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I

POSLOVNO POROČILO
1 VIZIJA IN POSLANSTVO

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je javni raziskovalni
zavod, sestavljen iz 18 raziskovalnih inštitutov in treh regionalnih raziskovalnih postaj (Nova Gorica, Maribor,
Petanjci).
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.
Glavno poslanstvo zavoda je:




temeljno raziskovalno delo,
objavljanje in aplikacija pridobljenih rezultatov ter
prenos znanja in vzgoja vrhunskih mladih doktorjev znanosti.

Zapisali smo se odgovornemu in kritičnemu raziskovalnemu delu na posameznih znanstvenih področjih
(zgodovini, umetnostni zgodovini, arheologiji, muzikologiji, izseljenstvu in migracijah, slovenskem jeziku,
književnosti, narodopisju, glasbenem narodopisju, kulturni zgodovini, antropologiji, krasoslovju, geografiji,
paleontologiji, biologiji, prostorskih vedah, družbeni medicini, filozofiji in spominskih študijah) in njihovemu
interdisciplinarnemu povezovanju.
Sistematično zbiranje, urejanje in ustrezna hramba gradiva omogočajo nastanek kakovostnih, inovativnih in
odmevnih rezultatov, spoznanj in dosežkov ter njihov prenos v izobraževalne programe.
Z uporabnimi znanji in dosežki bogatimo družbo in podpiramo delo gospodarskih družb, z raziskovanjem, s
širjenjem vednosti in razumevanjem kulturnih praks, razvoja jezika, umetnostne dediščine in naravnih pojavov
pa odločilno pripomoremo k varovanju naše naravne in kulturne dediščine.
Naša vizija je še naprej graditi in krepiti nacionalno in mednarodno prepoznavnost. To nam bo uspelo z
raziskovalno in upravljavsko odličnostjo, sodelovanjem s sorodnimi domačimi in tujimi ustanovami ter z
izkoriščanjem našega interdisciplinarnega in multidisiciplinarnega značaja. Zato smo se odločili 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.
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2 KRATKA PREDSTAVITEV ZRC SAZU IN POUDARKI ZA LETO 2015

2.1 Direktorjevo poročilo
Zadnji in doslej najbolj natančen izračun kaže, da sta zadnji dve Vladi RS sredstva za raziskovalno delo v zadnjih
treh letih v Sloveniji samovoljno zmanjšali za 25,7 %. Takšnega zmanjšanja ni bila deležna nobena druga
dejavnost. Glede na to ne preseneča podatek, da so povprečne plače v raziskovalni sferi na predzadnjem mestu
lestvice vseh dejavnosti. Na ZRC SAZU sicer opažamo nekoliko manjši upad sredstev, vendar je to slaba tolažba.
Nenazadnje tudi zato, ker so prvi rezultati prijav na razpis Obzorje 2020 pokazali, da zmanjšanja sredstev v
okviru proračuna RS v kratkem ne bo mogoče nadomestiti s sredstvu EU. Odstotek uspešnosti na razpisih, ki
zadevajo večino dejavnosti ZRC SAZU, so bili manjši od 2 %. To nas ne odvezuje od prihodnjih prijav, zahteva pa
tehten razmislek o načinu prijavljanja oz. združevanju raziskovalnih skupin v okviru zavoda.
Nič dobrega ne napovedujejo zamujeni razpisi za sredstva kohezijske politike, skrb zbujajoča pa je tudi
usmeritev dokumenta Strategija pametne specializacije, v katerem raziskovanje na področjih, ki jih pokrivamo,
predstavlja enega najkrajših odstavkov v celem dokumentu. Kronične zamude in zamiki napovedanih razpisov
(zadnjega predstavlja prestavitev datuma razpisa ARRS) vnašajo negotovost; podobno velja za spremembe
aktov v zadnjem trenutku in brez vključevanja zainteresirane javnosti (primer Pravilnik o postopkih
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti), kar seje med raziskovalce še
dodaten nemir.
Zagotavljanje minimalnih finančnih razmer za delo tako iz leta v leto zahteva bistveno več energije. Tudi zato
smo se priključili pobudi KOsRIS, ki od Vlade in Državnega zbora RS terja občutnejši dvig sredstev za
raziskovanje, stabilnejši način financiranja, ki je tesno povezan z debirokratizacijo postopkov za pridobivanja
projektov in poročanje o raziskovalnih rezultatih ter novi zakon o raziskovalni dejavnosti.
Ne glede na vznemirljive razmere podobno kot v poročilih za zadnjih pet let ugotavljamo, da raziskovalke in
raziskovalci ZRC SAZU glede na raziskovalne rezultate v večini panog še vedno sodijo med najboljše v Sloveniji.
Tudi v teh negotovih razmerah še naprej širimo mednarodno sodelovanje in se uveljavljamo na vseh stopnjah
visokošolskega izobraževanja. Na dodiplomski kot gostujoči predavatelji in nosilci predmetov, na doktorski
stopnji pa tudi v okviru nedavno ustanovljene Podiplomske šole ZRC SAZU.
Kljub temu da so že drugo leto zapored morali zmanjšati izdajateljski program, smo lahko z delom Založbe ZRC
še vedno zelo zadovoljni. V časih, ko tudi v znanosti srečujemo vse več izdaj dvomljive vrednosti, recenzentski
sistem Založbe ZRC vzdržuje visoke standarde.
Ker ministrstvo še vedno ni dovzetno za naše predloge (tj. Predlog zakona o raziskovalni in inovacijski
dejavnosti, poziv Nacionalnega sveta za humanistiko pri ARRS) za spremembo načina organiziranja in
financiranja, smo bili med pobudniki nedavne akcije brezprihodnosti.si? in smo tako tudi na ta način opozorili
na nevzdržne razmere v raziskovalni sferi.

2.2 Kratka predstavitev ZRC SAZU
Matična številka: 5105498
Davčna številka: SI38048183
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju 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 nacionalnega
raziskovalnega programa 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. 11. 1981. S 37. členom Zakona o SAZU je ZRC SAZU
dobil pravice in dolžnosti javnega raziskovalnega zavoda.
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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 del sredstev za svoje delovanje pridobimo na trgu in iz 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. 1. 2008 določila glavno dejavnost, ki je vpisana v
Poslovni register Slovenije:

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike;
kot podrazred ostalih dejavnosti smo 22. 2. 2008 vpisali še:
 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije.
Organiziranost ZRC SAZU
V sklopu ZRC SAZU deluje:
 18 inštitutov,
 Raziskovalna postaja Maribor, Raziskovalna postaja Nova Gorica, Raziskovalna postaja Prekmurje,
Regijska raziskovalna enota Tolmin,
 Založba ZRC,
 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 kulturno zgodovino (IKZ)
9. Inštitut za raziskovanje krasa (IZRK)
10. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (ISJFR)
11. Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (ISIM)
12. Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede (ISLLV)
13. Inštitut za slovensko narodopisje (ISN)
14. Muzikološki inštitut (MI)
15. Paleontološki inštitut Ivana Rakovca (PIIR)
16. Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (UIFS)
17. Zgodovinski inštitut Milka Kosa (ZIMK)
18. Inštitut za kulturne in spominske študije (IKSŠ)

Upravni odbor ZRC SAZU
Člani UO ZRC SAZU so predstavniki ustanoviteljice SAZU, predstavniki zaposlenih na ZRC SAZU in predstavnik iz
vrst uporabnikov:
• štirje člani, ki jih imenuje ustanoviteljica SAZU,
• štirje člani, predstavniki zaposlenih na ZRC SAZU,
• en član iz vrst predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
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UO ZRC SAZU v spodnji sestavi je mandat potekel 18. 11. 2015.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dr. Radivoj Riha (predsednik),
dr. Petra Svoljšak (podpredsednica),
dr. Lučka Lorber, Univerza v Mariboru
akademik dr. Andrej Kranjc,
Zoran Mezeg, upravni direktor SAZU,
dr. Barbara Murovec,
akademkinja dr. Dragica Turnšek,
dr. Anton Velušček,
akademik dr. Mitja Zupančič.

Novi UO ZRC SAZU se je konstituiral 19. 11. 2015 za mandatno obdobje do 19. 11. 2019.
Člani ustanoviteljice SAZU:
akademik dr. Andrej Kranjc,
akademik dr. Jože Krašovec,
akademikinja dr. Dragica Turnšek,
Zoran Mezeg.
Člani ZRC SAZU:
dr. Radivoj Riha, predsednik,
dr. Drago Perko, namestnik predsednika,
dr. Petra Svoljšak,
dr. Anton Velušček.
Članica iz vrst uporabnikov:
dr. Kaja Širok.

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 4. 4. 2012 za mandatno obdobje štirih let do 4. 4. 2016 v naslednji sestavi:
dr. Aleš Smrekar, predsednik,
dr. Janja Žitnik Serafin, podpredsednica,
dr. Darjenka Mihelič, v pokoju,
dr. Matija Ogrin,
dr. Marjeta Šašel Kos,
dr. Jožica Škofic,
dr. Borut Telban,
dr. Nadja Zupan Hajna,
akademikinja dr. Tatjana Avšič - Županc,
akademik dr. Matija Gogala,
akademik ddddr. Jože Krašovec,
akademik dr. Peter Štih,
dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU, član po položaju.
Direktor ZRC SAZU
Prof. dr. Oto Luthar; mandatno obdobje: od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017
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Namestniki in pomočniki direktorja





Vanda Baloh – namestnica direktorja v Poslovni pisarni; mandatno obdobje: 1. 12. 2015 do 30. 11.
2020; do 30. 11. 2015 pomočnica direktorja za finančno in ekonomsko področje
dr. Mimi Urbanc – namestnica direktorja v Raziskovalni pisarni; mandatno obdobje: 1. 12. 2015 do 30.
11. 2020; do 30. 11. 2015 pomočnica direktorja za področje mednarodnih projektov
mag. Jerneja Fridl – pomočnica direktorja v Raziskovalni pisarni; mandatno obdobje: 1. 12. 2015 do 30.
11. 2020; do 30. 11. 2015 pomočnica direktorja za področje aplikativnih raziskav
Tanja Valte – pomočnica direktorja v Raziskovalni pisarni; mandatno obdobje: 1. 12. 2015 do 30. 11.
2020; do 30. 11. 2015 pomočnica direktorja za upravno in kadrovsko področje

Predstojniki inštitutov in vodja Založbe ZRC




















Biološki inštitut Jovana Hadžija; predstojnik dr. Matjaž Kuntner
Družbenomedicinski inštitut; predstojnica dr. Duška Knežević Hočevar
Filozofski inštitut; predstojnik dr. Radivoj Riha
Geografski inštitut Antona Melika; predstojnik dr. Drago Perko
Glasbenonarodopisni inštitut; predstojnik dr. Drago Kunej od 18. 2. 2015; dr. Marjetka Golež Kaučič do
17. 2. 2015
Inštitut za antropološke in prostorske študije; predstojnik dr. Ivan Šprajc
Inštitut za arheologijo; predstojnik dr. Anton Velušček od 1. 10. 2015; dr. Jana Horvat do 30. 9. 2015
Inštitut za kulturno zgodovino; direktor dr. Oto Luthar
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
Inštitut za kulturne in spominske študije; predstojnica dr. Tanja Petrović
Založba ZRC; vodja mag. Aleš Pogačnik

Vodje raziskovalnih postaj ZRC SAZU – koordinator delovnih aktivnosti



Raziskovalna postaja Maribor, Raziskovalna postaja Petanjci; vodja dr. Maja Godina Golija
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.
Mednarodni svetovalni odbor
ZRC SAZU je prva slovenska raziskovalna in izobraževalna ustanova, ki je v svoje delovanje vključila Mednarodni
svetovalni odbor, ki je bil uradno ustanovljen 14. aprila 2011 in je deloval do oktobra 2015. Odbor je na svojih
rednih dvoletnih srečanjih, razpravljal o inovativnosti raziskovalnega dela na ZRC SAZU.
Sestavljali so ga:

dr. Dragana Avramov (Population and Social Policy Consultants (PSPC), Brussels),

prof. dr. Vladimir Biti (Institut für Slawistik, Wien),

dr. Marc Desmet (Université Jean Monnet, Saint-Etienne),




akademik Ivan Gušić (Razred za prirodne znanosti HAZU, Zagreb),
dr. Marc L. Greenberg (The University of Kansas, Dep. Slavic Languages, Lawrence).
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2.3 Poudarki za leto 2015



Število raziskovalnih projektov

ZRC SAZU nosilec
ZRC SAZU sodelujoči
Podaljšani projekti
Skupaj



Realizirano 2015
27
17
34
78

Indeks real./načrt
100
100
100
100

Št. programov
17
1
18

Indeks real./načrt
100
100
100

Število raziskovalnih programov

ZRC SAZU nosilec
ZRC SAZU sodelujoči
Skupaj



Načrtovano 2015
27
17
34
78

Načrtovano 2015
17
1
18

Najpomembnejši nakupi raziskovalne opreme (v EUR)

Vrstični elektronski mikroskop

258.848

Računalniška oprema

104.362

Oprema za fotografiranje in projeciranje


1.
2.
3.

4.
5.

2.
3.

2.

6

Trije najpomembnejši dogodki

Mednarodna okrogla miza: Challenges Concerning Posting of Workers / Pravice napotenih delavcev: izzivi in
rešitve, Atrij ZRC, 4. 11.
Tretji mednarodni simpozij Mreže za aplikativno antropologijo EASA: Why the world need anthropologists?
Burning issues of our hot planet, Festivalna dvorana, 27. 11.
Mednarodna poletna šola: Samostani in umetnost. Pomen naročnikov za gradnjo in opremo štajerskih
samostanov/ Kloster und Kunst/ Die Bedeutung der Auftraggeber für den Bau und die Ausstattung
steirischer Klöster. Gradec & Ptuj, 14.–18. 9.


1.

Do pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti

Vzpostavitev spletne aplikacije Slovenska historična topografija z vsemi toponimi v historični deželi
Kranjski, ki se pojavljajo v zgodovinskih virih do leta 1500.
Identificirana doslej neznana zgodnja uglasbitev opere Hadrijan v Siriji skladatelja Andree Bernasconija (v
okviru projekta HERA MusMig).
Vzpostavitev spletišča Prostor slovenske literarne kulture, ki z GIS-i prikazuje razvoj medsebojnih vplivov
med geografskim prostorom, večinsko poseljenim s Slovenci, in slovensko književnostjo v obdobju 1780–
1940.
Podelitev nacionalnega patenta za določanje koordinat kontrolnih točk na satelitskih posnetkih (patent : SI
24586, Urad RS za intelektualno lastnino).
Vzpostavitev multidisciplinarne izobraževalne platforme POND v podporo zdravstvenemu osebju
Prepoznava in obravnavi nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti.


1.

56.835

Pet najpomembnejših znanstvenih objav

Boris Golec: Valvasorji: med vzponom, Slavo in zatonom. Thesaurus memoriae, Dissertationes, 11. Založba
ZRC, Ljubljana, 514 strani.
Martin Knez, Metka Petrič, Tadej Slabe, Stanka Šebela (uredniki) 2015: The Beka-Ocizla Cave System,
Karstological Railway Planning in Slovenia. Cave and Karst Systems of the world. Springer, Heidelberg, 102
strani

3.

4.
5.

Matej Lipar, Mateja Ferk 2015: Karst pocket valleys and their implications on Pliocene-Quaternary
hydrology and climate : examples from the Nullarbor Plain, southern Australia. Earth-Science Reviews 150,
strani 1–13.
Tomaž Mastnak: Hobbes in Kiel, 1938: from Ferdinand Tönnies to Carl Schmitt. History of European ideas,
2015, letnik. 41, št. 7, Routledge, London.
Tanja Petrović: Serbia in the Mirror: Parodying Political and Media Discourses. Slavic Review vol. 74, no. 2,
str. 288–310.


Število projektov, financiranih iz Okvirnega programa (OP) oziroma Obzorja 2020 Evropske unije, in
višina sredstev v evrih

Iz OP EU smo izvajali 10 projektov: 3 iz podprograma Sodelovanje, 3 iz podprograma Zmogljivosti, 2 iz
podprograma Znanost za družbo in po 1 iz programa HERA in ICT. Realizirani prihodki znašajo 381.130,00 evrov.


Število projektov, financiranih iz drugih mednarodnih virov, in višina sredstev v evrih

Poleg desetih zgoraj omenjenih smo izvajali še 17 projektov iz različnih programov: 7 iz programov Evropskega
teritorialnega sodelovanja, 2 iz programa COST, 2 iz programa Kultura oz. Ustvarjalna Evropa, 3 iz Norveškega
finančnega mehanizma in mehanizma EGS in 4 iz drugih programov. Ustvarjeni prihodki znašajo 735.000,00
evrov.


Osnovni finančni podatki

Celotni prihodki in odhodki za leto 2015 ter poslovni rezultat leta 2015 (presežek prihodkov nad odhodki AOP
888 ali presežek odhodkov nad prihodki AOP 890)
AOP

vrednost v EUR

Celotni prihodki

870

13.650.427

Celotni odhodki

887

13.331.342

Presežek prihodkov nad odhodki

888

319.085

Delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti znaša 4,9 % celotnih prihodkov, od tega znaša delež prihodkov,
pridobljenih v sodelovanju z gospodarstvom, 0,9 %.


Osnovni kadrovski podatki

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015
Na dan 31. 12. 2015 je bilo na ZRC SAZU zaposlenih 329 sodelavcev oz. 14 več kot pred letom dni. Število
zaposlenih se je zvišalo za 4,44 %. Povečanje števila zaposlenih je največje na delovnih mestih raziskovalcev.
Število raziskovalcev, razdeljeno glede na spol raziskovalcev
31. 12. 2015
Raziskovalci

116

Raziskovalke

135

SKUPAJ

251

Število raziskovalcev, vključenih v pedagoški proces
V pedagoški proces je bil vključen 101 raziskovalec ZRC SAZU.
Število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na ZRC SAZU v obdobju daljšem od šestih
mesecev
Na ZRC SAZU je v letu 2015 gostovalo 170 uveljavljenih znanstvenikov.
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Število mladih raziskovalcev
V letu 2015 se je na ZRC SAZU usposabljalo 36 mladih raziskovalcev.


Realizacija programa dela v odstotku

Program dela je bil izveden 100-%, saj so bili doseženi vsi pomembni cilji.


Drugi poudarki

Sodelovanje v univerzitetnih diplomskih in podiplomskih programih
Krog sodelovanja s slovenskimi in tujimi univerzami se vsako leto širi. Od evropskih, avstralskih, ameriških,
kanadskih in ruskih ustanov se je sodelovanje razširilo na ustanove v podsaharski Afriki, južni Ameriki in na
Daljnem vzhodu. Stiki s tujimi ustanovami se poglabljajo in ustvarjajo vedno novi.
Potrditev dobrega dela na izobraževalnem področju nam je omogočilo pridobitev koncesije za samostojno
podiplomsko šolo, v katero smo iz Univerze v Novi Gorici prenesli podiplomski program »Primerjalni študij idej
in kultur«. Z univerzo, katere soustanovitelji smo bili, ostajamo povezani prek dodiplomskih programov
Slovenistika in Kulturna zgodovina, Mednarodnega študijskega programa »Migracije in medkulturni odnosi«
(angl. European Master in Migration and Intercultural Relations) in doktorskega študijskega programa
Krasoslovje, ki je tudi Krasoslovno študijsko središče Unesca (angl. UNESCO Chair on Karst Education).
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
sodita pod organizacijsko enoto Založba ZRC še knjigarna Azil, specializirana za humanistično in družboslovno
literaturo, in Atrij, javni prostor za promocijo znanstvenoraziskovalnega dela ZRC SAZU, ki se z več prireditvami
tedensko dejavno vključuje v kulturno in družabno življenje mesta.
Po številu publikacij je leto 2015 drugo najproduktivnejše leto ZRC SAZU (za 2011): z letnico 2015 je izšlo
28 številk revij in 75 monografij.
Na portalu Google Books je bilo decembra 2015 vključenih 533, večinoma v celoti dostopnih monografij
Založbe ZRC; samo v letu 2015 so si uporabniki tega portala ogledali več kot 3 milijone strani. Katalog publikacij
na spletišču ZRC se uspešno razvija v repozitorij e-knjig, saj je bilo tam že 252 prosto dostopnih knjig v formatu
pdf. V letu 2015 je Založba ZRC v več trgovin poslala tudi prvih deset knjig v formatu epub (izbrani naslovi zbirke
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede).
S tiskanimi izdajami je Založba ZRC stalno prisotna v slovenski knjigotrški mreži in se kljub vsesplošnemu
padcu prodaje knjig lahko pohvali s podobnimi prodajnimi rezultati kot lani. Poleg dveh prodajnih katalogov v
slovenščini je leta 2015 prvič pripravila tudi katalog v angleščini in z njim prodajno poskušala vstopiti tudi na
mednarodni prostor. Prodajno-promocijsko je sodelovala na 16 sejemskih in drugih prireditvah ter tako
spomladi kot jeseni pripravila uspešno prodajno akcijo naših starejših knjig.
Atrij in Azil sta najpogostejši prizorišči katere od prireditev, ki so povezane s publikacijami ZRC. Teh je bilo
v letu 2015 skupaj 26, praviloma so bile pospremljene z akcijsko prodajo in so se odvijale po vsej Sloveniji. Atrij
je v letu 2015 gostil več kot devetdeset prireditev – od literarnih večerov, predavanj, okroglih miz, novinarskih
konferenc, javnih tribun, razstav, kongresov, koncertov do družabnih srečanj. Med njimi izpostavljamo
tradicionalne prireditve ZRC (6 rednih novinarskih konferenc založbe, Generacije znanosti, Zajuckaj in zapoj,
Stara glasba na Novem trgu in Znanost ne grize), umetniški festival Svetlobna gverila, ciklus filozofskih
predavanj društva Aufhebung, Teden možganov z društvom Sinapsa, literarne večere različnih založb in okrogle
mize Mirovnega inštituta. Velik del prireditvenih aktivnosti v drugi polovici leta se je osredotočal na tematiko
begunske krize; pripravili smo več simpozijev in humanitarni koncert. V primerjav s preteklimi leti se je v letu
2015 število razstav povečalo, saj smo jih pripravili kar osem.
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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)
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);
Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13, 92/14);
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);
Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11, 6/12);
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE) s številnimi izvedbenimi
predpisi;
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10,
104/11).
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Ur. l. RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15).
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009-UPB 13, 13/2010, 59/2010,
85/2010, 107/10, 35/11, 110/2011, 27/2012, 40/2012, 46/2013 ZUJF, 50/2014, 95/2014-ZUPPJS15,
82/2015);
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št.
53/08, 89/08, 94/2010 ZIU, 46/2013, 95/2014);
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/2009);
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu (Uradni list RS, št. 41/2012);
Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost s spremljajočimi aneksi (Uradni list RS, št. 5/1993,
18/1994-ZRPJZ, 50/1994, 45/1996, 40/1997, 51/1998 (73/1998 popr.), 39/1999-ZMPUPR, 106/1999,
107/2000, 64/2001, 84/2001 (85/2001 popr.), 61/2008, 61/2008, 67/2008, 83/2010, 89/2010,
40/2012, 46/2013, 67/2013, 7/2014, 52/2014, 3/2015, 55/2015);
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 86/208/, 109/2008, 73/2011);
Navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 109/10);
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 85/14-ZUJF B, 95/14-ZUJF C);
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št.
101/13, 38/14, 84/14-ZIPRS1415-B, 95/14-ZUJF-C, 95/14M, 14/15);
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS
št. 95/2014);
Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport številka 0140-66/2015/26 z dne 13. 1. 2016.
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3.2 Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika
oziroma področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni cilji delovanja, ki smo jih dosegli v letu 2015, so:













izvajali smo sistematično temeljno raziskovanje na znanstvenih področjih, na katerih delujemo;
uspešno smo se vključevali v mednarodne mreže in v ocenjevanje predložili osem mednarodnih projektnih
predlogov, v katerih je ZRC SAZU vodilni partner;
s sofinanciranjem dveh aplikativnih projektov in ene temeljne raziskave inštitutov ZRC SAZU na področju
programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda smo s Slovensko akademijo znanosti in
umetnosti nadaljevali z načrtovanim dolgoročnim sodelovanjem med obema inštitucijama;
povečanje obstoječega programskega financiranja;
prizadevali smo si za vzpostavitev večinskega institucionalnega financiranja javnega raziskovalnega zavoda;
izvajanje projektov Ciljnega raziskovalnega programa;
s klasičnimi in novodobnimi prijemi smo poskrbeli za učinkovito diseminacijo raziskovalnih rezultatov;
raziskovalne skupine smo pomladili z novimi mladimi raziskovalci;
proaktivno smo sodelovali s pristojnimi ustanovami, opozarjali na probleme in iskanje rešitev, ki bodo
omogočale gospodarno poslovanje ter dolgoročni obstoj in razvoj zavoda;
bili smo ključni akter v prizadevanjih za stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti;
aktivno smo sodelovali v Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije.

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

Letni cilji raziskovanja so oblikovani na podlagi našega dolgoročnega raziskovalnega programa ter vsakokratnih
nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Poleg običajnih prijav na nacionalne in mednarodne
projektne in infrastrukturne razpise bomo še posebej pozorni za razpise, ki bodo izšli iz nastajajoče strukturne
in kohezijske politike.
Na posameznih področjih raziskovanja moramo z veliko večino inštitutov doseči ali ohraniti raven referenčnih
raziskovalnih skupin. Ob premišljenem kadrovanju in skrbnem oblikovanju raziskovalnih skupin moramo zato
skrbeti za neprekinjeno delo na sintezah (slovarji, pravopis, umetnostna topografija, biografski leksikon ...),
zagotavljati kakovost naših serijskih publikacij in vzdrževati ter nadgrajevati naše digitalne zbirke.


Realizacija kadrovskega načrta

Realizacija kadrovskega načrta izhaja iz kadrovskih potreb, ki jih narekuje izvajanje raziskovalnega dela ter ga
prilagajamo finančnim zmožnostim. Zato smo v letu 2015, po daljšem obdobju zmanjševanja števila zaposelnih,
uresničili in za enega zaposlenega celo presegli načrtovano število zaposlenih, ki se je povečalo za 14, s 315 na
329 oziroma, izraženo v FTE z 295 na 301,25.


Financiranje raziskav

Prizadevamo se za korenito spremembo načina financiranja raziskovalnega dela. V predlogu zakona o
raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ga je v letu 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. Pri tem kaže posebej poudariti temeljne nacionalne raziskave, povečane raziskovalne programe, v
manjšem delu pa naj bi se ohranili tudi raziskovalni projekti. Predvideno je bilo tudi »institucionalno
financiranje«, ki bi vključevalo sredstva za ustanoviteljske obveznosti, temeljne nacionalne raziskave ter
raziskovalne in infrastrukturne programe, kar bi pozitivno vplivalo na stabilnost financiranja raziskovalne
dejavnosti. Po letu dni ugotavljamo, da omenjeni predlog žal ni več aktualen, zato se oddaljujejo tudi vse dobre
predlagane rešitve.
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Mednarodni projekti
Prizadevamo se za korenito spremembo načina financiranja raziskovalnega dela. V predlogu zakona o
raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ga je v letu 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. Pri tem kaže posebej poudariti temeljne nacionalne raziskave, povečane raziskovalne programe, v
manjšem delu pa naj bi se ohranili tudi raziskovalni projekti. Predvideno je bilo tudi »institucionalno
financiranje«, ki bi vključevalo sredstva za ustanoviteljske obveznosti, temeljne nacionalne raziskave ter
raziskovalne in infrastrukturne programe, kar bi pozitivno vplivalo na stabilnost financiranja raziskovalne
dejavnosti. Po letu dni ugotavljamo, da omenjeni predlog žal ni več aktualen, zato se oddaljujejo tudi vse dobre
predlagane rešitve.


Prostori

Raziskovalna postaja Barje ZRC SAZU (Logistični center ZRC SAZU)
S pridobitvijo gradbenega dovoljenja in vključitvijo postavke RP Barje v proračun RS je mogoče začetek gradnje
postaviti v prvo polovico leta 2016. V letu 2015 je MIZŠ zagotovilo dodatnih 104.058, kar v prvotnem finančnem
načrtu ni bilo predvideno, zato smo ga dopolnili.
Realizirani in načrtovani viri financiranja investicije RP Barje po letih na dan 31. 12. 2015
Realizirano
Financer

2012

MIZŠ

2013

2014

21.000

334.511

ZRC SAZU

2.400

769

71.421

Skupaj

2.400

21.769

405.932

Načrtovano
2015

2016

2017

104.058 1.277.216 1.140.216
30.702

2018

2019

464.837

464.837

36.207

134.760 1.277.216 1.176.423

2020

Skupaj

348.628 4.155.303
141.499

464.837

464.837

348.628 4.296.802

Trg francoske revolucije
V letu 2015 je bil izveden odkup 1/24 deleža našega lastniškega prostora in poravnane so bile najemnine za
preteklo obdodbje, iz naslova nezmožnosti uporabe prostorov. Dodatno smo se z istim lastnikom, ki ima v lasti
tudi 1/24 celotne stavbe, dogovorili za odkupa preostalega njegovega deleža z namenom, da ob delitvi
prostorov pridobimo lastništvo v naravi nad dvorano Zemljepisnega muzeja.
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3.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opisni kazalniki posameznih organizacijskih enot ZRC SAZU

ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA
Raziskovalno delo sodelavk in sodelavcev Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU je utemeljeno v
raziskovalnem programu Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti ter v potekajočih projektih, ki
vsebinsko dopolnjujejo in v segmentih nadgrajujejo program. Raziskovanja se časovno raztezajo od zgodnjega
srednjega veka do sredine 20. stoletja. Temeljne raziskovalne usmeritve so: edicije virov za slovensko
zgodovino, historična topografija in kolonizacija slovenskega prostora, upravna zgodovina, gospodarska in
družbena zgodovina, s posebnim poudarkom na socialni in zdravstveni zgodovini, zgodovina plemstva na
Slovenskem, slovenska zgodovina 19. in 20. stoletja, vključno z diplomatsko zgodovino in zgodovino prve
svetovne vojne. V letu 2015 je inštitut zaključil zahteven projekt Slovenske historične topografije za Kranjsko ter
njene spletne aplikacije. Slovenska historična topografija predstavlja na spletnem zemljevidu vse toponime v
historični deželi Kranjski, ki se pojavljajo v zgodovinskih virih do leta 1500. Aplikacija omogoča uporabnikom, da
na enem mestu dobijo relevantne podatke o historični toponomastiki, hkrati pa geografsko umesti iskani
toponim. Zaključene so bile tudi študije na področju raziskovanja zgodovine morale in Valvasorjevega rodu,
nadaljevalo se je sistematično delo na področju raziskovanja zgodovine plemstva na Slovenskem ter begunske
problematike in vprašanja evidenc padlih med 1. svetovno vojno. Sodelavci inštituta stremijo k večji javni
prepoznavnosti svojega dela, prek profila na Facebooku, prav tako pa tudi z organiziranjem odmevnih
polemičnih okroglih miz »Gradovi na razpotju«, na katerih potekajo razprave o usodah slovenske grajske
dediščine.
Zgodovinski inštitut Milka Kosa je izdajatelj dveh knjižnih zbirk: Thesaurus Memoriae, ki jo sestavljajo tri
serije – Dissertationes, Fontes in Opuscula, in Studia diplomatica Slovenica, prav tako s tremi serijami Fontes,
Monographiae in Personae, ter samostojnih publikacij. Z občino Lukovica je inštitut sklenil pogodbo za izdelavo
študije o vlogi in pomenu rodbine Gall, po naročilu Belokranjskega muzeja iz Metlike pa pripravljajo študijo o
zgodovini Metlike. Nadaljuje se tudi aktivno sodelovanje z Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za zunanje
zadeve in Ministrstvom za kulturo v sklopu dejavnosti obeleževanja stotih obletnic 1. svetovne vojne.
Sodelovanje na mednarodnem področju je potekalo v okviru sodelovanja pri bavarskem projektu
digitalizacije freisinških rokopisov; sodelavke in sodelavci so se udeleževali mednarodnih konferenc in bili
soavtorji znanstvenih monografij in zbornikov. Sodelavke in sodelavci inštituta so vpeti v pedagoški proces na
Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi v Novi Gorici in Univerzi na Primorskem.
Trije najpomembnejši dogodki
 Levkup. Znanstveni simpozij ob petstoti obletnici slovenskega kmečkega upora leta 1515 v Posavskem
muzeju Brežice, Posavski muzej Brežice, 9.–10.11.
 Znanstveni posvet: Zgodovinski atlas Ljubljane, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, 23. 10.
 Znanstveni posvet in priložnostna razstava: Dolga zgodovina urbarjev, Atrij ZRC, 20. 10.
Najpomembnejši dosežek na področju znanosti
 Vzpostavitev spletne aplikacije Slovenska historična topografija (v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan). Ta
predstavlja na spletnem zemljevidu vse toponime v historični deželi Kranjski, ki se pojavljajo v zgodovinskih
virih do leta 1500. Z iskalnim poljem lahko uporabnik poišče želeno krajevno ime. Pod zemljevidom se
izpisujejo podrobnosti o historičnih krajevnih imenih (paleonimih), tj. datum prve omembe in navedbe
primarnih virov ter edicij vira. Iskanje podatkov je mogoče tudi v nasprotni smeri od paleonimov k sodobnim
imenom.
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Boris Golec: Valvasorji med vzponom, slavo in zatonom. Thesaurus memoriae, Dissertationes 11. Založba
ZRC, Ljubljana, 514 strani.
 Dušan Kos: Zgodovina morale. 1. Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in
meščansko dobo. Thesaurus memoriae, Dissertationes 10. Založba ZRC, Ljubljana SAZU, 488 str.
 Miha Kosi: Sava kot prometna povezava Kranjske in hrvaških dežel v poznem in zgodnjem srednjem veku. V:
Branko Ostajmer, (ur.). Rijeka Sava u povijesti: zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom
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Brodu 18.–19. listopada 2013, (Bibliotheca Croatica – Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia, Posebna izdanja,
knj. 15). Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, str.
181–203.
 Miha Preinfalk: Josef Freiherr von Erberg – zwischen Zentrum und Provinz. V: Harald Heppner, (ur.), Mira
Miladinović Zalaznik, (ur.). Provinz als Denk – und Lebensform: der Donau-Karpatenraum im langen 19.
Jahrhundert. Neue Forschungen zur ostmittel – und südosteuropäischen Geschichte. P. Lang: Frankfurt na
Majni, str. 213–227.
 Neva Makuc: Italijanski patriotizem in deželna zavest: odnos novoveške italijanske intelektualne elite do
ljudstev brez neposredne rimske tradicije. Acta Histriae, letn. 23, št. 1, str. 17–28.

UMETNOSTNOZGODOVINSKI INŠTITUT FRANCETA STELETA
Inštitut se je razvil iz Sekcije za zgodovino umetnosti pri Inštitutu za zgodovino s sklepom predsedstva
SAZU 28. novembra 1972 in se 20. marca 1975 preimenoval v Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta.
Od ustanovitve ZRC SAZU leta 1981 je eden njegovih inštitutov.
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 romanske dobe in baroka ter umetnosti 19. in 20. stoletja. Izsledki prispevajo k
razumevanju in ohranjanju umetnostne dediščine, ki je temelj identitete slovenskega naroda. Inštitut sodeluje z
galerijskimi, muzejskimi in spomeniškovarstvenimi ustanovami po Sloveniji ter z raziskovalnimi inštituti in
univerzitetnimi po svetu (mdr. član združenja raziskovalnih inštitutov RIHA).
Raziskovalno delo na inštitutu je povezano v raziskovalni program Slovenska umetnostna identiteta v
evropskem okviru in posvečeno umetnosti od srednjega veka do 20. stoletja. Glavni poudarki v letu 2015 so bili
namenjeni preučevanju naročništva v srednjem veku, umetnosti od 16.–18. stoletja, ljubljanski baročni
umetnosti, fotografiji, slikarstvu, javnim spomenikom in arhitekturi 19. in 20. stoletja, samostanski umetnosti,
vlogi bratovščin in umetnosti mesta Maribor. Pomemben sklop preučevanja je bila umetnostna topografija
Slovenije, nadalje raziskovanje vloge politike in vojne, zgodovine umetnostne zgodovine ter sistematično delo z
zbirkami.
Na inštitutu deluje deset raziskovalcev, štirje mladi raziskovalci, pet strokovnih sodelavcev in trije
uveljavljeni raziskovalci iz Univerze v Mariboru, ki z minimalno udeležbo ur sodelujejo na raziskovalnem
programu kot dopolnilno zaposleni. 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 (v letu 2015 sta izšli dve
tematski številki: 20/1 in 20/2) in strokovno revijo Umetnostna kronika (izhaja štirikrat letno in skrbi za
razširjanje vedenja o umetnosti in umetnostni dediščini, opozarja na nujnost ustreznega odnosa do prostora in
spomenikov, št. 46–49). V letu 2015 sta v zbirki Umetnine v žepu izšli dve knjižici (Polona Vidmar: Umetnostna
galerija Maribor v palači Goedel-Lannoy; Janez in Anja Premk: Mariborska sinagoga), jubilejni zbornik dr.
Damjanu Prelovšku, vodilnemu raziskovalcu Jožeta Plečnika, na temo srednjeevropske umetnosti PATRIAE ET
ORBI: Essays On Central European Art and Architecture (ur. A. Lavrič, F. Lazarini in B. Murovec) in knjižica Mojce
Zajc Jurčičeva pot.
Raziskovalci so sodelovali z muzeji (npr. Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Umetnostna galerija
Maribor), na več znanstvenih in strokovnih srečanjih, ki so jih tudi (so)organizirali, se strokovno angažirali za
ohranjanje kulturne dediščine, sodelovali v pedagoškem procesu zlasti na Filozofski fakulteti Univerze v
Mariboru, Podiplomski šoli ZRC SAZU, ISH ter na Univerzi v Ljubljani in pri drugih umetnostnozgodovinskih
nalogah.
Mednarodno sodelovanje je potekalo s številnimi institucijami v okviru skupnih projektov (MoMoWo),
soorganiziranja simpozijev, (mednarodnih) uredništev, poletnih šol (Gradec, Broumov) 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, Media and
Memoria in South-Eastern-Europe).
Trije najpomembnejši dogodki
 Posvet: Država, narod, religija: skupna in primerjalna slovensko-srbska umetnostna zgodovina / State,
Nation and Religion: Common and Comparative Slovenian-Serbian Art History. Mala dvorana ZRC SAZU, 16.
6.
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 Mednarodna poletna šola: Samostani in umetnost. Pomen naročnikov za gradnjo in opremo štajerskih
samostanov / Kloster und Kunst / Die Bedeutung der Auftraggeber für den Bau und die Ausstattung
steirischer Klöster. Gradec in Ptuj, 14.–18. 9.
 Razstava: Vurnikova kolonija v Mariboru, Galerija DESSA, 12.–30. 10.
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti
 Sistematično preučevanje bratovščin in njihovega pomena za likovno umetnost.
 Raziskave posvetnih vplivov na podobo sakralne umetnosti.
 Zaključni rezultati projekta o likovni umetnosti v Mariboru.
 Raziskave štajerskih naročnikov (tudi v sodelovanju z graško univerzo).
 Analiza in oblikovanje raziskovalnih parametrov za digitalno umetnostno zgodovino na UIFS.
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Tina Košak: Slikarske zbirke grofov Herberstein: zbirki Janeza Ernesta I. in Janeza Ernesta II. v Gradcu in
gradu Hrastovec. V: Murovec, Barbara (ur.). Mariborske umetnine in njihovi konteksti = Works of art in the
city of Maribor and their contex (= Acta historiae artis Slovenica, 20/1). str. 97–137.
 Ana Lavrič: Portretna galerija lavantinskih škofov. V: Murovec, Barbara (ur.). Mariborske umetnine in njihovi
konteksti = Works of art in the city of Maribor and their contex (= Acta historiae artis Slovenica, 20/1). str.
11–96.
 Barbara Murovec: Zwischen Methodologie und Ideologie: Slowenische Kunsthistoriker der Wiener Schule
nach 1945. RIHA journal, ISSN 2190-3328, jan.–mar. 2015.
 Mija Oter Gorenčič: Herzog Leopold VI. und die frügotiscen Kirchen in Slowenien. V: Buchinger, Günther
(ur.), Hueber, Friedmund (ur.). Bauforschung und Denkmalpflege: Festschrift für Mario Schwarz. Wien; Köln;
Weimar: Böhlau, str. 161–177.
 Igor Sapač, Franci Lazarini: Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in
oblikovanje (MAO): Fakulteta za arhitekturo (FA). 736 str.

INŠTITUT ZA ARHEOLOGIJO
Inštitut za arheologijo je bil ustanovljen leta 1972. Predhodnici sta bili Arheološka komisija (1947–1948) in
sekcija za arheologijo Zgodovinskega inštituta SAZU (1948–1972). Od začetka je bil program dela usmerjen v
temeljne raziskave, zlasti arheološko topografijo Slovenije, evidenco arheološkega gradiva, proučevanje
antičnih napisov, raziskovanje poselitve in arheološko bibliografijo.
Leta 2015 je bilo na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU šestnajst raziskovalcev z doktoratom, štirje
raziskovalci brez doktorata, dva mlada raziskovalca in trije tehnični sodelavci. En raziskovalec z doktoratom je
delal s polovičnim delovnim časom.
Inštitutske 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 16 projektov. Tako se je preučevalo problematiko koliščarske poselitve
Ljubljanskega barja, družbeno razslojenost in kulturno identiteto v železni dobi, železnodobno naselbino na
Mostu na Soči, svetišča, grobišče Župna cerkev v Kranju, vzorce prilagajanja človekovih dejavnosti
spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji.
Raziskovalci na inštitutu so se ukvarjali tudi z razvijanjem napredne raziskovalne infrastrukture za
evropsko omrežje arheoloških podatkovnih zbirk, prispevali so pomemben delež za omrežje Europeana za
starogrško in latinsko epigrafiko.
Raziskovalno delo podpira tudi infrastrukturni program Naravna in kulturna dediščina (do 2020).
Inštitut vzdržuje in dopolnjuje tudi druge nacionalno pomembne podatkovne zbirke v pisni in digitalni
obliki, ki zajemajo podatke o slovenskih arheoloških najdiščih, literaturi o zgodnjem srednjem veku,
zgodnjesrednjeveški arheologiji za vzhodne Alpe in obrobje, arheoloških najdiščih Ptuja, poznoantični
naselbinski keramiki z območja Slovenije, epigrafiki. Inštitut skrbi za pisni in digitalni arhiv in fototeko.
Pomembne so še arheozoološka, palinološka in arheobotanična zbirke. Inštitut upravlja obsežno arheološko
knjižnico s približno 60.000 enotami.
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Inštitut redno izdaja revijo Arheološki vestnik (št. 66), serijo Opera Instituti Archaeologici Sloveniae in
elektronsko serijo E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae.
Inštitut je organiziral dve znanstveni srečanji, več odmevnih predavanj in vodil arheološke raziskave po več
arheoloških najdiščih na Ljubljanskem barju, Gorenjskem, Štajerskem in v Beli krajini.
Inštitut sodeluje s številnimi domačimi in tujimi raziskovalnimi ustanovami.
Trije najpomembnejši dogodki
 Znanstveni posvet: Dolgoročne spremembe okolja 2015, Prešernova dvorana SAZU, 12. 5.
 Izid knjige: Marjeta Šašel Kos, Izginjajoči nagrobnik in druge zgodbe iz Emone.
 Nagrada SAD za življenjsko delo na področju arheologije za leto 2015: dr. Slavko Ciglenečki (upokojeni
sodelavec IZA ZRC SAZU).
Trije najpomembnejši dosežki na področju znanosti
 Sodelovanje pri pripravi znanstvenega prispevka o odkritju neandertalčevega zoba v Partizanski jami v
Slovenski Istri (revija Annales).
 V okviru mednarodnega sodelovanja je bil pripravljen znanstveni prispevek, v katerem je predstavljena
sinhronizacija kronologij z Ljubljanskega barja z združeno južnonemško-švicarsko kronologijo, kar omogoča
na leto natančno datiranje koliščarskih gradbenih faz okrog sredine 4. tisočletja pr. Kr. na Ljubljanskem barju
(revija Dendrochronologia).
 Arheološko izkopavanje na Ančnikovem gradišču nad Slovensko Bistrico, maj–julij 2015.
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Pavel Jamnik, Anton Velušček, Draško Josipovič, Rok Čelesnik, Borut Toškan: Partizanska jama in plano
najdišče pod jamo – novi paleolitski lokaciji v slovenski Istri. Ali smo v Sloveniji ob prvem fosilnem ostanku
neandertalca odkrili tudi prvo sled paleolitske slikarske umetnosti? Annales Series Historia et Sociologia 25,
705–732.
 Katarina Čufar, Willy Tegel, Maks Merela, Bernd Kromer, Anton Velušček: Eneolithic pile dwellings south of
the Alps precisely dated with tree-ring chronologies from the north. Dendrochronologia 35, 91–98.
 Dragan Božič: Zu dem von Jernej Pečnik im Jahre 1889 bei Vače entdeckten Grab mit Doppelkammhelm. V:
Ch. Gutjahr in G. Tiefengraber (ur.), Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen, Internationale
Archaeologie, 115–133.
 Zvezdana Modrijan: Amphorae from late antiquity hilltop settlements in Slovenia. V: B. Hebert in N. Hofer
(ur.), Fachgespräch "Spätantikes Fundmaterial aus dem Südostalpenraum", Fundberichte aus Österreich,
21–32.
 Andrej Pleterski: Das Brot ist Lebensquelle: nichts darf übrig bleiben. V: H. Kenzler (ur.), Die Rekonstruktion
mittelalterlicher Lebenswelten: ein Kolloquium zum 60. Geburtstag von Ingolf Ericsson, Bamberger
Kolloquien zur Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Bd. 2, 123–142.

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.
V letu 2015 je bilo zaposlenih osem raziskovalcev in dve strokovni sodelavki, od katerih je ena nastopila
delo v septembru kot nadomestilo za sodelavko na porodniškem dopustu. En raziskovalec in ena raziskovalka
sta bila zaposlena s skrajšanim delovnim časom in eden je bil mladi raziskovalec.
Osnovne in specialne raziskave v okviru historične muzikologije z elementi sociologije in antropologije
glasbe ter glasbenimi analizami so bile vključene v raziskovalni program Raziskave slovenske glasbene
preteklosti (nastajala sta dva nova zvezka Zgodovine glasbe na Slovenskem ter druge specializirane študije iz
slovenske glasbene dediščine) in dva podoktorska raziskovalna projekta, ki ju je financirala ARRS: Obrazi in
preobrazbe monastičnih glasbenih tradicij v srednjeveški Evropi: kartuzijanski koral v luči primerjav z izbranimi
liturgičnoglasbenimi tradicijami (nadaljevale so se raziskave responzorijev v okviru evropske kartuzijanske
tradicije) in Praški konservatorij kot središče glasbene Evrope v 19. in na začetku 20. stoletja: Vplivi praške
violinske šole in migracije njenih predstavnikov po Evropi (izdelana je bila podatkovna baza vseh študentov
praškega konservatorija od leta 1811 do 1919 s 1161 vpisanimi violinisti; pripravljena so bila tudi vsa besedila in
gradivo za razstavo v letu 2016). Izvajal se je tudi partnerski del mednarodnega projekta HERA Music
Migrations in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West and South (dokončan je bil vnos
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glasbenikov v skupno podatkovno zbirko; v delu sta bila dva zvezka znanstvenokritičnih notnih izdaj z opernimi
arijami G. Arene in klavirskimi deli F. J. B. Dusíka; organizirana sta bila dva koncerta, razstava in javna projektna
delavnica; organiziran je bil mednarodni znanstveni simpozij Parnassus Musicus Ferdinandaeus (1615);
potekale so osebne raziskave na temo glasbenih migracij).
Inštitut je pripravil dvojno številko enajstega letnika znanstvene revije De musica disserenda (tematska
številka Poti glasbenih rokopisov in tiskov v novoveški Evropi/Itineraries of Musical Manuscripts and Prints in
Modern Europe, v celoti v angleškem jeziku), potekalo je uredniško delo za zvezka zbirke Monumenta artis
musicae Sloveniae 60 in 61 (G. Arena, Arije iz opere Ahil na Skirosu; F. J. B. Dusik, klavirska dela).
Na inštitutu poteka partnerski del evropskega projekta HERA MusMig. Nadaljevalo se je tudi sodelovanje v
mednarodnih projektih popisov glasbenih virov, predvsem glasbenih rokopisov do leta 1850 (serija A/II) RISM
(Frankfurt na Majni) in v projektu popisa glasbene literature, RILM (New York).
Dva raziskovalca sta kot mentorja doktorandoma sodelovala v pedagoškem procesu Oddelka za
muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Sodelavka inštituta je kot nosilka predmeta vključena tudi v
program Podiplomske šole ZRC.
Inštitut je sodeloval z Ministrstvom za kulturo, Mestno občino Ljubljana, Frančiškanskim samostanom
Novo mesto, Medobčinskim muzejem Kamnik, Posavskim muzejem Brežice, društvom Harmonia Antiqua
Labacensis in Kulturnim društvom Franceta Bernika, Domžale.
Trije najpomembnejši dogodki
 Dvodnevni mednarodni znanstveni sestanek: The Parnassus Musicus Ferdinandaeus (1615), Prešernova
dvorana SAZU, 15.–16. 10.
 Koncertni cikel z izvedenimi petimi koncerti v sodelovanju z ansamblom Musica cubicularis: Harmonia
concertans – Stara glasba na Novem trgu, Atrij ZRC, 13. 2., 20. 4., 27. 5., 15. 10. in 19. 11.
 Razstava in koncert: Potujoči orglarski mojstri in preplet njihovih poti na Kranjskem: Tradicija orglarske
delavnice Marcusa Göbla – razstavo je predstavila in odprla avtorica Katarina Trček, ob otvoritvi je na
zgodovinskem portativu iz delavnice Marcusa Göbla in kopiji klavikorda iz leta 1789 baročno glasbo za
glasbila s tipkami iz slovenskih hranišč izvajal Tomaž Sevšek Šramel. Atrij ZRC, 1.–16. 10.
Trije najpomembnejši dosežki na področju znanosti
 V okviru raziskave glasbenega fonda opernih arij, ki se danes nahaja v Pokrajinskem arhivu Maribor, je bila
identificirana doslej neznana zgodnja uglasbitev opere Hadrijan v Siriji skladatelja Andree Bernasconija (M:
Kokole v okviru projekta HERA MusMig).
 K. Trček je dokončala in uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo Orgle in orgelska glasba v slovenski
kulturni zgodovini do nastopa cecilijanstva, zapolnjuje eno od manj raziskanih področij iz slovenske glasbene
dediščine.
 K. Grabnar je dokončal in uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo Parodične maše v Hrenovih kornih
knjigah s številnimi novimi identifikacijami, ki bodo zagotovo odmevale v širšem mednarodnem
muzikološkem prostoru.
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Nataša Cigoj Krstulović: Zgodovina, spomin, dediščina: ljubljanska Glasbena matica do konca druge svetovne
vojne. Založba ZRC, Ljubljana, 342 strani.
 Metoda Kokole, Michael Talbot, ur., Poti glasbenih rokopisov in tiskov v novoveški Evropi/Itineraries of
Musical Manuscripts and Prints in Modern Europe. De musica disserenda 11/1–2. Muzikološki inštitut, ZRC
SAZU, Ljubljana, 303 strani.
 Jurij Snoj: Glasba antike v estetski misli Eduarda Hanslicka. Muzikološki zbornik 51/1, str. 21–33.
 Radovan Škrjanc: P. Mauritius Pöhm and his contribution to musical life in Novo mesto during the second
half of the eighteenth century. De musica disserenda 11/1–2, str. 229–254.
 Klemen Grabnar: From Graz to Ljubljana? Toward discovery of the origin of the Hren choirbooks. De musica
disserenda 11/1–2, str. 211–227.

INŠTITUT ZA SLOVENSKO IZSELJENSTVO IN MIGRACIJE
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije
znanosti in umetnosti (ISIM ZRC SAZU) se ukvarja z interdisciplinarnim poljem raziskovanja migracijskih
procesov tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju. Raziskovalci se osredotočajo na študije izseljenstva in
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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).
Sodelavci inštituta predstavljajo rezultate raziskav v obliki javnih predavanj, razstav, filmov in drugega
vizualnega materiala. Raziskovalke in raziskovalci sodelujejo z različnimi izobraževalnimi ustanovami v Sloveniji
in tujini ter se tako aktivno vključujejo v izobraževalni proces 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.
Mednarodno sodelovanje je bilo povezano z Univerzo v Novi Gorici in šestimi tujimi partnerskimi
univerzami Evrope in Afrike, ki izvajajo mednarodni podiplomski študij migracij MA Migration and Intercultural
Relations (Erasmus Mundus). V letu 2015 so sodelovali s številnimi slovenskimi ustanovami, državnimi organi,
občinami, nevladnimi organizacijami: Slovenski etnografski muzej Ljubljana, Mariborska razvojna agencija,
Inštitut za ekonomske raziskave, Andragoški center Slovenije; Zavod RS za šolstvo, Urad vlade RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu; Ministrstvo RS za zunanje zadeve; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti; Ministrstvo RS za notranje zadeve; Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport; Mestna občina
Koper; nadalje Univerza v Novi Gorici: Fakulteta za humanistiko; Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta,
Pedagoška fakulteta, Fakulteta za družbene vede; Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana; Gimnazija
Bežigrad; Gimnazija Piran; Gimnazija Idrija; Osnovna šola Dušana Bordona, Koper; Osnovna šola Bičevje,
Ljubljana; Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Koper; Osnovna šola Koper; Društvo za razvijanje prostovoljnega
dela z izvajanjem bilateralnih in drugih mednarodnih (mrežnih) projektov: z Makedonijo (Filološka fakulteta
Univerze v Skopju); Univerza Gottfrieda Wilhelma Leibnitza v Hannovru, Nemčija; Black & Ethnic Minorities
Infrastructure, Škotska, VB; Provincia di Parma, Italija; Univerza v Nikoziji, Ciper; Society of Citizens Assisting
Migrants, Češka; Folkuniversitetet Kristianstad, Švedska; Madžarski osrednji statistični urad, Madžarska;
Demografski raziskovalni inštitut pri Madžarskem osrednjem statističnem uradu, Madžarska; Univerza na
Dunaju – Oddelek za geografijo in regionalne raziskave, Avstrija; Inštitut za informatiko in statistiko, Slovaška;
Šola za lokalni razvoj, Univerza Trento, Italija; SLORI, Trst; Provinciadi Ravena; Università degli Studi diTrieste;
Dipartimentodi Scienze Umane; Università Ca´ Foscaridi Venezia; Centro Internazionalesul Plurilinguismo –
Università degli Studi di Udine; Societât Filologjiche Furlane; AEMI – Association of European Migration
Institutions; Institut za migracije in narodnosti, Zagreb, Hrvaška; Filološka fakulteta Univerze v Zenici, BiH; The
Society for Slovene Studies; The Norwegian Emigration Center, Stavanger; IRIS – International Institute of
Stavanger; The University of Oldenburg, Nemčija; The University of Stavanger, Norveška; University of South
Bohemia, Češka republika; Ahfad University for Women, Sudan; Makerere University Kampala, Uganda;
Mbarara University of Science & Technology, Uganda; Osaka University, Japonska; Shanghai Academy of Social
Sciences, Kitajska; University of Texas at Austin, ZDA; Institut für Wirtschaft und sozialgeschichte, Universität
Wien; Univerza v Rostocku, Nemčija; Univerza v Buenos Airesu, Argentina; Ministrstvo za delo, Belgija;
Ministrstvo za delo in pokojninski sistem, Hrvaška; Univerza v Rostocku, Nemčija; Univerza v Buenos Airesu,
Argentina; Ministrstvo za delo, Belgija; Ministrstvo za delo in pokojninski sistem, Hrvaška; društva slovenskih
izseljencev po različnih državah po svetu.
Trije najpomembnejši dogodki
 Mednarodna okrogla miza: Challenges Concerning Posting of Workers / Pravice napotenih delavcev: izzivi in
rešitve, Atrij ZRC, 4. 11.
 Mednarodna konferenca: Upućivanje radnika u EU: Izazovi, iskustva i radni uvjeti, Ministrstvo za delo in
pokojninski sistem Republike Hrvaške, Zagreb, 6. 11.
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 Otvoritev fotografske razstave Podobe enakosti, 23. 10., fotozgodbe udeleženk usposabljanja Podobe
enakosti, v Sloveniji živečih migrantk in Rominj iz Gruzije, Ukrajine, Rusije, Srbije in Nemčije, Atrij ZRC.
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti
 Odlični v znanosti s področja družboslovja in humanistike v okviru tedna Univerze v Ljubljani. Mirjam
Milharčič Hladnik in Jernej Mlekuž, Pomen subjektivnih izkušenj in osebnih zgodb za razumevanje migracij v
preteklosti in danes. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 3. 12.
 Mirjam Milharčič Hladnik (ur.), From Slovenia to Egypt: Aleksandrinke's transMediterranean domestic
workers' migration and national imagination, (Transkulturelle Perspektiven, Bd. 13). Göttingen: V&R
Unipress.
 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, 8.–21. 2., Stavanger, Norveška.
 Vabljeno predavanje na konferenci Evropskega parlamenta v Ljubljani – Marina Lukšič Hacin. Gospodarska
perspektiva zahodnega Balkana: Kakšna je (nova) evropska perspektiva zahodnega Balkana?, 27. 11.,
Ljubljana.
 Nagrada srebrni znak ZRC (za leto 2014) Marijanci Ajši Vižintin za doktorsko disertacijo Vključevanje otrok
priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli.
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Michaeal Benson in Nataša Rogelja (ur.): Tematski sklop Lifestyle Migration / Življenjsko-stilske migracije,
Dve
domovini
2015/42.
Dostopno
na
spletni
strani
http://twohomelands.zrcsazu.si/onlinejournal/DD_TH_42.pdf
 Jernej Mlekuž: Burek. A Culinary Methapor. Budimpešta, CEU Press, 178 strani.
 Jernej Mlekuž (ur.): Venček domačih. Predmeti, Slovencem sveti. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 192
strani.
 Žitnik Serafin, Janja (ur.): Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. 2., razširjena izd. Založba ZRC,
Ljubljana, 193 strani.
 Kristina Toplak: Podatki o migracijah in načrtovanje regionalnega razvoja: primer Podravja: izzivi in
priložnosti. V: Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković (ur.), Globalni izzivi in
regionalni razvoj, (Regionalni razvoj). Založba ZRC, Ljubljana, str. 57–65.

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 novi
slovar slovenskega knjižnega jezika, sinonimni 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 ter nudi podporo pri nastajanju temeljnih leksikografskih del.
Konec leta 2015 je bilo na inštitutu zaposlenih 44 sodelavcev, od teh štirje z nepolnim, petinskim delovnim
časom. Število sodelavcev se je v letu 2015 povečalo za eno mlado raziskovalko in enega pogodbenega
postdoktorskega sodelavca, ena sodelavka pa je prekinila delovno razmerje.
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 so jezikovna in terminološka svetovalnica ter
vzdrževanje in nadgrajevanje prosto dostopnega slovarskega portala Fran. Za leto 2015 je treba posebej
poudariti sprejetje Koncepta novega slovarja slovenskega knjižnega jezika v vseh telesih predmetno pristojnih
institucij, potem ko je bilo njegovo besedilo kolikor je bilo mogoče usklajeno z medinstitucionalnim uredniškim
odborom in je bila upoštevana tudi večina pripomb iz enomesečne javne razprave. V letu 2015 je inštitut izdal
pet znanstvenih monografij, pet slovarjev, en učbenik in tri zvezke dveh znanstvenih revij ter nadgradil slovarski
portal Fran s prirastki k rastočim slovarjem, portalom Slovenske slovnice in pravopisi, Konceptom novega
slovarja slovenskega knjižnega jezika in novimi funkcionalnostmi. Inštitutski člani so sodelovali pri več doma in
v tujini prirejenih znanstvenih srečanjih in več dolgoročnih mednarodnih delovnih nalogah. V pedagoškem
procesu so bili dejavni zlasti pri programih Univerze v Ljubljani in Univerze v Novi Gorici; v okviru Podiplomske
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šole ZRC SAZU so izdelali modul Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo. Sodelovali so tudi v več komisijah
različnih ministrstev Republike Slovenije.
Trije najpomembnejši dogodki
 Obeležitev 70-letnice delovanja Inštituta za slovenski jezik, Velika dvorana SAZU, 14. 10.
 Predstavitev novih inštitutskih knjižnih izdaj, Prešernova dvorana SAZU, 23. 6.
 Predstavitev novih inštitutskih knjižnih publikacij, Prešernova dvorana SAZU, 23. 11.
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti
 Vzpostavitev portala Slovenske slovnice in pravopisi
 Nadgraditev slovarskega portala Fran
 Vzpostavitev delovanja uredniškega odbora za novi slovar slovenskega knjižnega jezika
 Uspešno zaključene štiri doktorske disertacije, od katerih je ena prejela mednarodno nagrado za najboljšo
disertacijo s področja primerjalnega jezikoslovja
 Izvedba javne razprave o predlogu koncepta NSSJ
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Nataša Gliha Komac idr.: Koncept novega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Inštitut za slovenski jezik
Frana Ramovša ZRC SAZU, 107 strani.
 Vilko Novak: Slovar stare knjižne prekmurščine, 2. izdaja. Založba ZRC, Ljubljana, 944 strani.
 Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar, 3., samo spletna izdaja. Založba ZRC, Ljubljana, 9494 slovarskih
sestavkov.
 Rihard Karba idr.: Terminološki slovar avtomatike. Založba ZRC, Ljubljana, 136 strani.
 Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (ur.): Pravopisna razpotja. Založba ZRC, Ljubljana, 370 strani.

INŠTITUT ZA SLOVENSKO LITERATURO IN LITERARNE VEDE
Inštitut je bil ustanovljen leta 1948. Njegove raziskave danes presegajo delitev na sekciji za slovensko
literarno zgodovino ter literarno teorijo in primerjalno književnost. Inštitut se je razvil v osrednjo slovensko
raziskovalno ustanovo, ki se mednarodno prepoznavno posveča sistematični in interdisciplinarni obravnavi
književnosti. S sodobnimi metodami in tehnikami digitalne humanistike zbira, raziskuje in objavlja literarne vire,
zgodovinsko interpretira starejše slovensko slovstvo, z vidikov primerjalne književnosti in prostorskih študij
analizira slovensko književnost 19. in 20. stoletja, razvija inovativne pristope k literarni teoriji (koncepcije
literarnega sistema, diskurza, žanra, pripovedi) ter reflektira zgodovino in metode literarne vede.
Na inštitutu je lani delovalo 10 zaposlenih, struktura znanstvenih nazivov od asistentskega do svetniškega
je uravnotežena. Prek razpisa ARRS je bila konec 2015 zaposlena še ena asistentka.
Lani je inštitut obogatil repozitorij neznanih rokopisov slovenskega slovstva do 19. stoletja, monografsko
zaokrožil GIS-analize slovenske literarne kulture 1780–1940, celostno preučil J. L. Schönlebna, vidnega
baročnega izobraženca, s konferencami spodbudil preučevanje kanonizacije in evropskega kulturnega
nacionalizma, osvetlil družbenoekonomsko motivirane regionalne razlike v romantični artikulaciji nacionalne
ideologije, z vidika literarnega svetovnega-sistema raziskoval vlogo perifernih literatur (med njimi slovenske) in
kritično premislil položaj humanistike v pogojih globalne komodifikacije vednosti.
Inštitut objavlja tiskane in elektronske znanstvenokritične izdaje slovenske literature in literarne vede.
Sodelavke in sodelavci inštituta so člani uredništev založb in akademskih revij (npr. Studia humanitatis,
CLCWeb, Primerjalna književnost in Slavica TerGestina). 2015 je inštitut izdal štiri zvezke zbranih del slovenskih
pesnikov in pisateljev, njegovi sodelavci pa so uredili še posebni številki Primerjalne književnosti (Literatura in
glasba / Literature and music) in Canadian Review of Comparative Literature (Novel beyond the nation).
Inštitut sodeluje s SAZU ter drugimi raziskovalnimi ali izobraževalnimi ustanovami (univerzama v Ljubljani
in Novi Gorici, amsterdamsko platformo SPIN, evropsko mrežo NISE, rusko in bolgarsko akademijo znanosti
itn.). Prireja mednarodne simpozije, njegovi člani pa predavajo na Podiplomski šoli ZRC SAZU ter na slovenskih
in tujih univerzah (2015 na univerzi v Čeških Budjejovicah), raziskujejo na tujih inštitutih (IFK na Dunaju) in
delujejo v vodstvenih organih akademskih združenj, npr. v Academia Europaea, ICLA/AILC, REELC/ENCLS, SD18
in SDPK. Delujejo tudi v telesih JAK in tujih raziskovalnih agencij (lani pri Finski akademiji). Kot svetovalci se
vključujejo v projekte lokalnih skupnosti (Župančičeva hiša v Vinici, Vodnikova hiša v Ljubljani).
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Trije najpomembnejši dogodki
 Znanstveni simpozij: Kulturni svetniki in kanonizacija: slovenski in evropski kontekst, Prešernova dvorana
SAZU, 14.–15. 5.
 Udeležba na panelu: The Romantic (Be)Longing and National Poets: Imagining the Nation in European 19-th
Century Literatures, Tematski panel na 6. kongresu REELC/ENCLS, Dublin in Galway, Irska, 24.–28. 8.
 Konferenca: Canonization of 'Cultural Saints': Commemorative Cults and Nation-Building in Europe,
mednarodna konferenca, soorganizator Joep Leerssen, Univerza v Amsterdamu/SPIN, Nizozemska, 28.–30.
10.
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti
 Vzpostavitev spletišča Prostor slovenske literarne kulture, ki z GIS-i prikazuje razvoj medsebojnih vplivov
med geografskim prostorom, večinsko poseljenim s Slovenci, in slovensko književnostjo v obdobju 1780–
1940.
 Jernej Habjan, gostujoči urednik Canadian Review of Comparative Literature 2015, št. 4 (Novel beyond the
Nation), avtorji prispevkov: Jernej Habjan, Nancy Armstrong, Leonard Tennenhouse, Alexander Beecroft,
Suman Gupta, Caren Irr, Marko Juvan, Emilio Sauri, Hrvoje Tutek.
 Marijan Dović, urednik slovenskih prispevkov o slovenski kulturi za poskusno verzijo spletne Enciklopedije
romantičnega nacionalizma v Evropi (Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe), ur. Joep T. Leerssen,
Univerza v Amsterdamu in SPIN, http://romanticnationalism.net/
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Monika Deželak Trojar: Življenje in delo Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) v luči arhivskih virov.
Zgodovinski časopis 69. 1-2: 58–86.
 Jernej Habjan: Pre-modern joking relationships in modern Europe: From Le neveu de Rameau to Le neveu
de Lacan. Canadian review of comparative literature 42.4: 370–381, doi: 10.1353/crc.2015.0038.
 Andraž Jež: »Kiklop« in nacionalizem: inherentna politična dilema Joyceovega »hibridnega« teksta.
Primerjalna književnost 38.3: 229–247.
 Marko Juvan: From spatial turn to GIS-mapping of literary cultures. European review 23.1: 81–96. doi:
10.1017/S1062798714000568
 Alenka Koron: Holokavst med zgodovino in fikcijo: primer Littellovega romana Sojenice. Primerjalna
književnost 38.3: 173–184.

INŠTITUT ZA SLOVENSKO NARODOPISJE
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU je bil ustanovljen leta 1951 pri Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti. Njegova predhodnica je bila leta 1947 ustanovljena Komisija za slovensko narodopisje. Takratni
raziskovalni cilji so bili usmerjeni v čim popolnejšo dokumentacijo pojavov ljudske kulture na Slovenskem in v
zamejstvu in na tej podlagi izdaje temeljnih študij. Zdaj je tematika razvejena in se dotika rekonceptualizirane
problematike ljudskega, kulturne dediščine (reprodukcija tradicije, sodobna inovativnost) in vsakdanje kulture v
preteklosti in sodobnosti, kulturne dinamike (geneza, transformacije, večplastnost, večglasnost kulturnih
pojavov in procesov). Kulturne prakse v najširšem pomenu opazujemo z vidikov družbenih, političnih in
simbolnih dejavnikov in funkcij ter kakor se manifestirajo v času in prostoru kot materialnem lokusu
preživetvenih strategij, medgeneracijskih prenosov (socializacija/inkulturacija), socialne 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 razvijamo po predvidenem načrtu raziskovalnega programa Etnološke in folkloristične
raziskave kulturnih praks (2015–2020), v treh temeljnih, aplikativnem, podoktorskem, treh bilateralnih in enem
mednarodnem projektu. Sodelavci so angažirani pri pripravi Novega Slovenskega biografskega leksikona in v
infrastrukturnih projektih Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda in SI-DIH. Digitalna struktura v
humanistiki.
Posebne enote Inštituta so knjižnica, dokumentacijski oddelek in Avdiovizualni laboratorij. Leta 2015 je
bilo zaposlenih deset raziskovalcev z doktoratom, dve mladi raziskovalki (ena je konec leta doktorirala), trije
strokovni sodelavci in dva tehnična sodelavca (ena se je konec leta upokojila).
Inštitut je izdal znanstveni reviji Traditiones in Studia Mythologica Slavica, monografijo v zbirki Opera
ethnologica slovenica, dve v Ethnologica – Dissertationes in po eno knjigo v zbirkah Studia mythologica Slavica
– Supplementa, Glasovi in Zakladnica slovenskih pripovedi.
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ISN sodeluje z etnološkimi ustanovami, muzeji in zavodi za kulturno dediščino v Sloveniji in sosednjih
državah, z univerzitetnimi oddelki, z Ministrstvom za kulturo, Slovensko nacionalno komisijo Unesco, z
občinskimi službami, lokalnimi društvi, šolami. Popularizaciji spoznanj so namenjeni festival Dnevi
etnografskega filma, izobraževalna Poletna šola vizualne etnografije in drugi javni nastopi sodelavcev.
Dva raziskovalca sta bila vključena v redni pedagoški proces na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in
Podiplomski šoli ZRC SAZU, več pa z občasnimi predavanji v Sloveniji in tujini. Bili so mentorji študentom in
mladim raziskovalkam. Delovali so kot člani mednarodne mreže sorodnih ustanov in znanstvenih združenj,
mednarodnih uredniških odborov, (so)organizirali in udeležili so se domačih in mednarodnih konferenc.
Trije najpomembnejši dogodki
 Mednarodni festival etnografskih filmov: Dnevi etnografskega filma, Slovenski etnografski muzej, 9.–13. 3.
 Mednarodni simpozij: Put a spotlight on me!: The meaning of celebrities in Central and Southeastern
Europe, Prešernova dvorana in Dvorana Zemljepisnega muzeja, 18–19. 5.
 Tretji mednarodni simpozij Mreže za aplikativno antropologijo EASA: Why the world need anthropologists?
Burning issues of our hot planet, Festivalna dvorana, 27. 11.
Trije najpomembnejši dosežki na področju znanosti
 Rezultati mednarodnega projekta ZborZbirk. Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom: urejenih
(popisanih in kontekstualiziranih) 34 zasebnih zbirk, 6 obnovljenih prostorov za zbirke, 12 urejenih in
opremljenih zbirk, 11 informacijskih točk, spletna stran (iskalnik po zbirkah, zemljevidu in napredno iskanje;
42 zgodb o predmetih), izdano: zgibanke za 27 zbirk, Kulturna dediščina med Alpami in Krasom. Vodnik po
zbirkah in zbornik Le collezioni uniscono. Collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra le
Alpi e il Carso = Zbirke povezujejo. Etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom,
zgoščenka pravljic iz Rezije (Fiabe resiane), rolo panoji, plakati; 20 dogodkov za strokovno in širšo javnost.
 Tretji mednarodni simpozij Mreže za aplikativno antropologijo pri Mednarodnem združenju socialnih
antropologov (EASA) Why the world needs anthropologists je privabil okrog 450 udeležencev iz 25 držav.
Tema so bili žgoči problemi globalnega segrevanja, obravnavani v plenarnih predavanjih svetovno poznanih
in interdisciplinarnih strokovnjakov L. Kajfež Bogataj, G. Bell, Th. H. Eriksena in J. Breidenbach ter sklepni
razpravi, ki so jo usmerjali D. Podjed, L. Kajfež Bogataj in L. Bohren.
 Poletna šola vizualne etnografije je letna prireditev izobraževalnega aplikativnega značaja, namenjena
razvoju metodologije etnografskega filma in produkcijski in postprodukcijski praksi slušateljev. Gostujoča
predavatelja in učitelja sta bila Tomaž Lunder in Orsolya Veraar.
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Saša Babič: Beseda ni konj. Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev. Ethnologica – Dissertationes;
6). Založba ZRC, Ljubljana, 155 strani.
 Tatiana Bajuk Senčar (2014 izšlo 2015): European Integration as Cultural Practice. The First Generation of
Slovene Eurocrats. Opera ethnologica slovenica. Založba ZRC, Ljubljana, 142 strani.
 Monika Kropej Telban: Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni. Založba ZRC,
Ljubljana, 461 strani, ilustr.
 Špela Ledinek Lozej: Od hiše do niše. Razvoj kuhinje v Vipavski dolini. Ethnologica – Dissertationes, 5.
Založba ZRC, Ljubljana, 184 strani, ilustr.
 Miha Peče, Nadja Valentinčič Furlan, Monika Kropej Telban (ur.): Vizualna antropologija – osebne izkušnje in
institucionalni vidiki = Visual anthropology – personal experiences and institutional aspects. Založba ZRC,
Ljubljana, 363 strani, ilustr.

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 vprašanje izvira, recepcije, posredovanja in spreminjanja prvin ljudske duhovne kulture,
ki oblikujejo kulturno identiteto slovenskega prostora in njeno povezanost z evropskim, ter hkrati s
samostojnim zvočnim arhivom opravlja poslanstvo zaščite in varovanja kulturne dediščine.
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Ima štiri delovne enote: Oddelek za tekstologijo, Oddelek za etnomuzikologijo, Oddelek za
etnokoreologijo ter Zvočni arhiv in studio. V letu 2015 je bilo na inštitutu zaposlenih osem raziskovalcev z
doktoratom, ena mlada raziskovalka in trije strokovni sodelavci (od tega eden s petinskim delovnim časom).
Temeljne in specialne raziskave so v letu 2015 potekale v okviru programa Folkloristične in etnološke
raziskave slovenske ljudske duhovne kulture, v dveh mednarodnih, nacionalnem, podoktorskem in dveh
bilateralnih projektih; sodelavci inštituta pa so bili angažirani tudi v infrastrukturnih projektih. Glavni poudarki
raziskav so bili namenjeni pesemski tradiciji in izvajalski praksi, zoofolkloristiki, razvoju etnokoreologije,
interdisciplinarnim raziskavam glasbene kognicije in personalizacije, mestni zvočni krajini, glasbenoplesnemu
delovanju slovenskih izseljencev v ZDA idr. V sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko je bila
izvedena raziskava o predstavitvi folklorističnih vsebin s pomočjo naprednih IKT rešitev in mobilnih tehnologij.
Inštitut izdaja zbirki znanstvenih monografij Folkloristika in Folkloristični zvezki in je soizdajatelj
znanstvene revije Traditiones (priprava tematske številke). Izdaja zbirko zvočnih publikacij Iz arhiva
Glasbenonarodopisnega inštituta (v letu 2015 izid tematske publikacija Edna ftica priletejla).
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, različni
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 ter 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
 Mednarodni večdisciplinarni simpozij: Glasba in ekologija, organiziran v sodelovanju s KED Folk Slovenija,
Ustanovo Imago Slovenije – Podoba Slovenije, Oddelkom za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani), Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana, 28.–29. 8.
 18. glasbena prireditev: Zajuckaj in zapoj 2015: Sukal jo, sukal jo sem pod roko!, posvečena 80-letnici
raziskovalca ljudskega plesa Mirka Ramovša, Atrij ZRC, 9. 10.
 Otvoritev in vodstvo po razstavi Amerikanec na obisku v stari domovini – The American goes back home,
Rokodelski center Ribnica, 18. 3.
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti
 Vzpostavitev spletne platforme ter mobilnih aplikacij EtnoFletno z namenom popularizacije slovenske
ljudske glasbe s pomočjo tehnologije mobilnih naprav (okolja Android, iOS, Windows Phone, HTML5). S tem
je omogočena večja javna dostopnost in uporabnost kulturnih vsebin ter široko uporabo IKT v
izobraževanju, predvsem v smeri odprtega in fleksibilnega učenja.
 Rezultati terenske raziskave glasbenega in plesnega delovanja slovenskih izseljencev v ZDA, Cleveland,
september 2015.
 Priprava in postavitev dvojezične razstave Amerikanec na obisku v stari domovini – The American goes back
home (v sodelovanju z Rokodelskim centrom Ribnica), na ogled v Rokodelskem centru Ribnica od mar. do
avg. 2015, nato v dvorani v Sodražici od okt. do dec. 2015.
 Ureditev in izid tematske številke Traditiones, ki je bila ob jubileju raziskovalca ljudskega plesa Mirka
Ramovša posvečena plesni tematiki.
 Priprava in izid tematske zvočne publikacije Edna ftica priletejla z ljudskimi pesmimi Porabja.
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Mojca Kovačič: Glasbena podoba ljudske pesmi v rokopisnih, tiskanih in zvočnih virih v prvih desetletjih 20.
stoletja, (Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918). Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 74
strani.
 Marija Klobčar: Was hat sich Bonaparte ausgedacht?: die Wahrnehmung der Franzosen in slowenischen
Volksliedern. Jahrbuch des österreichischen Volksliedwerkes 64, 98–106.
 Marjetka Golež Kaučič: Zoofolkloristics: first insights towards the new discipline. Narodna umjetnost, 52, 1:
7–30.
 Rebeka Kunej: Tanec a klobása – hmotná forma nehmotného kulturního dědictví, nebo naopak (Slovinské
zkušenosti). Národopisná revue 25, 3: 283–290.
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 Gregor Strle, Matevž Pesek in Matija Marolt: Uporabniški vmesniki in metodologija pridobivanja
večmodalnih podatkov o glasbi. Elektrotehniški vestnik 82, 3: 93–101.

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. V letu 2015 je bilo na inštitutu zaposlenih šest raziskovalk in
raziskovalcev (eden od njih se je zaposlil aprila) in trije strokovni sodelavci. Večina je bila zaposlena za nepolni
delavni čas. V pedagoško delo na Univerzi v Novi Gorici sta bili vključeni dve sodelavki in en sodelavec inštituta.
Sodelavka inštituta je drugič doktorirala in postala članica Evropske akademije znanosti in umetnosti.
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.
Posamezne raziskovalke in raziskovalci raziskujejo tudi v okviru programov in projektov drugih inštitutov ZRC
SAZU ter drugih raziskovalnih ustanov. Priprava Novega Slovenskega biografskega leksikona poteka v okviru
projekta na ravni ZRC SAZU. Inštitut je v letu 2015 izdal štiri znanstvene monografije, kot avtorji oz. soavtorji pa
so člani inštituta sodelovali še pri petih drugih znanstvenih monografijah. Raziskovalke in raziskovalci so
sodelovali pri več doma in v tujini prirejenih znanstvenih srečanjih. Nadaljevalo se je delo pri dopolnjevanju in
urejanju arhiva Slovenskega biografskega leksikona in Slovenske biografske podatkovne zbirke.
Dva najpomembnejša dogodka
 Simpozij Minka Skaberne – vizionarka slepih in slabovidnih, Ljubljana, 12. 2. (udeleženka iz IKZ ZRC SAZU dr.
Petra Testen)
 Simpozij Slovenci in Rusi II, Ljubljana, 4. 3. (udeleženci iz IKZ ZRC SAZU ddr. Igor Grdina, dr. Mateja Ratej, dr.
Petra Testen in dr. Neža Zajc)
Trije najpomembnejši dosežki na področju znanosti
 Priprava geselskih člankov za drugi in tretji zvezek Novega Slovenskega biografskega leksikona (osebnosti in
družine, katerih priimek se prične s črko B).
 Priprava ok. 2.000 geselskih člankov, objavljenih v Primorskem slovenskem biografskem leksikonu, za objavo
na spletišču Slovenska biografija, ki postaja reprezentativno za biografske in druge raziskave.
 Uspešen zagovor druge doktorske disertacija sodelavke inštituta in njen sprejem v Evropsko akademijo
znanosti in umetnosti.
Štiri najpomembnejše znanstvene objave
 Neža Zajc: Uvod v poetiko Anne A. Ahmatove. Življenja in dela 9. Založba ZRC, Ljubljana, 302 strani.
 Mateja Ratej (ur.): Usode prve svetovne vojne. Življenja in dela 10. Založba ZRC, Ljubljana, 120 strani.
 Igor Grdina (ur.): Tavčarjev zbornik. Življenja in dela 11. Založba ZRC, Ljubljana, 205 strani.
 Tone Smolej: »Kaj večega poskusiti in postati« : slovenski pisatelji dunajski študentje (1850–1926). Življenja
in dela 12. Založba ZRC, Ljubljana, 222 strani.

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 IKSŠ
izoblikoval v solidno in koherentno raziskovalno skupino, ki jo označuje izrazita interdisciplinarnost, hkrati pa
jasna tematska, metodološka in epistemološka usmeritev. Raziskovalke in 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.
V letu 2015. je na Inštitutu bilo šest raziskovalk in raziskovalcev z doktoratom, dva mlada raziskovalca in
tehnična sodelavka. V istem letu je Poloni Sitar potekel status mlade raziskovalke, raziskovalni skupini pa se je
pridružila dr. Jovana Mihajlović Trbovc.
V letu 2015 so na Inštitutu za kulturne in spominske študije potekale raziskave v okviru raziskovalnega
programa Kolektivni spomin in kulturna dinamika in naslednjih raziskovalnih projektov: Angažirana preteklost:
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socialno-antropološka analiza transformacij popularne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije (temeljni
projekt), Kraji spomina, kraji meje: spomin in identiteta na slovensko-italijanskem mejnem območju v dolgem
dvajsetem stoletju (temeljni 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), Kulture dela od socializma do EU: Slovenija in Hrvaška v
primerjalni perspektivi (bilateralni projekt). Rezultati raziskovalnega dela so bili predstavljeni na mednarodnih
simpozijih, 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). V letu 2015 je v okviru zbirke objavljena monografija Ane Hofman Glasba, politika,
afekt: Novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji.
Intenzivno mednarodno sodelovanje poteka z raziskovalci iz Srbije, Hrvaške, 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 FF UL, Znanstvenoraziskovalno središče Univerze na Primorskem). Sodelavci so vključeni v
programe Podiplomske šole ZRC SAZU in dodiplomske in podiplomske študijske programe na Univerzi v Novi
Gorici.
Trije najpomembnejši dogodki
 Mednarodni sestanek v okviru projekta GARCIA (Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti
karierni nestabilnosti in asimetriji, Okvirni program 7), Ljubljana, 6.–7. 2.
 Pogovor o knjigi dr. Ane Hofman Glasba, politika, afekt: Novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji. Atrij
ZRC, 22. 5.
 Organizacija pogovora Kaj lahko (z)raste v puščavi postsocializma, Atrij ZRC, 21. 12.
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti
 Dr. Jovana Mihajlović Trbovc je prejela evropsko nagrado za najboljši doktorat na področju političnih
znanosti.
 Prevod knjige dr. Tanje Petrović Yuropa: Das jugoslawische Vermächtnis und Zukunftsstrategien in
postjugoslawischen Gesellschaften je bilo objavljeno v nemškem jeziku pri založbi Verbrecher Verlag
(Berlin).
 Dr. Ana Hofman je prejela štipendijo na Federalni Univerzi v Riu de Janeiru.
 Dr. Ana Hofman je uredila posebno številko časopisa Southeastern Europe 39, št. 2: Music, affect and
memory politics in post-Yugoslav space.
 Dr. Jovana Mihajlović Trbovc je prejela štipendijo na Centru za študije Jugovzhodne Evrope Univerze v
Gradcu.
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Tanja Petrović: Serbia in the Mirror: Parodying Political and Media Discourses. Slavic Review 74, št. 2, str.
288–310.
 Ana Hofman: Glasba, politika, afekt: Novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC.
 Tanja Petrović: Srbija i njen jug: »Južnjački dijalekti« između jezika, kulture i politike. Beograd: Fabrika
knjiga.
 Ana Hofman: Music (as) Labour: Professional musicianship, affective labour and gender in socialist
Yugoslavia. Ethnomusicology forum 24, št. 1, str. 28–50.
 Martin Pogačar, Music and memory: Yugoslav rock in social media. Southeastern Europe 39, št. 2, str. 215–
236.

INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE KRASA
Inštitut je bil leta 1947 ustanovljen v deželi matičnega Krasa in klasičnega krasa. Je eno vodilnih
mednarodnih raziskovalnih in študijskih krasoslovnih središč. Razvijajo tudi krasoslovni laboratorij in knjižnico.
Zaposlenih je bilo dvanajst raziskovalcev, štirje mladi raziskovalci in pet tehničnih sodelavcev. Upokojila se
je ena sodelavka.
Nadaljevali so z razvojem celostnega krasoslovja, proučevali so kraško površje, jame in vode ter biološke,
ekološke in mikrobiološke značilnosti. – Z meritvami mikrotektonskih premikov v slovenskih kraških jamah in v
jamah v Bolgariji in na Slovaškem so ugotovili, da se napetosti v zemeljski skorji prenašajo na večje razdalje. –
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Pridobili so nova spoznanja o sestavi in starosti jamskih sedimentov ter jih povezali v model razvoja površja na
območju Snežne jame na Raduhi ter preučevali sedimente v Postojnski jami ter na Divaškem krasu. – Ugotovili
in utemeljili so značilne razvojne modele oblikovanja različnih kamnin kraškega površja in z laboratorijskim
poskusom dopolnili spoznanje o dežnem oblikovanju debelo skladovite ravne skale v konice. – Predstavili so
prvi model razvoja jamskih skalnih oblik, ki temelji na računalniški dinamiki tekočin. – Na izbranih kraških izvirih
so proučili vpliv hidroloških razmer na spreminjanje kakovosti kraških vodnih virov. – Z inverznim modeliranjem
so ovrednotili meritve nivojev podzemne vode v Postojnski jami in v sistemu Reka-Timav. – Z vzorčenjem
kraških voda so pridobili podatke o stopnji zakrasevanja, absorbciji CO 2 iz zraka in kamnin (DIC), parcialnih
tlakih CO2 in tokovih anorganskega ogljika ter jih povzeli v kvantitativni model. – V Postojnski jami so raziskovali
jamsko klimo. – Za proučevanje ekoloških in evolucijskih procesov v podzemeljskem okolju so v konceptualni
model statistično povezali troglomorfne podzemeljske vrste in izbrane okoljske parametre. – Ocenili so
bioreceptivnost izbranih kamnin za mikrobno kolonizacijo ter prirast biomase v laboratorijskih in naravnih
pogojih.
Izdali so tri številke revije Acta Carsologica. Tretja je posvečena 60-letnici izhajanja revije.
Sodelovali so s krasoslovci s celega sveta. Raziskovali so kitajski, sibirski, hrvaški, francoski, brazilski,
sicilski, ameriški, mehiški in avstrijski kras. Vodili so projekte Life Watch, EPOS in UNESCO IGCP projekt št. 589.
Delujejo v vodstvu Mednarodne speleološke zveze in Mednarodnega združenja za biologijo podzemlja SIBIOS.
So-vodili so središče za raziskovanje krasa junanske univerze. Pomagali so pri razvoju krasoslovja po svetu.
Razvijali so doktorski študijski program Krasoslovje, 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.
Neposredno uporabne študije so opravili za številne naročnike.
Trije najpomembnejši dogodki
 23. mednarodna krasoslovna šola »Klasični kras«: Jame in raziskovanje jam, Inštitut za raziskovanje krasa
ZRC SAZU in Kulturni dom Postojna, 15.–21. 6. in 50. obletnica Mednarodne speleološke zveze UIS,
Postojnska jama, 19. 6.; soorganizacija z Mednarodno speleološko zvezo in Postojnsko jamo, d. o. o.
 1. mednarodno krasoslovno izobraževanje »Znotraj in zunaj gora«: Geologija, kras in paleontologija,
Custonaci, Sicilija, Italija, 23.–26. 4.; soorganizacija z iblejskim centrom za speleohidrogeološke raziskave,
mestom Custonaci in Krasoslovnim študijskim središčem Unesca.
 3. mednarodna krasoslovna delavnica: Trajnostni razvoj kraških področij, Junanska univerza, Kunming,
Junan, Kitajska, 3. 11.; soorganizacija z Junansko univerzo in Krasoslovnim študijskim središčem Unesca.
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti
 Izdelava modela razvoja jamskih skalnih oblik, ki temelji na računalniški dinamiki tekočin.
 Utemeljitev in z laboratorijskim poskusom razlaga razvojnega modela oblikovanja različnih kamnin kraškega
površja v različnih razmerah.
 Definiranje okoljskih in mikrobioloških pogojev, ki omogočajo ohranjanje kamnitih arheoloških predmetov v
zdravilnem blatu.
 Izdelava kvantitativnega modela kroženja anorganskega ogljika in intenzitete zakrasevanja na krasu.
 Vključitev Inštituta kot polnopravnega člana v projekt H2020 EPOS Implementation Phase (676564) in
nosilna vloga Inštituta za slovenske partnerje v projektu EPOS.
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Nataša Ravbar, Stanka Šebela: The effectiveness of protection policies and legislative framework with
special regard to karst landscapes: insights from Slovenia. Environmental science & policy 51, 106–116.
 Martin Knez, Metka Petrič, Tadej Slabe, Stanka Šebela (ur.): The Beka-Ocizla Cave System, Karstological
Railway Planning in Slovenia. Cave and Karst Systems of the world. Springer, Heidelberg, 102 strani.
 Philipp Häuselmann, Andrej Mihevc, Petr Pruner, Ivan Horáček, Stanislav Čermák , Helena Hercman, Diana
Sahy, Markus Fiebig, Nadja Zupan Hajna, Pavel Bosák: Snežna jama (Slovenia): Interdisciplinary dating of
cave sediments and implication for landscape evolution. Geomorphology, 247, 10–24.
 Janez Mulec, Mitja Prelovšek: Freshwater biodissolution rates of limestone in the temperate climate of the
Dinaric karst in Slovenia. Geomorphology, 228, 787–795.
 Matt Covington, Jason Gulley, Franci Gabrovšek: Natural variations in calcite dissolution rates in streams:
controls, implications, and open questions. Geophysical research letters, 42/8, 2836–2843.
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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. 2015 zaposlenih 35 delavcev (znanstveni svetniki: 2, višji znanstveni sodelavci: 7,
znanstveni sodelavci: 10, asistenti: 14, strokovni sodelavci: 2). Delovno razmerje se je končalo enemu asistentu,
enega asistenta pa smo na novo zaposlili.
Že od vsega začetka je najvažnejša 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, izmenjuje znanstvenike. 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 2015 je raziskovalno delo na inštitutu potekalo v okviru raziskovalnega programa Geografija Slovenije
in 20 raziskovalnih projektov (6 temeljnih in uporabnih projektov, 4 podoktorskih projektov, 7 evropskih in
bilateralnih projektov ter 3 drugi projekti).
Inštitut od leta 1952 izdaja znanstveno revijo Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik. Izhaja
dvakrat letno v angleškem in slovenskem jeziku. Od leta 2003 je 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 2015 so izšle znanstvene publikacije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik 55-1 in 55-2,
Geografija Slovenije 32 (Dolina Triglavskih jezer), Georitem 25 (Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji)
in 26 (Okolju prijazno vedenje) ter Regionalni razvoj 5 (Globalni izzivi in regionalni razvoj).
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 Hrvaško.
Leta 2015 je šest raziskovalcev redno predavalo na univerzah v Kopru in Novi Gorici, več sodelavcev pa je
občasno sodelovalo tudi z univerzama v Ljubljani in Novem Sadu.
Inštitut sodeluje s številnimi domačimi in tujimi fakultetami in inštituti, bogato pa je tudi sodelovanje z
drugimi ustanovami v Sloveniji, na primer 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, NUK-om, Triglavskim narodnim parkom,
ministrstvi, občinami, založbami itd.
Trije najpomembnejši dogodki
 Prejem prve nagrade za projekt Okljuk – Interpretacijski poligon kot orodje za razumevanje kulturne
pokrajine, ki jo je podelila Estonska univerza o znanostih o življenju na mednarodnem natečaju za pokrajine
e-Clic: Landscape and possibilities (kategorija C – širša javnost), Eesti Maaülikool, 8. 5.
 Slovenski regionalni dnevi 2015: Globalni izzivi in regionalni razvoj, Terme Čatež, Čatež, 19.–20. 11.
th
 21 session of the East Central and South-East Europe Linguistic/Geographic Division of the United Nations
Group of Experts on Geographical Names (21. zasedanje vzhodnosrednjeevropskega in
jugovzhodnoevropskega jezikovno-zemljepisnega oddelka pri UNGEGN-u), Prešernova dvorana SAZU,
Ljubljana, 26. 11.
Dva najpomembnejša dosežka na področju znanosti
 Vzpostavitev spletnega atlasa Central-European urban heat island atlas (rezultat mednarodnega projekta
UHI v okviru programa Central Europe), na spletni strani so so dostopni kartografski sloji, pomembni za
razumevanje lastnosti mestnih toplotnih otokov na območju srednje Evrope.
 Sodelovanje na okrogli mizi Connecting cities and rural areas: new mobility concepts konference Feeding the
Territories, Energy for Development v okviru svetovne razstave EXPO v Milanu, Milano, 6. 5.
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Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Matej Lipar, Mateja Ferk: Karst pocket valleys and their implications on Pliocene-Quaternary hydrology and
climat: examples from the Nullarbor Plain, southern Australia. Earth-Science Reviews 150, str. 1–13.
 Rok Ciglič, Drago Perko: Modelling as a method for evaluating natural landscape typology: the case of
Slovenia. Landscape analysis and planning: geographical perspectives. Springer geography. Springer,
Heidelberg, str. 59–79.
 Mateja Šmid Hribar, David Bole, Primož Pipan: Sustainable heritage management: social, economic and
other potentials of culture in local development. Procedia – Social and Behavioral Sciences 188, str. 103–
110.
 Mateja Breg Valjavec, Matija Zorn: Degraded karst relief: waste-filled dolines. Advances in environmental
research 40. Nova Science Publishers, New York, str. 77–95.
 Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik: Factors in the conservation and decline of cultivated terraces in
Slovenia. II Congreso Internacional de Terrazas: encuentro de culturas y saberes de terrazas del mundo. JICA,
Lima, str. 49–55.

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.
V letu 2015 je bilo na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU šest raziskovalcev z doktoratom,
en raziskovalec z magisterijem in tehnična sodelavka. En raziskovalec z doktoratom se je sredi leta upokojil.
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
Paleontologija in sedimentarna geologija.
V letu 2015 so se izvajale naslednje raziskave: Radiolarijske datacije triasnih, jurskih in krednih
globokomorskih sedimentov v Sloveniji, Bosni, Makedoniji, Albaniji in Omanu; Sedimentologija in paleoekologija
paleocensko-eocenskih karbonatnih platform v jugozahodni Sloveniji in v Dalmaciji; Stratigrafija, paleontologija
in paleoekologija neogenskih sukcesij v zahodnem delu Centralne Paratetide; Taksonomija oligocenskih
bentoških foraminifer; 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 na območju Koprskega zaliva. V sodelovanju z arheologi so se
nadaljevale raziskave petrološke sestave in provenience kamnitih artefaktov na več najdiščih v Sloveniji. V
sodelovanju z agronomi so se nadaljevale raziskave insekticidne učinkovitosti kremenastih sedimentov. V letu
2015 so bili rezultati raziskav predstavljeni na 10 znanstvenih konferencah in objavljeni v 23 člankih.
Intenzivno mednarodno sodelovanje poteka z raziskovalci iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Francije,
Italije, Hrvaške, Nemčije, Poljske, Španije in Švice.
Inštitut pri raziskovalnem delu sodeluje z drugimi ustanovami v Sloveniji (Oddelek za geologijo NTF UL,
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
 Martín-Pérez Andrea, Košir Adrijan, Otoničar Bojan. Dolomite in speleothems in Snežna jama Cave. Acta
carsologica 44 (1), str. 81–100.
 Zupančič Nina, Horvat Aleksander, Jarc Simona. Environmental impact of dusting from the Koper port bulk
cargo terminal on the agricultural soils. Acta geographica Slovenica 55 (1), str. 139–158.
 Kukoč Duje, Goričan Špela, Košir Adrijan, Belak Mirko, Halamić Josip, Hrvatović Hazim. Middle Jurassic age
of basalts and the post-obduction sedimentary sequence in the Guevgueli Ophiolite Complex (Republic of
Macedonia). International Journal of Earth Sciences 104 (2), str. 435–447.
 Moreau Luc, Odar Boštjan, Higham Thomas, Horvat Aleksander, Pirkmajer Darja, Turk Peter. Reassessing
the Aurignacian of Slovenia: techno-economic behaviour and direct dating of osseous projectile points.
Journal of Human Evolution 78, str. 158–180.
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 Cimerman Franc, Košir Adrijan. Remarks on the shell structure of Halkyardia maxima Cimerman: its
umbilical plug and the microspheric form. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen
277 (1), str. 43–48.

BIOLOŠKI INŠTITUT JOVANA HADŽIJA
S 60-letnim delovanjem sodi Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU med vodilne biološke raziskovalne
skupine v Sloveniji. Sodelavci inštituta se ukvarjajo s temeljnimi in aplikativnimi raziskavami rastlinstva in
živalstva na regionalnem in globalnem nivoju. Deset stalnih zaposlenih in štirje mladi raziskovalci so organizirani
v dve raziskovalni skupini, ki prispevata k napredku v temeljni znanosti, k trajnostnemu razvoju in ohranjanju
biodiverzitete. Raziskovalna skupina za temeljno botaniko se ukvarja z raziskavami ekologije, zgradbe,
sistematike, razširjenosti, varstva, vzdrževanja in rekonstrukcije flore in vegetacije. Raziskovalna skupina za
temeljno zoologijo se ukvarja s taksonomijo, sistematiko, evolucijsko biologijo, etologijo, ekologijo,
biogeografijo in genetiko, njeni modelni organizmi so pajki, metulji, ptiči in sesalci. Raziskovalno delo v letu
2015 je potekalo v okviru raziskovalnega programa Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje ter v
okviru domačih in tujih raziskovalnih projektov, tako temeljnih kot aplikativnih ter bilateralnih. Poudarki
letnega dela so bili na raziskavah regionalne vegetacije in habitatnih tipov, na integrativnih raziskavah evolucije
spolnega dimorfizma, ter na ekoloških, sistematskih in biogeografskih raziskavah na globalnem nivoju. Inštitut
je izdal znanstveno revijo Hacquetia ter monografijo o čebelah Slovenije avtorja Andreja Gogale. Inštitut je
sodeloval s številnimi slovenskimi ustanovami, državnimi organi in nevladnimi organizacijami. Pet raziskovalcev
je bilo vključenih v študijski proces in mentorstva na univerzah v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Kopru, Višji
strokovni šoli v Naklem ter v tujini (Univerza Hubei, Kitajska; Univerza v Beogradu in Novem Sadu, Srbija).
Raziskovalci inštituta so svoje rezultate predstavili na mednarodnih znanstvenih simpozijih, sodelovali pa so
tudi z mnogimi pomembnimi znanstvenimi ustanovami v Evropi in po svetu.
Trije najpomembnejši dogodki
 Andraž Čarni – član Makedonske akademije znanosti in umetnosti, Skopje, 17. 6.
 Matjaž Kuntner – nagrada Miroslava Zeia za izjemne znanstveno – raziskovalne dosežke v zadnjih petih
letih. 55-letnici obstoja Nacionalnega instituta za biologijo, Ljubljana 11. 11.
 Tatjana Čelik,. Otok Krk, raj za leptire = Island Krk, the butterfly paradise: razstava, otok Krk, Zračna luka
Rijeka, organizator Prirodoslovni muzej Rijeka.
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti
 Andraž Čarni, Vegetation in Southeastern Europe in a wider European scale: plenarno predavanje na Eastern
th
Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, 36 Meeting, Osijek (Hrvaška), 17.–20. 6.
rd
 Matjaž Kuntner, Sexual dimorphism in spiders and its biological correlates: plenarno predavanje na 3
Conference of Asian Society of Arachnology, Amravati, Indija 16. 11.
 Tatjana Čelik, Stanje vlagoljubnih populacij barjanskega okarčka v Sloveniji: vabljeno predavanje na 10.
strokovnem posvetu z naslovom Ogrožene vrste Nature 2000 – stanje in izzivi, 18. 11., Ljubljana.
 Urban Šilc, New prospects in biodiversity research: vabljeno predavanje na International Workshop AREA
Networking, 25. 5., Beograd, Srbija.
 Trije članki sodelavcev so v bazi WoS od julija označeni kot visoko citirani na svojem področju.
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Čarni A., Matevski V., Juvan N., Kostadinovski M., Košir P., Marinšek A., Paušič A., Šilc U.. Transition along
gradient from warm and mesic temperate forests evaluated by GAMM. Journal of Plant Ecology, doi:
10.1093/jpe/rtv069
 Gregorič, M., Agnarsson, I., Blackledge, T. A. & Kuntner, M.. Phylogenetic position and composition of
Zygiellinae and Caerostris with new insight into orb web evolution and gigantism. Zoological Journal of the
Linnean Society 175: 225–243.
 Kobal, M., Bertoncelj, I., Pirotti, F., Dakskobler, I., Kutnar, L.. Using lidar data to analyse sinkhole
characteristics relevant for understory vegetation under forest cover-case study of a high karst area in the
Dinaric mountains. PloS one, ISSN 1932-6203, vol. 10, iss. 3.
 Kuntner, M., Pristovšek, U., Cheng, R.-C., Li, D., Zhang, S., Tso, I.-M., Liao, C.-P., Miller, J. & Kralj-Fišer, S..
Eunuch supremacy: Evolution of post-mating spider emasculation. Behavioral Ecology and Sociobiology 69:
117–126.
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 Xu, X., Liu, F. X., Cheng, R.-C., Chen, J., Xu, X., Zhang, Z. S., Ono, H., Pham, D. S., Norma-Rashid, Y., Arnedo,
M. A., Kuntner, M. & Li, D. Extant primitively segmented spiders have recently diversified from an ancient
lineage. Proceedings of the Royal Society B 282: 20142486.

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
interdisciplinarnostjo raziskav, ki združujejo antropološke študije z razvijanjem in aplikacijami metod in tehnik
geografskih informacijskih sistemov (GIS) in daljinskega zaznavanja.
Inštitut ima oddelka za antropološke študije in daljinsko zaznavanje.
V letu 2015 je bilo zaposlenih 11 oseb; strokovna tajnica (Melita Robič), 6 raziskovalcev v oddelku za
daljinsko zaznavanje (Krištof Oštir, Tatjana Veljanovski, Žiga Kokalj, Aleš Marsetič, Peter Pehani, Urša Kanjir) in 4
v oddelku za antropološke študije (Ivan Šprajc, Borut Telban, Nataša Gregorič Bon, Maja Petrović Šteger).
Antropološke raziskave so osredotočene na socialnoantropološke študije na Papui Novi Gvineji, v Albaniji
in Srbiji ter na arheologijo in arheoastronomijo Mezoamerike. Pri interpretaciji podatkov imajo pomembno
vlogo prostorske analize, katerih metodologijo razvijamo sami, upoštevajoč konkretne probleme in naravo
raziskav. Pri daljinskem zaznavanju raziskujemo probleme samodejne registracije satelitskih posnetkov in
njihovo napredno klasifikacijo, pri čemer je posebna pozornost namenjena razvijanju novih tehnik objektne
klasifikacije, umetne inteligence in modeliranja.
Pri antropoloških raziskavah smo v preteklem letu opravili terenska dela v Albaniji, Srbiji, Mehiki in na
Papui Novi Gvineji ter analize in interpretacije podatkov. Na področju prostorskih raziskav smo nadaljevali z
uporabo daljinskega zaznavanja in GIS, obenem pa še naprej razvijali nove tehnike in metode obdelave
podatkov, s težiščem na laserskem skeniranju, objektni klasifikaciji satelitskih posnetkov in uporabi metod
strojnega učenja. Raziskave so potekale v okviru programa Antropološke in prostorske raziskave in več domačih
in mednarodnih projektov.
Inštitut izdaja digitalno knjižno zbirko Prostor, kraj, čas. V letu 2015 je izšlo pet monografij. 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 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 in Finski.
Sodelavci inštituta so vključeni v pedagoške procese na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Filozofski
fakulteti, Naravoslovnotehniški fakulteti, Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Fakulteti za
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem ter Podiplomski šoli ZRC SAZU,
kjer je B. Telban koordinator antropološkega modula in nosilec in izvajalec skupnega predmeta.
Trije najpomembnejši dogodki
 Borut Telban, Pascale Bonnemére in James Leach: vodenje sekcije »Matter(s) of Relations« na deseti
konferenci European Society for Oceanists (ESfO), Bruselj, 24.–27. 6. (na povabilo uredništva revije
Anthropological Forum pripravljajo Telban, Bonnemére in Leach posebno številko na to temo).
 Borut Telban: »Karawari Spirit-crocodiles as Beings and Artefacts: Traversing Ontologies, Epistemologies
and Temporalities«. Vabljeno predavanje na Sepik Symposium »The materiality of Sepik societies 2015: New
visions, old problems« ob otvoritvi razstave »Sepik, L'Artaulongdufleuve«, Muséedu Quai Branly, Pariz, 27–
28. 10.
 Ivan Šprajc: »Un panorama de la arqueología del sureste de Campeche«. Vabljeno predavanje v sklopu
predavanj Arqueología del sur de la península de Yucatán, Centro de Estudios Mayas, Universidad Nacional
Autónoma de México, Ciudad de México, 2.–5. 12.
Štirje najpomembnejši dosežki na področju znanosti
 Vzpostavitev sistema za samodejno zaznavanje vodnih površin iz satelitskih posnetkov Sentinel-1. Skupaj s
podjetjem GeoCodis za Agencijo za okolje RS.
 Borut Telban je pridobil štipendijo The Royal Society of Edinburgh – RSE – Visiting Research Fellowship.
Department of Social Anthropology, University of St Andrews, 25. 10. 2014 – 24. 2 2015.
 Ivan Šprajc je dobil priznanje Alfonso Caso za raziskavo na področju arheologije. Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Mehika, 12. 11.
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 Sodelovanje s Centrom odličnosti Vesolje pri pridobivanju nacionalnega patenta za določanje koordinat
kontrolnih točk na satelitskih posnetkih (patent: SI 24586, Urad RS za intelektualno lastnino).
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Nataša Gregorič Bon: Hapësira mospërputhjesh: Etnografi hapësire dhe vendi në fshatin Dhërmi/Drrimades,
Shqipëria e Jugut. Botimet/Založba Morava, Tirana, 224 strani.
 Borut Telban: Crocodiles, serpents et chasse: Cosmologie et système de croyances traditionnel. V: Peltier,
Philippe, Markus Shindelbeck, Christian Kaufmann (ur.), Sepik: Arts de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Skira
Flammarion / Musée du Quai Branly, Paris, str. 54–61 (prevod Borut Telban 2015: Krokodile, Schlangen und
die Jagd: Kosmologie und das tradittionele Glaubens system. V: Peltier, Philippe, Markus Shindelbeck,
Christian Kaufmann (ur.), Tanz der Ahnen. Kunst vom Sepik in Papua-Neuguinea. Der Hirmer Verlag, Munich,
str. 54–61).
 Aleš Marsetič, Krištof Oštir, Mojca Kosmatin Fras. Automatic orthorectification of high-resolution optical
satellite images using vector roads. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 53 (11): 6035–
6047.
 Andreja Švab Lenarčič, Krištof Oštir (Žiga Kokalj, Nataša Gregorič Bon, ur.): Uporaba lidarskih podatkov za
klasifikacijo pokrovnosti (Prostor, kraj, čas, 6). Založba ZRC, Ljubljana, 113 strani.
 Ivan Šprajc, Pedro Francisco Sánchez Nava: Orientaciones astronómicas en la arquitectura de Mesoamérica:
Oaxaca y el Golfo de México (Prostor, kraj, čas, 8). Založba ZRC, Ljubljana, vii + 119 strani.

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 odvisnosti vedno bolj potekalo v okviru družboslovnih in
humanističnih disciplin. V zadnjih 15 letih se je na inštitutu usposobila interdisciplinarna raziskovalna ekipa, ki je
tako s svojimi metodološkimi kot vsebinskimi (strokovnimi) kompetencami in izkušnjami sposobna povezati
raznovrstna disciplinarna področja za celovito presojo blaginje in duševnega zdravja. Sodelavke inštituta
združujejo znanja in raziskovalne usmeritve sociologije, antropologije in medicinske ter zdravstvene psihologije
v širokem naboru raziskovalnih vsebin, ki zajemajo procese migracij in staranja prebivalstva, družinsko
kmetovanje kot tudi duševno zdravje, stres na delovnem mestu, dolgotrajno oskrbo in nasilje v družini.
V letu 2015 se je inštitut kadrovsko okrepil s tremi psihologinjami in eno antropologinjo zaradi
povečanega obsega raziskovalnega dela v okviru ene od inštitutskih vsebin – prepoznavanje nasilja v družini pri
zdravstvenem osebju. Obenem so sodelavke v okviru nacionalnega projekta presojale psihološke profile oseb,
ki so bile izpostavljene prenatalnemu stresu ter pričele z izdelavo e-orodja za prepoznavanje in obvladovanje
psihosocialnih tveganj in absentizma v izbranih dejavnostih javnega sektorja. V okviru dveh mednarodnih
projektov 7. okvirnega programa pa so se ukvarjale s paleto vsebin o enakosti spolov v akademski in
raziskovalni sferi ter opravile pregled zdravstvenih podatkovnih zbirk in analizo literature s področja dejavnikov,
ki vplivajo na ponovne psihiatrične bolnišnične sprejeme.
Sodelavke so tudi pedagoško dejavne na Univerzi v Ljubljani in v Novi Gorici ter v okviru Podiplomske šole
ZRC SAZU.
Pri svojem raziskovalnem delu se inštitut povezuje in sodeluje s številnimi slovenskimi ustanovami, med
njimi z Univerzo v Novi Gorici, s socialnimi partnerji (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Inštitutom za
produktivnost, Psihiatrično kliniko Ljubljana, Kliničnim centrom Ljubljana, Ministrstvom za zdravje,
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko Zdravniško zbornico Slovenije, Centrom za socialno delo Maribor, Zavodom EMMA, Centrom
za pomoč žrtvam nasilja in norveško Univerzitetno psihiatrično bolnišnico St. Olavs (Oddelek za forenziko
Brøset, Center za raziskave in izobraževanje v forenzični psihiatriji).
V letu 2015 je mednarodno sodelovanje potekalo s številnimi partnerskimi institucijami v okviru
omenjenih projektov 7. okvirnega programa.
Trije najpomembnejši dogodki
 Konferenca Nasilje v družini je tudi javnozdravstveni problem, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana, 15. 9.
 Lilijana Šprah, Psychiatric Readmissions and their Association with Physical Comorbidity Variables: A
th
Systematic Review of the Literature vabljeno predavanje na znanstveni konferenci 11 ENMESH
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International Conference »Closing the gap between research and policy in mental health«, Málaga, Španija
1.‒3. 10.
 Duška Knežević Hočevar, predstavitev izbranega dosežka Izvajanje različnih poti razvoja družinskega
kmetovanja na dogodku Odlični v znanosti s področja družboslovja in humanistike v okviru tedna Univerze v
Ljubljani, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 3. 12.
Dva najpomembnejša dosežka na področju znanosti
 Vzpostavitev multidisciplinarne izobraževalne platforme POND v podporo zdravstvenemu osebju
Prepoznava in obravnavi nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti, ki vključuje spletno stran,
priročnik, izobraževanja, priročna orodja za obvladovanje nasilja v družini ter strokovne in znanstvene
prispevke.
 Vzpostavitev portala Promocija zdravja na delovnem mestu na spletni strani je dostopen nabor promocijsko
izobraževalnih vsebin iz področja obvladovanja psihosocialnih tveganj in ohranjanja zdravja v delovnem
okolju.
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Majda Černič Istenič: Do rural development programmes promote gender equality on farms? The case of
Slovenia. Gender, Place and Culture, 22 (5), str. 670‒684.
 Duška Knežević Hočevar: »Kdor ne tvega, ni kmet!« K antropologiji tveganja in negotovosti. Glasnik
Slovenskega etnološkega društva, 55 (3-4), str. 61‒69.
 Barbara Dolenc, Mojca Z. Dernovšek, Lilijana Šprah, Rok Tavčar, Giulio Perugi, Hagop S. Akiskal: Relationship
between affective temperaments and aggression in euthymic patients with bipolar mood disorder and
major depressive disorder. Journal of Affective Disorders, 174, str. 13‒18.
 Ümit Metin, Reny Baykova, Dariia Gaioshko, Monika Kolářová, Max Korpinen, Josip Razum, Urška Smrke:
Giving work a rain check: relationship between soldiering and positive work outcomes within the job
demands-resources model: work in progress report. Journal of European psychology students, 6 (2), str. 90‒
94.
 Megan E. Roberts, Lisa Wagner, Saša Zorjan, Enikö Nemeth, Desie van Toor, Michal Czaplinski: Testing the
situationism scale in Europe: scale validation, self-regulation and regional differences. International Journal
of Psychology. Online publication ahead of print. Published Sept 3rd 2015. doi: 10.1002/ijop.12211.

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.
V letu 2015 je bilo na Filozofskem inštitutu zaposlenih trinajst sodelavcev.
Inštitut je izvajal svoje raziskovalno delo v okviru raziskovalnega programa Pogoji in problemi sodobne
filozofije (vodja prof. dr. A. Zupančič Žerdin) in raziskovalnih projektov (Filozofija krize: ekonomija – politika –
ekologija, Rekonfiguracija ontologije). 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 vpelje sodobna filozofija.
Nadaljevala se je publicistična dejavnost inštituta. V knjižni zbirki Philosophica sta izšli dve deli: Roberto
Esposito, Bios. Biopolitika in filozofija in Rok Benčin, Okna brez monad. Estetika od Heideggerja do Rancièra. V
knjižni zbirki Teoretska praksa arhitekture je izšlo delo Petra Šenka Kaspula: Tipologija druge arhitekture (v
sodelovanju z Fakulteto za arhitekturo). V knjižni zbirki Historia scientiae sta izšli deli Anicij Manlij Severin
Boetij, Temelji glasbe in Plinij starejši, Naravoslovje 2. Antropologija in zoologija. Izšel je zbornik Politika,
estetika in demokracija (ur. Marina Gržinić). 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 The Issue With
Kant, s prispevki v angleškem jeziku, francoskem in nemškem jeziku. V izdanih številkah so sodelovali z izvirnimi
znanstvenimi članki domači in tuji avtorji.
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Temeljna značilnost raziskovalnega dela je bila njegova interdisciplinarna naravnanost in močna
mednarodna vpetost. Sodelavci inštituta so sodelovali v mednarodnih projektih BIOMOT (zaključen) in SATORI.
Filozofski inštitut je tudi v letu 2015 nadaljeval pedagoške dejavnosti. V okviru podiplomskega programa
Primerjalni študij idej in kultur (ZRC SAZU) je izvajal modul Transformacije sodobne misli − Filozofija,
psihoanaliza, kultura. Sodelavec inštituta je profesor na Shanghai Jiao Tong University, Šanghaj, Kitajska,
sodelavka inštituta je profesorica na Akademie der bildenden Künste Wien, Dunaj, Avstrija, sodelavka inštituta
je profesorica na European Graduate School, Saas Fee, Švica in sodelavka inštituta je profesorica na Universidad
nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Trije najpomembnejši dogodki
 Mednarodni kolokvij Politika, estetika in demokracija, Filozofski inštitut ZRC SAZU in Akademija za vizualne
umetnosti (org.), Atrij ZRC, 11. 5.
 Okrogla miza Estetske revolucije in avantgardna gibanja dvajsetega stoletja / Avantgarde, estetika, vzhodni
modernizem in politika, Atrij ZRC, 3. 9.
 Razprava ob izidu knjige Okna brez monad, knjigarna Azil, 10. 12. (dosegljivo na:
https://www.youtube.com/watch?v=NG3cC21t3Jk)
Pet najpomembnejših dosežkov na področju znanosti
 The Issue With Kant, mednarodna številka Filozofskega vestnika s prispevki v angleškem jeziku, francoskem
in nemškem jeziku, uredniki Rado Riha, Jan Voelker, Jelica Šumič Riha.
 Jelica Šumič Riha, Rado Riha, Tadej Troha, sodelovanje na mednarodni konferenci Reason Plus Enjoyment
Conference, julij 2015, Sydney, Avstralija.
 Alenka Zupančič, Biopolitics, Sexuality and unconsious, prispevek na mednarodni konferenci Lacan contra
Foucault: Subjectivity, Universalism, Politics, 4. 12. Bejrut, Libanon.
 Jelica Šumič Riha, profesorica na Universidad nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
 Marina Gržinič, profesorica na Akademie der bildenden Künste Wien, Dunaj, Avstrija.
Pet najpomembnejših znanstvenih objav
 Tomaž Mastnak: Hobbes in Kiel, 1938: from Ferdinand Tönnies to Carl Schmitt. History of European ideas,
41, št. 7, Routledge, London.
 Alenka Zupančič Žerdin: Biopolitika, seksualnost in nezavedno. Problemi, letn. 53, št. 9/10, Analecta,
Ljubljana.
 Aleš Erjavec: Introduction. V: Aleš Erjavec (ur.). Aesthetic revolutions and twentieth-century avant-garde
movements. Duke University Press, Durham, London.
 Marina Gržinić: Sara Ahmed and the analysis of critical whiteness and racism in post-former-Yugoslavia. V:
Miško Šuvaković, Žarko Cvejić, Andrija Filipović, (ur.), European theories in former Yugoslavia: trans-theory
relations between global and local discourses. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.
 Rok Benčin: Okna brez monad: estetika od Heideggerja do Rancièra, Philosophica, Series Prizma. Založba
ZRC, Ljubljana, 299 str.

ZALOŽBA ZRC
Založba ZRC je hišna akademska založba, ustanovljena leta 1993, ki v prvi vrsti skrbi za objavljanje del,
nastalih 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 avdio-vizualno produkcijo. Od leta 2011
sodita pod organizacijsko enoto Založbe ZRC še Azil, knjigarna, specializirana za humanistično in družboslovno
literaturo, in Atrij, javni prostor za promocijo znanstvenoraziskovalnega dela ZRC SAZU, ki se z več prireditvami
tedensko dejavno vključuje v kulturno in družabno življenje mesta.
Po številu publikacij je leto 2015 drugo najproduktivnejše leto ZRC SAZU (za 2011): z letnico 2015 je izšlo
28 številk revij in 76 monografij. Med njimi je 12 knjig, ki so izšle le v katerem od elektronskih formatov, in
jubilejna, tj. 1000. knjiga Založbe ZRC. Konec leta 2015 je katalog knjig Založbe ZRC štel 1020 knjig (vključno z
drugimi izdajami in ponatisi): 634 naslovov je izšlo v kateri od 48 zbirk (med njimi 2, ki sta že zaključeni).
Inštituti ZRC so med letoma 1993–2015 izdali 482 številk revij (pred letom 1993 še 197): aktivnih je še 14 revij, 4
so ugasnile. Revije predstavljajo skoraj tretjino (32,1 %) vse publicistične dejavnosti. V letu 2015 je več revij
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prenovilo svoje spletne strani, začelo vključevati v sistem OJS ZRC (Open Journal System) in jih opremilo z
arhivskimi izdajami iz preteklih let.
Med zgornje številke niso vštete tako imenovane elektronske poizdaje. Zbirka Fran Inštituta za slovenski
jezik Frana Ramovša je v letu 2014 narasla za več podatkovnih zbirk, nastalih na osnovi digitaliziranih knjižnih
izdaj (Slovar slovenskih frazemov Janeza Kebra in pet narečnih slovarjev), na portalu Termania je prenovo
doživela tudi spletna objave izvirne izdaje Grško-slovenskega slovarja Antona Doklerja iz leta 1915. Na portalu
Google Books je bilo decembra 2015 vključenih 533, večinoma v celoti dostopnih monografij Založbe ZRC; samo
v letu 2015 so si uporabniki tega portala ogledali več kot tri milijone strani. Katalog publikacij na spletišču ZRC
se uspešno razvija v repozitorij e-knjig, saj je bilo tam že 252 prosto dostopnih knjig v formatu pdf. V letu 2015
je Založba ZRC v več trgovin poslala tudi prvih deset knjig v formatu epub (izbrani naslovi zbirke Zbrana dela
slovenskih pesnikov in pisateljev Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede).
S tiskanimi izdajami je Založba ZRC stalno prisotna v slovenski knjigotrški mreži in se kljub vsesplošnemu
padcu prodaje knjig lahko pohvali s podobnimi prodajnimi rezultati kot lani. Poleg dveh prodajnih katalogov v
slovenščini je leta 2015 prvič pripravila tudi katalog v angleščini in z njim prodajno poskušala vstopiti tudi v
mednarodni prostor. Prodajno-promocijsko je sodelovala na 16 sejemskih in drugih prireditvah ter tako
spomladi kot jeseni pripravila uspešno prodajno akcijo naših starejših knjig.
Publikacije Založbe ZRC smo tudi v letu 2015 redno predstavljali bodisi v prireditvenem središču Atrij ZRC
bodisi v knjigarni Azil (26 prireditev, ki so bile praviloma pospremljene z akcijsko prodajo). Atrij je skupno gostil
več kot devetdeset prireditev – od literarnih večerov, predavanj, okroglih miz, novinarskih konferenc, javnih
tribun, razstav, kongresov, koncertov do družabnih srečanj. Med njimi izpostavljamo tradicionalne prireditve
ZRC SAZU (šest rednih novinarskih konferenc založbe, Generacije znanosti, Zajuckaj in zapoj, Stara glasba na
Novem trgu in Znanost ne grize), umetniški festival Svetlobna gverila, ciklus filozofskih predavanj društva
Aufhebung, Teden možganov (z društvom Sinapsa), literarne večere različnih založb in okrogle mize Mirovnega
inštituta. Velik del prireditvenih aktivnosti v drugi polovici leta je osredinjen na tematiko begunske krize;
pripravili smo več simpozijev in humanitarni koncert. V primerjavi s preteklimi leti se je v letu 2015 število
razstav povečalo, saj smo jih pripravili kar osem. Velja omeniti razstavo o filologu Miklošiču, razstavo o
holokavstu, gostujočo fotografsko razstavo Modernega muzeja iz Pulja in razstavo Sledi preteklosti o
arheologiji, tehnologiji in slikah.
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Ocena uspeha in kazalniki uspešnosti
Opredelitev doseganja finančnih ciljev, v primerjavi z letom 2014 in zastavljenimi v načrtu za leto 2015



PRIHODKI PO OBRAČUNSKEM NAČELU

V letu 2015 smo ustvarili 13.650.427 evrov prihodkov in 13.331.342 evrov odhodkov. Poslovno leto smo sklenili
s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 319.085 evrov, oziroma 316.114 evrov po obračunu davka od
dohodka pravnih oseb.
Presežek prihodkov na delu javne službe v višini 218.986 evrov je izkazan izključno zaradi izpolnjevanja določila
7. 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 100.099 evrov oziroma
97.128 evrov po obračunu davka na dohodek pravnih oseb.
Celotni realizirani prihodki so nižji od načrtovanih za odstotno točko. V primerjavi s preteklim letom so se
realizirani prihodki zmanjšali za tri odstotne točke. Realizirani presežek prihodkov pa presega lanskega za
polovico.
Prihodki javne službe so realizirani v višini 12.981.052 evrov z indeksom 96. 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 pomembno nižji oziroma višji od načrtovanih. Znižanje sredstev v zadnjih štirih
letih, zaradi česar je znanost izgubila sredstva v višini enoletnega financiranja, negativno vpliva na finančni
položaj javnih raziskovalnih zavodov. Nastaja vrzel, ki smo jo v letu 2015 še uspeli nadoknaditi s koriščenjem
razmejenih prihodkov iz leta 2014, ustvarjenih s skrajno racionalnim poslovanjem v preteklih letih.
Nedoseganje načrtovanih prihodkov raziskovalnih programov in pri infrastrukturnem programu je posledica
razmejitve prihodkov v leto 2016, ko bodo nastali stroški povezani z dodatnimi raziskovalnimi aktivnostmi v
novem programskem obdobju.
Večji negativni odmik je na postavki raziskovalnih projektov je posledica zaključka večjega števila projektov,
zamika začetka financiranja novih projektov ter razmejitve dela prihodkov v prihodnje obračunsko obdobje.
Realizacija prihodkov iz naslova financiranja mladih raziskovalcev ostaja v načrtovanih okvirih.
Nižja od načrtovanih so sredstva, prejeta za namene ustanoviteljskih obveznosti, ter povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih osebnih prejemkov, razlika izhaja iz dela, ki ga prejmemo za povračila stroškov v zvezi z delom in
drugih osebnih prejemkov. Njihov obseg je odvisen od števila FTE-jev na programih, projektih in mladih
raziskovalcih in ker njihovo število konstantno pada, se znižujejo tudi sredstva. Iz istega razloga so ta sredstva
nižja tudi v primerjavi z lanskim letom. Zaradi padanja obrestnih mer na trgu so se občutno znižali finančni
prihodki in tako smo v letu 2015 dosegli le 13 % lanskih prihodkov iz tega naslova.
Na postavki sofinanciranje mednarodnih projektov so letos sredstva prvič nižja od načrtovanih za 4 %, kar je
posledica več različnih dejavnikov: od zamud pri objavljanju razpisov iz naslova strukturnih sredstev in izjemno
nizke stopnje uspeha na vseh razpisih zaradi prevelikega števila oddanih prijav. Največji izpad je na postavki
projektov evropskega teritorialnega sodelovanja; projekti iz prejšnje finančne perspektive so se že končali, novi
pa se niso začeli oziroma ni bilo še niti razpisov. Obenem je treba izpostavit izredno majhne možnosti
humanistike za prijave, saj je vsebinsko ustreznih razpisov zelo malo.
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Prihodki iz tržne dejavnosti so realizirani v višini 669.375 evrov z indeksom 133. V primerjavi z letom poprej
prihodki tržne dejavnosti izkazujejo indeks 113, kar je odličen rezultat. Kljub pesimističnim napovedim, ki smo
jih upoštevali pri pripravi finančnega načrta, smo z usmerjenim in načrtnim poslovanjem uspeli realizirati višje
prihodke od načrtovanih.
Velik del tržnih prihodkov so prinesli: tržni projekt arheološka izkopavanja na Ančnikovem gradišču, ki ga je
izvedel Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, ter projekt Inštituta za antropologijo in prostorske študije, ki ga
izvajajo skupaj z European Space Agency. Preostali realizirani prihodki izvirajo iz naslova izvedenih tržnih
raziskovalnih projektov, pripravljenih ekspertnih mnenj, prodaje publikacij in drugih storitev za trg.



PRIHODKI IN ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Prejemki
V Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so tekoči prejemki nižji od načrtovanih za 1 % in
hkrati za 5 % nižji kot leta 2014.
Na javni službi so prejemki nižji od načrtovanih za odstotek, medtem ko so prejemki na trgu višji od načrtovanih
za 40 %. Nižji prejemki na javni službi so žal logična posledica nižjih prihodkov oziroma izpada projektov.
Pozitivni odmiki na tržni dejavnosti so posledica večjega obsega te dejavnosti in dejanskih prilivov na račun, na
katere nimamo neposrednega vpliva, zato smo pri načrtovanju relativno konservativni.
Postavka prejeta sredstva iz državnega proračuna izkazuje indeks 101 v primerjavi z načrtom in indeks 96 v
primerjavi z lanskim letom.
V letu 2015 smo prejeli manj sredstev iz naslova evropskih projektov iz državnega proračuna iz sredstev
Evropske unije, kar je posledica zaključevanja projektov iz prejšnjega programskega obdobja in izpada projektov
novega programskega obdobja, zaradi neobjavljenih razpisov, dolgotrajnih postopkov in hude konkurence.
Višje od lanskih in načrtovanih so prejete donacije iz domačih virov v višini 15.600 evrov z indeksom 151
oziroma 195, kar je glede na splošno situacijo in omejene možnosti za humanistiko lep uspeh.
Prejeta sredstva za investicije z indeksom 104 so višja kot lanska in enaka načrtovanim. Na tej postavki
izkazujemo sredstva MIZŠ za izgradnjo Raziskovalne postaje Barje ZRC SAZU ter laboratorija za mikroskopijo.

Izdatki
Izdatki odražajo plačila, ki smo jih izvršili v letu 2015 tako za tekoče stroške kot za stroške, ki so nastali v letu
2014, vendar so v plačilo zapadli v letu 2015.
Celotni izdatki so enaki lanskim in za 3 % nižji od načrtovanih, od tega so na javni službi nižji za odstotek in na
trgu višji za 76 odstotnih točk. Na javni službi so izdatki nižji od izdatkov preteklega leta za odstotek ter za 5 %
od načrtovanih, medtem ko so izdatki tržne dejavnosti višji za 39 odstotnih točk, kar sovpada z višjimi prejemki.
Na splošno so izdatki nižji kot lani kot tudi od načrtovanih, kar je posledica manjšega obsega novih projektov in
varčevalnih ukrepov zaradi negotovega leta 2016.
Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim so nižji od leta 2014. Število zaposlenih se je povečalo s 315 na 329,
vendar dejansko povečanje izraženo v FTE-jih znaša le 6,25 FTE, in sicer z 295 na 301,25 FTE. Nižji stroški so
posledica dejstva, da je v lanskih izdatkih vključeno izplačilo drugega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij
in dejstva, da so novi zaposleni pretežno mladi z nižjimi plačnimi razredi od plačnih razredov upokojenih
sodelavcev. Sredstva za delovno uspešnost vključujejo izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela zaradi nadomeščanj, nezasedenih delovnih mest in dela na programih ter projektih v primeru, ko
zaposleni opravi delo, ki presega pričakovane rezultate in je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše
izvajanje nalog. Vir za izplačilo so sredstva na projektih oziroma realizirani prihranki.
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V primerjavi z načrtovanimi izdatki so izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki na javni službi
nižji za 6 % odstotkov.
Investicijski izdatki so višji zaradi nadaljevanja izvajanja investicije na Igu ter investicije v Laboratorij za
mikroskopiranje, ki je pomembna pridobitev Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca.
Končni izid je pozitiven, zaradi dodatnih sredstev MIZŠ za poplačilo drugega obroka tretje četrtine plačnih
nesorazmerij zaposlenim in večjega obsega plačil iz naslova pogodbenih obveznosti ARRS za december 2014 v
januarju 2015.
Primerjava načrtovanih in realiziranih kazalnikov uspešnosti poslovanja

Kazalnik

Načrtovano
2015

Realizirano
2015

Indeks
realizirano/
načrtovano
2015

Realizirano
2014

Indeks
realizirano
2015/2014

1.

Število raziskovalnih projektov

78

78

100

94

83

2.

Število mednarodnih projektov

31

27

87

33

81

3.

Število raziskovalnih programov –
vključno sodelujoči

18

18

100

18

100

4.

Število mladih raziskovalcev

37

36

97

38

95

5.

Prihodki iz tržne dejavnosti

505.000

669.375

133

588.099

113

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Nadaljeval se je trend upadanja sredstev za izvajanje skupnega dolgoročnega programa Naravna in kulturna
dediščina slovenskega narod, ki ga financira Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Od leta 2009, ko je
znašal 654.081 evrov, se je v letu 2015 še dodatno zmanjšal za 44.000 evrov: na 236.000 evriv. Skupno znižanje
sredstev tako znaša že 64 % in je, kljub splošnemu zmanjševanju proračunskih sredstev, izjemno visoko. Prav
tako cilji niso bili doseženi na mednarodnih projektih zaradi majhnega števila možnosti za področje
humanistike, zaradi zamud pri objavah razpisov in zaradi izjemne koncurence in posledično nizke stopnje
uspešnosti.

3.5 Nedopustne oziroma nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela

Eno največjih težav predstavlja neobstoj ali neupoštevanje časovnic. Sredstva za raziskovalno dejavnost so
preveč odvisna od sprejetja dokumentov ali od 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 in, če so odobreni, obvestilo o tem 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. Pri projektih iz Norveškega
finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP se je zaradi izjemnih zamud pri evalvaciji obdobje
izvajanja skrajšalo z 22 na 15 mesecev, kar je za nekatere organizacijsko zahtevnejše projekte velik izziv.
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. Izvajalci bi morali imeti možnost, da sami določijo začetek
izvajanja projektov.
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.
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3.6 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 že desetletja izsledke svojega temeljnega raziskovanja prek aplikativnih, tržnih in drugih podobnih
projektov (npr. CRP-ov) prenaša v prakso.
Konkurenčnost in blagostanje družbe sta v veliki meri odvisni od »stanja duha«, ki vlada v družbi. Pozitivne
težnje v družbenem oz. 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 je s svojim delom prispeva k
 sooblikovanju identitete in krepitvi čuta pripadnosti in odgovornosti: nacionalna identiteta, zgodovinska
zavest, kulturni spomin;
 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, priprave
modelov upravljanja, obdelave in hranjenje gradiva;
 umestitev velikih infrastrukturnih objektov, študije ranljivosti okolja, okoljevarstvena mnenja;
 večji vključenosti ljudi v procese odločanja in upravljanja: socialne inovacije, »governance« in participativni
proces;
 oblikovanju storitev/modelov: priprava strategij npr. migracijske in medkulturne politike;
 vključevanja evropskih normativov na regionalnih ravneh, raziskave in prikazi plazovitosti;
 sooblikovanju vzorcev vedenja (pri odnosu do okolja, kulturnih dosežkov itd);
 oblikovanju novih turističnih produktov;
 učinkovitejši preventivi za zmanjševanje škode zaradi naravnih nesreč in izdelavi ocen tveganj, upoštevaje
čezmejne vplive nesreč;
 bolj zdravi družbi;
 socialni, kulturni, humani, etični družbi in družbeno odgovornim državljanom;
 osveščanju osnovnošolske in srednješolske mladine in dopolnitvam učnih načrtov, npr. na področju
geografije, slovenskega jezika, zgodovine, zamejstva, varovanja okolja in prostora;
 boljšemu prenosu znanja v gospodarstvo (trije projekti v okviru razpisa »Raziskovalci na začetku kariere«);
 podpori projektom ESFRI;
 izvajanju ukrepov na nacionalni ravni za prilagajanje podnebnim spremembam;
 ohranjanju biodiverzitete in habitatov ter vzpostavitev učinkovitega 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.
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3.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je
predpisalo ministrstvo, in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja PU

ZRC SAZU kot javno 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. Povečanje produktivnosti in učinkovitosti dokazuje tudi
dejstvo, da smo glede na nižje realizirane prihodke uspeli v enakem obsegu znižati tudi stroške. Vse to in
presežek prihodkov nad odhodki na tržni dejavnosti v trenutnih razmerah so dokaz dobrega gospodarjenja s
prejetimi sredstvi.

3.8 Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava direktorja o notranjem nadzoru je priložena na koncu poročila.

3.9 Povzetek poročila notranjega revizorja
Poročilo o izvedeni delni notranji reviziji, ki jo opravila preizkušena državna notranja revizorka Simona Krese, se
nahaja v prilogi poročila.

3.10 Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih



Realizirane investicije po obračunskem načelu
Inv. za
področje
javne službe

Umetniški predmeti

Inv. za
tržno
dejavnost

Skupaj

1

1

Računalniška oprema

104.362

104.362

Raziskovalna oprema

260.277

260.277

Prevozna sredstva
Ostala oprema
Skupaj oprema
Nepremičnine – Logistični center ZRC SAZU oz. Raziskovalna
postaja Barje: pridobitev projektne dokumentacije
Nepremičnine – nakup poslovnega prostora v obsegu 1/24
zgradbe na Trgu francoske revolucije, po končanju
denacionalizacijskega postopka

0

0

87.854

87.854

452.494

0

452.494

177.794

177.794

56.832

56.832

Skupaj nepremičnine

234.626

0

234.626

Skupaj vse

687.120

0

687.120
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Viri financiranja investicij
Raelizirana vrednost v
EUR

Vrsta vira
Obračunana amortizacije za leto 2015

274.918

Namenska sredstva MIZŠ – Laboratorij za mikroskopijo ZRC SAZU; pog. št. C3330-16-249011

253.089

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

104.362

Presežki prihodkov na odhodki iz preteklih let

54.751

Skupaj finančni viri

687.120

3.11 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Na ZRC SAZU smo na novo zaposlili 29 javnih uslužbencev za določen čas, vključno z mladimi raziskovalci ter
dvema dopolnilnima zaposlitvama.
Delovno razmerje je prenehalo 15 zaposlenim, in sicer:
 šest upokojitev,
 pet potekov pogodb o zaposlitvi in
 štiri odpovedi delovnega razmerja s strani zaposlenih.
Na dan 31. 12. 2015 je bilo na ZRC SAZU zaposlenih 329 sodelavcev, od tega 251 raziskovalcev in 78 strokovno
tehničnih sodelavcev. V letu 2015 je bilo zaposlenih skupaj 36 mladih raziskovalcev, od tega šest novih. V tem
letu je doktoriralo 12 mladih raziskovalcev in pet drugih sodelavcev.
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 in za katere so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. Število delavcev, ki zasedajo
delovna mesta na ZRC SAZU so določena z Evidenco zasedenosti delovnih mest, ki je priloga Pravilnika o
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih

Redno zaposleni raziskovalci
nedoločen čas

Št. zaposlenih na
dan 31. 12. 2012

Št. zaposlenih
na dan 31. 12.
2013

Št. zaposlenih
na dan 31. 12.
2014

Št. zaposlenih
na dan 31. 12.
2015

139

134

140

149

določen čas
Dopolnilno zaposleni raziskovalci
nedoločen čas

52

53

52

54

0

1

1

1

določen čas
Mladi raziskovalci
nedoločen čas

12

11

9

11

0

0

0

0

določen čas
Strokovno osebje
nedoločen čas

49

40

38

36

44

47

45

40

določen čas
Tehnično osebje
nedoločen čas

9

10

10

10

22

21

20

27

1

0

0

1

328

317

315

329

določen čas
Skupaj
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Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih – FTE
Št. FTE
zaposlenih na
dan 31.12.2012
Redno zaposleni raziskovalci
nedoločen čas
določen čas
Dopolnilno zaposleni raziskovalci
nedoločen čas

Št. FTE
zaposlenih na
dan
31.12.2013

Št. FTE
zaposlenih na
dan 31.12.2014

Št. FTE
zaposlenih na
dan 31.12.2015

135,975

130,82

138,35

146,9

45,275

46,25

46

45,35

0

0,05

0,05

0,05

določen čas
Mladi raziskovalci
nedoločen čas

1,425

1,47

1,35

1,75

0

0

0

0

določen čas
Strokovno osebje
nedoločen čas

49

39,25

37

34

42,7

45,35

43,95

38,75

7,65

8,05

8,3

7

22

21

20

26,75

1

0

0

0,7

305,025

292,24

295

301,25

določen čas
Tehnično osebje
nedoločen čas
določen čas
Skupaj

Realizacija kadrovskega načrta na dan 1. 1. 2016 glede na stanje 1. 1. 2015 glede glede na vir financiranja
Viri

Realizacija
1. 1. 2015

Načrt
1. 1. 2016

Realizacija
1. 1. 2016

1. Državni proračun

0

0

0

2. Proračun občin

0

0

0

3. ZZZS in ZPIZ

0

0

0

16,142

27,288

20,688

5,483

4,483

4,694

0

0

0

0

0

0

0

0

0

272,500

267,304

277,668

0

0

0

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)

294,125

299,075

303,050

Skupno število zaposlenih pod točkami 1., 2., 3 in 6.

0

0

0

Skupno število zaposlenih pod točkami 4., 5., 7., 8. 9. in 10.

294,125

299,075

303,050

4. Sredstva EU, vključno s sredstvi državnega proračuna (Novo: Sredstva EU ali
drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega
proračuna)
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine,
koncesnine, RTV - prispevek)
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe (Novo: Nejavna sredstva za
opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij)
8. Sredstva za financiranje javnih del
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov
dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in
specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev
pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic
žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)

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 2014 in 2015
(Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14)15 ter 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 tujih raziskovalcev na gostovanju pri nas v obdobju daljšem od šestih mesecev: 1
Število naših raziskovalcev na gostovanjih v tujini v obdobju daljšem od šestih mesecev: 1
Poročilo o upokojitvah na podlagi ZUJF
Na podlagi ZUJF, ki določa, da delavcem, ki izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine
preneha delovno razmerje, je na ZRC SAZU petim sodelavcem prenehala veljati pogodba o zaposlitvi.
Število podaljšanj pogodb o zaposlitvi za zaposlene, ki so izpolnjevali pogoje za upokojitev po ZUJFu
Dogovorov o nadaljevanju dela oziroma podaljšanj pogodb skladno s prvim odstavkom 188. člena ZUJF nismo
sklenili.
Odstotek znižanja stroškov dela na podlagi ZUJF, ZIPRS1415 in Zakona o ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 ter vpliv napredovanj s prvim finančnim učinkom za december
2015
V letu 2015 se stroški dela zvišali zaradi višjega regresa, višjih plač iz naslova napredovanj ter povečanega
števila zaposlenih. Regres je bil višji za odstotek, učinek izplačila napredovanj v decembru pa znaša 4 %.
Izplačane odpravnine (bruto-bruto) v evrih
V letu 2015 smo izplačali odpravnine ob upokojitvi v višini 41.540,76 evrov ter odpravnine zaradi prenehanja
delovnega razmerja za določen čas v višini 2.032,07 evrov. Pri tem želimo opozoriti, da financer še ni uredil
ustreznega zagotavljanja namenskih sredstev za izplačilo odpravnin po prenehanju delovnega razmerja za
določen čas, kar bo glede na veliko število pogodb o zaposlitvi za določen čas v prihodnje postalo resen
problem.
Pojasnilo o avtorskih pogodbah, skladno s 184. členom ZUJF
Pri izvajanju svoje dejavnosti smo upoštevali določilo druge in tretje alineje prvega odstavka 184. člena ZUJF, ki
dovoljuje sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb za izvajanje raziskovalnega dela v javnih raziskovalnih
zavodih. Skladno z drugim odstavkom 184. člena ZUJF Upravni odbor ZRC SAZU daje soglasje k sklepanju
avtorskih pogodb, ki niso neposredno povezane z raziskovalnim delom.
Pojasnilo o izobraževanju skladno s 185. členom ZUJF
Na ZRC SAZU je imelo v letu 2015 petnajst zaposlenih sklenjeno pogodbo o izobraževanju. Novih pogodb v
skladu s 185. členom nismo sklepali.

3.12 Poročilo o ravnanju s stvarnim premoženjem



Poročilo o oddaji stvarnega premoženja v najem

Zap.
št.

Katastrska
občina

ID oznaka
stavbe

ID oznaka dela stavbe

Metoda oddaje v
najem

Ekonomska utemeljenost

1

Ljubljana

Novi trg 2,
Ljubljana

vl. 337/5, 337, vse k.
o. Ljubljana

javno zbiranje
ponudb

Racionalnejše izvajanje dejavnosti v kavarni, ki se
vklaplja v izvajanje kulturne dejavnosti na Novem
trgu 2, ki jih sami ne izvajamo.

2

Ljubljana

Novi trg 2,
Ljubljana

ID oznaka 1728-177-3

neposredna
pogodba

Dopolnitev dejavnosti in ponudbe knjigarne Azil ZRC
SAZU.
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Poročilo o najemu stvarnega premoženja

Zap.
št.

Okvirna velikost
v kvadratnih
metrih

Okvirna lokacija

Porabljena
sredstva v
evrih

Predviden čas
trajanja

4.625,76

nedoločen čas

4.779,84

nedoločen čas

6.013,20

nedoločen čas

16.863,88

nedoločen čas

10.088,99

nedoločen čas

13.984,68

nedoločen čas

10.228,78

30. 9. 2016
31. 12. 2019

32,00, 45,00 in
23,00

Vrsta nepremičnine
pisarne, delovni
kabineti
pisarne, delovni
kabineti
pisarne, delovni
kabineti
pisarne, delovni
kabineti
pisarne, delovni
kabineti
pisarne, delovni
kabineti
stanovanji za tuje
gostujoče
raziskovalce

Križevniška 10, Ljubljana

38,00

arhiv, skladišče

4.805,22

9

Šmartinska 106, Ljubljana

370,00

arhiv, skladišče

29.570,40

do 31. 8. 2017

10

Petanjci 19 a, Tišina

179,00

1eur/leto

Do 2053

11

Delpinova 12, Nova Gorica

126,89

6.446,41

nedoločen čas

12

Brunov drevored 13, Tolmin

32,46

3.360,00

13

Pobreška cesta 20, Maribor

69,00

14

Seilerstaette 2, 1010 Dunaj,
Avstrija; stanovanje št. 404

37,00

pisarne, delovni
kabineti
stanovanje za
raziskovalce na
Dunaju

nedoločen čas
15. 3. 2016 z
možnostjo
podaljšanja

15

MIZŠ (prostori za skladišče na
Dunajski cesti, Ljubljana)

38,00

arhiv, skladišče

1

Gosposka 13, Ljubljana

1.482,59

2

Novi trg 4, Ljubljana

1.521,05

3

1.938,28

4

Novi trg 5, Ljubljana
Trg francoske revolucije 7,
Ljubljana

5

Wolfova 8, Ljubljana

153,16

6

Novi trg 1, Ljubljana

99,61

7

Dom podiplomcev Ljubljana;
dva apartmaja in garsonjera

8

312,25

Raziskovalna postaja
Prekmurje
pisarne, delovni
kabineti
pisarne, delovni
kabineti

Skupaj



brezplačna
uporaba

6.080,00

31. 8. 2016
do izgradnje
Logističnega
centra ZRC SAZU
na Igu

brezplačna
uporaba

Ekonomska
utemeljenost
pomanjkanje lastnih
prostorov
pomanjkanje lastnih
prostorov
pomanjkanje lastnih
prostorov
pomanjkanje lastnih
prostorov
pomanjkanje lastnih
prostorov
pomanjkanje lastnih
prostorov

nižji stroški nastanitve
pomanjkanje lastnih
prostorov
pomanjkanje lastnih
prostorov
Prostori za delo
raziskovalcev v
Prekmurju
pomanjkanje lastnih
prostorov
pomanjkanje lastnih
prostorov
pomanjkanje lastnih
prostorov

nižji stroški nastanitve

pomanjkanje lastnih
prostorov

116.848,16

Poročilo o ravnanju s premičnim premoženjem

UPRAVLJAVEC

Zap.št.
MIZŠ

PREDVIDENA
SREDSTVA v
EUR

REALIZIRANA
SREDSTVA v EUR

VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Kol.

1

201.300

201.300

1

14.518

14.518

DRUGO PREMIČNO
PREMOŽENJE
Znanstvenoraziskovalni
center SAZU

5

Znanstvenoraziskovalni
center SAZU

6

Vrstični mikroskop z nastavljivim tlakom
JEOL JEC 530 - avtomatska naprava za
napraševanje vzorcev z ogljikom za SEM in TEM
skupaj z ratacijsko vakuumsko črpalko DUO 3

7

Olympus optični mikroskop - model BX5 1 trf-6
za presevno in odbitno svetolob (Ortho) skupaj s
kamero CAM-SC50 in programsko opremo
Stream Basec 1.9

Znanstvenoraziskovalni
center SAZU
SKUPAJ
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1

27.877

27.877

243.695,00

243.695,00

II RAČUNOVODSKO POROČILO

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.

43

2 Računovodski izkazi za leto 2015
Bilanca stanja na dan 31.12.2015 v evrih brez centov
ČLENITEV

ZNESEK

SKUPINE

NAZIV SKUPINE KONTOV
Tekoče leto

KONTOV

1

2

4

Predhodno
leto
5

Indeks
tekoče
leto/predh.
leto
6

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

6.237.329

5.992.292

104

153.002

153.272

100

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

01

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

93.166

79.757

117

02
03

NEPREMIČNINE
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

6.506.150
1.204.370

6.271.524
1.017.479

104
118

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

5.068.568

4.698.408

108

4.214.249

4.056.669

104

3.000
10.368
8.026
0

3.000
11.967
8.026
0

100
87
100

7.106.554

7.544.628

94

194

563

34

199.393

231.501

86

552.542
72

530.307
0

104

5.936.468

6.135.095

97

0
0
41.288
0
376.597

0
0
26.747
0
620.415

154

30.480

53.151

57

05
06
07
08
09

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH
USTANOVAH
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
NEPLAČANI ODHODKI
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)

61

30
31

OBRAČUN NABAVE MATERIALA
ZALOGE MATERIALA

0
0

0
0

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

0

0

33
34
35
36
37

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
PROIZVODI
OBRAČUN NABAVE BLAGA
ZALOGE BLAGA
DRUGE ZALOGE

0
13.456
0
17.024
0

0
35.503
0
17.648
0

13.374.363

13.590.071

98

127.165

225.032

57

4.771.895

5.589.341

85

12.643

1.931

827.913
164.585

1.003.751
124.373

82
132

143.107

169.759

84

15.503

17.639

88

0
0

0
0

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)
99

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

38
96

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

21
22

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

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

20

24
25
26

44

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

28
29

NEPLAČANI PRIHODKI
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0
3.608.144

0
4.271.888

84

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

8.602.468

8.000.730

108

0
0

0
0

90
91

SPLOŠNI SKLAD
REZERVNI SKLAD

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

940
9410
9411
9412
9413
96
97
980

21.961

33.153

66

265.003

201.003

132

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

0

0

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

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

7.988.364

7.546.556

106

11.026

11.026

100

316.114

208.992

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)

99

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

0

0

13.374.363

13.590.071

98

127.165

225.032

57
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunsko) v evrih brez centov
ČLENITEV
PODSKUP.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Tekoče leto

Predhodno
leto

3

4

5

860

13.647.389

13.716.257

99

861

13.649.485

13.732.110

99

862

0

0

863

22.047

32.713

67

KONTOV

1

760

2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862863+864)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN
STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG ROIZVODOV
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

Indeks
tekoče
leto/predh.
Leto

ZNESEK

Oznaka
za AOP

6

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

864

19.951

16.860

118

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

2.736

18.262

15

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

0

0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)

867

302

4.360

868

302

4.360

869

0

0

870

13.650.427

13.738.879

99

871

3.308.265

3.559.306

93

872

16.141

33.396

48
106

del 764
del 764

del 466

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA
IN BLAGA

7

460

STROŠKI MATERIALA

873

496.919

469.410

461

STROŠKI STORITEV

874

2.795.205

3.056.500

91

F) STROŠKI DELA (876+877+878)

875

9.610.502

9.531.700

101

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA

876

7.821.850

7.692.466

102

877

1.237.602

1.214.840

102

878

551.050

624.394

88

462

G) AMORTIZACIJA

879

301.569

317.028

95

463

H) REZERVACIJE

880

64.000

79.459

81

465

J) DRUGI STROŠKI

881

33.119

18.474

179

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

663

2.521

26

468

L) DRUGI ODHODKI

883

13.224

17.926

74

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886)

884

0

0

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)

885

0

0

886

0

0

887

13.331.342

13.526.414

99

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)

888

319.085

212.465

150

P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)

889

0

0

Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)

890

2.971

3.473

86

891

316.114

208.992

151

892

0

0

893

0

0

894

284

286

99

895

12

12

100

del 464
del 464
del 464

del 469
del 469

del 80
del 80

del 80

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen
pokritju odhodkov obračunskega obdobja
Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju (celo
število)
Število mesecev poslovanja
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Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v evrih brez centov
ZNESEK
ČLENITEV
PODSKUP.
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka
za AOP

Prihodki in
odhodki za
izvajanje javne
službe

Prihodki in
odhodki od
prodaje blaga in
storitev na trgu

2

3

4

5

1

760

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

660
661
662

12.978.406

668.983

12.978.406

671.079

0

0

663
0

22.047

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

664

0

19.951

762

B) FINANČNI PRIHODKI

665

2.646

90

763

C) DRUGI PRIHODKI

666

0

0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667

0

302

0

302

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI

668

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

670

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

671

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

672

460

STROŠKI MATERIALA

673

486.425

10.494

461

STROŠKI STORITEV

674

2.548.339

246.866

del 764

del 466

669

0

0

12.981.052

669.375

3.034.764

273.501

0

16.141

F) STROŠKI DELA (676+677+678)

675

9.394.762

215.740

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

7.645.831

176.019

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

677

1.209.233

28.369

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

678

539.698

11.352

462

G) AMORTIZACIJA

679

286.797

14.772

463

H) REZERVACIJE

680

0

64.000

J) DRUGI STROŠKI

681

32.195

924

467

K) FINANČNI ODHODKI

682

324

339

468

L) DRUGI ODHODKI

683

13.224

0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
(685+686)

684
0

0

0

0

0

0

12.762.066

569.276

218.986

100.099

0

2.971

218.986

97.128

465,00

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)

685

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)

688

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)

689

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

690

del 80

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

691

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

del 469

686
687

47

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

ČLENITEV
KONTOV

1

del 7400
del 7400

del 7401
del 7401

del 7402
del 7402

del 7403
del 7403
del 7404
del 7404
del 740
741

del 7130
del 7102
del 7100
del 7141
72
730
731
732
786
787

del 7130
del 7102
del 7103
del 7100
del 7141

del 4000
del 4001
del 4002
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NAZIV KONTA
2
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo
porabo
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo
porabo
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za
tekočo porabo
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za
investicije
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja
javne službe
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prejete obresti
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od
premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne
službe
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila

Oznaka
za AOP
3
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442

ZNESEK

Indeks
tekoče
leto/predh.
Leto

Tekoče
leto
4
14.248.916
13.541.156

Predhodno
leto
5
14.947.377
14.394.784

12.446.497
12.303.892

13.009.353
12.772.677

96
96

11.946.745
357.147
16.109

12.429.724
342.953
67.879

96
104
24

16.109
0

67.879
0

24

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

126.496

168.797

75

1.094.659

1.385.431

79

0
1.209

0
18.563

7

0
0
223
15.600
0
0
0
1.077.627

0
593
2.849
10.355
0
0
0
1.353.071

707.760
678.794
0

552.593
525.437
0

28.966

27.156

0

0

0
13.945.104

0
13.919.246

100

13.257.849

13.425.817

99

8.098.807
7.315.252
70.735
453.894

8.204.800
7.437.367
69.774
438.632

99
98
101
103

6
95
94

151

80
128
129

del 4003
del 4004
del 4005
del 4009

del 4010
del 4011
del 4012
del 4013
del 4015

del 4020
del 4021
del 4022
del 4023
del 4024
del 4025
del 4026
del 4027
del 4028
del 4029
403
404
410
411
412
413

4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209

del 400
del 401
del 402

Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Davek na izplačane plače
Drugi operativni odhodki
D. Plačila domačih obresti
E. Plačila tujih obresti
F. Subvencije
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
I. Drugi tekoči domači transferji
J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV
NA TRGU (482+483+484)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)

443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486

210.150
9.523
0
39.253

182.187
19.776
0
57.064

115
48

1.253.997
647.256
546.658
8.275
7.698

1.330.434
651.798
550.856
7.593
7.755

94
99
99
109
99

44.110

112.432

39

3.294.751
1.160.714
18.899
272.969
69.453
359.140
412.314
191.113
0
0
810.149
0
0
0
4.360
0
0

3.318.371
1.016.148
90.105
295.113
75.904
357.156
536.368
198.960
0
0
748.617
0
0
0
572
0
0

99
114
21
92
92
101
77
96

605.934
56.832
0
433.534
0
107.594
0
0
0

571.640
0
0
199.371
0
2.074
0
265.861
9.434

106

7.974
0

94.900
0

687.255

493.429

139

449.504

314.969

143

65.543

51.073

128

172.208
303.812
0

127.387
1.028.131
0

135
30

69

108

217
5188
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov v evrih brez centov

ČLENITEV
KONTOV

NAZIV KONTA

Oznaka
za AOP

1

2

3

ZNESEK
Tekoče leto

Predhodno leto

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

561

0

0

562
563
564
565
566
567

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

568

0

0

550
5501
5502
del 5503
del 5503
del 5503
del 5503
del 5503
551

50

Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
Odplačila kreditov državnemu proračunu
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja
Odplačila kreditov drugim javnim skladom
Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
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

305.615

1.030.991

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

573

0

0

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

ČLENITEV
KONTOV
1
750

7500

NAZIV KONTA
2
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(501+502+503+504+505+506
+507+508+509+510+511)
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in
zasebnikov

ZNESEK

Oznaka
za AOP
3

Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

500

1.803

2.860

501

1.803

2.860

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

511

0

0

512

0

0

4400

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

1.803

2.860

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

525

0

0

440

51

Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v evrih brez centov

ZNESEK
NAZIV

Oznaka
za AOP

Nabavna
vrednost
(1.1.)

Popravek
vrednost
(1.1.)

Povečanje
nabavne
vrednosti

Povečanje
popravka
vrednosti

Zmanjšanje
nabavne
vrednosti

Zmanjšanje
popravka
vrednosti

Amortizacija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

700

11.123.203

5.153.905

687.120

0

82.604

88.854

446.734

6.215.934

A. Dolgoročno odloženi stroški

701

42.267

0

0

0

196

0

0

42.071

B. Dolgoročne premoženjske
pravice

702

111.004

79.757

0

0

74

74

13.483

17.764

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

5.991.410

1.017.479

234.626

0

0

0

186.891

5.021.666

F. Oprema

706

4.698.408

4.056.669

452.494

0

82.334

88.780

246.360

854.319

G. Druga opredmetena osnovna
sredstva

707

0

0

0

0

0

0

0

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

52

Neodpisana
vrednost
(31.12.)

Prevrednotenje
zaradi
okrepitve

10 (3-4+56-7+8-9)

11

Prevrednotenje
zaradi
oslabitve
12

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb v evrih brez centov

ZNESEK

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL

Oznaka
za AOP

1

2

I. Dolgoročne finančne naložbe
(801+806+813+814)
A. Naložbe v delnice
(802+803+804+805)
1. Naložbe v delnice v javna podjetja
2. Naložbe v delnice v finančne
institucije
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja
4. Naložbe v delnice v tujini
B. Naložbe v deleže
(807+808+809+810+811+812)
1. Naložbe v deleže v javna podjetja
2. Naložbe v deleže v finančne
institucije
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki
imajo obliko d.d.
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki
imajo obliko d.o.o.
6. Naložbe v deleže v tujini
C. Naložbe v plemenite kovine, drage
kamne, umetniška dela in podobno
D. Druge dolgoročne kapitalske
naložbe
(815+816+817+818)
1. Namensko premoženje, preneseno
javnim skladom
2. Premoženje, preneseno v last drugim
pravnim osebam javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe
doma
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe
v tujini
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti
(820+829+832+835)
A. Dolgoročno dana posojila
(821+822+823+824+825+826+827+828)
1. Dolgoročno dana posojila
posameznikom
2. Dolgoročno dana posojila javnim
skladom
3. Dolgoročno dana posojila javnim
podjetjem
4. Dolgoročno dana posojila finančnim
institucijam
5. Dolgoročno dana posojila privatnim
podjetjem
6. Dolgoročno dana posojila drugim
ravnem države
7. Dolgoročno dana posojila državnemu
proračunu
8. Druga dolgoročno dana posojila v
tujino
B. Dolgoročno dana posojila z
odkupom vrednostnih papirjev
(830+831)
1. Domačih vrednostnih papirjev
2. Tujih vrednostnih papirjev
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim
bankam
2. Drugi dolgoročno dani depoziti
D. Druga dolgoročno dana posojila
III. Skupaj (800+819)

Znesek
naložb
in
danih
posojil
(1.1.)

Znesek
popravkov
naložb in
danih
posojil
(1.1.)

3

4

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

5

6

7

8

9 (3+57)

10 (4+6-8)

11 (910)

12

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

803

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2.1 Pojasnila posameznih postavk v računovodskih izkazih

Bilanca stanja


Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Transakcijski račun EUR:
Transakcijski račun USD:
Transakcijski račun GBP:
Transakcijski račun CHF:


168.224,10 EUR
1.544,99 EUR
295,90 EUR
28.813,00 EUR

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov storitev

Dolgoročne naložbe: ustanovni vložek v Center odličnosti – Vesolje:
Dolgoročne naložbe: ustanovni vložek v Podiplomsko šolo ZRC SAZU:
Dolgoročna stanovanjska posojila zaposlenim:
Dolgoročni depozit pri NLB, zastavljen za izdano bančno garancijo Plinovodom, d. o. o.


2.000,00 EUR
1.000,00 EUR
761,56 EUR
11.409,68 EUR

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta in pojasnilo o vzrokih neplačila

Odprte terjatve iz preteklega leta sestavljajo sredstva, vezana pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa
države, terjatve do Agencije za raziskovalno dejavnost RS ter terjatve do financerjev evropskih in mednarodnih
projektov, ki zapadejo v plačilo v letu 2016. Odprte terjatve v višini 19.070,56 evrov, ki so zapadle in niso bile
plačane v letu 2015, predstavljajo 0,29 % 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 2015 smo v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva investirali 687.120 evrov. Od tega smo za
pridobitev projektne dokumentacije in pripravo zemljišča za Raziskovalno postajo Barje namenili 177.794
evrov, za nakup 1/24 poslovnih prostorov na Trgu francoske revolucije 56.832 evrov ter za nakup opreme
452.494 evrov (od tega za opremo laboratorija za mikroskopiranje 253.089 evrov). Vir za vlaganja so
obračunana amortizacija, namenska sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (pogodba št.
C3330-15-249011 v višini 253.089 evrov in pogodba št. C3330-15-500153 v višini 104.362 evrov) ter presežek
prihodkov nad odhodki preteklih let, razporejen za ta namen.


Naložbe prostih denarnih sredstev

Na dan 31. 12. 2015 znašajo vezana sredstva pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države
5.000.000,00 evrov. Vezana sredstva predstavljajo trenutno prosta likvidna sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova
financiranja projektov 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 pogodbe o financiranju naše dejavnosti za tekoče leto in financiranju
izdatkov izvajanja mednarodnih projektov, za katere prejmemo finančna sredstva šele po njihovem zaključku.
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Pojasnilo o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih,
ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev v letu 2015 je 47 %. Vsa oprema se uporablja, dokler tehnološko ne
zastari 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 0,00 evov. Trije primeri velike opreme, ki je že v celoti odpisana in se še uporablja, so:
računalniški server sistem Alpha, nabavljen leta 1996, oprema za merjenje geoelektrične prevodnosti,
nabavljena leta 2003, in sistem digitalne kamere za mikroskopsko obdelavo preparatov, nabavljen leta 2004.


Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme

Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme v letu 2015 je 46-%


Razlogi za pomembnejše spremembe dolgoročnih (stalnih) sredstev

Med dolgoročnimi sredstvi smo evidentirali terjatev vnaprej plačane najemnine za poslovne prostore v Novi
Gorici. V dogovoru z lastnikom, Mestno občino Nova Gorica, smo v letu 2014 prostore obnovili z lastnimi
sredstvi. V letu 2015 je bilo vloženih še dodatnih 5.086,13 evra in 5.281,91 evra, že poračunanih z najemnino.
Preostali vložek v višini 42.071,59 evra bo v prihodnjih letih poračunan z najemnino.


Dolgoročne rezervacije

V letu 2015 smo oblikovali dolgoročne rezervacije iz naslova kočljivih pogodb oziroma pokrivanja stroškov
lastne udeležbe na projektih ali morebitnih nerealiziranih vračunanih prihodkih na mednarodnih projektih v
višini 64.000,00 evrov. Poraba dolgoročnih rezervacij v letu 2015 ni bila realizirana.


Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 21.961,61 evrov 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. Letno se dolgoročne razmejitve 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 niso mogli priznati kot prihodek, ker raziskovalne storitve pri
nedokončanih programih, projektih in usposabljanju mladih raziskovalcev še niso v celoti opravljene, zato
stroškov še ni.
Zap.
št.

Naziv

Pasivne časovne
razmejitve

1.

KRATK. ODL. PRIH. – ARRS-PROGRAMI

2.

KRATK. ODL. PRIH. – ARRS- PROJEKTI

3.

KRATK. ODL. PRIH. – ARRS -CRP

4.

KRATK. ODL. PRIH. – ARRS -INFRASTRUKTURA

268.997,57

5.

KRATK. ODL. PRIH. – ARRS -MR

110.370,28

SKUPAJ

2.014.304,05
667.164,39
11.272,99

3.072.109,28
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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 ostalih projektov. V prihodke jih bomo prenašali v prihodnjem obdobju, skladno z
nastalimi stroški. Njihovo sestavo in strukturo prikazuje naslednja preglednica.
Zap.
št.

Naziv projekta (acronim)

Pasivne časovne
razmejitve

1.

EU – NEREIDS

40.769,17

2.

EU-ARIADNE

7.796,71

3.

EU – EAGLE

1.144,56

4.

ZZZS – SKRB ZA ZDRAVJE

16.223,82

5.

EU – MUSMIG

47.560,05

6.

EU – SATORI

58.464,70

7.

EU – GARCIA

56.822,79

8.

EU – CEPHOSLINK

17.886,56

9.

EU – CITY-SONIC ECULOGY

13.374,51

10.

EU – MOMOWO

50.593,79

11.

EU – POSTING

12.

EU – ELTER

12.608,35

13.

EU – EPOS

23.240,94

14.

EU – ZBORZBIRK
SKUPAJ

143,48

4.212,65
350.842,08

Vračunani stroški za leto 2015
Na kontih pasivnih časovnih razmejitev smo vračunali stroške, ki se nanašajo na leto 2015 in za katere so bila v
letu 2015 zagotovljena finančna sredstva, vendar zanje še nismo prejeli računov.


Aktivne časovne razmejitve

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev smo razmejili vnaprej plačane stroške, ki se nanašajo na leto 2016 iz
naslova usposabljanja mladih raziskovalcev in jih bo ARRS pokrila v letu 2016, ter druge vnaprej plačane
materialne stroške.
Na kontih aktivnih časovnih razmejitev smo vračunali del prihodkov iz naslova nezaračunanih prihodkov za
mednarodne projekte, ki jih bodo financerji na naš račun nakazali v letu 2016.


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
nagrajancem ZRC SAZU.


Pojasnilo o ugotovljenem presežku prihodkov nad odhodki

Poslovno leto 2015 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 316.114 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 2015 smo iz naslova razporejenih presežkov preteklih let nabavili opremo v višini 54.751 evrov.
Pokrivanje stroškov investicij iz naslova presežkov preteklih let ima negativen vpliv na Izkaz prihodkov in
odhodkov po načelu denarnega toka, saj povzroča dodatne izdatke v tekočem letu.
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Kazalci Bilance stanja
Kazalci

Vrednost

Stopnja odpisanosti celotnih osnovnih sredstev

47 %

od tega – stopnja odpisanosti celotne opreme

83 %

Delež nepremičnin v sredstvih

0,40

Delež opreme v sredstvih

0,06

Delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih

0,76

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov


Prihodki

Celotni prihodki znašajo 13.650.427 evrov in celotni odhodki 13.331.342 evrov. Celotni prihodki na zaposlenega
znašajo 48.065 evrov, celotni odhodki pa 46.941 evrov. Povprečni stroški dela na zaposlenega znašajo 33.840
evrov.
Sestavo prihodkov in primerjavo z načrtovanimi vrednostmi prihodkov, po načelu nastanka poslovnega
dogodka, prikazuje spodnja preglednica. Grafično strukturo prihodkov prikazuje graf v nadaljevanju.

Primerjava načrtovanih in realiziranih prihodkov leta 2015 po namenih
V EUR BREZ CENTOV

Prihodki glede na namen
1.

Infrastrukturni programi

2.
3

Načrtovano
2015

Realizirano
2015

Indeks 2015
real. / načrt.

984.874

742.098

75

Raziskovalni programi

4.825.664

4.571.360

95

Raziskovalni projekti

2.662.872

2.478.473

93

3.a

Temeljni raziskovalni projekti

2.012.834

1.787.768

89

3.b

Aplikativni raziskovalni projekti

414.038

454.704

110

3.c
4.

236.000
46.429

236.000
52.734

100
114

5.

Aplikativni raziskovalni projekti- SAZU
CRP
Mladi raziskovalci in program Znanost
mladini

663.004

662.608

100

6.

Ustanoviteljske obveznosti in dodatki po KP

2.856.460

2.755.268

96

7.
8.

Znanstveni tisk
Tuja znanstvena literatura in baze podatkov

85.160
43.666

160.550
43.666

189
100

44.154

44.509

101

1.290.427

1.241.959

96

9.

Osrednji specializirani informacijski centri

10.

Sofinanciranje mednarodnih projektov

11.

Ostalo

175.827

227.828

130

12.

13.678.537

12.981.052

95

13.

Skupaj
Trg (vključno s povečanjem zalog proizvodov
in nedokončane proizvodnje)

505.000

669.375

133

14.

SKUPAJ PRIHODKI

14.183.537

13.650.427

96
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Odhodki

Celotni prihodki znašajo 13.650.427 evrov in celotni odhodki 13.331.342 evrov. Celotni prihodki na zaposlenega
znašajo 48.065 evrov, celotni odhodki pa 46.941 evrov. Povprečni stroški dela na zaposlenega znašajo 33.840
evrov.
Sestavo prihodkov in primerjavo z načrtovanimi vrednostmi prihodkov, po načelu nastanka poslovnega
dogodka, prikazuje spodnja preglednica. Grafično strukturo prihodkov prikazuje graf v nadaljevanju.
Primerjava načrtovanih in realiziranih odhodkov
Odhodki
Stroški materiala

Načrtovano 2015

Realizirano 2015

Indeks 2015
real. / načrt.

470.000

496.919

106

Stroški storitev

3.068.000

2.795.205

91

Stroški bruto plač

8.220.286

7.821.851

95

Stroški prispevkov za socialno varnost

1.326.292

1.237.602

93

652.311

551.050

84

33.300

15.645

47

317.500

301.569

95

39.000

47.502

122

0

64.000

0

14.126.689

13.331.342

94

Drugi stroški dela
Nabavna vrednost prodanega blaga
Amortizacija
Ostali drugi stroški
Rezervacije
SKUPAJ ODHODKI
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Graf: Primerjava realiziranih in načrtovanih odhodkov v letu 2015
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Stroški storitev

Stroški bruto plač
in prispevkov

Drugi stroški dela

Amortizacija

Ostali drugi stroški

Rezervacije

Poročilo o realizaciji načrtovanih stroškov dela znotraj tekočega transferja skladno z 49. členom
ZIPRS1415

Skladno z 49. členom ZIPRS je višina načrtovanih sredstev, namenjenih za stroške dela v okviru tekočega
transferja, znašala 9.424.501,25 evrov. Realizirani stroški financirani iz tekočega transferja, znašajo
8,296.062,72 evrov in so nižji od načrtovanih za 12 %. Do odstopanja prihaja, ker je v projektno financiranem
javnem raziskovalnem zavodu težko natančno načrtovati vse vire financiranja, iz katerih se bodo pokrivali
stroški dela.
Realizirano
2015
Vir - tekoči transfer
Drugi viri

Načrtovano 2015

Indeks
realizirano/
načrtovano

8.296.062,72

9.424.501,25

88

1.314.438,22

922.388,23

143

9.610.500,94

10.346.889,48

93
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Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

V letu 2015 smo akontativno izplačali delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini
80.032,68 evra. Dovoljen obseg za leto 2015 je znašal 88.580,34 evra. Po izplačilu v višini 80.032,68 evra je
ostala še neizplačana razlika med dovoljenim in izplačanim obsegom v višini 8.547,66 evra, ki bo skladno z
zakonodajo lahko izplačana v letu 2016. Predpisani obrazec za izračun prikazuje izračun dovoljenega obsega.
Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu za leto 2015

Zap.št.



NAZIV

ZNESEK

1

Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

97.128,00

2

Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

80.032,68

3

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

177.160,68

4

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

5

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

88.580,34
8.547,66

Primerjava realiziranih odhodkov tekočega leta s predhodnim letom

V primerjavi s preteklim letom so celotni odhodki nižji za odstotek. Podrobnejša analiza pokaže na povečanje
tiskarskih in ostalih stroškov, nastalih pri izdajah znanstvenih publikacij, namenjenih promociji raziskovalnih
rezultatov. V povezavi z njimi so višji tudi stroški zunanjih sodelavcev. Višji so prav tako stroški službenih
potovanj, ker se je obseg teh letos povečal zaradi večjega obsega terenskega dela, sodelovanja na konferencah,
simpozijih ter strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih.
Nižji so stroški pošte in telefona, saj smo skupaj s SAZU izvedli javni razpis za fiksno telefonijo, in prvi ugodni
finančni učinki, kljub začetnim težavam pri menjavi operaterja, so že opazni. Konkurenčna ponudba znižuje tudi
cene mobilne telefonije. Nižji stroški najemnin in licenčnin v 2015 izhajajo iz plačila Microsoftovih licenc v letu
2014. Izvedeni javni razpis ima pozitivne učinke tudi na stroške zavarovanja premoženja in odgovornosti.
Dodatne prihranke smo dosegli tudi zaradi dopolnilne izpolnitve kvote za zaposlovanje invalidov, ki smo jo
uresničili z naročanjem tiskarskih storitev in storitev digitalizacije arhivskega gradiva pri dveh invalidskih
podjetjih. Za določen delež plačila storitve, ki jih izvede invalidsko podjetje, smo oproščeni plačila prispevka, ki
bi ga plačali, ker ne zaposlujemo zadostnega števila invalidov. S tem smo strošek prispevka zmanjšali za
približno tretjino.
Stroški plač in nadomestil so za 2 % višji od lanskih, kar je posledica rasti plač zaradi izplačanih napredovanj in
povečanja število zaposlenih. Drugi stroški dela so nižji zaradi nižjih premij dodatnega pokojninskega
zavarovanja in prenehanja plačevanja premij za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje.
Stroški amortizacije so nižji za 5 %. Del amortizacije v višini 137.945 evrov se pokriva v breme virov oziroma
razporejenih presežkov prihodkov nad odhodki za investicije iz preteklih let. Stroški amortizacije se nevarno
znižujejo že več let zapored, kar je posledica nižjih vlaganj v raziskovalno opremo, ki bo počasi zastarela in
nekonkurenčna, zato bo treba v prihodnje najti dodatne vire za obnovo opreme. Primerjavo tekočih podatkov s
podatki prehodnega leta prikazuje naslednja preglednica.
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Primerjava odhodkov, realiziranih 2014 in 2015
V EUR BREZ CENTOV

Odhodki

Indeks
Realizirano 2014 Realizirano 2015 2015/2014

Stroški porabljenega materiala

254.881

278.574

109

Stroški energije

177.127

181.145

102

Stroški pošte in telefona

127.686

112.609

88

Stroški najemnin in licenčnin

171.514

118.027

69

2.012.041

1.768.401

88

Tiskarske in ostale storitve
Dnevnice za službena potovanja

78.422

89.249

114

Ostali stroški službenih potovanj

318.146

293.013

92

Stroški zunanjih sodelavcev

432.683

496.315

115

3.344

3.556

106

Bruto plače

7.692.466

7.821.850

102

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

1.214.840

1.237.602

102

624.394

551.050

88

Rezervacije

79.459

64.000

81

Ostali stroški

22.383

14.383

64

Amortizacija

317.028

301.569

95

13.526.414

13.331.342

99

Sejnine upravnega odbora

Skupaj odhodki



Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki

Presežek prihodkov na delu javne službe v višini 218.986 evrov je izkazan izključno zaradi izpolnjevanja določila
7. 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 100.099 evrov, oziroma 97.128 evrov po obračunu davka na
dohodek pravnih oseb.
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Celotni prihodki znašajo 13.650.427 evrov, od tega 12.981.052 evrov na javni službi in 669.375 evrov na trgu.
Presežek na javni službi znaša 218.986 evrov in 97.128 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 2015

Prihodki
Javna služba

Indeks
Struktura 2015
Realizirano 2014 Realizirano 2015 2015/2014
v%
12.848.158

12.742.014

Javna služba - SAZU

280.000

Trg

588.099

Obresti
Skupaj prihodki

99

93

236.000

84

2

669.375

114

5

22.622

3.038

13

0

13.738.879

13.650.427

99

100

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku
Celotni prihodki znašajo 14.248.916 evrov, od tega za javno službo 13.541.156 evrov in 707.760 evrov na trgu.
Celotni odhodki znašajo 13.945.104 evrov, od tega za javno službo 13.257.849 evrov ter 687.255 evrov na trgu.
Presežek prihodkov po denarnem toku znaša 303.812 evrov.
Primerjava realiziranih prihodkov po denarnem toku (prejemkov)

Prihodki po denarnem toku
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
EU
Prejete obresti, donacije in drugo
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institutcij
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Skupaj

Načrtovano
2015

Realizirano 2015

Indeks 2015
real. / načrt.

12.197.808

12.303.892

101

22.879

16.109

70

150.000

126.496

84

26.100

17.032

65

1.300.000

1.077.627

83

504.100

707.760

140

14.200.887

14.248.916

100

Primerjava realiziranih odhodkov po denarnem toku (izdatkov), ločeno za javno službo in trg

Odhodki po denarnem toku - javna služba
Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim
Izdatki za blago, storitve in drugo
Investicijski izdatki
Skupaj

Odhodki po denarnem toku - tržna dejavnost
Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim

Načrtovano
2015

Realizirano 2015

Indeks 2015
real. / načrt.

10.000.896

9.352.804

94

3.301.800

3.299.111

100

623.016

605.934

97

13.925.712

13.257.849

95

Načrtovano
2015

Realizirano 2015

Indeks 2015
real. / načrt.

156.365

449.504

287

22.621

65.543

290

Investicijski izdatki

216.995

172.208

79

Skupaj

395.981

687.255

174

Izdatki za blago in storitve

Visoki odmiki na trgu so posledica previdnega načrtovanja v negotovi situaciji. Nastali izdatki so neposredno
odvisni od obsega tržnih prejemkov in zaradi višjih prejemkov so višji od načrtovanih tudi izdatki.
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Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja uporabnikov
enotnega kontnega načrta

a)

Zavod je v letu 2015 ustvaril dovolj prihodkov za pokrivanje nastalih odhodkov.

b) Pooblaščena državna revizorka Simona Krese je v letu 2015 izvedla delno notranjo revizijo. Revizija je
obsegala svetovanje glede uskladitve aktov z zakonodajo, s poudarkom na aktu o ustanovitvi ter pravilniku
o organizaciji in sistemizaciji ter sistemu pooblastil. K urejanju internih aktov smo pristopili na podlagi
priporočil notranje revizije v preteklih letih.
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.
Ugotovljene popisne primanjkljaje in presežke, ki so izkazani v popisnih listih, je treba knjižiti
(zmanjšanje sredstev oziroma zalog in ustrezne konte stroškov, odhodkov ali terjatev).
Neizterljive terjatve se odpišejo v breme odpisov v višini 0,00 evrov.
Primanjkljaj pri zalogah knjig v Knjigarni Azil in v Založbi ZRC znaša 43,02 evrov.
Odpišejo in izločijo se opredmetena osnovna sredstva po nabavni vrednosti 35.609,48 evra in odpisani
vrednosti 35.173,67 evra. Sedanja knjigovodska vrednost v višini 435,83 evra se knjiži v breme
popisnih razlik.
Vsa opredmetena osnovna sredstva iz točke 6 se uničijo.
Direktor ugotavlja, da je bil popis dobro opravljen.
En izvod kompletnega popisnega elaborata je shranjen v računovodstvu.

Direktor je potrdil Sklep o načinu uskladitve knjižnega in dejanskega stanja sredstev in obveznosti.
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III ZAKLJUČNI DEL LETNEGA POROČILA

Oseba, odgovorna za pripravo Računovodskega poročila:

Majda Bogdanovič

Podpis direktorja ZRC SAZU:
Prof. dr. Oto Luthar

Datum in kraj sprejetja letnega poročila na Upravnem odboru ZRC SAZU:
Ljubljana, 24. 02. 2016

Datum in kraj nastanka letnega poročila:
Ljubljana, 17. 02. 2016
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Datum: 28. 1. 2016

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana

Letno poročilo izvajalca notranjega revidiranja v letu 2015
Funkcija notranjega revidiranja v javnem raziskovalnem zavodu Znanstvenoraziskovalni
center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju zavod) je bila v letu 2015
na podlagi naročila zagotovljena s strani zunanjega izvajalca. Revidiranje sem izvajala
preizkušena državna notranja revizorka, Simona Krese, NRS Krese, Simona Krese s.p.
Pravne podlage za izvedbo funkcije notranjega revidiranja so Zakon o javnih financah, Pravilnik
o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ in Usmeritve
za državno notranje revidiranje.
1. Opis in splošna ustreznost notranjega nadzora javnih financ
Notranje revidiranje je bilo na podlagi naročila zavoda omejeno na svetovalni posel, ki se je
nanašal na posvetovanja in nasvete glede vsebine sprememb internih aktov javnega zavoda
in pooblastil. S tem je omejeno tudi letno poročanje o ustreznosti notranjega nadzora javnih
financ.
Vodstvo zavoda je tudi v letu 2015 nadaljevalo z urejanjem internih aktov in pooblastil, kar je
bilo med drugim tudi priporočilo preteklih notranjih revizij. V letu 2015 je vodstvo ZRC SAZU
ustanovitelju predlagalo uskladitev akta o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda z
zakonodajo, kar je predstavljajo tudi glavni del svetovalnega posla. Ostale aktivnosti so se
nanašale na sistemizacijo delovnih mest zavoda in pooblastila za vodenje organizacijskih enot.
S pristopom vodstva zavoda k zagotavljanju pravilnih, usklajenih in ustreznih internih aktov se
v zavodu dodatno izboljšuje sistem notranjih kontrol. Navedeno kaže na visoko raven
odgovornosti vodstva in zavedanja pomena upravljanja ter obvladovanja tveganj
2. Potrditev organizacijske neodvisnosti notranje revizije
Pri izvajanju nalog notranje revizije ni bilo nikakršnih okoliščin, ki bi ogrožale izvajanje
notranjega revidiranja na nepristranski način.
S svetovalnim poslom neodvisnost ali nepristranskost notranjega revizorja ni bila oslabljena.
Posel je bil omejen na svetovanje in si notranji revizor pridržuje pravico kasnejšega revidiranja
tega področja oz. postopkov poslovodenja in delovanja notranjih kontrol. Priprava internih
aktov in vzpostavitev notranjih kontrol je del funkcije vodenja in odgovornost poslovodstva
1

zavoda. Vloga notranje revizijskega izvajalca je bila svetovalne narave in ločena od
poslovodne funkcije ter tako ne vpliva na zmanjšanje nepristranskosti pri kasnejšem revidiranju
poslovanja posameznih področij oz. procesov.
3. Informacija o uresničevanju letnega načrta notranje revizije;
Notranje revidiranje poleg dajanja zagotovil (notranjih revizij) obsega tudi svetovanja z
namenom dodajanja vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Izvedba svetovalnega
posla je bila dogovorjena glede na oceno možnosti, da se z izvedbo posla izboljša upravljanje
javnega zavoda, upravljanje tveganj, kontrolni postopki in dodaja vrednost ter doseže boljše
delovanje javnega zavoda. Pri tem notranji revizor ne prevzema odgovornosti poslovodstva.
Pogodbeno prevzeta dela so bila izvedena v celoti. Poročilo notranjega revizorja je bilo izdano
3. 1. 2016.
4. Informacija o revizijskih priporočilih
V okviru svetovalnega posla so bili s strani notranjega revizorja pripravljeni predlogi in mnenja
k predlaganim dokumentom z namenom vodstvu zavoda svetovati glede usklajenosti aktov z
zakonodajo, medsebojne usklajenosti, opredelitve jasne pristojnosti posameznih organov
zavoda v zvezi s sprejemanjem odločitev in ključnih dokumentov za delo in poslovanje zavoda,
organiziranosti in vzpostavitve ustreznih notranjih kontrol.

Notranja revizorka:
Simona Krese, PDNR

