja izvirne znanstvene monografije, vključno s 
prevodi, leksikografskimi deli, kritičnimi izdajami virov in zemljevidi. Dejavnost založbe zajema tudi elektronske 
medije (CD-plošče, prosto dostopne spletne publikacije) in avdiovizualno produkcijo. Od leta 2011 spadata pod 
organizacijsko enoto Založba ZRC še knjigarna Azil, specializirana za humanistično in družboslovno literaturo, in 
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Atrij, javni prostor za promocijo znanstvenoraziskovalnega dela ZRC SAZU, ki se z več prireditvami tedensko 
dejavno vključuje v kulturno in družabno življenje mesta. 
 
Leta 2017 je število objav Založbe ZRC obdržalo visoko številko pri revijalnih objavah. Z letnico 2017 je izšlo 26 
številk revij, nekatere žal še vedno zelo proti koncu leta. Padlo pa je število monografskih publikacij, v 
primerjavi z letom 2016 za približno tretjino. Med 51 monografijami z letnico 2017 jih je 8 izšlo zgolj v enem od 
elektronskih formatov (PDF ali HTML). Konec leta 2017 je knjižni katalog Založbe ZRC štel 1217 knjig (vključno z 
drugimi izdajami in ponatisi ter inštitutskimi izdajami): 771 naslovov (63,5 %) je izšlo v kateri od 52 zbirk (med 
njimi dve, ki sta že zaključeni); več kot tretjina teh knjig je v prodaji (kot tiskane knjige). Na predstavitvenem 
portalu ZRC SAZU jih je 284 prosto dostopnih v obliki PDF. Na portal Google Books smo oddali 670 knjig; 
obiskovalci so si v njih (od maja 2012) ogledali več kot 15 milijonov strani. 
 
Inštituti ZRC so v letih 1993–2017 v sklopu 14 revij (4 so že ugasnile) izdali 536 številk (pred letom 1993 še 197). 
Večina je digitalno dostopna bodisi prek ZRC-jevega revijalnega spletišča Open Journal Systems (OJS) ali 
Nukovega portala dLib. V sistem OJS je vključenih 7 revij (in ena gostujoča, SAZU), v njihovih arhivih je 276 
številk. Vse revije ZRC (razen ene) so v knjižnici dLib, ki trenutno vsebuje 4041 člankov oziroma posameznih 
številk katere od znanstvenih revij ZRC SAZU. 
 
Prodajno-promocijsko je leta 2017 založba sodelovala na 71 prireditvah (24 jih je tudi sama organizirala) ter 
pripravila dve prodajni akciji in dva tiskana prodajna kataloga (spomladanskega in letnega). Prireditve Založbe 
ZRC in Knjigarne Azil že drugo leto tudi redno snemajo na video. Arhiv posnetkov, ki ga ponujajo na ogled na 
YouTube kanalu ZRC SAZU, šteje 207 video posnetkov z več kot sto prireditvami, med drugim novinarskih 
konferenc Založbe ZRC in pogovorov Knjigarne Azil. 
 
Založba ZRC je leta 2017 poslovala nekaj slabše kot v preteklem letu, čeprav je organizirala tudi dve 
prednaročniški akciji (Pravni terminološki slovar, Jože Plečnik). Osrednja dejavnost prodajnega oddelka v letu 
2017 je bila namenjena selitvi skladišča knjig na novo lokacijo na Igu. Priprave so se začele že spomladi, 
predvsem z odpisom starejših in težje prodajanih publikacij. Skupno je založba iz prodaje odpisala 325 naslovov 
v skupni količini približno 40.000 izvodov. 
 
Med založniškimi presežki v letu 2017 velja izpostaviti drugo knjigo Novega Slovenskega biografskega 
leksikona, ki je velik projekt večine inštitutov ZRC SAZU, kot izdajatelj pa jo podpisuje Inštitut za kulturno 
zgodovino. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je leta 2017 realiziral napovedano serijo publikacij štirih 
temeljnih slovarjev (tudi za lansko leto) v obliki znanstvenih monografij. Prosto dostopne elektronske različice 
novega Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Sprotnega slovarja slovenskega jezika, ePravopisa in Pravopisnih 
kategorij ePravopisa v formatu PDF beležijo vsakoletne prirastke, ki so konec leta (v obliki HTML) objavljeni na 
portalu Fran. Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta je decembra objavil slovensko različico bogato 
ilustrirane, temeljne monografije o Jožetu Plečniku, ki jo je Damjan Prelovšek doslej objavil že v več tujih jezikih. 
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede je s knjigo Monike Deželak Trojar o Janezu Ludviku Schönlebnu 
začel novo knjižno zbirko Apes academicae. Že do 50. knjige pa je prišla zbirka Glasovi, ki se je leta 2017 
povečala za tri naslove; zbirko že od leta 1988 ureja akad. ddr. Marija Stanonik, izdaja pa jo Inštitut za slovensko 
narodopisje. Glasbenonarodopisni inštitut je leta 2017 izdal zanj rekordnih šest publikacij, med katerimi sta tudi 
multimedijsko dopolnjena spletna objava klasične etnološke študije Glasbena folklora Prlekije Josipa Dravca (v 
sodelovanju z Inštitutom za slovensko literaturo in literarne vede) in Slovar zvonjenja in pritrkavanja Mojce 
Kovačič, Matjaža Ambrožiča, Tomaža Klopčiča in Ljudmile Bokal (v sodelovanju z Inštitutom za slovenski jezik 
Frana Ramovša). Večje pozornosti javnosti sta bili deležni še dve družboslovni monografiji: »Ne le kruh, tudi 
vrtnice!« Polone Sitar (Inštitut za kulturne in spominske študije) in priročnik Medkulturna vzgoja in 
izobraževanje Marijance Ajše Vižantin (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije). 
 

3.4.20 Opredelitev doseganja finančnih ciljev 

 

 Prihodki po obračunskem načelu  
 

V letu 2017 smo ustvarili 15.482.095 evrov prihodkov in 15.182.521 evrov odhodkov. Poslovno leto smo sklenili 
s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 299.574 evrov oziroma 297.160 evrov po obračunu davka od 
dohodka pravnih oseb. 
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Presežek prihodkov na delu javne službe v višini 212.105 evrov je izkazan izključno zaradi izpolnjevanja določila 
8. odstavka 33. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije, ki pravi: »Če raziskovalna organizacija pri izvajanju 
programa oziroma projekta uporablja raziskovalno opremo, ki je že v celoti amortizirana, in ne more obračunati 
amortizacije oziroma če znesek sredstev, prejetih od financerja, za pokrivanje stroškov amortizacije presega 
znesek stroškov amortizacije obračunskega obdobja, se za razliko prihodkov iz tega naslova oblikuje presežek 
prihodkov nad odhodki. Presežek iz tega naslova pa se razporedi za investiranje v nakup raziskovalne opreme 
ali sredstva vrne v proračun, skladno z normativnimi akti, ki urejajo razporejanje presežka prihodkov nad 
odhodki.« Skladno z določili uredbe bo izkazani presežek razporejen za investiranje v nakup opreme, potrebne 
za izvajanje raziskovalne dejavnosti. 
 
Presežek prihodkov na delu tržne dejavnosti znaša 87.469 evrov oziroma 85.055 evrov po obračunu davka na 
dohodek pravnih oseb. 
 
Celotni realizirani prihodki so enaki načrtovanim. V primerjavi s preteklim letom so realizirani prihodki višji za 7 
odstotnih točk. Realizirani presežek prihodkov izkazuje indeks 203. 
 
Prihodki javne službe so realizirani v višini 14.993.706 evrov z indeksom 99. Projektno izvajanje raziskovalnega 
dela na večletnih projektih ima za posledico neenakomerno razporeditev nastajanja stroškov in s tem tudi 
neenakomerno realizacijo prihodkov. Realizirane prihodke pripoznamo, ko nastajajo dejanski stroški, zato jih je 
v finančnem načrtu za posamezno leto zelo težko točno napovedati. Navedeno se izkazuje v postavkah, na 
katerih so realizirani prihodki nižji oziroma višji od načrtovanih. Del stroškov smo pokrivali s koriščenjem 
razmejenih prihodkov iz leta 2016, ustvarjenih s premišljenim obvladovanjem stroškov. 
 
Nedoseganje načrtovanih prihodkov raziskovalnih programov je posledica razmejitve prihodkov v leto 2018, ko 
bodo nastali stroški, povezani z načrtovanimi raziskovalnimi aktivnostmi. 
 
Realizacija prihodkov na infrastrukturnem programu ne dosega načrtovanega obsega, ker bodo zaradi dodatnih 
sredstev, ki smo jih prejeli v decembru 2017, ta v večjem delu razmejena v leto 2018. 
 

Enaka načrtovanim so sredstva za izvajanje dolgoročnega programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega 
naroda, ki ga sofinancira Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Vključenih je dodatnih 500.000 evrov, ki 
smo jih uspeli pridobiti za sofinanciranje najbolj ogroženih programov. Poleg teh sredstev ustanoviteljica 
sofinancira tudi delovanje Pravopisne komisije SAZU in ZRC SAZU v višini 2.500 evrov ter izdajo znanstvenih 
publikacij v višini 24.000 evrov. Prihodki so zajeti med drugimi prihodki. 

Večji pozitivni odmik na postavki raziskovalnih projektov je posledica zaključka večjega števila projektov in 
intenzivnega dela ob njihovem zaključevanju. 
 
Realizacija prihodkov iz naslova financiranja mladih raziskovalcev je nižja od načrtovanih zaradi splošnega 
trenda padanja števila mladih raziskovalcev in razmejitve dela prihodkov v leto 2018. 
 
Enaka načrtovanim so sredstva, prejeta za namene ustanoviteljskih obveznosti ter povračil stroškov v zvezi z 
delom in drugih osebnih prejemkov. Z dodatnimi prejetimi sredstvi smo uspeli pokriti večji del splošnih stroškov 
kot v prejšnjih letih. 
 
Na postavki sofinanciranje mednarodnih projektov so letos sredstva višja od načrtovanih za 2 %, ker smo bili 
zelo uspešni pri pridobivanju projektov iz strukturnih in kohezijskih skladov. Vsi programi Evropskega 
teritorialnega sodelovanja imajo med svojimi prioritetami zapisano tudi varovanje naravne in kulturne 
dediščine in se tako povsem ujemajo z našimi področji delovanja. 
 
Prihodki iz tržne dejavnosti so realizirani v višini 488.389 evrov z indeksom 131. V primerjavi z letom prej 
prihodki tržne dejavnosti izkazujejo indeks 79, kar potrjuje večletni trend padanja obsega tržnih projektov. Ne 
glede na to smo kljub pesimističnim napovedim, ki smo jih upoštevali pri pripravi finančnega načrta, nam je z 
usmerjenim in načrtnim poslovanjem uspelo realizirati višje prihodke od načrtovanih. Velik del tržnih prihodkov 
so prinesli različni manjši tržni projekti, kot so priprave ekspertnih mnenj oziroma projektnih nalog ter večji 
projekt Inštituta za antropologijo in prostorske študije, ki ga izvaja skupaj z European Space Agency. Največ 
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manjših tržnih raziskav realizirajo Inštitut za arheologijo, Inštitut za raziskovanje krasa in Geografski inštitut 
Antona Melika. Preostali realizirani prihodki izvirajo iz naslova prodaje publikacij in drugih storitev za trg. 
 

 Primerjava načrtovanih in realiziranih kazalnikov uspešnosti poslovanja 
 

  Kazalnik 
Načrtovano 

2017 
Realizirano 

2017 

Indeks 
realizirano/ 
načrtovano 

2017 

Realizirano 
2016 

Indeks 
realizirano 
2017/2016 

1. Število raziskovalnih projektov 80 80 100 71 113 

2. Število mednarodnih projektov 44 44 100 34 129 

3. 
Število raziskovalnih programov –
vključno sodelujoči 

18 18 100 18 100 

4. Število mladih raziskovalcev 29 28 97 31 90 

5. Prihodki iz tržne dejavnosti 372.000 488.389 131 617.155 79 

 

3.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  

 
Eno največjih težav predstavlja neobstoj stabilnega t. i. programskega financiranja, ki ga slabša še 
neupoštevanje kontinuitete razpisov. Sredstva za raziskovalno dejavnost so tako povsem odvisna od sprejetja 
podzakonskih aktov in proračunov, kar je povsem politična zadeva. Najbolj pereče je to pri raziskovalnih 
sredstvih naših ministrstev in zlasti ARRS, ki upravljajo z raziskovalnim denarjem. Roki razpisov se ves čas 
zamikajo, poleg tega pa morebitno obvestilo o uspešnosti projekta sovpada z datumom začetka izvajanja. 
Raziskovalne ustanove imamo zato velike težave pri organizaciji dela, še zlasti pri kadrovanju. Zaradi 
negotovosti v raziskovalni sferi in zaradi velike odvisnosti od projektnega financiranja je tak način poslovanja 
ARRS povsem nesprejemljiv. Podobno je tudi z evropskimi sredstvi, s katerimi upravlja Slovenija. 
 
Zahtevamo, da se ARRS in drugi organi, zlasti Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), 
držijo predvidenih časovnic. Od konca evalvacijskih postopkov do začetka izvajanja projektov mora biti dovolj 
časa, da se ustanove lahko organizacijsko pripravijo. Rezultati projektnih razpisov morajo biti znani pred 
koncem poslovnega leta, ne pa, da glavni financer raziskovalne dejavnosti, to je ARRS, pušča v negotovosti 
celotno raziskovalno sfero vse do prve četrtine leta. 
 
Velik problem predstavlja dinamika financiranja, saj glavnino sredstev prejmemo v drugi polovici leta, kar 
povzroča veliko težav pri načrtovanju in izvedbi konkretnih aktivnosti. Sredstva so pogosto nakazana v obdobju, 
ko izvedba določenih raziskav (npr. zaradi neugodnih vremenskih pogojev v zimsko-jesenskem obdobju) ni 
mogoča. Za dosego večje produktivnost in hkrati boljše gospodarnosti z javnimi sredstvi predlagamo 
financerjem dolgoročno načrtovanje, ki bo omogočilo boljšo predvidljivost ter smotrno načrtovanje in izvajanje 
raziskovalne dejavnosti. 
 
Leta 2017 je potekal sanacijski načrt na Glasbenonarodopisnem inštitutu, ki se je začel konec leta 2016, saj 
inštitut že več zaporednih let ni uspel pokriti tekočih odhodkov s tekočimi prihodki. Sanacijski načrt je obsegal 
spremembo sistemizacije delovnih mest in zaposlitve za krajši delovni čas. V času izvajanja sanacijskega načrta 
so sodelavke in sodelavci okrepili prizadevanja in aktivnosti za prijave projektov. 
 

3.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 
preteklega leta ali več preteklih let 

 
Število raziskovalnih projektov ARRS se je zvišalo predvsem zaradi večjega števila projektov, kjer je ZRC SAZU 
sodelujoča raziskovalna organizacija. 
 
Dolgoročno sodelovanje s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti na področju programa Naravna in 
kulturna dediščina slovenskega naroda se je po drastičnem upadanju po letu 2011 okrepilo z dodatnimi 
500.000 EUR proračunskih sredstev leta 2017. 
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Število mladih raziskovalcev v letu 2017 je nižje od načrtovanega in realiziranega v letu 2016 zaradi uspešno 
zaključenih usposabljanj pred načrtovanim rokom. 
 

3.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, 
kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete 
poslovanja posrednega uporabnika 

 
ZRC SAZU kot javni raziskovalni zavod pri svojem poslovanju porablja sredstva v skladu z Uredbo o normativih in 
standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter z 
navodili, ki jih predpisujejo financerji mednarodnih in ostalih projektov. 
 
Skrbno načrtovanje prihodkov in dohodkov za posamezne organizacijske enote in za ZRC SAZU kot celoto 
omogoča prožno prilagajanje spremenjenemu finančnemu položaju. Pravočasno ugotavljanje odmikov in 
razhajanj med pričakovanimi prihodki in odhodki omogoča hiter odziv in sprejemanje ustreznih odločitev. 
 
Svoje delo izvajamo na način, ki zagotavlja največjo možno učinkovitost in gospodarno porabo finančnih 
sredstev, pri čemer sledimo usmeritvam ministrstva. 
 

3.8 Ocena notranjega nadzora javnih financ 

 
Izjava direktorja o notranjem nadzoru se nahaja v prilogi poročila. 
 
Poročilo o izvedeni delni notranji reviziji, ki jo je opravila preizkušena državna notranja revizorka Simona Krese, 
se nahaja v prilogi poročila. 
 

3.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

 
Zaradi uspešno zaključenih usposabljanj pred načrtovanim rokom je bilo število mladih raziskovalcev v letu 
2017 nižje od načrtovanega. Poleg tega na število mladih raziskovalcev nimamo več velikega vpliva, saj 
dodelitev mentorskih mest poteka po posebnem ključu ARRS. 
 

3.10 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo 
okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 

 
Prva in najpomembnejša naloga inštitutov ZRC SAZU je temeljno raziskovanje, ki je lahko uspešno in prodorno 
le v razmerah ustvarjalne svobode in stabilnega financiranja. Temeljno raziskovanje, ki temelji na raziskovalni 
radovednosti, mora biti dolgoročno in njegov glavni rezultat mora biti znanje. Šele znanje določa stopnjo 
razvitosti in konkurenčnosti sodobne države. Visoka kakovostna raven znanja omogoča učinkovit prenos v 
prakso in s tem pozitiven učinek na druga področja. ZRC SAZU izsledke svojega temeljnega raziskovanja prek 
aplikativnih, tržnih in drugih podobnih projektov (npr. CRP-ov) že desetletja prenaša v prakso. 
 
Konkurenčnost in blagostanje družbe sta v veliki meri odvisni od »stanja duha«, ki vlada v družbi. Pozitivne 
težnje v družbenem oziroma duhovnem razvoju so podlaga in predpogoj za uspešno inovativno gospodarstvo. 
Samo v sproščeni družbi, kjer so glavne vrednote svoboda, znanje in ustvarjalnost, lahko pride do dolgoročnega 
napredka v konkurenčnosti in blagostanju. ZRC SAZU kot ena vodilnih ustanov s področja humanistike in 
družboslovja ima možnosti za odstiranje družbenih značilnosti, procesov, nasprotij, potencialov in podobno. 
 
ZRC SAZU s svojim delom prispeva k: 
 

 sooblikovanju identitete in krepitvi čuta pripadnosti in odgovornosti: nacionalna identiteta, zgodovinska 
zavest, kulturni spomin; 
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 upravljanju območij, regionalnemu razvoju in regionalnemu menedžmentu, okoljskemu menedžmentu, 
upravljanju zavarovanih območij, upravljanju voda in vodnih virov, skladnemu prostorskemu razvoju; 

 upravljanju in varovanju kulturne in naravne dediščine: raziskave umetnostnih spomenikov ter priprave 
modelov upravljanja, obdelave in hranjenje gradiva; 

 umestitvi velikih infrastrukturnih objektov, študij ranljivosti okolja, okoljevarstvenih mnenj; 

 večji vključenosti ljudi v procese odločanja in upravljanja: socialne inovacije, »governance« in participativni 
proces; 

 oblikovanju storitev/modelov: priprava strategij npr. migracijske in medkulturne politike; 

 vključevanju evropskih normativov na regionalnih ravneh, raziskavah in prikazih plazovitosti; 

 sooblikovanju vzorcev vedenja (pri odnosu do okolja, kulturnih dosežkov itd.); 

 oblikovanju novih turističnih produktov in bolj zdravi družbi; 

 učinkovitejši preventivi za zmanjševanje škode zaradi naravnih nesreč in izdelavi ocen tveganj, upoštevaje 
čezmejne vplive nesreč; 

 socialni, kulturni, humani, etični družbi in družbeno odgovornim državljanom; 

 osveščanju osnovnošolske in srednješolske mladine ter dopolnitvam učnih načrtov, npr. na področju 
medkulturne vzgoje, geografije, slovenskega jezika, zgodovine, zamejstva, varovanja okolja in prostora; 

 podpori projektom ESFRI; 

 ohranjanju biodiverzitete in habitatov ter vzpostavitvi sistema upravljanja območij Natura 2000; 

 spodbujanju različnih sektorjev gospodarstva s poudarkom na ustvarjalnem gospodarstvu in inovacijah; 

 razvoju kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti; 

 oblikovanju družbe znanja, človeških virov ter socialnega in ustvarjalnega kapitala; 

 razvoju sodobnih računalniških tehnik, metod in modelov za potrebe prostorskih in družbenih analiz ter 
načrtovanja; 

 izvajanju z zakonom določenih upravnih postopkov. 
 
 

3.11 Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih 

 

 Realizirane investicije po obračunskem načelu 
 
 

  
Inv. za področje javne 

službe 
Inv. za tržno 

dejavnost Skupaj 

Programska oprema 1.514   1.514 

Računalniška oprema 195.021   195.021 

Raziskovalna oprema 59.727   59.727 

Prevozna sredstva 48.656   48.656 

Ostala oprema 51.479,12   51.479 

Oprema za Raziskovalno postajo Barje v 
pridobivanju 133.419,20   133.419 

Skupaj oprema 489.816 0 489.816 

Nepremičnine – Logistični center ZRC SAZU – 
Raziskovalna postaja Barje (arhiv, laboratorij, 
skladišča)  1.590.446   1.590.446 

Skupaj nepremičnine 1.590.446 0 1.590.446 

Skupaj vse 2.080.261 0 2.080.261 

 
Investicije po denarnem toku so razvidne v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem 
toku, in sicer na kontih skupine 420. 
 
 
 
 
 



42 

 

 Viri financiranja investicij 
 

Vrsta vira Realizirana sredstva v EUR 

Obračunana amortizacije za leto 2017 419.073 

Namenska sredstva MIZŠ – Raziskovalna postaja Barje ZRC SAZU – Logistični 
center ZRC SAZU; pog. št. C3330-15-500153 

1.554.916 

Presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let 106.272 

Skupaj finančni viri 2.080.261 

 
 

3.12 Poročilo o izvajanju investicijskih projektov in o spremljanju učinkov investicij 

 
Poročilo o izvajanju edinega investicijskega projekta na Raziskovalni postaji Barje je vključeno v poglavju 3.3 
pod razdelkom Prostori. Investicija bo v celoti zaključena in predana v uporabo leta 2018. 
 

3.13 Analiza kadrovanja, kadrovske politike in izobrazbene strukture 

 
Na ZRC SAZU smo na novo zaposlili 27 javnih uslužbencev – štiri za nedoločen čas in 23 za določen čas, vključno 
z mladimi raziskovalci in eno dopolnilno zaposlitvijo. 
 
Delovno razmerje je prenehalo 20 zaposlenim: 

 5 upokojitev, 

 6 potekov pogodb o zaposlitvi in 

 9 odpovedi delovnega razmerja s strani javnega uslužbenca. 
 
Na dan 31. 12. 2017 je zaposlenih 340 sodelavcev, od tega 253 raziskovalcev in 87 strokovno-tehničnih 
sodelavcev. V letu 2017 je bilo zaposlenih skupaj 28 mladih raziskovalcev, od tega osem novih. V tem letu je 
doktoriralo 7 mladih raziskovalcev in ena sodelavka. 
 
Število zaposlenih se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 8, s 332 na 340. Največje povečanje 
beležimo na delovnih mestih raziskovalcev in zaradi uspešnega zaključka doktorskega študija, hkrati pa 
zmanjševanje delovnih mestih mladih raziskovalcev. 
 
Načrtovano število 338 zaposlenih smo sicer presegli za dva zaposlena, hkrati pa je število zaposlenih v FTE v 
skladu z načrtovanim, in sicer 314,95. 
 
Zaradi nemotenega izvajanja procesa dela smo na na novo odprtih področjih dela v računalniškem centru 
zaposlili tri strokovne sodelavce in v raziskovalni pisarni eno strokovno sodelavko. 

 
Kadrovski načrt ZRC SAZU je odprt, kar pomeni, da se med proračunskim obdobjem lahko spremeni, če pride 
do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih 
uslužbencev, za katere so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. Seznam sistemiziranih delovnih 
mest po notranjih organizacijskih enotah je priloga Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 
Število delavcev, ki zasedajo ta delovna mesta na ZRC SAZU, pa so določena v Evidenci o dejanski zasedenosti 
delovnih mest, ki je usklajena s kadrovskim načrtom. 
 
Poročilo o upokojitvah 
 
Zaradi upokojitve je na ZRC SAZU v 2017 prenehalo delovno razmerje petim sodelavcem – štirim raziskovalcem 
in enemu strokovnemu sodelavcu. 
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 Zaposleni v osebah na dan 31. 12. 2017 in na dan 31. 12. 2016 
 

  

Število zaposlenih na 
dan 31. 12. 2016 

Število zaposlenih na 
dan 31. 12. 2017 

REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 
(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001) 208 217 

nedoločen čas 152 172 

določen čas 56 45 

DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) 
(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001) 11 8 

nedoločen čas 1 0 

določen čas 10 8 

MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001) 31 28 

nedoločen čas 0 0 

določen čas 31 28 

STROKOVNO OSEBJE (DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1) 60 65 

nedoločen čas 45 53 

določen čas 15 12 

ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO-TEHNIČNO OSEBJE 
(DM plačne podskupine J2 in J3) 22 22 

nedoločen čas 21 22 

določen čas 1 0 

Skupaj 332 340 

 
 

 Zaposleni v FTE na dan 31. 12. 2017 in na dan 31. 12. 2016 
 

  

Št. zaposlenih v FTE 
na dan 31. 12. 2016 

Št. zaposlenih v FTE 
na dan 31. 12. 2017 

REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI 
(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001) 196,75 201,725 

nedoločen čas 148,85 165,675 

določen čas 47,9 36,05 

DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) 
(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001) 1,225 1,975 

nedoločen čas 0,05 0 

določen čas 1,175 1,975 

MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001) 29,5 28 

nedoločen čas 0 0 

določen čas 29,5 28 

STROKOVNO OSEBJE  
(DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1) 56,8 61,5 

nedoločen čas 43,8 50,5 

določen čas 13 11 

ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO-TEHNIČNO OSEBJE 
(DM plačne podskupine J2 in J3) 21,75 21,75 

nedoločen čas 20,75 21,75 

določen čas 1 0 

Skupaj 306,025 314,95 
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 Zaposleni glede na vir financiranja 
 

 
   

Vir financiranja 
 

Realizacija 1. 1. 2017 
 

Realizacija 1. 1. 2018 

1. Državni proračun 0,000 0,000 

2. Proračun občin 0,000 0,000 

3. ZZZS in ZPIZ 0,000 0,000 

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, 
pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek) 0,000 0,000 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 4,193 8,831 

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva 
prejetih donacij 0,000 0,000 

7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj 
s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 27,559 39,087 

8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, 
zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce 
pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter 
sredstva za projekte in programe, namenjene 
internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti 
(namenska sredstva) 277,423 268,032 

9. Sredstva iz sistema javnih del 0,000 0,000 

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za 
odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 
2014 (Uradni list RS, št. 17/14) 0,000 0,000 

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 309,175 315,950 

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 0,000 0,000 

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 309,175 315,950 

 
 

Kadrovski načrt po virih financiranja je pripravljen skladno z določili Uredbe o načinu priprave kadrovskih 

načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 

(Uradni list RS, št. 84/16) ter z navodili MJU za raziskovalno dejavnost.  

Uredba zahteva razvrstitev vseh zaposlenih glede na vire financiranja in določa spremljanje realizacije 

kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih. 
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 Število novih zaposlitev, upokojitev, prenehanja pogodb o zaposlitvi za določen čas ter odpovedi 
pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali razlogov nesposobnosti v FTE v letu 2017 
 

Šifra 
delovnega 

mesta 
Naziv delovnega mesta 

Število 
upokojitev 

(v FTE) 

Število oseb, ki jim 
je prenehala 

pogodba o zaposlitvi 
za dol. čas in so bili 

upravičeni do 
odpravnine (v FTE) 

Število zaposlenih, ki 
jim je bila odpovedana 
pogodba o zaposlitvi iz 
poslovnih razlogov (ali 

iz razloga 
nesposobnosti) (v FTE) 

Število 
novih 

zaposlitev 
za nedoloč. 
čas (v FTE) 

Število 
novih 

zaposlitev 
za dol. čas 

(v FTE) 

H017001 ASISTENT         2 

H017002 MLADI RAZISKOVALEC   0,6     8 

H017010 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC 
V HUMANISTIKI SPECIALIST 

1         

H017012 VIŠJI ASISTENT   1       

H017015 
VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI 
ASISTENT 

  1       

H019001 ASISTENT Z DOKTORATOM   1     2,6 

H019006 VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC   0,025       

H019007 ZNANSTVENI SODELAVEC   0,025   0,5 2,2 

H019008 ZNANSTVENI SVETNIK 3         

H027002 STROKOVNI SODELAVEC         1 

H027003 STROKOVNI SODELAVEC         1 

H027006 VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC         1 

I017111 PODROČNI SVETOVALEC I       2   

J016030 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC 
VI 

        1 

J016044 VODILNI INŽENIR VI       1   

J017090 RAČUNOVODJA VII/1         2 

J017104 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC 
VII/2 (III) 

1         

SKUPAJ   5 3,65 0 3,5 20,75 

 
 

 Število tujih raziskovalcev na gostovanju pri nas v obdobju, daljšem od enega meseca: 4. 
 

 Število naših raziskovalcev na gostovanjih v tujini v obdobju, daljšem od enega meseca: 10. 
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II RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
 

1 RAČUNOVODSKE SMERNICE IN INFORMACIJE 

 
 Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter tržno dejavnost 

 
Med prihodke iz dejavnosti javne službe smo šteli prihodke, ki se financirajo iz javnofinančnih virov na podlagi 
zahtevka oziroma dvanajstin, in prihodke mednarodnih projektov, ki so financirani posredno ali neposredno iz 
evropskih sredstev. 
 
Med prihodke tržne dejavnosti smo šteli prihodke, ki so financirani na podlagi izstavljenih računov in prejetih 
subvencij za sofinanciranje tržne založniške dejavnosti. 
 
Odhodke smo na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti razmejili pretežno neposredno, preostale odhodke 
pa na osnovi sodila neposrednih stroškov dela v celotnih stroških dela. 
 

 Pojasnilo o metodah vrednotenja postavk v računovodskih izkazih 
 
Postavke v računovodskih izkazih so vrednotene skladno z zakonodajo in internimi akti. 
 

 Pojasnilo o metodah vrednotenja zalog blaga, gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje 
 
Zaloge gotovih proizvodov vrednotimo po neposrednih proizvajalnih stroških, v katere vključujemo neposredne 
proizvodne storitve in avtorske honorarje. Prejete subvencije zmanjšujejo vrednost zalog. Poraba zalog se 
izkazuje po povprečni ceni. 
 
Zaloge trgovskega blaga vrednotimo po nabavni ceni, vključno z neposrednimi stroški nabave. Poraba zaloge se 
izkazuje po povprečni ceni. 
 
Zaloge knjig smo oslabili v skladu Pravilnikom o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in remitende ter 
sprejeto metodologijo v breme kontov skupine 466. 
 
 

 ZRC SAZU je davčni zavezanec in zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. 
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2 RAČUNOVODSKI IZKAZI  

 

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 v evrih brez centov 
 

ČLENITEV 

NAZIV SKUPINE KONTOV 
Oznaka 

za    
AOP 

ZNESEK Indeks tekoče 
leto/predh. 

leto 

SKUPINE 

KONTOV Tekoče leto 
Predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 6 

  SREDSTVA         

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

001 8.845.114  7.351.576  120 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 153.191  186.012 82 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 146.736  141.993 103 

02 NEPREMIČNINE 004 9.326.994  7.736.548 121 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 1.504.038  1.328.125 113 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 5.689.768  5.268.041 108 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 4.707.548  4.427.012 106 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 3.000  3.000 100 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0  12.022 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 30.483  43.083 71 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0  0   

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

012 8.057.983  7.169.517  112 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 0  187 0 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 264.451  350.183 76 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 76.952  186.914 41 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 9.879  0   

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

017 6.456.433  6.066.444 106 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0  0   

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0  0   

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 36.496  25.926 141 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021   0   

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 1.213.771  539.863 225 

  C) ZALOGE  (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 24.911  34.025  73 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0  0   

31 ZALOGE MATERIALA 025 0  0   

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0  0   

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0  0   

34 PROIZVODI 028 8.405  18.469 46 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0  0   

36 ZALOGE BLAGA 030 16.506  15.556 106 

37 DRUGE ZALOGE 031 0  0   

  I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 16.928.007  14.555.118  116 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 300.449  378.905 79 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV         

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

034 5.286.098  4.635.752  114 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 1.988  172 1.156 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 933.493  857.854 109 
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22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 489.578  412.055 119 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 172.611  154.439 112 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 25.565  27.923 92 

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0  0   

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0  0   

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0  0   

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 3.662.863  3.183.309 115 

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

044 11.641.910  9.919.366  117 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0  0   

91 REZERVNI SKLAD 046 0  0   

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 9.619  11.655 83 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 225.520  225.520 100 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0  0   

9410 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, 
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0  0   

9411 
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, 
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0  0   

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0  0   

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0  0   

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0  0   

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0  35.057 0 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 11.104.060  9.489.677 117 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 5.550  11.026 50 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 297.160  146.431 203 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0      

  I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 16.928.007  14.555.118  116 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 300.449  378.905 79 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunsko) v evrih brez centov 
 
 

ČLENITEV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
Indeks 
tekoče 

leto/predh. 
leto 

PODSKUP. 

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 6 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) 860 15.475.547  14.472.837  107 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 15.463.938  14.450.601  107 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862 0  5.012    

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG ROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863 10.064  0    

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  864 21.673  17.224  126 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 469  6.682  7 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 5.355  0    

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869)  

867 724  10.149  7 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 724  10.149  7 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0  0    

  D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 15.482.095  14.489.668  107 

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

871 3.365.277  3.217.015  105 

del 466 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA  

872 22.564  23.337  97 

460 STROŠKI MATERIALA 873 462.084  458.813  101 

461 STROŠKI STORITEV 874 2.880.629  2.734.865  105 

  F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 11.298.014  10.670.741  106 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 9.062.666  8.622.189  105 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 1.475.226  1.400.063  105 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 760.122  648.489  117 

462 G) AMORTIZACIJA 879 419.073  391.444  107 

463 H) REZERVACIJE 880 0  0    

465 J) DRUGI STROŠKI 881 63.738  50.907  125 

467 K) FINANČNI ODHODKI  882 8.339  974  856 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 22.684  9.023  251 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 5.396  1.958    

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 5.305  15    

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 91  1.943    

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

887 15.182.521  14.342.062  106 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 299.574  147.606  203 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889 0  0    

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 2.414  1.175  205 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(888-890) 

891 297.160  146.431  203 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0  0    

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

893 0  0    

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 
ur v obračunskem obdobju (celo število) 

894 308  304  101 

  Število mesecev poslovanja 895 12  12  100 
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Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v evrih brez centov  
 

 

ČLENITEV 
PODSKUP. 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 

Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga 
in storitev na 

trgu 

1 2 3 4 5 

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

660 14.987.236 488.311 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 14.987.236  476.702  

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

662 
0  0  

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

663 
0  10.064  

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  664 0  21.673  

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 469  0  

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 5.355  0  

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 

667 
646  78  

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 646  78  

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0  0  

  D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) 670 14.993.706  488.389  

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

671 
3.220.601  144.676  

del 466 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA  

672 
0  22.564  

460 STROŠKI MATERIALA 673 458.622  3.462  

461 STROŠKI STORITEV 674 2.761.979  118.650  

  F) STROŠKI DELA (676+677+678) 675 11.051.947  246.067  

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 8.875.460  187.206  

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 1.444.920  30.306  

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 731.567  28.555  

462 G) AMORTIZACIJA 679 409.595  9.478  

463 H) REZERVACIJE 680 0  0  

465,00  J) DRUGI STROŠKI 681 63.045  693  

467 K) FINANČNI ODHODKI  682 8.336  3  

468 L) DRUGI ODHODKI 683 22.681  3  

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 

684 
5.396  0  

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 5.305  0  

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 91  0  

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

687 
14.781.601  400.920  

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 688 212.105  87.469  

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)  689     

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0  2.414  

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (688-690) 

691 
212.105  85.055  

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 

692 0  0  

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

693 0  0  
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v evrih brez centov 
 
 

ČLENITEV 
KONTOV 

NAZIV KONTA 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK Indeks 
tekoče 

leto/predh. 
leto Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 6 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 16.927.515 15.486.711 109 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 16.427.416 14.870.171 110 

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

403 
15.569.778 13.961.757 112 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 404 15.225.871 13.901.029 110 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  405 13.646.558 12.623.813 108 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  406 1.579.313 1.277.216 124 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 407 28.270 14.728 192 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 28.270 14.728 192 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0   

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

410 
0 0   

del 7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 
porabo 

411 
0 0   

del 7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
investicije 

412 
0 0   

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

413 
0 0   

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0   

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0   

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0   

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0   

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0   

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije  

419 
315.637 46.000 686 

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

420 
857.638 908.414 94 

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

421 
0 0   

del 7102 Prejete obresti 422 0 181 0 

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

423 
0 0   

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 5.354 0   

72 Kapitalski prihodki 425 1.230 10.158   

730  Prejete donacije iz domačih virov 426 18.874 7.046 268 

731 Prejete donacije iz tujine 427 1.489 0   

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0   

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0   

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 830.691 891.029 93 

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

431 
500.099 616.540 81 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 483.684 579.516 83 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0   

del 7103 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 
premoženja 

434 
16.415 37.024   

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

435 
0 0   

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

  II. SKUPAJ ODHODKI  (438+481) 437 16.590.653 15.494.517 107 

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

438 
16.158.216 14.940.001 108 

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

439 
9.403.477 8.896.820 106 

del 4000 Plače in dodatki 440 8.371.058 7.958.813 105 

del 4001 Regres za letni dopust 441 200.392 162.732 123 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 516.434 467.367 110 
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del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 243.706 260.261 94 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 8.192 8.632 95 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0   

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 63.695 39.015 163 

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

447 
1.466.289 1.357.887 108 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 778.738 733.619 106 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 623.695 590.428 106 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 8.789 8.874 99 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 8.780 8.311 106 

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 

452 
46.287 16.655 278 

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

453 
3.335.067 3.119.510 107 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  454 1.230.271 1.231.124 100 

del 4021 Posebni material in storitve 455 13.848 12.385 112 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 258.817 261.251 99 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 70.768 55.164 128 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 483.166 357.409 135 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 231.732 373.294 62 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  460 191.341 185.742 103 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 15.467 0   

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0   

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 839.657 643.141 131 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0   

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0   

410 F. Subvencije 466 0 0   

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 1.500 2.012 75 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0   

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0   

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

470 
1.951.883 1.563.772 125 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0   

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 48.655 63.579   

4202 Nakup opreme 473 372.325 214.631 173 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0   

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 1.529.619 1.282.057 119 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0   

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0   

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 1.284 3.505   

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

479 
0 0   

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0   

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

481 
432.437 554.516 78 

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

482 
286.270 368.876 78 

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

483 
44.638 56.300 79 

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

484 
101.529 129.340 78 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) 485 336.862 0   

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 486 0 7.806   
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov v evrih brez centov 
 
 

ČLENITEV 
KONTOV 

NAZIV KONTA 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 

Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) 550 0 0 

500 
Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 

551 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569) 560 0 0 

550 
Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 

561 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560) 570 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) 571 0 0 

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

572 336.862 0 

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

573 0 7.044 
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Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov v evrih brez centov 
 
 

ČLENITEV 
KONTOV 

NAZIV KONTA 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 

Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 

500 0 762 

7500 
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov 

501 0 762 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

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

503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 
V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 

512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

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

515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem  517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512) 524 0 762 

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500) 525 0 0 
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Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v evrih brez centov 
 
 

NAZIV 
Oznaka 
za AOP 

 Z N E S E K 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanj. 
nabavne 
vrednosti 

Zmanj. 
popravka 
vrednosti 

Amor-
tizacija 

 
Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

 
Prevredno-

tenje 
zaradi 

okrepitve  

Prevredn-
otenje 
zaradi 

oslabitve 

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

11 12 

 I. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
upravljanju 
(701+702+703+704+705+706+707) 

700 13.190.601 5.897.130 2.077.204 0 103.210 64.619 520.453 8.811.631     

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 35.057 0 722 0 35.057 0 0 722     

B. Dolgoročne premoženjske 
pravice 

702 150.955 141.993 1.514 0 1.514 1.514 4.743 5.733     

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

D. Zemljišča 704 280.114 0 0 0 0 0 0 280.114     

E. Zgradbe 705 7.456.434 1.328.125 1.590.446 0 0 0 175.913 7.542.842     

F. Oprema 706 5.268.041 4.427.012 453.087 0 66.639 63.105 308.362 982.220     

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

707 0 0 31.435 0 0 0 31.435 0     

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

708 0 0 0 0 0 0 0 0     

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

B. Dolgoročne premoženjske 
pravice 

710 0 0 0 0 0 0 0 0     

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0     

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0     

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0     

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0     

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

715 0 0 0 0 0 0 0 0     

III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+723) 

716 0 0 0 0 0 0 0 0     

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

B. Dolgoročne premoženjske 
pravice 

718 0 0 0 0 0 0 0 0     

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

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0     

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

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

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

723 0 0 0 0 0 0 0 0     

 
 
 
 
 
 



56 

 

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb v evrih brez centov 
 
 

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL 
Oznaka 
za AOP 

 Z N E S E K 

Znesek 
naložb 

in 
danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popr. 

naložb 
in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 

naložb in 
danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
naložb 

in danih 
posojil 
(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(31.12.) 

Knjigov. 
vrednost 

naložb 
in danih 
posojil 
(31.12.) 

Znesek 
odpisanih 
naložb in 

danih 
posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 (3+5-

7) 
10 (4+6-

8) 
11 (9-

10) 
12 

 I. Dolgoročne finančne naložbe 
(801+806+813+814) 

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 A. Naložbe v delnice 
(802+803+804+805) 

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v delnice v finančne 
institucije 

803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 B. Naložbe v deleže 
(807+808+809+810+811+812) 

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v deleže v finančne 
institucije 

808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki 
imajo obliko d.d. 

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki 
imajo obliko d.o.o. 

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Naložbe v plemenite kovine, drage 
kamne, umetniška dela in podobno 

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne kapitalske 
naložbe 
(815+816+817+818) 

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Namensko premoženje, preneseno 
javnim skladom 

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v last drugim 
pravnim osebam javnega prava, ki 
imajo premoženje v svoji lasti 

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
doma 

817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
v tujini 

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 
(820+829+832+835) 

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827+828) 

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dana posojila 
posameznikom 

821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Dolgoročno dana posojila javnim 
skladom 

822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim 
podjetjem 

823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila finančnim 
institucijam 

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila privatnim 
podjetjem 

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila drugim 
ravnem države 

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila državnemu 
proračunu 

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Druga dolgoročno dana posojila v 
tujino 

828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Dolgoročno dani depoziti (833+834) 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim 
bankam 

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Skupaj (800+819)  836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3 POJASNILA POSAMEZNIH POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH   

3.1 Postavke 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun,  proračunske  
uporabnike in druge osebe javnega prava 

 
 Dolgoročne rezervacije 

 
Leta 2017 nismo oblikovali dodatnih dolgoročnih rezervacij iz naslova kočljivih pogodb oziroma pokrivanja 
stroškov lastne udeležbe na projektih ali morebitnih nerealiziranih vračunanih prihodkov na mednarodnih 
projektih. 
 

 Pojasnilo o ugotovljenem presežku prihodkov nad odhodki 
 
Poslovno leto 2017 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 297.160 evrov z upoštevanjem 
davka od dohodka pravnih oseb, ki je evidentiran v Bilanci stanja na postavki AOP 058. Razporedili ga bomo za 
investicije in razvoj dejavnosti. Akumuliranih presežkov v Bilanci stanja ne izkazujemo, ker so bili v preteklih 
obdobjih razporejeni za investicije. 
 
V letu 2017 smo iz naslova razporejenih presežkov preteklih let nabavili opremo v vrednosti 106.272 evrov. 
 

 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta in pojasnilo o vzrokih neplačila 
 
Odprte terjatve iz preteklega leta sestavljajo terjatve do Agencije za raziskovalno dejavnost RS ter terjatve do 
financerjev evropskih in mednarodnih projektov, ki zapadejo v plačilo v letu 2018. Odprte terjatve v višini 
75.567,51 evra, ki so zapadle in niso bile plačane v letu 2017, predstavljajo 0,01 % vseh odprtih terjatev in 
izhajajo pretežno iz terjatev do fizičnih oseb, ki jih redno opominjamo o neplačilih. Drug način izterjave zaradi 
nizkih vrednosti odprtih računov ne bi bil ekonomsko upravičen. 
 

 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta in pojasnilo o vzrokih neplačila 
 
Neplačanih poslovnih obveznosti iz preteklega leta nimamo, ker vse svoje obveznosti poravnavamo v 
dogovorjenih rokih. 
 

 Viri sredstev, porabljenih za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna 
sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) 

 
V letu 2017 smo v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva investirali 2.080.261 evrov. Od tega smo 
za investicijo v Raziskovalno postajo Barje namenili 1.554.916 ter za nakup opreme 489.816 evrov. Vir za 
vlaganja so obračunana amortizacija, namenska sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 
1.554.916 evrov ter presežek prihodkov nad odhodki preteklih let, razporejen za ta namen. 
 

 Naložbe prostih denarnih sredstev 
 
Na dan 31. 12. 2017 znašajo vezana sredstva pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države 
5.300.000,00 evra. Vezana sredstva predstavljajo trenutno prosta likvidna sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova 
financiranja in predfinanciranja projektov EU in so namenjena plačilu tekočih obveznosti za stroške na teh 
projektih. Trenutno prosta likvidna sredstva uporabljamo tudi za premostitev izpada prilivov s strani financerjev 
v prvih mesecih poslovnega leta, ko še niso sklenjene vse pogodbe o financiranju naše dejavnosti za tekoče leto 
in o financiranju izdatkov izvajanja mednarodnih projektov, za katere prejmemo finančna sredstva šele po 
njihovem zaključku. 
 

 Razlogi za pomembnejše spremembe dolgoročnih (stalnih) sredstev 
 
Med dolgoročnimi sredstvi se je povečala vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in sicer vrednost 
nepremičnin za 1.414.533 evrov in vrednost opreme za 141.191 evrov. Znižala se je dolgoročna terjatev do 



58 

 

Mestne občine Nova Gorica, ki se zaradi vloženih sredstev v najete prostore poračunava z mesečnimi 
najemninami. 
 

 Izvenbilančna evidenca 
 
V izvenbilančni evidenci so evidentirane dane in prejete bančne garancije in menice za zavarovanje pogodbenih 
obveznosti iz naslova sklenjenih pogodb ter zaloga knjig, ki jih ima knjigarna Azil v komisijski prodaji. 
Izvenbilančno vodimo tudi materialno evidenco srebrnih in zlatih znakov ZRC SAZU, ki so namenjeni bodočim 
nagrajencem ZRC SAZU. 
 

 Pojasnilo o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti 

 
Vsa oprema se uporablja, dokler tehnološko ne zastara oziroma dokler se ne okvari tako, da popravilo ni več 

smiselno, ne glede na to, ali je že v celoti odpisana. Vrednost dokončno odpisanih in izločenih opredmetenih in 

neopredmetenih osnovnih sredstev po sedanji vrednosti znaša 5.395,78 evra. Trije primeri velike opreme, ki je 

že v celoti odpisana in se še uporablja, so: Mikroskop iz leta 2015, računalniški server sistem Alpha iz leta 1996, 

oprema za merjenje geoelektrične prevodnosti iz leta 2013 in elektronski merilnik razdalje dtm-a10lg iz leta 

2011. 

3.2 Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja 

 

 Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme 
 
Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme v letu 2017 je 42 %. 
 

 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 9.619,32 evra, evidentirane na kontih skupine 92, so oblikovane 
iz naslova prejetih namenskih sredstev evropskih financerjev za pokrivanje stroškov amortizacije raziskovalne 
opreme, ki je bila kupljena izključno za potrebe izvajanja evropskih projektov. Dolgoročne pasivne razmejitve se 
letno zmanjšujejo za vrednost obračunane amortizacije teh osnovnih sredstev. 
 

 Pasivne časovne razmejitve po namenih in vrednostih 
 

Kratkoročno odloženi prihodki 
 

Na kontih pasivnih časovnih razmejitev smo evidentirali del prihodkov (v spodnji preglednici), ki jih zaradi 
trajanja opravljanja raziskovalnih storitev nismo mogli priznati kot prihodek, saj raziskovalne storitve pri 
nedokončanih programih, projektih in usposabljanju mladih raziskovalcev še niso v celoti opravljene in stroški 
še niso nastali. 

 

291001 KRATK.ODL.PRIH. – ARRS – PROGRAMI 1.712.870,65 

291003 KRATK.ODL.PRIH. – ARRS – PROJEKTI 541.270,44 

291004 KRATK.ODL.PRIH. – ARRS – CRP 7.986,47 

291005 KRATK.ODL.PRIH. – ARRS – INFRASTRUKTURA 620.848,85 

291006 KRATK.ODL.PRIH. – ARRS – MR 116.809,58 

  SKUPAJ 2.999.785,99 
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Razmejeni vnaprej plačani prihodki za evropske projekte 

 
Na kontih pasivnih časovnih razmejitev smo razmejili prihodke, ki smo jih prejeli iz naslova predfinanciranja 
mednarodnih projektov in drugih projektov. V prihodke jih bomo prenašali v prihodnjem obdobju, skladno z 
nastalimi stroški. Njihovo sestavo in strukturo prikazuje naslednja preglednica. 
 
 

29109 MIZŠ_LE Z DRUGIMI SMO 30.375,00 

29125 EU-ARCHEOLOLANDSCAPES 2.583,30 

29127 EU – NEREIDS 40.769,17 

29131 EU – EAGLE 3.423,71 

29133 EU--MUSMIG 45.756,05 

29136 EU-GARCIA 34.423,38 

29139 EU-CITY-SONIC ECULOGY 5.251,07 

29141 EU-MOMOWO 26.028,13 

29142 EU-POSTING 83.882,10 

29144 EU-ELTER 7.548,79 

29145 EU-EPOS 11.689,62 

29146 EU-ZBORZBIRK 4.212,65 

29147 EU-OUTSIDE IN 7.793,28 

29148 EU-PREDIS 10.236,59 

29149 EU-TRANSCULTAA 46.346,08 

29151 EU-PEOPLE 2.460,00 

29152 EU-TRANSMAKING 29.046,40 

29153 EU-ADVANCE_ELTER 6.468,75 

29154 EU-JUCIVOL 9.542,07 

29155 EU-SCHOLA 150,91 

29156 EU-HEPNESS 17.160,00 

29157 EU-ESMERALDA 5.000,00 

29158 EU-FRANČEK 100.000,00 

29159 EU-EDUCOPERA 2.047,00 

29160 MZZ-OMRA 29.406,29 

29161 EU-BALKAN KALEIDOSKOP 1.290,40 

 
SKUPAJ 562.890,74 

 
 
Vračunani stroški za leto 2017 
 

Na kontih pasivnih časovnih razmejitev smo vračunali stroške, ki se nanašajo na leto 2017 in za katere še nismo 
prejeli računov. 
 

 Aktivne časovne razmejitve 
 

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev smo razmejili vnaprej plačane stroške, ki se nanašajo na leto 2018 iz 
naslova usposabljanja mladih raziskovalcev in jih bo ARRS jih bo ARRS pokrila v letu 2018, ter druge vnaprej 
plačane materialne stroške. Na kontih aktivnih časovnih razmejitev smo vračunali prihodke iz naslova 
nezaračunanih prihodkov za mednarodne projekte višini 1.115.630,92 evra, ki jih bodo financerji na naš račun 
nakazali v letu 2018. 
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 Kazalci Bilance stanja 
 

Kazalci Vrednost 

Stopnja odpisanosti celotnih osnovnih sredstev 0,42 

   od tega – stopnja odpisanosti celotne opreme 0,83 

Delež nepremičnin v sredstvih 0,46 

Delež opreme v sredstvih 0,06 

Delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih 0,69 

 
 

4 POJASNILA K POSAMEZNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  

 

4.1 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 
 Prihodki 

 
Celotni prihodki znašajo 15.482.095 evrov. Celotni prihodki na zaposlenega znašajo 50.267 evrov, kar je za 
5,2 % več kot leta 2016. 
 
Sestavo prihodkov in primerjavo z načrtovanimi vrednostmi prihodkov prikazuje spodnja preglednica. Grafično 
strukturo prihodkov prikazuje graf v nadaljevanju. 
 
Primerjava načrtovanih in realiziranih prihodkov po namenih 
 

  Prihodki glede na namen 
Načrtovano 

2017 
Realizirano 

2017 
Indeks 2017 
real./načrt.  

1 Infrastrukturni program 1.154.700 860.856 75 

2. Raziskovalni programi  4.571.049 4.342.945 95 

3 Raziskovalni projekti 2.598.889 2.764.060 106 

4 Program NKD SAZU 721.955 721.955 100 

5 CRP 31.771 110.445 348 

6 Mladi raziskovalci  618.255 567.446 92 

7 Ustanoviteljske obveznosti in dodatki po KP 3.369.050 3.369.050 100 

8 Znanstveni tisk  144.330 142.332 99 

9 Tuja znanstvena literatura in baze podatkov 43.666 43.666 100 

10 Osrednji specializirani informacijski centri 44.512 44.509 100 

11 Sofinanciranje mednarodnih projektov 1.280.725 1.310.223 102 

12 Ostalo 584.317 716.218 123 

  Skupaj 15.163.220 14.993.706 99 

          

13 
Trg (vključno s povečanjem zalog proizvodov 
in nedokončane proizvodnje) 372.000 488.389 131 

          

14 SKUPAJ PRIHODKI 15.535.220 15.482.095 100 
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Struktura prihodkov leta 2017 
 

 
 
 

 Odhodki 
 
Celotni odhodki znašajo 15.182.521 evrov. 
 

 Sestava odhodkov 
 
o Sredstva za plače: 9.062.666 evrov bruto. 
o Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela: 227.882 evrov bruto. 
o Sredstva za delovno uspešnost ter iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu: 65.689,27 evra 

bruto. 
o Povečanje plač zaradi vpliva napredovanj na delovnem mestu: 45.278 evrov bruto. 
o Sredstva za regres za letni dopust: 207.070 evrov. 
o Dodatek za delovno dobo zaposlenih: 433.288 evrov 
o Sredstva, izplačana za jubilejne nagrade: 7.930 evrov. 
o Sredstva za odpravnine ob upokojitvi: 61.789 evrov, odpravnine ob prenehanju zaposlitve za 

določen čas: 3.720 evrov; odpravnin ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov nismo 
izplačevali. 

o Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 49.225 evrov. 
o Sredstva za regresirano prehrano zaposlenih: 226.815 evrov. 
o Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela: 198.277 evrov. 
o Delež stroškov dela v celotnih odhodkih: 74 % po obračunskem načelu. 
o Odstotek povečanja drugih izdatkov zaposlenim glede na leto 2016: 17 %. 
o Odstotek povečanja izdatkov za blago in storitve glede na leto 2016: 7 %. 

o Višina sredstev za sejnine in povračila stroškov članom Upravnega odbora: 4.227 evrov. 
o Amortizacija od neopredmetenih osnovnih sredstev: 180.656 evrov 
o Amortizacija od opredmetenih osnovnih sredstev: 339.796 evrov 
o Amortizacija po vrstah dejavnosti: javna služba 409.595 evrov, trg 9.478 evrov. 
o Celotni prihodki na zaposlenega (AOP 870/AOP 894): 50.267 evrov. 
o Celotni odhodki na zaposlenega(AOP 887/AOP 894): 49.294 evrov. 
o Povprečni stroški dela na zaposlenega (AOP 875/AOP 894): 36.682 evrov. 

o V letu 2017 je bil sprejet sanacijski ukrep na Glasbenonarodopisnem inštitutu. Izvedena je bila 
reorganizacija, zmanjšan je bil obseg zaposlitve nekaterim zaposlenim, zaradi česar so bili 
realizirani prihranki iz naslova stroškov dela v višini 47.932 evrov. Inštitut je med letom uspel 
pridobiti dodatna sredstva in projekte, zato so bili prihodki višji za 120.396 evrov. Do konca leta je 

inštitut uspel poslovati pozitivno in v letu 2018 so sanacijski ukrepi odpravljeni. 
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Sestavo prihodkov in primerjavo z načrtovanimi vrednostmi prihodkov prikazuje spodnja preglednica. Grafično 
strukturo prihodkov prikazuje graf v nadaljevanju. 
 
 
Primerjava načrtovanih in realiziranih odhodkov 
 

Odhodki Načrtovano 2017 Realizirano 2017 Indeks 2017 
real./načrt.  

        

Stroški materiala 460.000 462.084 100 

Stroški storitev 2.820.000 2.880.629 102 

Stroški bruto plač 9.493.437 9.006.068 95 

Stroški prispevkov za socialno varnost 1.528.443 1.531.823 100 

Drugi stroški dela 761.240 760.122 100 

Nabavna vrednost prodanega blaga 15.600 22.967 147 

Amortizacija 395.000 419.073 106 

Ostali drugi stroški 61.500 99.754 162 

        

SKUPAJ ODHODKI 15.535.220 15.182.521 98 

 
 
Graf: Primerjava realiziranih in načrtovanih odhodkov v letu 2017 
 

 
 
 

 Primerjava realiziranih odhodkov tekočega leta s predhodnim letom 
 
Celotni odhodki so v primerjavi s preteklim letom višji za 6 %, kar je v veliki meri posledica rasti stroškov dela za 
5 %. 
 
Podrobnejša analiza stroškov kaže na povečanje stroškov najemnin in licenčnin, ki so višji zaradi plačila 
Microsoftove licenčnine. V prihodnjem letu pričakujemo nižje stroške najemnin, ker smo prekinili najemno 
pogodbo za skladiščne prostore na Šmartinski cesti. Višji so tudi stroški porabljenega materiala ter tiskarskih in 
drugih stroškov, nastalih pri izdajah znanstvenih publikacij, namenjenih promociji raziskovalnih rezultatov. Višji 
so stroški službenih potovanj, ker se njihov obseg povečuje zaradi večjega obsega terenskega dela, sodelovanja 
na konferencah, simpozijih ter strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih. Glede na večje število 
sej Upravnega odbora v letu 2017so višji tudi stroški sejnin. 
 
Znatno nižji so stroški pošte in telefona, kar je pretežno rezultat nižjih cen tako fiksne kot mobilne telefonije, ki 
nam jih je uspelo doseči z javnim razpisom in iskanjem najugodnejšega ponudnika. Prihranek je tudi pri stroških 
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energije, kar je posledica tako znižanja cen energentov na trgu kot izvedenega javnega javnih naročil. Za pet 
odstotkov so nižji stroški zunanjih sodelavcev, kar pomeni, da smo več dela opravili z lastnimi zaposlenimi. 
 
Stroški plač in prispevkov so za 5 % višji od lanskih, kar je posledica izplačila napredovanj in povečanja število 
zaposlenih. Drugi stroški dela so višji zaradi višjega regresa in višjih premij dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence. 
 
Stroški amortizacije so višji za 7 %. S tem bomo končno obrnili trend padanja stroškov amortizacije, kar bo 
dolgoročno omogočilo sprotno nadomeščanje odpisane opreme. 
 
Primerjavo tekočih podatkov s podatki predhodnega leta prikazuje naslednja preglednica. 
 
Primerjava odhodkov realiziranih v letih 2016 in 2017 
 

Odhodki Realizirano 2016 Realizirano 2017 
Indeks 

2017/2016 

Stroški porabljenega materiala 288.414 311.719 108 

Stroški energije 170.399 150.365 88 

Stroški pošte in telefona 117.772 81.262 69 

Stroški najemnin in licenčnin  119.102 170.664 143 

Tiskarske in ostale storitve 1.761.866 1.818.889 103 

Dnevnice za službena potovanja 91.959 109.068 119 

Ostali stroški službenih potovanj 295.244 385.263 130 

Stroški zunanjih sodelavcev 419.830 397.558 95 

Sejnine upravnega odbora 3.336 4.227 127 

Bruto plače 8.622.189 9.062.666 105 

Prispevki 1.400.063 1.475.225 105 

Drugi stroški dela (prevoz na delo, prehrana, 
regres za letni dopust, jubilejne nagrade, 
odpravnine, dod.pok.zavarovanje) 648.489 760.122 117 

Ostali stroški 11.955 36.418 305 

Amortizacija 391.444 419.073 107 

Skupaj odhodki 14.342.062 15.182.521 106 

 
 

 Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka 
 
Presežek prihodkov na delu javne službe v višini 212.105 evrov je izkazan izključno zaradi izpolnjevanja določila 
8. odstavka 33. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti, financirane iz proračuna Republike Slovenije, ki pravi, »če raziskovalna organizacija pri izvajanju 
programa oziroma projekta uporablja raziskovalno opremo, ki je že v celoti amortizirana in ne more obračunati 
amortizacije, oziroma če znesek sredstev, prejetih od financerja, za pokrivanje stroškov amortizacije presega 
znesek stroškov amortizacije obračunskega obdobja, se za razliko prihodkov iz tega naslova oblikuje presežek 
prihodkov nad odhodki. Presežek iz tega naslova pa se razporedi za investiranje v nakup raziskovalne opreme 
ali sredstva vrne v proračun, skladno z normativnimi akti, ki urejajo razporejanje presežka prihodkov nad 
odhodki.« Skladno z določili uredbe bo izkazani presežek razporejen za investiranje v nakup opreme, potrebne 
za izvajanje raziskovalne dejavnosti. 
Presežek prihodkov na delu tržne dejavnosti znaša 87.469 evrov, oziroma 85.055 evrov po obračunu davka na 
dohodek pravnih oseb. 
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4.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 
Celotni prihodki znašajo 15.482.095 evrov, od tega 14.993.706 evrov na javni službi in 488.389 evrov na trgu. 
Presežek na javni službi znaša 212.105 evrov in 85.055 evrov na trgu. Presežek javne službe bo v celoti 
namenjen za nakup opreme, kot to predpisuje uredba ARRS. 
 
 
Primerjava prihodkov z lanskim letom in struktura prihodkov leta 2017 
 

Prihodki Realizirano 2016 
Realizirano 

2017 
Indeks real. 
2017/2016 

Struktura 2017 
v % 

Javna služba 13.872.513 14.993.706 108 97 

Trg 617.155 488.389 79 3 

Skupaj prihodki 14.489.668 15.482.095 107 100 

 
 
Prihodki na javni službi so za 8 % višji od lanskih, medtem ko so prihodki na trgu nižji od lanskih za 21 %. Nižji 
tržni prihodki so posledica nadaljnjega zmanjševanja možnosti za delovanje ZRC SAZU na trgu, kar glede na to, 
da smo pretežno humanistični inštitut, ni presenečenje. 
 
Kljub temu smo z racionalnim poslovanjem, kljub nižjim prihodkom na trgu, uspeli pokriti stroške v višini 
400.919 evrov, kar prikazuje tudi naslednja preglednica. Presežek prihodkov je višji tako na javni službi kot na 
trgu. 
 
 

  

Leto 2017 Leto 2016 

Indeks JS 
2017/2016 

Indeks trg 
2017/2016 

Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe (JS) 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

Prihodki in 
odhodki za 
izvajanje 

javne službe 
(JS) 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga 
in storitev na 

trgu 

              

CELOTNI PRIHODKI  14.993.706 488.389 13.872.513 617.155 108 79 

CELOTNI ODHODKI 14.781.601 400.920 13.774.876 567.186 107 71 

              

PRESEŽEK PRIHODKOV 212.105 87.469 97.637 49.969 217 175 

Davek od dohodka pravnih oseb   2.414   1.175   40 

Presežek prihodkov z 
upoštevanjem davka od 
dohodka 

212.105 85.055 97.637 48.794 217 174 

 
 

4.3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku 

 
Celotni prihodki po denarnem toku (prilivi) znašajo 16.927.515 evrov, od tega za javno službo 16.427.416 evrov 
in 500.099 evrov na trgu in so od lanskih višji za 9 %. 
 
Celotni odhodki znašajo 16.590.653 evrov, od tega za javno službo 16.158.216 evrov in 432.437 evrov na trgu. 
Odhodki so višji od lanskih za 7 %. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku znaša 336.862 evrov. 
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Sestava prihodkov po virih v primerjavi s preteklim letom 
 
 

Prihodki po denarnem toku AOP Realizirano 2017 Realizirano 2016 
Indeks real. 
2017/2016  

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
404 

15.225.871 13.901.029 110 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
407 

28.270 14.728 192 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev EU 419 

315.637 46.000 686 

Prejete obresti, donacije in drugo 
422-429 

26.947 17.385 155 

Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij 
430 

830.691 891.029 93 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 
431 

500.099 616.540 81 

 
Skupaj 

  16.927.515 15.486.711 109 

 
 
Prilivi na javni službi so višji od lanskih za 9 %. Največji pozitivni odmik je na postavki Prejeta sredstva iz 
državnega proračuna iz sredstev EU, kjer evidentiramo prilive iz projektov strukturnih skladov, ki jih izvajajo 
posamezna ministrstva. Dodatna sredstva za znanost, ki jih je na osnovi protesta raziskovalne sfere odobrila 
vlada, in dodatna sredstva za program Naravne in kulturne dediščina slovenskega naroda se delno odražajo v 
10-odstotnem povečanju proračunskih sredstev. Višja so tudi sredstva iz občinskih proračunov, ker smo 
pridobili več manjših projektov na različnih občinskih razpisih. Višje od lanskih so bile tudi prejete donacije. 
 
Sestava prihodkov po virih v primerjavi z načrtovanimi prihodki 
 

Prihodki po denarnem toku AOP Načrtovano 2017 Realizirano 2017 
Indeks 2017 
real./načrt.  

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 404 14.999.177 15.225.871 102 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 407 0 28.270  - 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 419 161.402 315.637 196 

Prejete obresti, donacije in drugo 
421 do 

429 
25.579 26.947 105 

Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij 430 814.353 830.691 102 

Prihodi od prodaje blaga in storitev na trgu 431 395.367 500.099 126 

Skupaj   16.395.878 16.927.515 103 

 
Prilivi so višji od načrtovanih izključno zato, ker nimamo vpliva na dinamiko plačevanja prevzetih obveznosti s 
strani proračunskih uporabnikov. Glede na realizacijo je bilo več plačil iz državnega proračuna izvedenih v letu 
2017. 
 
 
Sestava odhodkov v primerjavi z načrtovanimi odhodki 
 

Odhodki po denarnem toku – javna služba 
AOP Načrtovano 2017 Realizirano 2017 Indeks 2017 

real./načrt.  

Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim 439 11.344.442 10.869.766 96 

Izdatki za blago in storitve in drugo 453 3.307.155 3.336.567 101 

Investicijski izdatki 470 2.414.513 1.951.883 81 

Skupaj   17.066.111 16.158.216 95 

 
Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim na javni službi so nižji od načrtovanih, ker ob pripravljanju 
finančnega načrta zaradi dinamike projektnega financiranja iz previdnosti načrtujemo višje stroške dela. Izdatki 
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za blago in storitve so višji od načrtovanih za 1 %. Investicijski izdatki so nižji od načrtovanih, ker je bil del 
investicij prenesen v leto 2018. 
 

Odhodki po denarnem toku – tržna dejavnost 
AOP Načrtovano 2017 Realizirano 2017 Indeks 2017 

real./načrt.  

Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim 482 250.000 330.908 132 

Izdatki za blago in storitve 483 122.000 101.529 83 

Skupaj   372.000 432.437 116 

 
Odhodki za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim na tržni dejavnosti so višji od načrtovanih, medtem ko 
so izdatki za blago in storitve nižji, kar je posledica večje angažiranosti lastnih kadrov in manjšega obsega 
storitev zunanjih sodelavcev. 
 
Sestava odhodkov v primerjavi s preteklim letom 
 

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
AOP 

Realizirano 2017 Realizirano 2016 
Indeks real. 
2017/2016 

          

Pisarniški in splošni material in storitve  454 1.230.271 1.231.124 100 

Posebni material in storitve 455 13.848 12.385 112 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 258.817 261.251 99 

Prevozni stroški in storitve 457 70.768 55.164 128 

Izdatki za službena potovanja 458 483.166 357.409 135 

Tekoče vzdrževanje 459 231.732 373.294 62 

Poslovne najemnine in zakupnine  460 191.341 185.742 103 

Kazni in odškodnine 461 15.467 0   

Davek na izplačane plače 462 0 0   

Drugi operativni odhodki 463 839.657 643.141 131 

SKUPAJ   3.335.067 3.119.510 94 

 
 
Pri izdatkih za blago in storitve beležimo največjo rast na postavki prevoznih stroškov in storitev ter službenih 
potovanj zaradi večjega obsega službenih potovanj, višjih cen pogonskih goriv in posledično višjega stroška 
kilometrine in stroškov selitve gradiv na Raziskovalno postajo Barje. Med posebni material in storitve 
evidentiramo varovalno in zaščitno opremo ter ostale stroške, ki so bili višji za 12 %. Drugi operativni odhodki 
vključujejo stroške promocije znanosti, stroške organizacije konferenc, simpozijev in delovnih srečanj, katerih 
obseg je bil zaradi začetka velikega števila novih projektov večji od preteklega leta. Indeks glede na lanske 
vrednosti dodatno zvišuje računovodska sprememba usmeritve glede evidentiranja stroškov povezanih z 
organizacijo brezplačnih dogodkov, ki jih zdaj vse evidentiramo na istem kontu. 
 
Stroški tekočega vzdrževanja so nižji, ker smo zaradi izvajanja obsežne investicije na Igu v preostalih prostorih 
izvedli le najnujnejša popravila; druga potrebna vzdrževalna dela bodo v večjem obsegu izvedena v letu 2018. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki 
 
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 336.862 evrov. Letos izkazujemo presežek prihodkov, potem ko smo več 
let zapored izkazovali presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku, kar je posledica dodatnih 
proračunskih sredstev, ki smo jih prejeli v letu 2017. 
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Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna RS po denarnem toku 
 

  Prihodki glede na namen Finančni načrt 2017 Realizacija 2017 
Realizacija 

2017/Finančni 
načrt 2017 

a b C d e=d/c*100 

A+B+C 
Prihodki – Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 
404 + AOP 419) 

15.588.992 15.541.508 100 

A. Vir ARRS 12.491.399 12.491.399 100 

B. Vir: MIZŠ 1.791.523 1.791.523 100 

B1. CRP       

B2. 
Sredstva za projekte, financirane iz sredstev 
strukturnih in investicijskih skladov 

      

B3. Investicije in investicijsko vzdrževanje 1.579.313 1.579.313 100 

B4. Ostalo – vir MIZŠ 212.210 212.210 100 

C. 
Vir: drugi viri državnega proračuna (druga 
ministrstva, agencije ipd.) 

1.306.070 1.258.586 96 

 

 

5 DRUGO, POMEMBNO ZA POPOLNEJŠO PREDSTAVITEV POSLOVANJA IN 
PREMOŽENJSKEGA STANJA 

 
a) Zavod je v letu 2017 ustvaril dovolj prihodkov za pokrivanje nastalih odhodkov. 
 
b) Pooblaščena državna revizorka Simona Krese je v letu 2017 izvedla delno notranjo revizijo. Revizija je 

obsegala pregled splošnih aktov zavoda. 
 

c) Sklep o načinu uskladitve knjižnega stanja sredstev, terjatev in obveznosti z dejanskim stanjem: 
 

 Materialne in druge vrednosti, ugotovljene kot popisni primanjkljaj, je treba izbrisati iz knjigovodskih 

evidenc. 

 Materialne vrednosti, ugotovljene kot popisni presežek, je treba v količini in vrednosti iz poročila vpisati v 

evidenco sredstev. 

 Ugotovljeni popisni primanjkljaji in presežki, ki so izkazani v popisnih listih, se knjižijo, kot sledi: zmanjšanje 

sredstev oziroma zalog na ustrezne konte stroškov, odhodkov ali terjatev. 

 Popisni primanjkljaj pri zalogah knjig v Knjigarni Azil in v Založbi ZRC je znašal 34,88 evra. 

 Iz uporabe se odpišejo in izločijo opredmetena osnovna sredstva v višini 68.152,17 evra po nabavni 

vrednosti v evrih in 62.756,39 evra po odpisani vrednosti. Knjigovodska vrednost v višini 5.395,78 evra se 

evidentira v breme popisnih razlik. 

 Vsa odpisana opredmetena osnovna sredstva iz prejšnje alineje se uničijo. 

 Direktor ugotavlja, da je bil popis dobro opravljen. 

 Direktor je potrdil Sklep o načinu uskladitve knjižnega in dejanskega stanja sredstev in obveznosti. 

 

5.1 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

 
V letu 2017 smo akontativno izplačali delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini  
65.689,27 evra. Dovoljeni obseg za leto 2017 je znašal 75.372,33 evra. Neizplačana razlika med dovoljenim in 
izplačanim obsegom znaša 9.683,05 evra in bo skladno z zakonodajo lahko izplačana v letu 2018. Predpisani 
obrazec za izračun prikazuje izračun dovoljenega obsega. 
 
Delovna uspešnost je bila načrtovana v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2017 (stran 57) v obsegu 
0,8 % celotne bruto mase za plače. Dejansko izplačilo predstavlja 0,7 % celotne bruto mase za plače . 
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Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu za leto 2017 
 

Zap.št. NAZIV ZNESEK 

1 Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 85.055,38 

2 Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 65.689,27 

3 
Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
(1+2) 150.744,65 

4 
Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
(zap. 3*0,5) 75.372,33 

5 
Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4-2) 9.683,05 

 
 

5.2 Izračun presežka prihodkov nad odhodki za javne zavode (5. odstavek 77. člena ZIPRS1718) 

 
Skladno z dodatnimi Navodili za letno poročilo MIZŠ št. 0140-68/2016/72 javne agencije in javni zavodi 
izračunavajo presežek po denarnem toku za leto 2017. Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS1718 
zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v 
prihodnjem obdobju in so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za 
investicije. 
 
 

Zap. 
št.   Leto 2017 Leto 2016 

1 R7 – prihodki 16.927.515 15.486.711 

2 R4 – odhodki 16.590.653 15.494.517 

3 Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku (3=1–2) 336.862 –7.806 

        

  Podatki iz Bilance stanja na dan 31. 12.2017     

        

4 Razred 2  5.286.098 4.635.752 

5 Razred 9 2.796.795 2.567.790 

6 Skupaj 8.082.893 7.203.542 

        

7 Presežek prihodkov nad odhodki po ZIPRS1718 (7=3–6) –7.746.031 –7.211.348 

 
 
V letu 2017 je bil izkazan presežek prihodkov nad odhodku po denarnem toku v višini 336.862 evrov. Po 
zmanjšanju presežka za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za 
financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za 
neporabljena sredstva za investicije, izkazujemo negativni znesek oziroma dejansko presežek odhodkov nad 
prihodki, zato ga na kontih skupine 985, ki so namenjeni vodenju presežek po ZIPRS1718, ne evidentiramo. 
 

5.3 Drugo 

 Popis izplačil na podlagi sodnih ali drugih odločb ter izvensodnih poravnav ter vir sredstev iz katerega 
so bile obveznosti poravnane 

 
V letu 2017 je bil na podlagi sodne poravnave izplačan avtorski honorar z zakonskimi zamudnimi obrestmi in 
stroški postopka v skupni višini 10.004,35. Vir sredstev so bile ustanoviteljske obveznosti. 
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