
 

Zaporniške celice na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani - OHRANIMO SPOMIN  

Na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani se v kletnih prostorih nahaja sedem zaporniških celic, ki 

so bile do leta 1966 v uporabi Službe državne varnosti (Sdv). To so, po do sedaj znanih 

podatkih, ene redkih ohranjenih zaporniških celic, v katerih so bili takoj po 2. svetovni vojni 

zapori Oddelka za zaščito naroda (Ozna). Ozna se je leta 1946 razdelila na civilni oddelek 

oziroma Upravo državne varnosti (Udv) in na vojaški oddelek, ki je dobil ime 

Kontraobveščevalna služba (Kos). Pisnih dokumentov, ki bi govorili o obstoju omenjenih 

celic do sedaj nismo odkrili. Zaslišanja in pridržanja naj bi se tu dogajala vse do leta 1966, ko 

je prišlo do ponovnega preimenovanja varnostne službe v Službo državne varnosti. 

Totalitarnost povojnega političnega sistema se v Sloveniji med drugim kaže tudi v tem, da je 

za seboj pustil izredno malo sledi, ki bi govorile o sistematičnem kršenju človekovih pravic v 

času komunistične vladavine. Ohranjene zaporniške celice so v Sloveniji velika redkost, saj je 

na voljo le nekaj materialnih dokazov, ki kažejo na obstoj zaporov, taborišč in drugih ustanov 

za omejevanje svobode posameznika. Ostale evropske države lahko na področju memorialne 

dediščine in zapuščine nacizma, fašizma in komunizma ponudijo mnogo več. V Sloveniji so 

koncentracijska, delovna in uničevalna taborišča uničena. Ni večjih vidnih ostankov preko 

600, do sedaj evidentiranih komunističnih morišč. Tudi dokumentarnih in arhivskih virov je 

ohranjenih zelo malo. Prav tako ni fotografskih posnetkov na temo povojnega nasilja. 

Totalitarni režim za seboj ni pustil materialnih dokazov o izvajanju grozodejstev. 

 

ZAPORNIŠKE CELICE NA BEETHOVNOVI 3 

»Bolj ko gremo v svobodo, več zaporov in taborišč potrebujemo za sodelavce okupatorja in 

tudi za preostale okupatorje nemške narodnosti. Ne razumem popolnoma, kaj je bilo z njimi. 

Kot partizan sem imel pred osvoboditvijo občutek, da Slovenci v glavnem sodelujejo z nami, 

sedaj pa kaže, da jih je bilo kar precej proti nam in jih sodelovalo z okupatorjem.«  (nekdanji 

oznovec Zdenko Zavadlav)  

Informacije o zaporniških celicah v kleti na Beethovnovi 3 v Ljubljani smo pridobili 

predvsem iz gradiva in poročil Zavoda za varstvo kulturne dediščine - ZVKD in dopisov 

strokovnih institucij, ki jih je za namene odkrivanja zgodovine celic zbiral omenjeni zavod. 

Poizvedovanja Študijskega centra za narodno spravo so bila do sedaj naslovljena na 

posameznike, za katere smo predvidevali, da imajo podatke o zaporniških celicah in pa na 

arhive, med njimi na Zgodovinski arhiv Ljubljana in Arhiv Republike Slovenije. Prav v 



 

slednjem imamo namen pregledati gradivo fonda SI AS 1931, predvsem letna poročila iz 

obdobja 1945-66, še bolj verjetno pa bi se podatek lahko našel v gradivu Okrajnega 

pooblaščenstva  Udv za okraj Ljubljana-mesto, ki je ohranjeno v mikrofilmski obliki. Podatke 

o delovanju celic bi lahko pridobili tudi preko navedb zaslišancev o lokacijah zasliševanj.  Po 

do sedaj znanih informacijah so v Ljubljani osebe, ki so bile aretirane po vojni, zaprli v 

Centralne zapore Udv za Slovenijo, kjer so bili zapori že med vojno. Priporniki iz okolice 

Ljubljane pa so bili po aretacijah odvedeni v t. i. Prisilne delavnice ali pa v pripore na 

Poljanskem nasipu. 

Pisnih dokumentov, ki bi govorili o delovanju celic na Beethovnovi ulici, zaenkrat  nismo 

uspeli pridobiti. Na podlagi ostalih informacij naj bi se zaslišanja in pridržanja tu dogajala vse 

do leta 1966, ko je prišlo do preimenovanja varnostne službe v Službo državne varnosti.  

LOKACIJA IN OPIS CELIC 

Celice se nahajajo v nekdanji stavbi Ministrstva za notranje zadeve. Stavba stoji nasproti 

Ustavnega sodišča, torej v samem jedru Ljubljane. V kletnih prostorih se nahaja sedem 

zaporniških celic, ki naj bi bile do leta 1966 v uporabi Udbe. V sklopu celic je ohranjena še 

preprosta kopalnica z umivalnikom, oziroma nekakšen sanitarni prostor. Celice so danes v 

fazi propadanja in razen nekaj odpadnega materiala prazne.  

     Nekdanja stavba Ministrstva za notranje zadeve na 

Beethovnovi 3 v Ljubljani, kjer se v kletnih prostorih nahajajo zaporniške celice (foto SCNR). 

Pri terenskem ogledu uslužbencev ZVKD je bilo ugotovljeno, da je bil to nekoč enoten 

obokan kletni prostor, ki je bil kasneje predelan v sistem sedmih manjših prostorov, od katerih 

jih polovica gleda na Beethovnovo ulico, polovica pa na manjše notranje dvorišče. Okna v 

celicah so zaščitena z rešetkami, tla so po večini prekrita z betonsko ploščo, ponekod pa z 

lesenimi deskami. Omet v večini celic odpada, v eni od njih je blizu vratnega podboja s 

svinčnikom napisan datum 4. 4. 1952, ter z ostrim predmetom vrezan datum 15. 12. 1950. Ena 

od celic je brez električne napeljave, tudi okno je zazidano, po čemer sklepamo, da je ta celica 



 

služila kot temnica. Eden od prostorov z betonskim umivalnim koritom pa priča o možnosti, 

da so bile tu nekoč sanitarije oziroma umivalnica. 

OZNA in ZAPORI 

Po do sedaj znanih podatkih, so to ene redkih ohranjenih zaporniških celic, v katerih so bili 

takoj po 2. svetovni vojni zapori Ozne. Ozna je bila vojaška obveščevalna in 

protiobveščevalna organizacija, ustanovljena 13. maja 1944. Leta 1946 se je razdelila na 

civilni oddelek oziroma Upravo državne varnosti in na vojaški oddelek, ki je dobil ime 

Kontraobveščevalna služba. Ljuba Dornik Šubelj v svojem delu 'Ozna in prevzem oblasti 

1944-46' ugotavlja, da je izgradnja varnostno obveščevalnega sistema v med in povojni 

Jugoslaviji, od ustanovitve varnostno obveščevalne službe (VOS) leta 1941 v Sloveniji,  do 

razpada Jugoslavije leta 1991 potekala po vzoru varnostnega sistema v Sovjetski zvezi. Prav 

VOS je v Sloveniji predstavljala podlago za razvoj vseh ostalih represivnih, obveščevalnih in 

varnostnih služb med in po vojni. Glavni namen ustanovitve VOS - a je bila zaščita 

revolucije, ker pa se vojna ni končala tako hitro kot so pričakovali, je bila po zgledu Komiteja 

za državno varnost (KGB, ustanovljen aprila 1943 v Sovjetski zvezi) ustanovljena tudi Ozna.  

Dornikova navaja: »Iz raznovrstnih reorganizacij službe državne varnosti, tako med vojno, 

kot po njej, izhaja ugotovitev: čeprav so se spreminjala imena, je ostala struktura službe 

enaka, prav tako pa tudi njene naloge in sredstva, ki jih je pri delu uporabljala. Z izjemo 

posameznih oseb, ki so bile odstranjene iz političnih razlogov, so tudi kadri ostali ves čas 

isti.« Iz zapisanega lahko sklepamo, da se tudi po koncu vojne principi, način in metode 

delovanja varnostnih služb niso bistveno spreminjali glede na vojni čas.  

Ozna je imela posebno vlogo v sodnih postopkih. V primerih, ki so spadali pred vojaška 

sodišča, je imela izključno pravico voditi preiskovalni postopek. Po vojni je to pravico 

obdržala v političnih primerih. Sodelovanje Ozne s sodišči je bilo raznoliko. Ponekod je 

potekalo usklajeno, ponekod pa je prihajalo do smrtnih obsodb in usmrtitev tudi brez 

sodelovanja sodišč. 

Povojna komunistična oblast je bila videti na zunaj sicer pravna in celo demokratična, vendar 

je v bistvu delovala tako, da si je manjšina zagotovila neomejeno oblast nad večino. Partija se 

je v imenu ljudstva postavila nad ljudstvo in si tako ustvarila pogoje za oblastništvo in nasilje. 

Po mnenju partije je bilo takrat v državi ogromno protidržavnih elementov oziroma 

sovražnikov socialistične ureditve.  



 

To je narekovalo, da je takratna oblast ustanovila kazenske zavode in jih začela polniti z zanjo 

neprimernimi in nevarnimi ljudmi. Skrb za množično zapiranje ljudi je prevzela Ozna, 

aretacije pa so opravljali člani Korpusa narodne obrambe Jugoslavije (Knoja), jugoslovanske 

armade in narodne milice.  

                                        

Vstop v celice – glavni hodnik in notranjost celice št. 3 (foto SCNR). 

Množične aretacije so se v Ljubljani začele takoj, ko so pooblaščenci 2. odseka Ozne prišli v 

mesto in sicer na podlagi spiskov, ki jih je pripravil 4. odsek Ozne za Slovenijo. Spiski za 

aretacije pa so se v teku akcij izkazali za dokaj neprimeren način, saj ni bilo dovolj 

konspirativnosti, pa tudi informacije o aretirancih so bile nezadostne. Zato so se odločili, da 

bodo začeli obremenilni material zbirati na podlagi lastne obveščevalne mreže, tudi preko 

odborov OF in preko prijav prebivalstva. Celostna obveščevalno policijska obdelava 

nasprotnika je zajemala začetni zapis na podlagi pismene ali ustne informacije ali na podlagi 

dejanj in obnašanja nasprotnika, obveščevalna obdelava z agenti, informatorji in z 

zasledovalno službo, iskanje podatkov iz njegove preteklosti, zbiranje podatkov o možnem 

kaznivem dejanju, ki ji je sledila aretacija na podlagi zbranih dokazov. Vse to jim je 

omogočilo boljši nadzor nad aretacijami. Od 15. maja do 11. junija 1945 so izdali 851 

nalogov za aretacijo, naslednji mesec pa še 443 nalogov ter temeljito pregledali in preiskali 

ustanove, urade in stanovanja okupatorjev in domačih izdajalcev. Tudi pri teh preiskavah 

pridobljeno gradivo jim je pomagalo pri nadaljnjih akcijah. 

 

Zapiranje je potekalo po hitrem postopku, večkrat brez sodbe ali drugačne obrazložitve, 

večina sodnikov pa ni imela nikakršnega znanja o sodni zakonodaji.  

V vseh zaporih in taboriščih je bilo okrog 80 odstotkov političnih zapornikov in 20 odstotkov 

kriminalcev.  

 



 

 ZAPORNIKI IN RAVNANJE Z NJIMI 

Zasliševanja so potekala na podlagi že med vojno sestavljenih »seznamov sovražnikov 

ljudstva«, ti seznami pa so se vseskozi dopolnjevali. Število namišljenih in resničnih 

nasprotnikov sistema se po vojni ni zmanjšalo, ampak je naraščalo. Krog sovražnih elementov 

se je preko domobrancev, četnikov in medvojnih nasprotnikov revolucije širil na politično 

opozicijo, katoliško Cerkev in predstavnike nekatoliških verskih skupnosti, na predstavnike 

bank, gospodarstva, nekdanje internirance iz nemških taborišč, prisilne mobilizirance v 

nemško vojsko, kmete, inteligenco, lastnike zemljišč, sorodnike umorjenih od partizanov in 

na tiste skupine, ki so se po begu iz domovine organizirale v tujini. Kot je ugotavljal nekdanji 

udbovec Zavadlav, je bilo teh domačih sovražnikov toliko, da bi bilo enostavneje povedati, 

kdo ni sovražnik. 

Po opravljenih zaslišanjih v preiskovalnih zaporih je OZNA zapornike z zapisniki o 

zaslišanju, morebitnimi zaplenjenimi arhivskimi dokumenti in obremenilnim materialom 

izročila pristojnim teritorialnim vojaškim sodiščem. Po končanem sojenju pa je Ozna o 

rezultatih poročala svojim predpostavljenim organom.  Kazni, ki so jih doletele, so bile v 

glavnem večletne zaporne kazni z izgubo vseh političnih in državljanskih pravic, zaplemba 

premoženja, obsodba na prisilno delo, delovna taborišča, izselitev oziroma izgon in pa smrtna 

kazen.  

Za zapornika, ki so mu dokazali krivdo in jo je tudi sam priznal pa je obstajala še možnost, da 

je podpisal posebno izjavo, s katero je postal agent Ozne oziroma Udbe. Določen mu je bil 

oznovec, s katerim je bil od tedaj v navezi, vsak tak primer pa je moral odobriti nadrejeni šef. 

Tudi sicer so tiste, ki so bili izpuščeni iz zapora sledili oziroma opazovali še potem, ko so bili 

na prostosti.  

Poleg ustnega in na začetku do zaslišanca včasih celo prijaznega odnosa, so bile metode pri 

postopku vedno bolj ostre, od ostrih besed, groženj, do svetenja z lučjo v oči, nasilja, 

pretepanja in drugega fizičnega obračunavanja. Zmanjševali so jim prehrano, odvzemali 

cigarete, jim dali pomanjkljivo obleko, uporabljali dejanske ali izmišljene dokumente in 

izjave dejanskih ali izmišljenih prič, jim podtikali agente v celico, jih soočali s sokrivci, 

zahtevali ponovno pripovedovanje in pisanje življenjepisa, provocirali z verjetnimi dokazi, 

vmešavali svojce zaslišanca, dokazovali kriminalni značaj krivde, dokazovali moralno 

propadli lik zasliševanca, grozili so z bodočo kaznijo ali jim dajali obljube, da jih bodo 

izpustili iz zapora. Za zapornike je veljala stroga disciplina, zasliševanje ponoči, večkratno 



 

bujenje, preprečevanje spanja podnevi, povzročanje negotovosti z dolgimi presledki med 

zasliševanjem, zasliševanje stoje, na pritrjenem stolu ali pod lučjo. Če izpraševalec pri 

obtožencu ni našel krivde, pa je bil s tem tudi sam deležen hudih pritiskov in kritik 

nadrejenih, ki so mu očitali nesposobnost in preveliko prizanesljivost do sovražnika. Tako je 

Zavadlav kot zasliševalec zapornikov ugotavljal, »…zapor je zapor tudi za tistega, ki ni 

preganjan, ampak je preganjalec!« 

 Po opravljenih obsodbah in izgonih nemškega sovražnika se je ost obračunavanja vedno bolj 

usmerjala na notranje sovražnike slovenske narodnosti. Krivulja zaprtih, prijetih in obsojenih 

se je dvigovala in se širila tudi na tiste, ki so med vojno sodelovali s partizani, ki pa po vojni 

niso bili pristaši nadaljevanja socialistične revolucije. Življenjske razmere v zaporih so se z 

naraščanjem števila zapornikov vedno bolj slabšale. Zaporniki so bili slabo oblečeni, večkrat 

so bili lačni ali so morali jesti neužitno hrano, higiena je bila zelo pomanjkljiva, postelje so 

bile brez prave posteljnine, namesto stranišč so navadno imeli posode, imenovane 'kible', iz 

katerih je močno zaudarjalo, celice so bile prenapolnjene, v nekaterih zaporih so bili zaporniki 

vklenjeni celo v verige. Kletne celice pa so bile velikokrat tudi brez svetlobe. 

O stanju v zaporu nazorno pripoveduje politični zapornik Adolf Malovrh, ki je v različnih 

zaporih in taboriščih preživel kar sedem let,  od 1949 do 1956:  

Ravno ob novem letu 1949 je umrl očim našega očeta Andrej Tominc. Pokopali smo ga 2. 

januarja. Komaj smo se po pogrebu nekoliko oddahnili, je pa udarilo. Zdelo se je, da so prav 

čakali, da bomo pokopali očima.  4. januarja, okrog sedmih zvečer smo ravno večerjali, ko se 

nenadoma odpro hišna vrata in v sobo vstopita dva oborožena miličnika, za njima pa 

oznovski oficir v usnjenem plašču, ki je takoj vprašal za Pavla Malovrha.  Oče je vstal in 

rekel: 'Jaz sem', vsi drugi smo pa nehote odložili žlice. Poleg očeta in matere sem bil pri mizi 

še jaz in sestri Pepca in Bernarda, brat Feliks pa je bil na Vrhniki in se je od tam vozil v 

Ljubljano v gimnazijo. Z nami je bila tudi sestrična Ivanka Krušnik, ki je tisti teden pri nas 

šivala.  Oznovec je z nekega papirja prebral naša imena: očeta, mater, mene in starejšo 

sestro ter ukazal, da moramo biti v petih minutah pripravljeni za odhod. Vzamemo lahko 

samo najnujnejšo obleko. Nič drugega ne potrebujemo - tudi denarja ne. Odločil je, da mora 

tudi sestrična iti z nami. Ko smo eden za drugim izstopili iz hiše,  je poleg vsakega oziroma za 

vsakim, saj je bila gaz ozka in ni bilo mogoče hoditi vštric, stopil po en miličnik. Tako smo po 

temi in snegu v koloni šli proti Kurji vas. V Kurji vasi smo se ustavili pred nekoliko večjim 

avtomobilom z več kabinami. Odkazali so vsakemu svojo kabino, da smo bili takoj ločeni. 



 

Odpeljali smo po cesti proti Ljubljani, toda prav kmalu smo se ustavili. Čeprav nisem nič 

videl, sem vedel, da smo na Ljubljanici. Sledil je kratek razgovor. Sklepal sem, da govorita 

oznovec in neki domačin. Nato smo nadaljevali vožnjo in se ustavili šele na dvorišču 

oznovskih zaporov na Poljanskem nasipu.  

Mene so takoj spravili v bunker 2 x 3 m v podzemlju zaporov. Sam beton,  le v kotu deska, da 

sem lahko legel nanjo. Nobene odeje mi niso dali. Obleko sem imel tisto, v kateri sem šel od 

doma, vzeli pa so mi osebne predmete, pas od hlač, vezalke iz čevljev, skratka vse, kar se ni 

držalo obleke. Zjutraj se je v celici prižgala luč in paznik mi je izročiI hišni red: vstajanje ob 

šestih, spanje ob devetih zvečer itn. Po tem urniku sem se nekako orientiral, da sem vedel, 

kdaj je dan in kdaj noč, kajti dnevne svetlobe nisem videl, dokler sem bil v tem bunkerju. 

Nekakšen zamolkel pisk sirene je zjutraj naznanil čas za vstajanje in prav tak znak je bil 

zvečer ob devetih. Okrog sedmih zjutraj je bil zajtrk - četrt litra črne vode z okusom po proji 

in 7 dag koruznega kruha, med dvanajsto in trinajsto uro sem dobil pol litra neke motne vode, 

za katero bi težko določil, kaj se je kuhalo v njej. Le tu in tam sem našel v njej kak fižolček ali 

košček krompirja. Okoli šestih zvečer sem dobil pol litra nekakšne prežganke. Tako hrano sem 

imel vseh 107 dni v tem prostoru. Luč je gorela dve uri zjutraj, dve uri opoldne in prav tako 

zvečer, drugače je pa bila popolna tema. Čas se mi je čisto ustavil. Težko je povedati, kako 

sem se počutil. Vselej, ko se je prižgala luč, so me zabolele oči, ker je bil prehod od popolne 

teme na svetlobo nenaden in boleč. V sedmih letih zapora so bili ti dnevi v bunkerju zame 

najtežji.  

Na zaslišanje so vedno klicali v nočnem času med deveto uro zvečer in peto zjutraj. Ko me je 

paznik vodil na zaslišanje, sva šla po 20 do 30 m dolgem podzemeljskem hodniku, ki je bil 

slabo osvetljen, da sem komaj videl vrata celic. Čeprav so bile vse celice polne, nisem nikoli 

videl nobenega sojetnika. Na prvem zaslišanju me je grob, brutalen oznovec v oficirski 

uniformi spraševal splošne stvari in že po eni uri pritisnil na gumb, da me je paznik odpeljal 

nazaj v podzemlje. Pričakoval sem, da me bodo zasliševali o bratu in o Žakljevih. Že pri 

drugem zaslišanju me je isti oficir spraševal o Ijudeh, o katerih nisem imel niti pojma, za 

katere nisem nikoli v življenju slišal. Zaslišanja so se ponavljala in vlekla cele tri mesece - 

združena tudi s pretepanjem in grožnjami, da bom ustreljen, moral sem stati pod močnim 

žarometom itn. Komaj sem se vrnil v celico in se ulegel, so me klicali ponovno, tudi po trikrat 

v eni noči. Ko sem potem čez dan zaradi utrujenosti zadremal v času, ki ni bil določen za 

počitek, so se nenadoma odprla vrata in po meni je pljusknila mrzla voda. Prišlo je tako 

daleč, da sem želel, da bi se grožnje o ustrelitvi uresničile. Bi bil vsaj rešen tega pekla! 



 

Večkrat so me z grožnjami in mučenjem skušali pripraviti, da bi priznal dejanja, ki jih nisem 

storil, jaz pa sem vztrajal pri svojem.  

Nekoč so v vratih celice spet zaropotali ključi in prižgala se je luč. Zagledal sem več visokih 

oficirjev. Takih obiskov nisem bil vajen in takoj sem pomislil, da gre sedaj zares. Oficir, ki je 

stal najbliže meni, je vprašal, koliko časa sem že v tej celici. Ker sem odgovoril, da ne vem, je 

vprašal, od kdaj sem zaprt. Povedal sem, da od 4. januarja. Spraševal je naprej in med 

drugim tudi, ali se redno kopam. Ker sem ga le debelo gledal, je ponovil vprašanje. 

Odgovoril sem, da se nisem kopal, odkar sem tukaj. Ozrl se je po kolegih in namignil enemu 

od njih: 'Zapiši, da se ni kopal.' Na vprašanje, zakaj sem zaprt, sem dejal, da ne vem. Tedaj se 

je v ozadju oglasil oficir manjše postave: 'Boš že še zvedel!'  Ko so odšli in je luč spet 

ugasnila, sem razmišljal, kaj naj bi pomenil ta obisk. Še najbolj verjetno se mi je zdelo, da 

bom končno ustreljen. V tem razmišljanju me je premagal spanec. Toda spet so zaropotali 

ključi, prižgala se je luč in paznik mi je z osornim glasom ukazal, naj vzamem vse svoje stvari 

in grem z njim. Seveda nisem imel ničesar razen obleke, v kateri sem prišel od doma. Ves 

prestrašen sem stopal pred njim. Ko sva se ustavila v nekem vlažnem prostoru, mi je rekel, 

naj se do golega slečem. Spet sem pomislil, da se bo zdaj izpolnila tista grožnja. V tem sem pa 

zaslišal šumenje vode in paznikov ukaz, naj se okopam. Posvetilo se mi je, da me je pripeljal v 

kopalnico. Bilo je 22. aprila 1949. Voda je bila precej hladna, vendar sem se za silo oprhal. 

Nato me je peljal v drugo poslopje in me porinil v neko sobo. Ob vstopu sem opazil pred seboj 

posteljo, na kateri je bila slamarica, pokrita z 'deko'. Čutil sem, da v sobi nisem sam, vendar 

sem se brez besed ulegel in kmalu zaspal.  

Zjutraj ob običajni uri je bilo vstajanje. Toda v sobi je bila dnevna svetloba. Kar nekaj časa 

sem rabil, da sem se tega navadil. Ugotovil sem, da nas je v sobi osem. Vse vprek so me 

spraševali, zakaj sem zaprt, koliko časa sem že notri in podobno. Ob tem spraševanju sem 

spoznal, da skoraj ne znam normalno govoriti. Pa se je tudi to kmalu popravilo. Že ta dan so 

mi prinesli svinčnik in dopisnico, naj pišem domov za perilo in higienski pribor. Ker je ob 

naši aretaciji doma ostala samo l2-letna sestra, sem pisal bratu na Vrhniko in že po enem 

tednu dobil želene stvari. V skupni sobi sem se kar dobro počutil in kmalu prišel nekoliko k 

sebi. 

 

 



 

CELICE -  SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA 

Celice, ki nosijo ime 'Zaporniške celice Ozne in Udbe, sodijo v nepremično kulturno 

dediščino in imajo status kulturnega  spomenika državnega pomena. Inštitut za novejšo 

zgodovino je v dopisu iz leta 2007 zapisal, da je bilo po kratkem pregledu gradiva Ministrstva 

za notranje zadeve in Udbe ugotovljeno, da je bila stavba na Beethovnovi ulici v uporabi 

policije že pred drugo svetovno vojno. Po drugi svetovni vojni sta stavbo uporabljali tako 

ljubljanska milica kot Udv za mesto Ljubljana. Iz gradiva je nejasno, kdo je celice uporabljal 

in kaj se je z njimi dogajalo. Tudi iz gradiva raznih osumljencev oziroma zapornikov Udv ni 

jasno, kje so zaslišanja potekala. V dopisu Inštituta za novejšo zgodovino je še predlagano, da 

bi bilo o uporabi teh celic potrebno zbrati tudi pričanja uslužbencev, ki so v preteklosti delali 

v tej stavbi. Prav tako v dopisu Muzeja za novejšo zgodovino iz leta 2007 ugotavljajo, da so 

za zapori, delovnimi, koncentracijskimi in drugimi taborišči tajne politične policije 

komunističnega sistema, v povojni Jugoslaviji ostali le fragmenti, in da je raziskanost teh 

lokacij zelo skromna. Zato je pomen vsakega od ohranjenih krajev memorialne dediščine 

toliko večji. Prav z ohranitvijo in ustrezno konzervacijo, restavracijo in muzeologizacijo te 

dediščine bomo lahko stopili v korak z mednarodnimi smernicami, ki nam ponujajo paleto 

primerov dobrih praks pri ohranjanju materialnih ostankov totalitarnih režimov.  

MUZEJ TOTALITARIZMOV 

Sodelavci Študijskega centra za narodno spravo smo imeli priliko, da smo si do sedaj že 

ogledali nekatere od muzejev po različnih krajih Evrope. Med njimi omenimo nekdanji zapor 

KGB – ja v Vilni, kjer je danes Muzej žrtev genocida in nekdanji zapor Stasija v Berlinu, ki je 

danes prav tako preurejen v muzej.  

Študijski center za narodno spravo načrtuje, da bo v prihodnosti prostore celic namenil za 

muzejsko dejavnost oziroma, da bo v njem odprl muzej totalitarizma, po zgledu podobnih 

muzejskih prostorov po Evropi.  

 

Muzej želimo opremiti z ohranjenim slikovnim, materialnim in arhivskim gradivom, 

dokumenti, pismi, ohranjeno literaturo, s pričevanji žrtev in njihovih svojcev. V njem želimo 

prikazati različne oblike nasilja, ki ga je izvajala povojna oblast in ki se je dotaknilo različnih 

slojev prebivalstva. Želimo predstaviti zgodbe svojcev umorjenih žrtev, obsojencev, političnih 

zapornikov, podjetnikov, obrtnikov, kmetov, intelektualcev, izseljencev in zamejcev, članov 

verskih skupnosti, desidentov, prebežnikov čez mejo, zgodbe otrok in ostalih žrtev, ki so 



 

trpeli pod nedemokratičnim režimom. Poleg slikovnega in dokumentarnega gradiva želimo 

ponuditi tudi zvočne oziroma video posnetke. Prostor bi bil lahko namenjen tudi kulturnim 

prireditvam ali spominskim srečanjem.  

 

Trenutno je poseg v prostore in sanacija celic zelo otežena, saj SCNR upravlja samo s 

kletnimi prostori, ostali prostori pa niso v njeni pristojnosti. Samo celovita obnova in zaščita 

stavbe bi omogočila konservatorske in restavratorske posege v prostore celic, ki jih je 

potrebno opraviti, preden bi prostor namenili muzejski dejavnosti. 

 

Kljub vsemu so bila vrata celic do sedaj že nekajkrat odprta za javnost. Tako je v njej 

potekala novinarska konferenca, v kratkem bodo v celicah snemali igrani dokumentarni film. 

Celice bodo na voljo tudi za razstavno dejavnost. Prav tako smo v prostorih celic izvedli del 

zgodovinske poletne šole za mlade. Mladim smo pokazali notranjost celic, ob tem pa so se 

srečali z bivšim političnim zapornikom mag. Andrejem Aplencem, ki jim je spregovoril o 

svojih zaporniških spominih na Goli otok. Srečanje je mlade posebej nagovorilo, kar 

sklepamo tudi iz kratkih vtisov, ki so nam jih zaupali ob koncu poletne šole. Zbrali sem tiste, 

ki se nanašajo na temo spominjanja in pogleda na preteklost skozi osebne zgodbe in na način, 

ki je mladim posebej dostopen: 

 

 »Všeč so mi bili predvsem gostje (g. Možina in g. Aplenc), mislim da so njihove zgodbe 

ogromno vredne, širijo obzorje, oblikujejo poslušalce.« 

"Všeč so mi bila vsa pričevanja, tako v filmu Zamolčani, kot iskrenost in resničnost, ki sta veli 

iz pogovora z g. Aplencem." 

"V kratkem času smo videli in izvedeli ogromno novega. Zelo ste mi pomagali pri sprejemanju 

tega dela naše zgodovine." 

"Dobil sem ogromno informacij, videl stvari očem skrite in se seznanil z grozodejstvi 

polpretekle zgodovine." 

 »Hvala za izredno bogata dneva, ki sta mi omogočila vpogled v ta boleč del naše zgodovine. 

Prepričana sem, da bom od zdaj dalje veliko lažje razumela preteklost in s tem tudi 

sedanjost.« 

 Že samo teh nekaj kratkih vtisov nas vodi v prepričanje, da je nujno potrebno, da slovenski 

družbeni in kulturni prostor poskrbi za ohranitev celic in z njimi pridobi muzej, ki bo 

pripomogel k ohranjanju spomina na nedavno zgodovino in ki bo prihodnji generaciji 

omogočil vpogled v čas, v katerem so bile izrazito kršene temeljne človekove pravice in 



 

svoboščine. Omenjeni muzej bo predstavljal korak na poti do odkrivanja zamolčanih zgodb, 

do nespornih zgodovinskih dejstev, do soočanja z zgodovinsko resnico in ne nazadnje do 

civilizacijske kulture spominjanja na našo preteklost.  
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