
Spoštovani visoki gostje, spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji,  

 

lepo vas pozdravljam na spominskem dogodku ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh 

totalitarnih in avtoritarnih režimov.  

 

Zahvaljujem se vsem, ki ste s svojim delom pripomogli k dostojni počastitvi spomina na vse 

žrtve. Evropski spominski dan je iniciativa Evropskega parlamenta in Sveta Evrope. Slovenska 

vlada ga je avgusta 2012 razglasila za uradni spominski dan. 23. avgusta 1939 je bil namreč 

podpisan zloglasni Ribbentrop-Molotov pakt med nacionalsocialistično Hitlerjevo Nemčijo in 

komunistično Stalinovo Sovjetsko zvezo, ki je vodil v tragedijo druge svetovne vojne in 

desetine milijonov žrtev. 

 

Evropska unija namenja precejšnjo pozornost spominu na žrtve totalitarnih režimov. Tako se 

npr. od leta 2011 ob tej priložnosti vrstijo mednarodne konference in srečanja 

pravosodnih ministrov EU, letošnje je potekalo včeraj v Estoniji. Ministri so podprli 

iniciativo Evropske platforme spomina in vesti o ustanovitvi mednarodnega sodnega 

organa, pristojnega za najhujše zločine komunističnih diktatur.  

Spoštovani,  

Študijski center je letošnjo obeležitev spomina na žrtve, že sedmo po vrsti od leta 2009 dalje, 

oblikoval v sodelovanju z Vojaškim vikariatom Slovenske vojske. S postavitvijo pomembne 

razstave o umiku čez Ljubelj, slovenskem eksodusu, skozi oči fotografa Marjana Kocmurja v 

prostorih nekdanjih zaporniških celic tajne politične policije UDBE , želimo ponovno opozoriti 

na celice na Beethovnovi 3 kot prostor spomina, opomina, resnice, pravice, sočutja, sprave. 

Celice, del centralnega aparata tajne politične policije, so bile locirane prav v tradicionalnem 

štabu te zločinske službe. Kot nam je znano, so za sistemom zaporov, delovnih, 

koncentracijskih in drugih taborišč jugoslovanskega komunističnega režima ostali le 

fragmenti. Raziskanost teh lokacij je skromna. Pomen vsakega od ohranjenih krajev 

memorialne dediščine je zato toliko večji. Le z ohranitvijo in ustrezno konzervacijo, 

restavracijo in muzeologizacijo te dediščine bomo lahko vstopili v mednarodni prostor 

dostojanstvenega spominjanja na žrtve.  

V tujini že obstaja zanimiva in bogata tradicija spominskih prizorišč, spomenikov, muzejev, ki 

nas opozarjajo na sistemska in sistematična kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

v preteklosti. V Sloveniji pa se le počasi, mnogo prepočasi, razvija strokovno korektna 

raziskava prikritih morišč in grobišč, tudi prezentacija zbranega gradiva, prav pri mestih 

terorja pa smo šele na začetku poti.  

Zaporniške celice na Beethovnovi 3 so bile leta 2007 z odlokom vlade RS razglašene za 

kulturni spomenik državnega pomena, kar omogoča ne le razstavno dejavnost in oglede, pač 

pa tudi vzpostavitev muzeja. Za nadaljnji razvoj tega mesta spomina je ugodna okoliščina 

njegova lokacija. Je v središču prestolnice in možno ga je urediti tako, da je javno dostopen. 



Objekt je razmeroma dobro ohranjen, v prvi fazi bi bilo treba poskrbeti z nujno konzervacijo 

napisov, obnovo podov. Stavba na Beethovnovi 3, ki je last države, je trenutno že nekaj let 

prazna in njeno propadanje je nezadržno. SCNR kljub pomanjkanju finančnih sredstev kot 

upravljavec kleti (torej zaporniških celic in bivših arhivskih prostorov) poskuša skrbeti za 

prostore in jih prezentirati v javnosti, kolikor je v naši moči.  

Naj zaključim z mislijo, da nas spominski dan na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih 

režimov obvezuje k spoštovanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin in demokracije. To je 

dan spomina, ki ga potrebujemo zaradi naše sedanjosti in prihodnosti. Je nenehen opomin 

na dejstvo, da nam demokracija ni dana enkrat za vselej, pač pa si je potrebno vedno znova 

zanjo prizadevati in jo ohranjati, saj smo prihodnjim generacijam dolžni zapustiti 

demokratično in svobodno družbo, ki bo spoštovala človekovo dostojanstvo vsakega 

posameznika.  

 

Z mislijo na prihodnost torej ob tej priložnosti pozivamo slovensko javnost: OHRANIMO 

ZAPORNIŠKE CELICE KOT SPOMIN IN OPOMIN. 

 

 


