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Uvodnik 

Podobno kot prva, tudi druga številka revije ANALI PAZU HD v letu 2016 vsebuje 

znanstvene prispevke iz različnih znanstvenih področij. Dva prispevka se ukvarjata s 

tematiko, povezano s panonskim prostorom, s Prekmurjem. 

Prvi prispevek podaja nekaj najvidnejših kulturnozgodovinskih značilnosti dolnjega 

oziroma jugovzhodnega Prekmurja v 17. in 18. stoletju. Avtorica ugotavlja, da je duhovni in 

kulturni razvoj v južnem delu zaradi cerkvenoupravnih in političnih mej v času prelomnih 

zgodovinskih dogodkov potekal drugače kot v severnem delu Prekmurja. V omenjenem 

obdobju je bila temeljna kulturna prvina prekmurskega človeka vera, komplementarno 

močno povezana z jezikovno-narodno identiteto. Sicer avtorica izpostavlja pomanjkanje 

kulturnih središč v domačem okolju, a hkrati poudarja, da so bili Prekmurci dovolj močni, 

vztrajni in odločni, da niso klonili pod močnimi pritiski, ki so jih obkrožali z vseh strani 

V drugem prispevku avtor osvetljuje vlogo diplomacije pri urejanju državnih meja v 

Prekmurju po 1. svetovni vojni. Pomanjkanje raziskav na to temo avtor pripisuje dejstvu, da 

se je jugoslovanska in slovenska delegacija na mirovni konferenci v Parizu bolj zavzemala za 

Koroško in Primorsko, medtem, ko je Prekmurje s Štajersko pripadlo Sloveniji oz takratni 

Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev po zaslugi nekaterih odličnih diplomatskih pogajalcev 

in tudi odločnih vojaških posegov, ki so podprli diplomatska prizadevanja. Po avtorjevem 

mnenju je bila priključitev Prekmurja k matični domovini  eden od največjih uspehov 

slovenske diplomacije. 

Tretji prispevek se nanaša na ustavna vprašanja kontrole cen naftnih derivatov. Slovenija 

je ena tistih držav, ki je uveljavila sistem kontrole cen pogonskih goriv navkljub načelni 

naklonjenosti svobodni gospodarski pobudi. Avtor ugotavlja, da je šele dokaj korenita in 

postopna liberalizacija kontrole cen naftnih derivatov v letu 2016 odpravila nekaj sistemskih 

težav z omenjeno kontrolo, zlasti glede neupoštevanja načela sorazmernosti. Pri tem pa 

izpostavlja, da zadnji ukrep iz novembra 2016, ki razmejuje določanje cen naftnih derivatov 

na avtocestah in drugod odpira vprašanje, ali  ponudniki storitev zgolj izven avtocest niso 

neupravičeno diskriminirani v primerjavi z drugimi.  

Avtorji zadnjega prispevka so obravnavali vpliv psihičnega dobrega počutja na temelju 

zadostne in potrebne osebne celovitosti zaposlenega na uspešnost organizacije in na tej 

podlagi oblikovali model za povečevanje uspešnosti organizacij. Ta temelji na tezi, da so 

organizacije, ki imajo v svoji strukturi (po opredeljenih kriterijih) bolj osebno celovite 

zaposlene, ki se ponašajo z višjo ravnijo psihičnega dobrega počutja, uspešnejše. 

Psihičnega dobrega počutja in uspešnosti želim tudi našim bralcem, ki jih zanimata 

področji humanistike in družboslovja. Prepričana sem, da bodo objavljeni prispevki, ki 

pomenijo obogatitev stroke, zanimivi tudi zanje. 
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