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Dr. Andreja Valič Zver: »OSVOBODITEV« ALI NADALJEVANJE 
TOTALITARIZMOV  
 
Nasilno in zapleteno dogajanje na Slovenskem med letoma 1941 in 1945 je pustilo težke rane, 
pričakovanja ljudi, da bo ob koncu vojne nastopila tudi »osvoboditev«, se niso izpolnila. O 
svobodi lahko govorimo, ko je zagotovljeno spoštovanje temeljnih človekovih pravic in 
svoboščin, kot na primer svobodne in tajne volitve, dosledna ločitev oblasti na zakonodajno, 
izvršilno in sodno ter svoboda mišljenja oz. govora, kar pomeni tudi večstrankarski sistem. V 
nasprotju z evropskimi demokratičnimi državami, kjer je bila temeljna pridobitev 
protinacističnega odpora zlom totalitarnega sistema in vzpostavitev svobodnega 
demokratičnega reda, je bila temeljna pridobitev t. i. »narodnoosvobodilnega« oziroma 
partizanskega odporniškega gibanja t.i. »ljudska oblast«, ki jo je komunistična partija po koncu 
vojne ščitila z vsemi sredstvi. 
Z revolucijo, ki jo je izvajala komunistična partija med vojno, je po njenem koncu nasilno 
prevzela oblast. Z različnimi ukrepi je takoj posegla na vsa področja družbenega življenja 
(političnega, kulturnega, verskega, gospodarskega, itd.). Nasilje iz časa druge svetovne vojne se 
je nadaljevalo tudi po njej: izvensodni množični umori vrnjenih domobrancev in civilistov, 
montirani in politični kazenski sodni procesi, nasilni odvzemi premoženja (agrarna reforma, 
nacionalizacije, zaplembe), koncentracijska in delovna taborišča, izgoni prebivalcev iz kraja 
bivanja, omejitev verske svobode in preganjanje verskih skupnosti. Pri izvajanju teh 
represivnih ukrepov se je partija opirala na tajno politično policijo Ozno/Udbo. Ta je s široko 
zasnovano in številčno mrežo agentov in sodelavcev oziroma tistih, ki jih je pridobila za 
sodelovanje najprej omogočila partiji monopolizirati oblast in to oblast nato tudi ohranjati. 
Travmatične posledice totalitarne preteklosti, ki so zaznamovale generacije, občutimo še 
danes. Zato se z vsem spoštovanjem spominjamo številnih žrtev totalitarnih sistemov. Tudi s 
takšnimi dogodki, kot je današnji posvet, ki pripomorejo k temu, da žrtve niso in ne bodo 
pozabljene. Zaradi ohranjanja in utrjevanja krhke demokracije se moramo upirati »kulturi 
pozabljanja« in slavljenja »napačnih« dogodkov ter si nenehno prizadevati, da se časi, ki so 
povzročili toliko gorja slovenskemu narodu, ne bi nikoli več ponovili. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Dr. Stane Granda: KONEC VOJNE ALI ZMAGA? 
 
Konec vojne, ki je kot taka nenormalno stanje družbe, je ravno zaradi tega bil za vsakega 
človeka, tudi tistega, ki ga je občutil kot novo okupacijo, velik prelom. Vojno je treba 
ocenjevati ne le v domačih razmerah, ampak evropskih in svetovnih, sicer takoj nasedemo 
zlorabam, ki jo prikazujejo kot partizansko zmago nad Nemci. 
Tudi o izidu vojne se ne velja prepirati. Ni ga mogoče primerjati s posameznimi bitkami in 
spopadi, ki lahko v daljši časovni perspektivi dobijo drugačen značaj. Temeljna dejstva so 
povsem jasna. Če ima kdo na protipartizanski strani potrebo, lahko poudarja tudi spopad pri 
borovoljskem mostu, ki jim po vojaški plati ni v sramoto. 
Ker  je zmaga nad nacizmom predvsem zasluga Angloamerikancev in sovjetskih armad, 
poudarjanje slovenskih in jugoslovanskih zaslug, ob vsem spoštovanju do žrtev in prestanega 
trpljenja, ni najbolj resno. Poudarjati zmago, pomeni v današnjih razmerah predvsem 
poudarjanje zmage revolucije v državljanski vojni. Pri ocenah zgodovinarjev, pa je treba 
izhajati predvsem iz starih modrosti, ki pravijo, 'da finis coronat opus', to je da konec daje 
značaj opravljenemu delu in 'abusus non est usus, sed corruptela' -  zloraba ni uporaba, ampak 
pokvarjenost. 
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Problem razpravljanja o koncu vojne ali zmagi, poudarjanja enega ali drugega, pri Slovencih ni 
stvar faktografije, ampak glede na vse, kar se je dogajalo, humanitete, odnosa do svetosti 
življenja na eni in ideološke pripadnosti na drugi strani. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Ddr. Igor Grdina: ENOTNA VOJNA ALI NIZ SPOPADOV? 
 
Prva svetovna vojna v letih 1914–1918 je bila enotna, totalna in absolutna. Rezultati na različnih 
bojiščih so se »seštevali«: zmage in porazi ene ali druge strani na določeni fronti so vplivali na 
potek spopada povsod drugod in v celoti (premirje med Bolgarijo in antantnimi silami je tako, 
denimo, dokončno zapečatilo usodo centralnih sil). Nemčija, ki si je dolgo časa zaman 
prizadevala vojno »razstaviti« na več spopadov z različnimi cilji, je pri teh operacijah sprva 
doživljala samo neuspehe; spletka v Mehiki ji je leta 1917 prinesla samo še novega sovražnika, 
tj. ZDA. Šele s podpiranjem državnega udara radikalne levice v Rusiji, ki jo je zajela revolucija, 
je deloma uspela v svojih namerah, vendar to za izid velike vojne ni bilo več odločilno. Imelo 
pa je velike posledice za dobo nemirnega miru po letu 1918, ko se na vzhodu pojavi železna 
zavesa (ta pojem je bil za mejo med komunističnim svetom in Zahodom uporabljen že leta 1918 
pri Valeriju Rozanovu) ter za čas druge svetovne in hladne vojne. 
Druga svetovna vojna je bila za razliko od spopada v letih 1914–1918 v začetku jasno razvidno 
sestavljena. Japonska agresija na Kitajsko je bila časovno najzgodnejši totalni in absolutni 
spopad, ki se je pozneje »zlil« v planetarno vojno. Japonska je svojo drugo vojno s Kitajsko 
začela sredi leta 1937, pri tem pa so armado njene nasprotnice v veliki meri oblikovali nemški 
svetovalci, tj. častniki sile, ki je bila pozneje zaveznica Imperija vzhajajočega sonca. Nemški 
vpliv v kitajski vojski so šele sčasoma nadomestili svetovalci iz drugih držav. Vojna v Evropi, ki 
je izbruhnila 1939, je bila do decembra 1941 po oznaki enega njenih najprodornejših 
zgodovinarjev Johna Lukacsa »zadnja evropska vojna«. Toda tudi ta spopad je imel vsaj dve 
zelo različni fazi, tj. čas nemško-sovjetskega partnerstva (avgust 1939–junij 1941) in potem 
britansko-sovjetskega zavezništva (od junija 1941 dalje), kar v tem obdobju izključuje njegovo 
enotnost. Sestavljenost vojne, ki pa je bila ne glede na to totalna in absolutna, se je pozneje 
potencirala v spopadih znotraj posameznih držav; slednji so ponekod vsebovali elemente 
državljanske vojne, drugje – kot npr. v Italiji v času Salojske republike – pa so to bili v polni 
meri.  
Po drugi strani je vojna različnih sil proti nacionalsocialistični Nemčiji, Japonski in njunim 
zaveznicam zlasti po zaslugi konceptov Winstona Churchilla in Franklina Roosevelta 
polagoma postajala enotna. Koncepta Velikega zavezništva in Enega sveta – tak naslov je imela 
uspešnica Rooseveltovega posebnega odposlanca Wendella Willkieja, ki je izšla leta 1943 – je na 
simbolni ravni sprejela tudi Sovjetska zveza s komunističnimi partijami po svetu, vendar je 
njeno vztrajanje po drugi nemški kapitulaciji dan za prvo pokazalo, da v praksi popolne 
enotnosti vojne ni priznavala.      
__________________________________________________________________________________ 
 

Dr. Janko Prunk: SPREMENJEN POLOŽAJ SLOVENIJE IN SLOVENCEV OB 
KONCU DRUGE SVETOVNE VOJNE 

 
Maja 1945 so Slovenci in Slovenija dočakali osvoboditev od nacifašistične okupacije. Slovenska 
partizanska vojska je v sklopu jugoslovanske partizanske vojske osvobodila celotno slovensko 
etnično ozemlje in zdel se je uresničen zgodovinski cilj slovenskega naroda Zedinjena 
Slovenija.1.Toda za ta zgodovinski dosežek so Slovenci morali plačati zelo veliko ceno. Vsiljen 

                                                      
1
 Slovenija je znotraj federativne Jugoslavije dobila ustavno pravno avtonomen status. 
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jim je bil boljševiško komunistični režim, ki ga je skozi revolucijo v teku narodnoosvobodilnega 
boja vsilila Komunistična partija Slovenije. 
Komunistična oblast je po koncu vojne organizirala v svojem ideološko strateškem načrtu 
barbarski, nepotreben, nelegitimen poboj velikega števila svojih protirevolucionarnih 
nasprotnikov, katerih del se je v svoji organizacijski in vojaški nesposobnosti, upreti se 
komunističnim partizanom, in iz napačne politične presoje zatekel po pomoč k okupatorju in s 
tem zdrknil v aktivno kolaboracijo. To grozljivo dejanje, ki ga je komunistični režim vkalkuliral 
v svojo strategijo, enkrat za vselej se znebiti političnih in razrednih nasprotnikov, je pustilo v 
narodu pretresljivo, globoko bolečo sled, ki deli narod še 70 let po koncu druge svetovne vojne. 
Slovenski narod in njegovo zgodovinopisje celih 45 let pod komunističnim režimom nista 
mogla svobodno in objektivno razpravljati in ocenjevati dogajanja med Slovenci med vojno in 
po njenem koncu. Danes 25 let v demokratični slovenski državi so dani, vsaj formalno pogoji za 
takšno razpravo in ocenjevanje. Slovensko zgodovinopisje je že naredilo nekaj korakov v to 
smer. Še vedno pa ostaja slovenska laična in politična javnost glede ocenjevanja tega dejanja 
močno razklana. 
Za zaključek tega svojega razmišljanja bi ponovil misel, ki sem jo zapisal v svojem članku 
Humanistična načela, ključ za razumevanje vojne in revolucije (Sobotna priloga Dela, 18. april 
2015). Zgodovinska veda je sposobna analizirati zgodovinsko dogajanje in delovanje na osnovi 
zgodovinskih virov in podati oceno le tega v kontekstu časa. Toda pri tem se mora opirati na 
temeljne etične in politične postavke, ki jih sprejema kulturna in socialna antropologija 
povojne Evrope, ali drugače rečeno, ki so v skladu s splošnim od civiliziranih narodov 
priznanim kodeksom etičnih vrednot in pravil družbenega sožitja. 
Žal pa izjave nekaterih slovenskih humanističnih in družbenih znanstvenikov ter nekaterih 
politikov kažejo, da ne spoštujejo in da niso zavezani ne krščanski ljubezni do bližnjega ne 
razsvetljensko liberalnemu humanizmu. S tem problemom se bo slovenska humanistična misel 
še morala spoprijeti! 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Dr. Janez Juhant: USTRAHOVANI NAROD NA POTI K RESNICI IN SVOBODI 
 
50 let po koncu druge svetovne vojne leta smo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani leta 
1995 organizirali posvet na temo: Na poti k resnici in spravi. Povabili smo ljudi, ki se ukvarjajo s 
spravnimi procesi in so zavezani resnici, med njimi tudi politike pomladne opcije. Verjeli smo, 
da bo narodno prečiščenje (lustracija) in poprava revolucionarnih krivic ob zavzetem 
delovanju svežih narodnih sil obrodilo sadove za prenovo slovenskega naroda in vzpostavilo 
okvire demokratične države. Polpreteklo ustrahovanje je pustilo globoke sledi v dušah 
posameznikov in celega naroda, obenem je demokracija na široko odprla možnosti trgovanja 
oziroma kupljivosti oziroma preračunljivosti. V prednosti so bili dosedanji gospodarji simbolov 
in kapitala. Sam sem se v družbenih in cerkvenih krogih na vseh dostopnih ravneh odločno 
zavzemal za sodelovanje, vedoč da se le z dobro organizacijo in odločnim sodelovanjem lahko 
postavimo po robu mrežam bivšega sistema, ki so kakor rakaste celice razpredene po vsem 
družbenem in osebnem prostoru. Resnica človeka je zgodovinska, zato je potrebno očiščenje 
laži. Čaka nas še ogromno dela in zavzetosti posameznikov, združenj in predvsem uradnih 
organov, ker se očiščenje od polpreteklosti izkazuje kot zahteven osebni, skupinski in državni 
projekt. Ta terja  pogumne, zavzete ter svobodi in demokraciji zavezane državljane. Pobuda 
Resnica in sočutje gradi na teh temeljih, s krepitvijo resnice o žrtvah na vseh ravneh in z 
odpiranjem sočutja do sočloveka v vsakem človeškem srcu.  
__________________________________________________________________________________ 
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Dr. Tamara Griesser Pečar: JALTSKA POGODBA IN IZROČITEV BEGUNCEV 
JUGOSLAVIJI MAJA 1945 
 
Nekateri zgodovinarji, pravniki in politologi v Sloveniji, pa tudi na Koroškem, neprestano 
trdijo, da so Britanci jugoslovanske begunce, ki so maja 1945 iskali zatočišče na Koroškem, 
izročili Titovim četam na podlagi sklepov velikih sil na konferencah v Jalti in v Potsdamu. 
Prispevek kaže, da v Jalti sploh niso govorili o vračanju jugoslovanskih beguncev, temveč zgolj 
o boljšem izvajanju Tito-Šubašićevega sporazuma, ki je bil podpisan na otoku Visu 16. junija 
1944. Predmet jaltskih repatriacijskih pogodb med Sovjeti in Britanci oz. Sovjeti in Američani – 
kasneje so podobne pogodbe podpisali tudi Francozi in Belgijci – sploh ni bila repatriacija 
Jugoslovanov. In sporazum sklenjen v Potsdamu obravnava le vračanje nemških prebivalcev. 
Jugoslovanske begunce na Koroškem, ki niso bili obveščeni o svojih pravicah v okviru Ženevske 
konvencije, so Britanci izročili jugoslovanski vojski. Pri tem so se posluževali prevare. 
Beguncem so namreč rekli, da bodo premeščeni v britansko cono v Italiji (Palmanova). 
Jugoslovanske vojaške enote in civilisti, ki so pobegnili v Italijo, prav tako v britansko cono, pa 
niso bili izročeni. Razlog za izročitev je torej potrebno iskati na Koroškem. Dne 17. maja je 
brigadir Toby Low (6. oklepna divizija) izdal ukaz, da naj se čim prej izroči vse jugoslovanske 
državljane na Koroškem jugoslovanski vojski. Skliceval se je na ukaz, z dne 14. maja, ki ga je iz 
Caserte poslal general Brian Robertson v odsotnosti feldmaršala Aleksandra. Ukaz feldmaršala 
Alexandra nekaj ur pozneje, ki je vseboval diametralno nasprotno navodilo, namreč 
premestitev vseh Hrvatov in jugoslovanskih disidentov na območje "District One“ ("Distone") v 
Italiji, pa je popolnoma ignoriral. Do danes se tudi v zgodovinopisju premalo upoštevajo 
pogajanja med britansko in jugoslovansko vojsko na Koroškem maja 1945 ter 19. in 20. maja 
sklenjeni sporazumi, ki so odločilni za izročitev. Z lahkoto se zgodovinarji in pravniki izogibajo 
vprašanju, ali je kakšna kavzalna povezanost med umikom jugoslovanskih čet iz Koroške in 
izročitvijo beguncev. 
 
___________________________________________________________________________ 
  

Dr. Gregor Jenuš: "NEMŠKA MANJŠINA PRI NAS NE BO IMELA NOBENE 
PRAVICE, KER JE NE BO!" (Boris  Kidrič, 15.12.1945) 
KOMUNISTIČNI OBRAČUN Z NEMCI NA SLOVENSKEM IN UNIČENJE NEMŠKE 
MANJŠINE 
 
Nemci na Slovenskem, ki so bili še v začetku 20. stoletja politična in gospodarska elita, so bili 
po koncu velike vojne (1914-1918) 'ponižani' v položaj narodne manjšine, ki je bila v kulturnem, 
verskem, gospodarskem in političnem življenju (po njihovem mnenju) izrinjena na rob družbe. 
Obnašanje novega slovenskega oz. jugoslovanskega oblastnika je manjšina doživljala kot 
maščevanje oz. napad na njihovo integriteto, a sta jim njihov gmotni položaj in postopna 
odvisnost Jugoslavije od nemškega (nacističnega) gospodarstva kljub vsemu zagotavljala, da je 
uživala bistveno več pravic kot predstavniki ostalih jugoslovanskih manjšin.  
Stanje se je spremenilo z nacističnim napadom na Jugoslavijo aprila 1941. Nemci na Slovenskem 
so se v pričakovanju ponovnega družbenega vzpona priključili Hitlerjevim okupacijskim silam, 
le-to pa je pomenilo začetek njihovega konca. Vojni zločini, ki jih je nad jugoslovanskimi 
narodi storil nacistični okupator, so namreč bremenili nemško manjšino kot celoto. 
Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ) je že 1944 določil, da mora nemško 
manjšino za storjene zločine nacistov nad pripadniki jugoslovanskih narodov doleteti 
kolektivna kazen v obliki ukinitve manjšinskih pravic, odvzema premoženja in  izgona iz 
države. Izvzeti so bili le tisti pripadniki nemške narodnosti, ki so se aktivno vključili v 
narodnoosvobodilni boj in so to lahko tudi dokazali. Ker so le redki pripadniki nemške 
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narodnosti, izhajajoč iz strogih kriterijev, slednje lahko dejansko dokazali, je bila na propad 
obsojena celotna nemška manjšina. 
Za izvedbo načrta o izgonu pripadnikov nemške manjšine je jugoslovanska povojna 
komunistična oblast že spomladi 1945 sprejela  načrt o ustanovitvi koncentracijskih in zbirnih 
taborišč, v katera so internirali pripadnike nemške manjšine (Volksdeutscherje, Kočevarje itd.). 
Kot osrednje koncentracijsko taborišče za pripadnike nemške manjšine na Slovenskem je bilo 
izbrano taborišče Strnišče pri Ptuju, kamor so prve (kasneje več tisoč) nemške internirance 
pripeljali že maja 1945. Tam naj bi počakali na čas, ko bodo izgnani iz države. Po podatkih 
OZNE je bilo samo v letih 1945–1946 iz Ljudske republike Slovenije izseljenih več kot 9.400 
pripadnikov Volksdeutscherjev, vendar jih je  na stotine v enakem obdobju v taboriščih tudi 
umrlo.  
Na vprašanje, kakšne pravice bo imela nemška manjšina na Slovenskem po vojni, je Boris 
Kidrič na seji Glavnega odbora OF v Ljubljani 12. decembra 1945 odgovoril: »Nemška manjšina 
pri nas ne bo imela nobene pravice, ker je ne bo.«2 
__________________________________________________________________________________ 
 

Ivo Jevnikar:  OBVEŠČEVALEC JOŽE GOLEC IN PRIČEVANJA O NJEGOVI SMRTI 
4. APRILA 1945 V TRŽAŠKI RIŽARNI 
 
Protifašistično in protinacistično delovanje Slovencev, ki se na ozemlju predvojne Jugoslavije 
med drugo svetovno vojno niso prepoznavali v Osvobodilni fronti in načrtih Komunistične 
partije Slovenije, sodi med le delno dokumentirane in malo obravnavane zgodovinske teme. 
Lik obveščevalca Jožeta (»Jojota«) Golca je malo znan, čeprav je proti nacističnim načrtom 
delal že v predvojnem Mariboru, v času tuje okupacije pa je bil v Trstu na čelu postojanke 
obveščevalnega omrežja, ki sta ga v povezavi z britansko tajno službo vodila slovenski 
polkovnik in diplomat Vladimir Vauhnik ter hrvaški pripadnik jugoslovanske vojaške 
obveščevalne službe major Ante Anić. To je Golec plačal z življenjem, saj so ga nacisti po več 
kot šestih mesecih zapora 4. aprila 1945 umorili in sežgali v tržaški Rižarni, kar je bilo sklepno 
dejanje po uničenju tega dela omrežja septembra in oktobra 1944. Pred njim je padlo še več 
njegovih sodelavcev, a tudi le občasnih stikov in znancev. 
Golec je bil po poklicu časnikar. Rodil se je 5. maja 1901 v Polju ob Sotli. V Mariboru je bil 
zaposlen v dopisništvu Slovenca. Po zasedbi se je umaknil v Ljubljano in nato v Trst, kjer je bil 
uradno dopisnik Slovenca in tednika Domoljub, dejansko pa zelo agilen obveščevalec. Nekaj 
časa je prebil tudi v Rimu. 
Pri preučevanju njegovega lika človek naleti na vse vozle medvojne slovenske zgodovine: 
različni okupatorji, tradicionalne stranke in njihove frakcije ter komunisti, odnos do 
okupatorjev, odnos do Jugoslavije, revolucija, partizani in protikomunistične skupine, legala in 
ilegale v nekomunističnem taboru, politika velesil, tuje tajne službe, vloga Trsta in zgodovinske 
ter pokrajinske razlike v zadržanju Slovencev med vojno in revolucijo itd. 
Najbolj bistveni, torej britanski in nemški dokumenti o njegovem delu in njegovem koncu niso 
znani ali dostopni, povojne rekonstrukcije Ozne niso zanesljive, zbrano gradivo in pričevanja 
pa še niso bili sistematično obdelani in predstavljeni. Med take vire sodijo tudi Golčeva 
sporočila in pisma iz zapora ter pričevanja njegovih znancev o času po aretaciji. 
__________________________________________________________________________________ 

                                                      
2
 Arhiv Republike Slovenije, AS 537, t.e. 18, Zapisnik seje Glavnega odbora OF v 

Ljubljani z dne 15.12.1945. 
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Dr. Aleš Maver: "BILO JE ŽE ZDAVNAJ, V VEKIH, KI SO BILI PRED NAMI": 
NEKATERI EPILOGI DRŽAVLJANSKIH VOJN V RIMSKI ZGODOVINI IN 
SLOVENSKO LETO 1945 
 
Za antične zgodovinarje in očitno za vso antično »javnost« je obstajalo le malo dvoma, da 
predstavlja državljanska vojna najhujšo predstavljivo obliko vojaškega spopada. Zato je bil ta 
pojav po eni strani v zgodovinopisju deležen velike pozornosti, po drugi strani pa je za 
neposredno vpletene in za njihove naslednike predstavljal velik izziv, ko je bilo potrebno 
osmisliti in »zloščiti« zgodovinski spomin nanj.  
Zelo zanimivo bi bilo, če bi se bilo moč podrobneje ustaviti pri dogajanju ob vzpostavljanju 
rimske republike, ki v sebi glede na to, kar je o njem ohranil zgodovinar Tit Livij, nosi (tudi) 
prvine državljanskega spopada. Žal nam pretesna prepletenost mitoloških in zgodovinskih 
prvin za to obdobje preprečuje vključitev omenjene prelomnice v prispevek. Tako bo moja 
pozornost veljala zlasti dvema obdobjema državljanskih vojn v rimski zgodovini, in sicer krizi 
republike v 1. stoletju pr. Kr. in pogostim uzurpacijam v drugi polovici 4. stoletja po Kr.  
Oba, med seboj precej različna časovna odseka, ponujata številne presenetljive vzporednice z 
dogajanjem na Slovenskem in v srednji in vzhodni Evropi med drugo svetovno vojno in takoj 
po njej. Pri tem bom skušal opozoriti zlasti na sistematično ubijanje političnih nasprotnikov v 
okviru proskripcij, ki jih je v rimsko prakso uvedel Sula in so z njimi nadaljevali člani prvega 
triumvirata, precejšen trud, ki so ga akterji državljanskih spopadov vlagali v to, da bi 
obračunom znotraj rimskega telesa dali značaj obrambe pred zunanjo nevarnostjo, in težave, 
ki so jih zmagovalci državljanskih vojn in njihovi privrženci imeli z »loščenjem« zgodovinskega 
spomina. Tudi usoda premagancev izbranih spopadov v tem okviru ne bo ostala neomenjena. 
Drugi del prispevka bo posvečen državljanskim vojnam v obdobju, ko je že prevladalo 
krščanstvo. Takrat se je zagatam, s katerimi so se sodobniki tovrstnih spopadov soočali v 1. 
stoletju pr. Kr., pridružila še obremenjenost krščanskih piscev z nujnostjo, da dokažejo 
drugačno, »boljšo« naravo te najhujše vrste vojn v novih, krščanskih časih. Zopet bom ob 
razmisleku ob tem v ospredje postavil vprašanji usode premagancev in poskuse blaženja 
zadrege ob omembah bojev med Rimljani samimi, s sklicevanjem na zunanjepolitične in idejne 
razloge.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Dr. Mitja Ferenc:  VEŠ SLOVEN'C SVOJ DOLG? PRIKRITA GROBIŠČA 25 LET PO 
SPRAVNI SLOVESNOSTI. 
 
8. julija 1990 je v Kočevskem Rogu pri grobišču pod Krenom potekala spravna slovesnost. 
Ustanovljena je bila Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč. V javnost so 
začele prihajati informacije o obstoju množičnih grobiščih in pričakovalo se je, da bo država 
začela s postopki, ki bodo ublažili skoraj polstoletno bolečino ljudi, ki so v vojni in po njej 
izgubili svojce. Prvo desetletje je država porabila za to, da je izvedla le dva natečaja za 
izgradnjo spominskega parka na Teharjah in spominske kapele v Kočevskem Rogu. Izgovarjala 
se je, da za celostno urejanje te problematike, še ni sprejeta zakonodaja. Zakon o vojnih 
grobiščih je bil tako sprejet šele leta 2003, vendar zdaj, 12 let po njegovi uveljavitvi ugotavljamo, 
da prikrita grobišča še vedno niso  vrnjena v javni spomin. Po kratkotrajnem triletnem obdobju  
(2006 – 2009), ki je rezultiral v sistematičnem raziskovanju in urejanju grobišč, je bila 3. marca 
2009 podrta še zadnja pregrada v Hudi jami. Slovenska javnost je bila takrat soočena s 
strahovitim zločinom. In izkazalo se je, da je imelo odkritje tega zločina za sistematično 
urejanje prikritih grobišč negativne posledice. Učinek Hude Jame je bil dejansko drugačen od 
pričakovanega. Kljub javnim izjavam najvišjih državnih uslužbencev, da je potrebno prikrita 
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grobišča urediti, je bilo delo z njimi praktično ustavljeno. Evidentiranje grobišč se ni 
nadaljevalo, sondiranja prav tako ne in tudi vpisov grobišč v register grobišč, s katerimi bi 
lokacije dobile pravni status, pristojno ministrstvo ne izvaja. Težko je pojasniti, da poteka 
urejanje grobišč nekdanjih okupatorskih vojakov kontinuirano, grobišča Slovencev in 
pripadnikov vojska iz nekdanjih jugoslovanskih republik pa ostajajo neoznačena, tako kot je 
ukazal notranji minister 12. junija 1945, ko je zahteval….«da se takoj odstranijo / zravnajo z 
zemljo / vsa pokopališča, kakor tudi posamezni grobovi okupatorjev in domačih izdajalcev in 
tako izbriše vsaka sled za njimi.« 
__________________________________________________________________________________ 
 

Dr. Jože Dežman: BREZ GROBA IN SPOMINA ZA VSE SLOVENSKA TRANZICIJA 
NI SKLENJENA 
 
Temeljni proces v obdobju demokratizacije Slovenije v osemdesetih letih dvajsetega stoletja, in 
prav tako temeljni proces v obdobju dolge slovenske tranzicije iz totalitarne v demokratično 
družbo od osamosvojitve Slovenije leta 1991, je soočanje s stalinističnim terorjem in zlasti 
množičnimi umori vojnih ujetnikov in civilistov med drugo svetovno vojno in po njej (zlasti 
pomladi 1945). 
Politično obsodbo teh zločinov je titofilna večina preprečila tako, da je onemogočila sprejem 
poročila parlamentarne Preiskovalne komisije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, 
pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti (1996). 
Sodni epilog kriminalistične akcije Sprava je v dveh primerih, ko je dvema funkcionarjema 
režima, odgovornima za izvedbo umorov, grozil kazenski pregon, preprečilo pravosodje (2005, 
2007). 
Vladne komisije, ki se ukvarjajo z množičnimi pomori ter prikritimi morišči in grobišči, 
delujejo od leta 1990. Sprva so se ukvarjale z spravnimi obredi in urejanjem nekaj grobišč. Ko 
sem leta 2005 prevzel vodenje Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč, pa 
smo začeli z arheološkimi raziskavami in identifikacijo žrtev. 
Ko žrtve izkopljemo,  je njihova pripoved  obremenilna,  zlasti za tisti del slovenske družbe, ki 
tega zločina proti človeštvu ne prizna kot zločin in ki želi, da bi ukazi o zravnanju grobov 
tabuiranih žrtev (grobovi okupatorskih vojakov, grobovi, morišča in grobišča žrtev, ki jih med 
vojno in po njej pobijeta partizansko gibanje in stalinistična oblast) ostali v veljavi. Ta spopad 
se je zaostril zlasti po vstopu k mumificiranim žrtvam v rovu sv. Barbare 3. marca 2009. Po tem 
so titofilne politične sile z vsemi sredstvi ovirale in še ovirajo nadaljnje raziskave, izkope, 
pokope in identifikacijo žrtev ter urejanje morišč in grobišč. 
Dokler nekdaj tabuirana morišča in grobišča ne bodo urejena v skladu z mednarodnimi 
pravom in slovenskimi zakoni, ne moremo govoriti o koncu tranzicije v Sloveniji.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Mag. Majda Pučnik Rudl: NASTAJA DRAGOCENO DOKUMENTARNO GRADIVO 
O TERORJU KOMUNIZMA. O DELU KOMISIJE VLADE RS ZA IZVAJANJE 
ZAKONA O POPRAVI KRIVIC. 
 
Komisija Vlade Republike Slovenije za izvajanje Zakona o popravi krivic (v nadaljevanju: 
Komisija ZPKri) deluje pri Ministrstvu za pravosodje od 11.9.1997, ko je bila ustanovljena. 
Zakon o popravi krivic je bil sprejet leta 1996 in se izvaja od leta 1997 dalje. Ta zakon ureja 
status in pravico do povrnitve nepremoženjske škode bivšim političnim zapornikom in 
svojcem žrtev protipravnega odvzema življenja, če je bil protipravni ukrep povzročen na 
ozemlju sedanje Republike Slovenije v času od 15.5.1945 do 2.7.1990. 
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Bivši politični zaporniki po ZPKri so vse osebe - ki so bile na ozemlju sedanje Republike 
Slovenije neopravičeno in v nasprotju z načeli in pravili pravne države, zaradi razrednih, 
političnih ali ideoloških razlogov - obsojene v sodnem ali upravno-kazenskem postopku ali 
zaradi prekrška ali jim je bil izrečen ukrep določitve prebivališča ali so bile poslane na 
opravljanje družbeno koristnega dela zaradi prevzgajanja. Bivši politični zaporniki so tudi 
osebe, zoper katere je bil uporabljen ta ukrep brez upravno kazenske odločbe, na podlagi 
odločitve upravnega organa.  
Žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja po ZPKri so vse osebe, ki so bile ob zgoraj 
navedenih pogojih obsojene na smrt in je bila smrtna kazen nad njimi izvršena ter vse osebe, ki 
so bile usmrčene brez obsodbe sodišča. Do 31.3.2015 je Komisija ZPKri priznala status žrtve 
povojnega protipravnega odvzema življenja 6799 osebam, status svojca in bivšega političnega 
zapornika pa 33.784 osebam.  
V svojem prispevku bom predstavila nekaj tragičnih usod upravičencev po ZPKri, ki pričajo o 
sistemskem in sistematičnem kršenju temeljnih človekovih pravic po II. svetovni vojni. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Dr. Tomaž Erzar: »ČAS NE ZDRAVI RAN, AMPAK JIH POGLABLJA«: PSIHIČNE 
POSLEDICE DRUGE VOJNE IN NJIHOVO ZDRAVLJENJE 
 
V zadnjih dvajsetih letih se tudi glede posledic druge svetovne vojne čedalje bolj kaže potreba 
po ponovnem premisleku travm in krivic, ki izhajajo iz tega časa, ter po spoznavanju, 
razumevanju in zdravljenju psihičnih ran, ki še danes bremenijo žrtve in njihove otroke. 
Dolgoletno prikrivanje resnice in posledično zaostajanje za drugimi narodi, ki je značilno za 
slovensko situacijo, je povzročilo, da so se s časom travme samo nakopičile druga na drugo. 
Vsaka nova izkušnja krivice ali preganjanja prebudi vse stare nezaceljene rane in krivice in jih s 
tem naredi še močnejše in še bolj neobvladljive. Časovno oddaljevanje travmatičnih dogodkov 
za marsikoga pomeni, da bo leta in leta vztrajal v drži nemoči, molka, prikrite jeze in 
pasivnosti. Toda držanje resnice zase in vztrajanje v vlogi nemočne in jezne žrtve je pogosto 
enako pogubno za človekovo psihično ter fizično zdravje kot sami travmatični dogodki. Zaradi 
vztrajanja v vlogi žrtve so travmatične izkušnje ene generacije zaznamovale tudi življenja druge 
generacije, torej tistih, ki so bili žrtvam čustveno najbližje ali pa so bili od njih odvisni. 
Proces soočenja s travmatičnimi dogodki poteka pri žrtvah z različno hitrostjo in globino, saj 
odpira stare travmatične izkušnje, ki lahko včasih proces zdravljenja tudi povsem ustavijo. 
Žrtve takrat ne zmorejo zapustiti usodnega kroga razmišljanja in čustvovanja in se ne zmorejo 
odpreti polnemu življenju v sedanjosti. S tega vidika ni čudno, da se marsikje po Evropi in 
zlasti pri nas druga vojna še ni končala in da se še vedno vrtimo v krogu razpihovanja 
medvojnega sovraštva, ne glede na to, da so v ta krog vključeni le še redki ljudje z izkušnjo 
druge vojne. Ker sovraštvo ne prizna ne mednacionalnih niti medgeneracijskih meja, je proces 
(ob)žalovanja in odpuščanja ključna naloga sedanjih evropskih generacij. 
 
__________________________________________________________________________________ 
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