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1. PODATKI O ZAVODU 

 

Študijski center za narodno spravo 

Study Centre for National Reconciliation 

Tivolska cesta 42 

1000 Ljubljana 

 

Krajše ime: SCNR 

Sedež: Ljubljana 

Pravnoorganizacijska oblika: Javni zavod 

Zastopstvo: Tomaž Ivešić (v. d. direktor, 24. 10. 2020) 

 

Organi JZ SCNR: 

 

- svet zavoda (člani: dr. Jože Možina, Slavko Žižek, dr. Darko Friš, dr. Damjan Hančič, dr. Tamara 

Griesser Pečar, dr. Lovro Šturm in dr. Bernard Nežmah) 

- direktor zavoda (v. d. direktor, dr. Tomaž Ivešić, 24. 10. 2020) 
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ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO 

 

 

1.1 Enota za razvoj in raziskovanje 

 

V skladu z namenom ustanovitve in nalogami javnega zavoda Študijski center za narodno spravo 

(SCNR) je bila na podlagi 16. člena Sklepa o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 42/2008) in 29. člena 

Statuta SCNR v začetku maja 2008 oblikovana Enota za razvoj in raziskovanje. Vodja enote je dr. Jelka 

Piškurić. Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Študijskem centru 

za narodno spravo z dne 16. 12. 2020, so delovna področja Enote za razvoj in raziskovanje: 

 

 

- izvaja znanstveno raziskovalno delo, prenaša raziskovalne rezultate v prakso, objavlja znanstveno-

raziskovalna in strokovna dela; 

- za potrebe znanstvenega raziskovanja zbira ustne izpovedi političnih zapornikov, izgnancev, disidentov, žrtev 

totalitarnih režimov in tistih, ki so trpeli zaradi kršenja človekovih pravic in svoboščin ter svojcev zgoraj 

omenjenih; 

- aktivno sodeluje pri slovenskih, mednarodnih kulturnih in znanstvenih dejavnostih z drugimi zgodovinsko-

raziskovalnimi ustanovami; 

- sodeluje z visokošolskimi zavodi pri organiziranju izvedbe njihovih študijskih programov; 

- načrtuje in izvaja raziskovalne dejavnosti v skladu s poslanstvom zavoda, pripravlja strokovna in znanstvena 

srečanja, predavanja, konference, razstave ter seminarje o zgodovini totalitarizmov v 20. stoletju ter drugih 

pomembnih tem iz novejše zgodovine; 

- se udeležuje bi- ali multi-lateralnih srečanj s podobnimi institucijami doma in v tujini; 

- sodeluje v uredništvih, komisijah, odborih in strokovnih društvih; 

- pripravlja in izdaja zbrane dokumente ter pričevanja, študije, razprave in druge znanstvene prispevke ter 

publikacije, ki jih pripravijo delavci zavoda ali drugi strokovnjaki po naročilu zavoda ter drugo 

informativno ali promocijsko gradivo ter periodično publicistiko; 

- pripravlja projektne predloge za pridobitev sredstev iz programov domačih in evropskih skladov; 

- načrtuje in pripravlja strokovna in znanstvena srečanja, predavanja, konference, razstave ter seminarje o 

zgodovini totalitarizmov v 20. stoletju; 

- organizira bi- ali multi-lateralnih srečanja s podobnimi institucijami doma in v tujini; 

- skrbi za sprotno vrednotenje bibliografije raziskovalcev, ki so zaposleni na Študijskem centru.   
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1.2 Enota za svetovanje 

 

V skladu z namenom ustanovitve in nalogami javnega zavoda Študijski center za narodno spravo 

(SCNR) je bila na podlagi 16. člena Sklepa o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 42/2008) in 29. člena 

Statuta SCNR v začetku februarja 2009 oblikovana Enota za svetovanje. Vodja enote je Marta Keršič. 

Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Študijskem centru za 

narodno spravo z dne 16. 12. 2020, so delovna področja Enote za svetovanje: 

 

- evidentira, dokumentira, zbira, raziskuje, inventarizira zgodovinsko dediščino (arhivski viri, materialni viri, 

ustni viri) s področja kršenja človekovih pravic in nasilja totalitarizmov na Slovenskem v 20. stoletju in 

ostalih pomembnih tematik iz novejše zgodovine; 

- išče in posreduje informacije vsem zainteresiranim posameznikom, ki so bili neposredno ali posredno žrtve 

totalitarnih režimov v 20. stoletju na Slovenskem; 

- zbira in dokumentira ustne izpovedi političnih zapornikov, izgnancev, disidentov, žrtev totalitarnih režimov in 

tistih, ki so trpeli zaradi kršenja človekovih pravic in svoboščin ter svojcev zgoraj omenjenih; 

- zbira tiskano gradivo ter pripravlja video, zvočne in računalniške zapise z omenjenega raziskovalnega 

področja; 

- objavlja in javno promovira posnetke pričevanj v video obliki bodisi v okviru konkretnega projekta 

bodisi izven njega 

- skupaj z enoto za raziskovanje in razvoj sodeluje z osnovno in srednješolskimi izobraževalnimi ustanovami 

pri pripravi učnih pripomočkov in ostalega gradiva z omenjenega področja ter seznanja javnost z izsledki 

raziskav o kršenju človekovih pravic in svoboščin na Slovenskem v 20. stoletju (delavnice, seminarji, učne 

ure zgodovine); 

- zbira literaturo s področja raziskovanja, vodi strokovno knjižnico za področje zgodovine totalitarizmov ter 

novejše zgodovine in opravlja informacijsko-dokumentacijsko dejavnost; 

- zbira podatke ter ustvarja in dopolnjuje podatkovne baze na temo raziskovanja totalitarizmov; 

- nudi tehnično pomoč pri različnih konferencah; 

- sodeluje s Komisijo Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč in pristojnimi ministrstvi ter drugimi 

državnimi organi na področju narodne sprave; 

- pomaga pri posodabljanju informacij na spletni strani Študijskega centra; 

- skrbi za promocijo Študijskega centra in objave na socialnih medijih, pomaga pri organizaciji okroglih miz ter 

predstavitev dela zaposlenih; 

- pomaga pri urejanju spominskih centrov, ki se nanašajo na narodno spravo, skrbi za dislocirano enoto SCNR - 
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Celice na Beethovnovi v Ljubljani; 

- opravlja druge naloge določene s predpisi in letnim programom dela. 

 

1.2 Enota za podporo 

 

Služba za podporo je nastala v skladu z 16. členom Sklepa o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 42/2008) in 29. 

člena Statuta SCNR. Njen vodja je direktor zavoda. Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Študijskem centru za narodno spravo z dne 16. 12. 2020, so delovna področja 

Enote za podporo: 

 

- vodenje kadrovskih, računovodskih in ostalih evidenc po navodilih direktorja in pravne službe; 

- različna administrativna dela;  

- skrb za komunikacijo z zunanjimi servisnimi službami; 

- skrb za komunikacijo z zunanjo računovodsko službo; 

- občasna tehnična pomoč NOE; 

- vodenje ročne blagajne; 

- ostala administrativna dela po navodilu direktorja zavoda. 
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2. VIZIJA IN POSLANSTVO 
 

Študijski center za narodno spravo (SCNR) je bil ustanovljen leta 2008 z namenom uresničevanja javnega 

interesa na področju znanosti, za opravljanje razvojnih, svetovalnih, koordinacijskih in izobraževalnih nalog 

na področju narodne sprave in proučevanja totalitarnih političnih sistemov na Slovenskem v 20. stoletju. S 

tem Zavod ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. Nadalje zagotavlja 

pravno pomoč in svetovanje Komisiji Vlade Republike Slovenije (RS) za izvajanje zakona o popravi krivic 

pri reševanju in vodenju vlog. SCNR v svojem delovanju zajema Slovence v matici, narodne manjšine v RS, 

slovenske zamejce, izseljence in zdomce. (1. in 8. člen statuta SCNR). 

V skladu s svojim poslanstvom, zapisanim v ustanovitvenem aktu in statutu, se vizija SCNR osredotoča na 

štiri glavna področja delovanja: znanstveno raziskovalno področje, svetovanje in dokumentiranje, 

izobraževanje ter osveščanje javnosti. 

2.1 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

 

Na področju znanstvenega raziskovanja si želi SCNR postati najpomembnejša referenčna ustanova za 

zgodovino totalitarizmov in kršitve človekovih pravic na Slovenskem. SCNR, ne samo, da mora biti vpet v 

mednarodno raziskovanje okolje, vanj mora tudi aktivno posegati. Dobri odnosi ter skupni projekti s 

sorodnimi institucijami v Zagrebu in Beogradu so zaradi skupne preteklosti prioriteta. SCNR že sedaj 

podpira mobilnost raziskovalcev iz in v Slovenijo; v ta namen poteka projekt izmenjave raziskovalcev z 

Institutom za savremenu istoriju v Beogradu. Kot član Platforme evropskega spomina in vesti, si bo SCNR 

prizadeval za tesnejšo povezovanje s strateškimi partnerji, sorodnimi institucijami, v srednji in vzhodni 

Evropi, s katerimi bo Študijski center iskal možnosti skupne prijave raziskovalnih projektov, organizacije 

konferenc, itd. Študijski center si bo še naprej prizadeval ohraniti obseg razširjenega raziskovalnega 

programa Agencije RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) ter poizkušal pridobiti nove projekte, tako v 

okviru ARRS kakor na drugih razpisih (npr. sofinanciranje projektov s strani Urada Vlade RS za Slovence v 

zamejstvu in po svetu, Urad Vlade RS za komuniciranje, itd.). 

 

2.2 Svetovanje in dokumentiranje 

 SCNR je bil leta 2008 ustanovljen, med drugim, tudi z namenom biti državljanom RS odprta institucija, še 

posebej žrtvam totalitarnih režimov ter njihovim svojcem. SCNR namerava ostati odprta ustanova za vse 

žrtve totalitarizmov ter njihovih svojcev, ki so nam pripravljeni zaupati svoje zgodbe in za vse, ki 
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potrebujejo pomoč pri iskanju odgovorov o usodi svojih bližnjih. SCNR si bo prizadeval za bolj tesno 

sodelovanje  s Sektorjem za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj, in sicer z uvedbo rednih 

letnih sestankov ter z bolj tesnim sodelovanjem s Komisijo Vlade Republike Slovenije za izvajanje Zakona 

o popravi krivic, Komisijo za reševanje vprašanj prikritih grobišč, itd. SCNR bo nadaljeval s svojim delom 

zbiranja in dokumentiranja virov (arhivsko gradivo, pričevanje, itd.) za preučevanje totalitarnih sistemov na 

Slovenskem ter v sklopu svojega delovanja skušal zagotoviti čimbolj široko dostopnost dokumentiranega 

gradiva za ostale raziskovalce ter zainteresirano javnost.  

 

2. 3 Izobraževanje 

 

SCNR se je več let zapored prijavljal na razpis Zavoda za šolstvo, z dvema projektoma, ki sta bila ponujena 

kod del obveznih izbirnih predmetov v katalogu za srednje šole in gimnazije. Kljub temu, pa so se šole, le 

redko kdaj odločale za izvedbo naših predmetov. Razvoj SCNR-ja bo torej na tem področju raje šel v 

individualno sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami s ponujanjem izobraževalnih vsebin iz 

področja zgodovine 20. stoletja s poudarki na totalitarizmi, kršenju človekovih pravic in svoboščin, 

holokavsta, preganjanja etničnih manjšin, itd.  

Kot upravitelj zaporniških celic na Beethovnovi 3, bo SCNR v njih uredil spominsko/muzejsko vsebino s 

področja totalitarnih režimov in kršenja človekovih pravic. Prostori, ki imajo status kulturnega spomenika, 

se bodo v prihodnje uporabljali za kot hiša spomina oz. mikro−muzej, odvisno od koncepta, ki ga bo SCNR 

pripravil v sodelovanju z muzealsko stroko. Celice bodo služila v izobraževalne namene ter kot prostor, kjer 

bo SCNR gostil šolske skupine, organiziral dogodke, razstave in predavanja. 

2. 4. Osveščanje javnosti 

 

V skladu s svojim poslanstvom zapisanim v ustanovitvenem aktu in statutu,  SCNR posega v področje javne 

sfere, kjer zagotavlja »skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije«. O svojem delovanju SCNR center 

osvešča javnost z izdajo znanstvenih monografij, znanstvene revije Dileme: razprave o vprašanjih sodobne 

slovenske zgodovine, s pripravo razstav, predavanj ter drugih dogodkov. Pomembno mesto predstavljajo 

radijske oddaje ter naša spletna stran Zakladnica spominov, kjer lahko zainteresirana javnost prisluhne 

posnetim ustnim pričevanjem žrtev totalitarnih režimov ter kršenja človekovih pravic, kakor tudi njihovih 

svojcev. Študijski center si bo v svoji viziji razvoja institucije prizadeval ohraniti in nadgraditi dosedanjo 

znanstveno produkcijo monografij ter povzdigniti renome revije Dileme v eno izmed osrednjih zgodovinskih 

znanstvenih publikacij. Spletno stran Zakladnica spominov bomo prevedli v več jezikov (npr. španski) ter jo 
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približali Slovencem po svetu, kakor tudi njihovim potomcem oz. vsem, ki jih tematika zanima, pa strani ne 

morejo uporabljati zaradi manj aktivnega znanja slovenskega jezika. 
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3. SREDNJEROČNI CILJI DELOVANJA 
 

V skladu s poslanstvom in zastavljeno vizijo, bo SCNR v naslednjem štiriletnem obdobju zasledoval 

naslednje konkretne cilje: 

 

- Nadaljnji razvoj in obstanek raziskovalno močnega kadra. 

- Povezovanje in sodelovanje z domačimi in tujimi sorodnimi institucijami. Prijavljati skupne projekte 

ter sodelovati pri organiziranje skupnih konferenc ter publikacij. 

- Podaljšanje raziskovalnega programa ARRS, P6-0380 (A), »Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 

1990«. 

- Pridobitev vsaj enega projekta ARRS (temeljni raziskovalni projekt, post-doktorski projekt ali enega 

mladega raziskovalca). 

- Vsakoletna pridobitev sofinanciranja s strani drugih institucij (Urad Vlade RS za Slovence v 

zamejstvu in po svetu, UKOM, itd.). 

- Vsakoletno organiziranje mednarodne konference v sodelovanju s partnerji iz tujine. 

- Dvig ocene A1 posameznega raziskovalca v sistemu Sicris. Po štiriletnem obdobju, bi naj vsak 

raziskovalec imel oceno A1 nad 4,00. Tisti, ki so to oceno že dosegli jo v naslednjih letih ohranjajo 

nad 4,00. 

- Vpis revije Dileme v nove bibliografske baze revij, ki bi prinesle dvig točk za posamezno objavo. 

Dolgoročni cilj je revijo vpisati v bazi WOS in SCOPUS, vendar je to dolgotrajen postopek, ki 

praviloma traja več let. 

- Za revijo Dileme pridobiti dodatno financiranje na javnem razpisu ARRS za sofinanciranje izdajanja 

domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2023 in 2024. Razpis poteka na vsaki dve leti. 

- Izboljšanje prodaje znanstvenih monografij ter drugih publikacij JZ SCNR. 

- Vzpostava rednih strokovnih sestankov in posvetovanj s Sektorjem za popravo krivic in podporo 

žrtvam kaznivih dejanj na Ministrstvu za pravosodje. 

- Vzpostavitev stalne razstave oz. vsebine za zaporniške celice na Beethovnovi ter jih odpreti za 

obiskovalce. 
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4. LETNI CILJI ZAVODA1 
 

Na ravni zavoda kot celote: 

- Zakonito, učinkovito ter racionalno poslovanje zavoda. 

- Uveljavitev priporočil revizij INR-01/2020 in RNR-01/2020. 

- Vzpostavitev učinkovitejšega nadzora nad delovnim procesom, sistemom načrtovanja ter poročanja o 

opravljenem delu. 

- Izpeljati dodatna izobraževanja za zaposlene; za raziskovalce uporaba novih računalniških 

programov, v Enoti za podporo pa redna izobraževanja zaradi sprememb zakonodaje.  

 

Na znanstveno-raziskovalnem področju: 

- Prijava na podaljšanje raziskovalnega programa ARRS, P6-0380 (A), »Zgodovinsko-pravni vidiki 

kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja 

ustave 1990«. Program se izteče konec leta 2021. Njegova vrednost je 1,71 FTE (1 FTE je 

ekvivalenten 1 polni zaposlitvi) oz. na letni ravni cca. 102.000 EUR (v letu 2020 − 102.053,70 

EUR). 

- Priprava in prijava vsaj enega projekta na ARRS Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih 

projektov za leto 2021. 

- Priprava in prijava sofinanciranje projekta na razpisu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po 

svetu. 

- Organizacije mednarodne konference ob 80. letnici začetka druge svetovne vojne na Slovenskem. 

- Organizacija znanstvenega posveta v sodelovanju z Društvom slovenskih izobražencev in Založbo 

Mladika iz Trsta predvidoma jeseni 2021 pod naslovom Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu. 

- Organizacija in izvedba strokovnega posveta v Trstu pod naslovom Svoje slovenstvo so izpričali v 

širnem svetu. 

- Raziskovalci na SCNR bodo pripravljali nove znanstvene monografije, ki bodo izšle v letu 2021 in 

2022. Raziskovalci bodo v letu 2021 izdali vsaj 3. znanstvene monografije. SCNR bo pri 

monografijah založnik ali pa bodo monografije zaposlenih izšle pri drugih založbah oz. v so-

založništvu. 

- SCNR načrtuje izdajo 2. številki znanstvene revije Dileme. 

 
1 Letni cilji SCNR so nastali ob predpostavki, da se epidemija Covid-19 umiri vsaj do meseca aprila 2021 in da krati pride do 
odprtja arhivov ter ostalih institucij, ki so nujno potrebne za raziskovalno delo zaposlenih na JZ SCNR. Enako velja za 
tujino, predvsem sosednje države ter Srbijo, saj je raziskovanje tesno povezano tudi z njihovimi arhivi. 
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- Ob vsaki novi številki Dilem, organizirati krajše predavanje avtorja enega izmed člankov. 

- Priprava postopka za vpis revije Dileme v bazo ERIH PLUS. 

- Raziskovalci bodo pripravili vsaj 8. znanstvenih prispevkov ter jih oddali v recenzentski postopek oz. 

objavo.2 

- Letni cilj posameznega raziskovalca v RRE: 1.) Dvig ocene A1 v sistemu Sicris: raziskovalci nad 

4,00 oceno obdržijo na tej ravni; raziskovalci z nižjo oceno jo letu 2021 dvignejo vsaj za 0,5 ali 2.) 

zbranih 150 Sicris točk v letu 2021. 

- Zaposleni v Enoti za svetovanje: zbrati vsaj 30 Sicris točk ali 10 bibliografskih zapisov v sistemu 

Cobiss/Sicris (pod bibliografski zapis se štejejo vse objave znanstvenih, strokovnih ali drugih 

prispevkov, urednikovanje, radijske oddaje, nastopi na posvetih itd.). 

- Kot partner v projektu Urada Vlade RS za komuniciranje, »30. let samostojnosti Slovenije« 

znanstveno in strokovno sodelovati ter izpolniti svoje pogodbene obveznosti. 

- Izpeljati projekt mobilnosti oz. izmenjave raziskovalcev z Institutom za savremenu istoriju v 

Beogradu. 

- Udeležba na več domačih in tujih znanstvenih konferencah oz. srečanjih. 

 

Na svetovalno-dokumentacijskem področju: 

 

- Posodobitev spletne strani Zakladnica spominov ter dodajanje nove vsebine. 

- Ob ugodni epidemiološki sliki nadaljevati z zbiranjem pričevanj na temo totalitarnih režimov, 

kršenja človekovih pravic, demokratizacije družbe in osamosvojitve, itd., po 1-2 pričevanji mesečno.  

- Tekoče urejanje arhiva SCNR ter zbirke Multimedija. 

- Digitalizacija obstoječega arhivskega gradiva. 

- Priprava video dogodkov, radijskih oddaj  

- So-organizacija in udeležba na 2−3 letnih strokovnih srečanjih s Sektorjem za popravo krivic in 

podporo žrtvam kaznivih dejanj. 

 

Na izobraževalnem področju: 

- Priprava celostnega koncepta postavitve stalne razstave (totalitarnih režimov na Slovenskem in 

kršenja človekovih pravic) v zaporniških celicah na Beethovnovi 3. 

 
2 Zaradi epidemije Covid−19 je prišlo žal tudi do vse večjih zamud pri objavah znanstvenih prispevkov. Če se je v 
preteklosti dogajalo, da je je objava oddana v tekočem letu le redko kdaj bila objavljena v naslednjem, je to sedaj postalo 
že skoraj pravilo. Zaradi tega, je nemogoče načrtovati koliko znanstvenih prispevkov bo objavljenih v tekočem letu. 
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- Priprava osnove krajšega dokumentarnega filma, ki bi si ga ogledali obiskovalci zaporniških celic 

 

Na finančnem področju: 

- Ohranitev deleža iz prodaje publikacij SCNR glede na preteklo leto oz. ob izboljšani epidemiološki 

sliki ter organizaciji promocijskih dogodkov dvig prodaje publikacij. 

- Pridobitev dodatnih prihodkov za nadgradnjo razširjenega programa JZ SCNR. 

 

Ostalo: 

 

- Organizirati 5 predstavitev publikacij SCNR, ki so izšle v letu 2020. 

- Predstaviti vsaj 2 doktorski disertaciji, ki so bile obranjene v preteklih letih s področja slovenske 

zgodovine 20. stoletja v sklopu cikla Spoznanja (predstavljanje novejših diplomskih, magistrskih in 

doktorskih del s področja raziskovanja). 

- Organizacija in izvedba več promocijskih dogodkov v zamejstvu (Trst, Celovec, itd.) in doma. 

- Organizacija in izvedba 1-2 okroglih miz oz. manjših posvetov na SCNR. 
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5. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO CILJI 
IN AKTIVNOSTI 

 

Zakoni: 

• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 

• Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) 

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 

101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US 

• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) 

• Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 

78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) 

• Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 

110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 

79/18 in 66/19) 

• Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US 

in 20/18 – OROZ631) 

• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) 

• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-

D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) 

• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 

besedilo in 158/20) 

• Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 

63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – 

ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 

77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122) 

• Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-

F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) 

• Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0865
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• Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – 

ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 

– odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – 

ZSDP-1) 

• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – 

ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 

90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO) 

• Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 

– ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) 

• Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19) 

• Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – 

ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO) 

• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 

13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 

– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) 

• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 

ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20) 

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 

– ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-

C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO) 

• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) 

• Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 

51/14) 

• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 

177/20) 

• Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

11/18 in 79/18) 

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 

75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122) 



 

Študijski center za narodno spravo 
 

14 
 

• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 

ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20) 

• Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 

111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) 

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 

75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122) 

za leto 2021 

 

Uredbe: 

• Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 

(Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 

12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20 

in 191/20) 

• Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) 

• Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 

113/09 in 22/19) 

• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni 

list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) 

• Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list 

RS, št. 85/10 in 173/20) 

• Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17) 

• 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, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20) 

• Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 

24/16) 

• Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

31/18) 

• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21) 

• Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) 
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• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) 

• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20) 

• Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in 

javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15) 

 

Pravilniki: 

 

•  Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20) 

• Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 

št. 48/03, 20/14, 56/16 in 69/17) 

• Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 – popr., 5/17, 

31/17 in 7/19) 

• Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 40/13 in 51/14) 

• Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu 

zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14, 52/14 in 88/16) 

• Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva, 

znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 31/06) 

• Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva, 

znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 31/06) 

• Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni 

list RS, št. 53/16) 

• 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 – popr., 

104/10, 104/11, 86/16 in 80/19) 

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni 

list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 

in 82/18) 
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• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 

82/18 in 79/19) 

• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 86/08, 109/08, 73/11 in 46/19) 

• Pravilnik o tajnosti podatkov in njihovem varovanju SCNR, 3. 12. 2008 

• Pravilnik o raziskovalni dejavnosti Študijskega centra za narodno spravo, 2. 7. 2008 

• Pravilnik o izobraževanju SCNR, 3. 12. 2008 

• Pravilnik o popisu sredstev in njihovih virov – inventuri SCNR, 3. 12. 2008 

• Pravilnik o finančnem poslovanju SCNR, 3. 12. 2008 

• Pravilnik o delovnem času SCNR, 3. 12. 2008 

• Pravilnik o delovni uspešnosti SCNR, 3. 12. 2008 

• Pravilnik o računovodstvu na SCNR, 3. 12. 2008 

• Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Študijskem centru za narodno 

spravo, 15. 12. 2020 

• Pravilnik o izobraževanju SCNR, 4. 10. 2011 

• Pravilnik o varstvu pri delu SCNR, 3. 12. 2008 

 

Drugo: 

• Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Študijski center za narodno spravo (Ur. l. RS št. 42/08) 

• Statut JZ SCNR 

• Odlok o razglasitvi zaporniških celic na Beethovnovi 3 v Ljubljani za kulturni spomenik državnega 

pomena (Uradni list RS, št. 80/07, 16/08 – ZVKD-1 in 33/08 – popr.) 

• Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 

46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) 

• Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – 

ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – 

popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 160/20) 

• Dopis ministrstva za pravosodje, št. 450-59/2017/61 z dne 6. 1. 2021 in št. 014-1/2021/5 z dne 14. 1. 

2021. 
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6. OPIS PROJEKTOV IN PROGRAMOV 
 

6.1 Minimalni obseg dela 

 

Vir financiranja: Ministrstvo za pravosodje (Pogodba o financiranju Študijskega centra za narodno spravo št. 

C2011-09-95051 z dne 29. 9. 2008 in Aneks št. 1 k pogodbi št. C2011-09-950501 z dne 12. 1. 2021) 

 

• Revolucionarno nasilje 

Vodja zbirke: dr. Mateja Čoh Kladnik 

 

V letu 2021 bo SCNR nadaljeval z obsežnim raziskovalnim delom z naslovom Revolucionarno nasilje v 

Sloveniji 1041−1945. V tej zbirki je do sedaj izšlo že 6 monografij. Zadnja v letu 2020 na temo 

revolucionarnega nasilja na južnem Notranjskem. V letu 2021 bo aktivnosti na tem področju nadaljeval dr. 

Renato Podbersič, ki bo raziskoval revolucionarno nasilje na zgornjem Posočju (Kobarid in Tolmin). 

 

• Znanstvena monografija o usodi Jožefa Koširja in njegove družine (delno sofinanciranje iz 

razširjenega programa) 

Nosilka: dr. Mateja Čoh Kladnik 

 

Jožef Košir (1927–1996) je bil med drugo svetovno vojno sodelavec Osvobodilne fronte in 

obveščevalec Kozjanskega odreda. Po koncu vojne je bil graničar na jugoslovansko-avstrijski meji in 1. 

aprila 1948 demobiliziran. Leto kasneje se je poročil z Marijo Beber, kmalu zatem ga je začela spremljati 

Uprava državne varnosti (Udba). Zaradi domnevnega protidržavnega delovanja je bil 21. novembra 1949 

aretiran in zaprt v centralnih zaporih v Ljubljani. Tam so ga zasliševali preiskovalci Udbe, ki so z nasiljem 

in grožnjami izsilili priznanje, da je bil član ilegalne organizacije Matjaževa vojska. Njen cilj naj bi bil 

nasilno zrušiti obstoječi sistem in državno ureditev v Jugoslaviji.  

Glavna obravnava je bila 9. decembra 1949, v Viteški dvorani brežiškega gradu. Na političnem in 

montiranem procesu je bil Košir obsojen na 16 let odvzema prostosti in 5 let izgube državljanskih pravic. 

Sodbo je potrdilo vrhovno sodišče januarja 1950. Košir je bil pomiloščen decembra 1952, kazen odvzema 

prostosti mu je bila znižana s 16 na 10 let. Kazen je prestajal v več delovnih taboriščih in bil izpuščen leta 

1955.  
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Košir je na zaslišanjih nehote obremenil družinske člane, predvsem ženo Marijo, njena starša in sestro. 

Tako sta bila žena Marija in njen oče Janez Beber obsojena na procesu proti podpornikom sevniške 

organizacije Matjaževe vojske 24. maja 1950, in sicer zato, ker sta vedela za obstoj ilegalne organizacije, pa 

tega nista prijavila oblastem. Okrožno sodišče v Ljubljani je oba obsodilo na 1 leto in 6 mesecev 

poboljševalnega dela. 

Od osamosvojitve Slovenije si je Košir prizadeval za rehabilitacijo in je leta 1992 vložil zahtevo za 

obnovo postopka. Okrožno sodišče v Ljubljani je njegovi zahtevi ugodilo novembra 1995 in julija 1996 je 

bil sodno rehabilitiran. Sodišče je razveljavilo obe sodbi, Košir torej ni bil kriv za dejanja, za katera je bil 

obsojen leta 1949. Ljubljansko okrožno sodišče je razveljavilo tudi sodbo proti Mariji Košir. Komisija za 

izvajanje zakona o popravi krivic je obema, Jožefu in Mariji Košir, 16. oktobra 2018 priznala statusa bivših 

političnih zapornikov. Avtorica bo raziskavo opravila v obsegu minimalnega dela, medtem ko bo korekture 

in pripravo na tisk izvedla v razširjenem programu (ARRS) iz katerega se bo kril tudi strošek izdaje 

monografije. 

 

 

• Raziskava: Znanstveno kritična izdaja vira: Dnevniški zapisi Virgila Ščeka 

Nosilec: dr. Renato Podbersič, so-urednik: dr. Matic Batič 

 

Virgil Šček (1889–1948) je bil vsestranski. Po poklicu duhovnik, poleg tega pa še politik, 

narodnoobrambni delavec, poslanec v rimskem parlamentu, urednik in pisec, organizator in zbiralec 

narodnega blaga. Spada med najbolj markantne primorske duhovnike prve polovice 20. stoletja. Njegovi 

dnevniški zapisi so izrednega pomena, saj se v njih dotika vsakdanjega življenja ljudi pod vsemi tremi 

totalitarnimi režimi. 

V. Šček je pisal dnevniške zapiske od svojega 22. leta – 1911 do svojega 59 leta – 1948. Zapiski so nanizani 

vsa leta. Dnevnika ni pisal sistematično in nepretrgano. Pisal ga je občasno, po odlomkih, kakor ga je gnala 

nuja. Te svoje dnevniške zapiske po sklopih sam imenuje z različnimi imeni: Par tednov dnevnika (PB II, 

369-375), Iz notesa 1918 (PB III, 201-206), Iz notesa zelenega 1924 (PB III, 209), Notes: 1915 (PB III 211-

212), 1918 PB V, 235-237), 1920 (PB III, 225), 1922 (PB III, 227), Počitnice 1913 (PB IV, 1-27), Iz sivega 

notesa (PB IV, 32-34), Iz rdečega notesa (PB IV, 60-62), Iz usnjatega notesa (PB IV, 73-85), Iz notesov (PB 

V, 221-234), Dnevnik julij-december 1916 (PB VI, 57-85), Moja pisarna 11.1.-16.1.1922 (PB VI, 115-117), 

Potovanje v Rim (PB VII, 43), Iz modrega notesa iz leta 1915 (PB VII, 79-80), Iz notesa iz poslanskih časov 

(PB VII, 221), Svetoivanska kronika (PB VIII, 77-81), Na Sveti Gori 26. julija 1938 (PB VIII, 157-158), Iz 

stenografirane beležnice z naslovom: Obiskovanje bolnikov pri Sv. Ivanu (PB X, 156-193), Par dni 
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dnevnika (PB X, 194-221), Dnevnik oktober 1913 (PB XI, 12-18), Dnevnik na platnicah (PB XI, 19-24), 

Vrdelski kaplan – Dnevnik (PB XI, 25-41), Moj dnevnik (PB XII, 29-38, 124) in nenaslovljeni dnevniški 

zapiski  (PB XIV, 1-195). Izven teh naslovov se nahajajo tudi drugi razpršeni dnevniški zapiski. Vsi ti 

zapiski dajejo dovolj zaokroženo in nadvse zanimivo podobo Ščekovega življenja in delovanja. 

 

Največ dnevniških zapiskov je v Paberkih I – XIV (519), ostali pa so v Lokavskih starinah II in III (194). 

Izpisano je torej 713 dnevniških izpiskov. Izpisati je treba še 333 dnevniških zapiskov iz Paberkov (nahajajo 

se v Škofijskem arhivu Koper). 

 

Zakaj je Šček pisal dnevniške zapiske? Na to vprašanje sam indirektno odgovarja 2. februarja 1945 v XIII. 

zvezku Paberkov, str. 47, pod naslovom »Zakaj sem pisal Paberke in Kroniko?«: »Ker imam veselje do tega. 

Hotel pa sem tudi naslednikom narediti veselje, zato sem pisal. Pisal sem njim v pouk in zabavo. Kako sem 

jaz hvaležen tistim par duhovnikom, ki – četudi niso pisali kronik – so vsaj to ali ono vest, notico zabeležili 

v 17., 18. stoletju. Za vsako besedo sem jim hvaležen. In molil sem zanje. Vselej sem rad bral o domači 

zgodovini, o navadah itd. Žal, da nisem bil tako zdrav, da bi zdržema mogel pisati kroniko in zbirati gradivo 

za Paberke. Vrhu tega so me pri tem ovirale diktaturske vlade. Spiske sem moral skrivati po kaščah in 

drvarnicah, po tujih hišah, da mi jih preiskovalci niso odnesli. Zato pa, sobrat, upoštevaj mojo naglico v 

pisanju in omalovaževanje slovnice in sintakse. Sila kola lomi!« 

 

Priprava znanstveno-kritične izdaje dnevniških zapiskov Virgila Ščeka. 

Stanje projekta: nedokončan prepis, urediti in zapisati opombe pod črto, spisati uvodno zgodovinsko študijo 

in Ščekovo biografija. 

Sodelujejo: dr. Renato Podbersič, dr. Matic Batič (ob sodelovanju mag. Renata Podbersiča st., predsednika 

GMD, ki je dal prvo pobudo za izdajo) 

Izdajatelj: Goriška Mohorjeva družba, Študijski center za narodno spravo 

 

• Raziskava: Vojaško sodstvo v Sloveniji poleti 1945 

Nosilka: dr. Mateja Čoh Kladnik 

 

Poleti 1945 so izvajala kazensko sodstvo v Sloveniji vojaška sodišča, ki so sodila tudi civilnim osebam, in 

Sodišče slovenske narodne časti. Prvi procesi pred vojaškimi sodišči po koncu vojne so se začeli že maja 

1945, množično pa so potekali julija in avgusta. Vojaška sodišča so sodila na podlagi Uredbe o vojaških 

sodiščih, ki jo je maja 1944 izdal Vrhovni štab NOV in POJ, do konca avgusta, ko je bil sprejet Zakon o 
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ureditvi in pristojnosti vojaških sodišč v jugoslovanski vojski; veljati je začel 31. avgusta 1945. Vojaška 

sodišča so sodila tistim, ki naj bi med vojno sodelovali z okupatorji, storili vojni zločin ali narodno izdajstvo 

(13. in 14. člen uredbe), tistim, ki naj bi bili člani okupatorjevih političnih organizacij in vojaških formacij, 

ter lastnikom industrijskih podjetij in drugih gospodarskih ustanov. Izrekala smrtno kazen, kazen prisilnega 

dela, izgon iz kraja bivanja in zaplembo premoženja. 

Številni sodni procesi pred vojaškimi sodišči, največ jih je bilo proti nemškim in slovenskim podjetnikom, 

lastnikom denarnih zavodov, t. i. kulturbundovcem in mladoletnim domobrancem, bili pripravljeni zelo 

hitro. Podlaga za uvedbo postopka pred vojaškim sodiščem je bila prijava, ki so jo lahko vložili 

posamezniki, Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev, narodnoosvobodilni 

odbori, Oddelek za zaščito naroda (Ozna), odseki za notranje zadeve in narodna milica. Na podlagi prijav so 

pred vojaškimi sodišči potekala zaslišanja osumljenih, ki so jih vodili posebni preiskovalci. Zaslišanja so 

bila hitra in kratka, navadno gre za kratke izpovedi osumljencev in prič. Pomembno vlogo v preiskovalnem 

postopku je imela Ozna, ki je zbirala le obremenilno gradivo. Po končani preiskavi je bila napisana 

obtožnica, ki jo je javni tožilec z vsemi spisi predložil sodnemu senatu. Obtoženim so na javnih razpravah 

sodili tričlanski senati, ki so imeli predsednika (pravnik z oficirskim činom) in dva člana, eden je moral biti 

oficir, drugi pa podoficir ali vojak. Predvidena izdaja znanstvene monografije 2023. 

 

• Raziskava in priprava znanstvene monografije o italijanizaciji kulturne krajine na Goriškem 

Nosilec: dr. Matic Batič 

 

Priprava znanstvene monografije o italijanizaciji kulturne krajine na Goriškem. Monografija bo objavljena 

na podlagi doktorske disertacije z naslovom Italijanizacija kulturne krajine v Goriški pokrajini od konca 

prve svetovne vojne do kapitulacije Italije, ki sem jo 2020 zagovarjal na Fakulteti za humanistične študije 

Univerze na Primorskem.  

 

Monografija obravnava ideološko nabite posege v prostor na območju Goriške pokrajine v obdobju med 

svetovnima vojnama, ko je to ozemlje spadalo v okvir Kraljevine Italije. Različni vidiki preoblikovanja 

kulturne krajine sodijo med najdaljnosežnejše posledice približno 20-letne italijanske oblasti na tem 

območju, saj so temeljito preoblikovali videz številnih vasi in urbanih središč. Kljub temu je slovensko 

zgodovinopisje to raziskovalno temo doslej obravnavalo le parcialno. Monografija je zato deziderat, ki 

dopolnjuje doslej slabo znan vidik zgodovine Goriške, hkrati pa zaradi svojega metodološkega pristopa 

odpira tudi dialog z mednarodno humanistiko, predvsem na področju kulturne zgodovine in zgodovine 

totalitarizmov. Metodološko izhaja iz prepoznavanja kulturne dimenzije prostora oz. prostorskih pojavov, ki 



 

Študijski center za narodno spravo 
 

21 
 

se je v mednarodni humanistiki uveljavilo predvsem od 80. let 20. stoletja naprej, sledeč t. i. prostorskemu 

obratu. Na podlagi tega so gradbeni in drugi posegi v prostor v času italijanske oblasti analizirani prek 

njihove ideološke funkcije, tj. kot proces, ki je odstranil nezaželene prostorske elemente (npr. določene 

arhitekturne značilnosti, spomenike, toponime) in jih nadomestil z ideološko ustreznimi. Kulturna krajina je 

tako svojo podobo spremenila v skladu s prevladujočimi ideološkimi postulati v medvojni Italiji in postala 

zavestno ideologizirana. Podoba pokrajine naj bi izražala njen »italijanski« značaj, skladen s sočasnimi 

zahtevami italijanskega nacionalizma oz. fašizma ter njunimi koncepcijami zgodovinskega in kulturnega 

značaja Goriške. 

 

Predvidena objava monografije je v letu 2022, potek dela pa je v veliki meri odvisen od epidemioloških 

razmer v prihodnosti oz. dostopnosti do arhivskih in drugih virov. Raziskovalec bo redno objavljal v 

znanstvenem časopisju tudi preliminarne rezultate dela. 

 

• Raziskava: analiza nemških okupacijskih organov za Gorenjsko oz. kamniško okrožje 

Nosilec: dr. Damjan Hančič 

 

Dr. Damjan Hančič bo v letu 2021 pričel z raziskovanjem arhivskega gradiva nemških okupacijskih organov 

za Gorenjsko oz. kamniško okrožje. Namen raziskave je preučiti nemško medvojno nasilje. V ta namen bo 

objavil znanstveni prispevek, medtem ko je monografija načrtovana za 2023. Z raziskavo bo dr. Hančič 

dopolnil že raziskano tematiko revolucionarnega nasilja na območju Kamnika in ostale Gorenjske (na 

podlagi nemških virov), po drugi strani pa bo prikazal tudi proces načrtne medvojne germanizacije na tem 

območju in vključevanje tega dela Slovenije v Tretji rajh. Gradivo vključuje policijsko vojaške kot tudi 

upravne vire (občinske, deželni svetnik) in pa gradivo nacističnih in društvenih organizacij kot npr. Koroška 

ljudska zveza , NSAPD za Gorenjsko, Hitlerjugend, itd... Izdaja monografije je predvidena za leto 2023, 

raziskovalec pa bo redno objavljal v znanstvenem časopisju tudi preliminarne rezultate dela. 

 

 

• Raziskava: mikroštudija življenja v socializmu in razvoj lokalnega okolja na primeru vasi Ig 

Nosilka: dr. Jelka Piškurić 

 

V preteklih dveh letih je dr. Jelka Piškurić namenila pozornost raziskovanju vsakdanjega življenja in razvoju 

lokalnega okolja vasi Ig obdobju po drugi svetovni vojni. Gre za mikroštudijo, ki podrobneje predstavlja 

vpogled v razvoj socialistične družbe, procese, vezane na novo družbeno ureditev, in različne plasti 
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vsakdanjega življenja: uničenje starih struktur, oblikovanje nove vaške oblasti, kako so potekale 

nacionalizacija, agrarna reforma, zaplembe, kako so iz tega oblikovala t. i. družbena podjetja oziroma obrt, 

postopna »normalizacija« življenja, vstop modernizacijskih procesov in pridobitev v lokalno okolje ter 

nekateri drugi vidiki vsakdanjega življenja. Raziskovalno delo nadaljuje tokrat za obdobje od začetka 

šestdesetih let dalje. Ob ugodni epidemiološki situaciji je v načrtu tudi snemanje pričevanj. Rezultat študije 

bo monografija, ki je predvidena v letu 2023, raziskovalka pa bo redno objavljala v znanstvenem časopisju 

tudi preliminarne rezultate dela. 

 

 

• Znanstvena revija Dileme: Razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine 

Nosilec: dr. Renato Podbersič 

 

V letu 2021 sta predvideni dve posamezni številki revije Dileme: 

Št. 1, leto 2021 

Izid junija 2021, rok za oddajo prispevkov je 5. maj 2021. Številka bo tematska, posvečena trideseti 

obletnici osamosvojitve Republike Slovenije (1991).  

Širok nabor piscev, predvsem zgodovinarjev, ki bodo to pomembno obletnico obdelali z različnih zornih 

kotov. Doslej so sodelovanje potrdili: Alenka Puhar (uvodnik), dr. Damjan Hančič, dr. Tamara Griesser 

Pečar, dr. Tomaž Kladnik, dr. Matevž Tomšič, dr. Bojan Dimitrijević (Beograd).  

Št. 2, leto 2021 

Izid december 2021, širok nabor znanstvenih prispevkov različnih avtorjev. 

V letu 2021 si bomo prizadevali za ustrezno indeksiranje revije Dileme v priznani mednarodni bibliografski 

bazi ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) in s tem primerno 

»točkovanje«. Trenutno poteka delo z oblikovanjem ustrezne spletne strani (vodja: Mirjam Dujo Jurjevčič) 

na spletni platformi Študijskega centra za narodno spravo, ki je potrebna za indeksiranje revije Dileme v 

bazi ERIH. Leta 2022 bi se radi prijavili za sofinanciranje revije na javni razpis ARRS za sofinanciranje 

izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2023 in 2024. Razpis poteka na vsaki dve leti. 

 

 

• Priprava in prijava post-doktorskega projekta na ARRS 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
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Nosilec: dr. Matic Batič 

 

Postdoktorski raziskovalni projekt predstavlja časovno nadaljevanje raziskave, ki jo je dr. Batič izvedel v 

okviru svoje doktorske disertacije o italijanizaciji kulturne krajine na Goriškem. Na ta način bo projekt 

prispeval pomemben doprinos k razumevanju zgodovine evropskih obmejnih območij med in po 2. svetovni 

vojni. Območje severnega Jadrana namreč sodi med tipična evropska obmejna področja, ki so jih v 19. in 

20. stoletju zaznamovali jezikovna in etnična nedeterminiranost, pa tudi številne spremembe političnih in 

simbolnih meja. Dosedanje zgodovinske raziskave so bile usmerjene predvsem v dogajanje na političnem 

področju, v okviru raziskovalnega projekta pa se bom posvetil eni od kulturnih dimenzij tega procesa, in 

sicer ideološki markaciji prostora. Omenjena raziskovalna problematika na severno-jadranskem teritoriju je 

šele v zadnjih letih začela v večji meri vzbujati pozornost mednarodne humanistike, tako da so nadaljnje 

raziskave na tem področju relevantne ne le iz vidika boljšega poznavanja lokalno-zgodovinske dinamike, 

temveč tudi iz primerjalnega stališča z drugimi evropskimi obmejnimi področji.   

 

Vsebinsko bo projekt obravnaval epilog procesov italijanizacije prostora, ki jih je dr. Batič podrobno 

predstavil v svoji doktorski disertaciji. Po kapitulaciji Kraljevine Italije leta 1943 je namreč na Primorskem 

prišlo do novih procesov ideološkega zaznamovanja prostora, ki so se deloma sprožili kot (slovenska) 

reakcija na prejšnji ideološki projekt italijanizacije in fašizacije prostora (preko uničevanja italijanskih 

spomenikov, odstranjevanja javnih napisov, fašističnih simbolov ipd.), deloma pa so odražali tudi nove 

ideološke poudarke, povezane predvsem z vzpostavljanjem komunističnega režima (npr. gradnja Nove 

Gorice kot primer idealnega socialističnega urbanega prostora). Projekt bo s pomočjo sodobnih 

metodoloških pristopov iz različnih vidikov predstavil potek tega procesa v času v času med 1943 in 1954, 

ko se je s podpisom Londonskega memoranduma končalo obdobje najhujših obmejnih napetosti.  

 

• Prijava temeljnega raziskovalnega projekta: Ravni okoljske senzibilizacije v času socializma: 

politika – družbena gibanja – ljudje 

Nosilka: dr. Jelka Piškurić 

Osnovni namen projekta je preučiti postopno senzibilizacijo do okoljskih vprašanj v času socializma 

tako na ravni države in okoljskih gibanj kot lokalnega okolja in vsakdanjih izzivov ljudi. Glavna 

raziskovalna vprašanje projekta, ki se pri tem postavljajo, so: Kdaj v času socializma se je začelo prebujati 

zanimanje za okoljsko problematiko? Kako so se razvijala okoljska gibanja in kakšen je bil njihov vpliv na 

okoljsko politiko. Kakšna je bila okoljska zavest »navadnih« državljanov in s čim je bila pogojena? 
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Zgodovinske študije okoljske problematike v času socializma redke. Osredotočajo se na okoljska gibanja kot 

nova družbena gibanja, ki so ob demokratizaciji postala osnova za politično stranko. A ravno v obdobju 

socializma smo bili priča prebujanju okoljske senzibilnosti – od urejanja okolja, ki je bilo povezano z 

izkoriščanjem turističnih potencialov, do nove skrbi za okolje v 70. letih, ki je bilo povezano z industrijskim 

razvojem, rastjo prebivalstva, njegovih potreb in želje po modernizaciji, vzporednice pa lahko prav tako 

iščemo v mednarodnem prostoru; v 80. letih so že nastajale študije o degradaciji in onesnaženosti okolja, 

okoljska gibanja pa so se ob osamosvojitvi oblikovala v prvo zeleno stranko, ki je na volitvah leta 1990 

doživela znaten uspeh. Hkrati so bili ljudje (zaradi omejitev v gospodarstvu) »prisiljeni« v določene prakse, 

ki jih danes razumemo kot ekološko naravnane. 

Medtem ko se večina raziskovalcev okoljske problematike v socializmu osredotoča na družbena gibanja 

in nastanek političnih strank, se ta projekt usmerja na tri nivoje – politika, eksperti in širša družba – ter 

njihovo prepletanje. Taka metodološka zasnova je nujna, saj so sodobne raziskave pokazale na 

pomanjkljivosti pristopov le z enega nivoja. Na ta način bomo celoviteje prikazali razvoj okoljske zavesti 

širše družbe v času socializma, pa tudi dinamiko med različnimi akterji, torej ne samo delovanje vrhnjih 

dveh nivojev (politika in eksperti), ampak tudi prepletanje njihovih izkušenj, rešitev in idej ter ne nazadnje 

vpliv »od spodaj«. 

 

• Raziskava in mednarodna konferenca: 80. let druge svetovne vojne (so-financiranje iz 

razširjenega programa) 

Nosilec: dr. Renato Podbersič 

 

Ob bližajoči se obletnici 80. letnice začetkov druge svetovne vojne na Slovenskem, bo SCNR pripravil več 

znanstvenih prispevkov na temo svežih historiografskih spoznanj o drugi svetovni vojni. Samo raziskovanje 

bo potekalo v okviru minimalnega obsega dela, razen raziskava dr. Tamare Griesser Pečar (razširjen 

program dela). Prispevki bodo predstavljeni na mednarodni konferenci, ki se bo odvijala 2. 6. 2021 v Pivki, 

v so-organizaciji Parka vojaške zgodovine Pivka. Polovico referentov bodo predstavljali sodelavci SCNR, 

druga polovica bodo pa zgodovinarji oz. zgodovinarke iz domačih in tujih sorodnih institucij. Do konca leta 

2021 je predviden izid znanstvene monografije v kateri bodo nadgrajeni in dopolnjeni znanstveni prispevki. 

Delo in organizacija mednarodne konference ter urejanje in priprava na tisk znanstvene monografije bodo 

potekali v okviru razširjenega programa. 

 

• Znanstveni posvet: Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu (so-financiranje iz razširjenega 

programa) 
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Nosilec: dr. Renato Podbersič 

 

Študijski center za narodno spravo bo v sodelovanju z Društvom slovenskih izobražencev in Založbo 

Mladika iz Trsta predvidoma jeseni 2021 organiziral znanstveni posvet z naslovom Svoje slovenstvo so 

izpričali v širnem svetu. Znanstveni posvet bo potekal v Trstu in nato še v Ljubljani. 

Namen znanstvenega posveta je predstaviti dogodke, ki jih je pred osemdesetimi leti, leta 1941, 

sprožil napad na Jugoslavijo, in usode rojakov, ki sta jih vojna in revolucija pognali v tujino. Pri tem se 

bomo osredotočili na usode šestih osebnosti, ki so poznane tako v zamejstvu in izseljenskih skupnostih kot v 

širšem slovenskem prostoru, ter na njihovem primeru osvetlili okoliščine, v katerih so se znašli in delovali. 

Izhodišče za predstavitev so njihovi spomini, ki so doslej izšli v zbirki Zapisi iz zdomstva. Zbirko ureja Ivo 

Jevnikar in izdaja tržaška založba Mladika. Na podlagi spominov bodo referenti kritično ovrednotilo 

delovanje izbranih osebnosti ter predstavili njihovo življenjsko pot. Osebnosti, ki jih bomo predstavili, so: 

• Alojzij Geržinič, učitelj in šolnik v matični Sloveniji, Trstu in Buenos Airesu, je okusil vse »tri 

Slovenije«, najprej matično, zlasti v Ljubljani in Mariboru, pred koncem vojne in krajšo dobo po njej 

zamejsko v Trstu, nato še zdomsko v Argentini. 

• Jože Mihevc, politični begunec v Torontu, je pred leti svoje spomine napisal v angleščini. Na pobudo 

dr. Rozine Švent jih je obogatil, urednica pa pridobila še pričevanji njegove sestre Milke in brata 

Toneta. Njegova zgodba pripoveduje o tem, kako sta vojna in revolucija dramatično posegli v 

življenje čisto navadne podeželske družine. 

• Pavle Borštnik, časnikar iz Združenih držav Amerike, je v svojih spominih združil avtobiografijo in 

obsežna razmišljanja o dogodkih, ki so usodno vplivali na njegovo, tako imenovano »žrtvovano 

generacijo«. V njih odkritosrčno in kritično obravnava predvojne delitve na liberalce, katerim je 

pripadala njegova družina, in klerikalce, osvetli pa tudi življenje v Ljubljani, odnos do okupatorja, 

revolucionarni teror ter razloge za izbiro protikomunističnega tabora in četniškega gibanja.  

• Branko Rebozov, pisatelj, pesnik in prevajalec iz Buenos Airesa, v spominih iskreno opisuje 

predvsem svoja doživetja iz vojnih let in iz začetnega povojnega obdobja, ko je bil star od 17 do 19 

let. Pri tem kritično razmišlja o revoluciji, partizanstvu in domobranstvu, kot jih je okusil kot prisilno 

mobilizirani partizan in kot domobranski prostovoljec. 

• Zdravko Kalan, pravnik, javni delavec, je bil slovenski javni delavec, ki je v svojih spominih realno 

in kritično predstavil svoje odvetniško delo v 30. letih prejšnjega stoletja, takratno stanje duha, 

razpad Jugoslavije aprila 1941 in razkol med Slovenci, nato pa tudi grozljiva doživetja v taborišču 
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Dachau, delo proti režimu tik po vojni in prvo obdobje novega življenja v Združenih državah 

Amerike. 

• Anton Komotar, pravnik in kulturni delavec, ki je živel v Argentini, Urugvaju, Švici in Nemčiji. 

Njegovi spomini predstavljajo začetke revolucije na Vrhniki, domobranstvo v Trstu in razgibano 

življenje v zdomstvu. Ureja jih prof. Helena Janežič in bodo izšli pred simpozijem. 

Znanstveni posvet Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu se bo tematsko dotikal vseh »treh 

Slovenij«. Želimo si, da bo tako pomagal pri promociji in poglabljanju sodelovanja med matično, zamejsko 

in izseljensko Slovenijo. Tudi referenti so namreč predvideni tako iz matice kot iz zamejstva. Na posvetu 

bodo predvidoma sodelovali: 

• Uvodni nagovori: predstavnik Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Sergij Pahor, 

predsednik Društva slovenskih izobražencev, in Marij Maver, direktor Založbe Mladika 

• Aleš Brecelj iz Devina, upokojeni profesor na slovenskih srednjih šolah v Italiji. Razpravljal bo o 

Alojziju Geržiniču. 

• Dr. Rozina Švent iz Ljubljane, zgodovinarka in bibliotekarka v pokoju. Razpravljal bo o Jožetu 

Mihevcu. 

• Dr. Renato Podbersič iz Nove Gorice, zgodovinar in sodelavec Študijskega centra za narodno spravo. 

Razpravljal bo o Pavlu Borštniku. 

• Dr. Andrej Fink, ki je donedavna živel v Argentini, pravnik za področje teorije o državi, ustavnega in 

mednarodnega prava ter mednarodnih odnosov, sodelavec Katoliškega inštituta v Ljubljani. 

Razpravljal bo o Branku Rebozovu. 

• Ivo Jevnikar, časnikar in publicist iz Trsta, urednik zbirke Zapisi iz zdomstva, revija Mladika. 

Razpravljal bo o Zdravku Kalanu. 

• Prof. Helena Janežič, zgodovina in bibliotekarka, zaposlena v Narodni univerzitetni knjižnici 

Ljubljana. Razpravljal bo o Antonu Komotarju. 

Znanstveni posvet je zamišljen kot enodnevni dogodek, z dopoldanskim in popoldanskim delom ter 

odmorom za kosilo. Najprej bo organiziran v Trstu, nato bo ponovljen v Ljubljani. Ob dogodku bomo izdali 

knjižico s povzetki referatov. Dogodek se bo snemal in bo objavljena na YouTube kanalu Študijskega centra 

za narodno spravo. Za delno financiranje oz. so-financiranje smo se prijavili novembra 2020 tudi na razpis 

Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. V kolikor bomo pri prijavi uspešni, bo del stroškov 

posveta financiran iz pridobljenih sredstev razširjenega programa. 
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• Posodobitev spletne strani Zakladnica spominov ter dodajanje nove vsebine (so-financiranje iz 

razširjenega programa) 

Nosilki: Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič 

 

Študijski center za narodno spravo je leta 2018 na podlagi pričevanj, posnetih v zamejstvu, po svetu 

in doma, vzpostavilo spletno stran z naslovom Zakladnica spominov - Treasury of Memories. 

(http://zakladnicaspominov-scnr.si/). Projekt je bil deloma sofinanciran tudi s strani Urada Vlade Republike 

Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. V letošnjem letu pa smo evidentirali potrebo po nadgradnji 

obstoječe spletne strani, tako vsebinsko kot tehnično. 

Spletna stran Zakladnica spominov je bila sprva zamišljena kot dokumentacijsko središče in zbirka 

pričevanj Slovencev (video, zvočnih in pisnih), ki so svoje osebne in družinske zgodbe na ta način zaupali 

širšemu krogu poslušalcev, gledalcev in bralcev. Spletna stran zbira spomine na čas druge svetovne vojne, 

begunstvo, pregnanstvo, ločitev od družin, pot v neznani svet in ustvarjanje novih temeljev za življenje. 

Zgodbe opisujejo predvsem obdobje druge svetovne vojne in prvih let po njej, mnogi pričevalci pa so 

spregovorili tudi o življenju v slovenskih skupnostih po svetu vse do današnjih dni. Intimna doživetja 

posameznikov se pri tem stapljajo s širšim kolektivnim spominom. Spomini odkrivajo vpogled v čustveno 

doživljanje pričevalcev, tako na trpke dni kot trenutke poguma in svobode. Pričevanja so namenjena 

ozaveščanju in poglabljanju zgodovinskega vedenja o turbulentnem času ob koncu druge svetovne vojne. Iz 

njih se lahko naučimo, kako so se uspeli zamejski in izseljenski Slovenci organizirati v novih skupnostih, 

kjer so živeli in ohranjali narodovo kulturo in jezik ter prispevali k državotvornosti matičnega naroda. Do 

sedaj je na spletni strani na ogled 43 pričevanj Slovencev in Slovenk iz zamejstva in izseljenstva, od tega 11 

pričevanj iz Severne Amerike, 7 pričevanj iz Južne Amerike in 25 pričevanj iz Evrope, vključno s pričevanji 

iz Slovenije. Pričevanja so nadgrajena z zgodovinskim orisom obdobja, v katerem so pričevalci živeli, 

opisom poti slovenskih beguncev po koncu druge svetovne vojne ter zapisom o pomenu zbiranja pričevanj 

za zgodovino, javnost in posameznika. Vsako objavljeno pričevanje je opremljeno s povzetkom osebne 

oziroma družinske zgodbe. Spletno stran smo v različnih medijih in na dogodkih predstavljali tudi širši 

javnosti. 

V nadgradnji projekta želimo omogočiti širši dostop do spletne strani in njenih vsebin, predvsem kar 

se tiče jezikovnih preprek, jo razširiti s prevodi v španski jezik, dodati nove vsebine in spletno stran tudi bolj 

popularizirati. Do sedaj so bile spletna stran in njene vsebine dostopne v slovenskem jeziku, skrbeli smo tudi 

za prevod v angleški jezik. Ker nagovarjamo tudi uporabnike drugih jezikovnih območij, želimo besedilo 

prevesti v španski jezik, ki je poleg slovenščine in angleščine najpogostejši pogovorni jezik naših 

http://zakladnicaspominov-scnr.si/
http://www.uszs.gov.si/
http://www.uszs.gov.si/
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potencialnih uporabnikov. Na tak način bomo vsebino približali mlajši generaciji, ki je dvojezična, in 

družinam mešanih zakonov. 

Med pripovedovalce zgodb želimo povabiti tudi predstavnike mlajše generacije, ki nam bodo 

predstavili svoja doživetja in življenje med slovenskimi skupnostmi danes in njihove vizije ter pogled na 

delovanje v prihodnosti. Preko krovnih organizacij Slovencev po svetu nameravamo nagovoriti predstavnike 

mlajše generacije tudi za sodelovanje pri zbiranju in pripravi pričevanj. Prosili jih bomo, da se obrnejo na 

svoje starejše sorodnike, prijatelje in znance, jih posnamejo in potem skupaj pripravimo posnetek za objavo. 

Spletno stran nameravamo nadgraditi tako vsebinsko kot tehnično. Ob obletnici osamosvojitve 

Slovenije se nam zdi primerno, da med pričevanje Slovencev iz zamejstva in po svetu vključimo tudi 

spomine na to prelomno obdobje. Pri vseh pričevanjih želimo ustvariti tudi zbirko digitaliziranega 

fotografskega in dokumentarnega gradiva. S tehnično posodobitvijo pa večjo preglednost in prijaznost do 

uporabnikov, s čimer bo stran zanimiva za večji krog uporabnikov. Zaradi zagotovitve trajne ohranitve 

vsebin moramo zagotoviti tudi prenos na varnejši strežnik. 

S popularizacijo spletne strani želimo razširiti krog uporabnikov. Po eni strani smo predvideli 

sodelovanje z organizacijami in društvi Slovencev po svetu, po drugi pa uporabo socialnih omrežij, ki so 

blizu predvsem mlajši populaciji. Dogovorili se bomo z različnimi društvi in uredništvi glasil, da bi na 

svojih spletnih straneh objavljali kratke odlomke in s tem usmerjali bralce na ogled spletne strani Zakladnica 

spominov. Prav tako bi se za objavo dogovorili na portalu https://slovenci.si/. 

Projekt nadgradnje spletne strani Zakladnica spominov se bo izvajal v času od marca do decembra 

2021. Opisani projekt s svojo vsebino uresničuje tri cilje javnega razpisa: utrjevanje in ohranjanje narodne, 

jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu; medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z 

Republiko Slovenijo; delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ter na področju znanosti in 

izobraževanja. Delovanje Študijskega centra za narodno spravo ni usmerjeno samo na območje Slovenije, 

ampak se povezujemo tudi s  Slovenci v zamejstvu in po svetu. Do sedaj smo uspešno sodelovali tako z 

zamejci in izseljenci v Evropi, kot s slovensko skupnostjo v Clevelandu (ZDA) in Argentini (Buenos Aires, 

Tucuman in Bariloche), kjer smo predstavili svoje delovanje in posneli več pričevanj. S predstavniki 

slovenskih skupnosti imamo redne stike in srečanja. Za delno financiranje oz. so-financiranje smo se 

prijavili novembra 2020 tudi na razpis Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. V kolikor 

bomo pri prijavi uspešni, bo del stroškov posveta financiran iz pridobljenih sredstev razširjenega programa. 

 

 

• Priprava celostnega koncepta stalne razstave v zaporniških celicah na Beethovnovi 3 

Nosilec: Delovna skupina za pripravo stalne razstave v zaporniških celicah na Beethovnovi 3 
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 V letu 2021 bo imenovana Delovna skupina za pripravo stalne razstavo v zaporniških celicah na 

Beethovnovi 3. Z Odlokom o razglasitvi zaporniških celic na Beethovnovi 3 v Ljubljani za kulturni 

spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 80/07, 16/08 – ZVKD-1 in 33/08 – popr.) je bil kot 

upravitelj celic imenovan SCNR. V letu 2019/2020 je bila končana prenova kletnih prostorov, ki sedaj nudi 

primerno okolje za postavitev redne razstave ter vodenih ogledov. Delovna skupina bo v sodelovanju s 

strokovnjaki iz Muzeja novejše zgodovine pripravila koncept postavitve razstave, najverjetneje na temo 

totalitarnih režimov na Slovenskem ter kršenja človekovih pravic. V sklopu celostnega koncepta se bo 

pripravila tudi manjša brošurica ali zgibanka z osnovnimi informacijami, ki jo bodo obiskovalci lahko 

odnesli s sabo. Načrtovana je tudi priprava 15-20 min. dokumentarnega filma, ki bi si ga obiskovalci 

ogledali preden bi si pogledali stalno razstavo. 

 

• Dokumentacijska dejavnost, interna strokovna knjižnica, organizacija dogodkov in promocija 

SCNR  

Nosilec: Enota za svetovanje 

Ob ugodni epidemiološki sliki se načrtuje nadaljevanje zbiranja oz. snemanja pričevanj (1-2 

mesečno) ter njihovo analizo, obdelavo in shrambo na SCNR. Pričevanja redno predstavljamo tudi na Radiu 

Ognjišče v radijski oddaji Moja zgodba (avtorici oddaj s SCNR sta Mirjam Dujo Jurjevčič in Marta Keršič), 

ki predstavlja zgodbe posameznikov, kakor tudi strokovne razprave s področja kršenja človekovih pravic, 

totalitarizmov na Slovenskem, razvoja demokracije in samostojnosti slovenske države. 

Predviden je začetek digitalizacije arhivskega gradiva, ki ga hrani SCNR, kakor tudi urejanje že 

obstoječih zbirk. Na SCNR se bo nadaljevalo delo z urejanjem in nadgrajevanjem interne strokovne 

knjižnice, za katero skrbi Neža Strajnar. Za knjižnico se redno naročujejo novosti s domačega in tujega 

knjižnega trga, ki sodijo v raziskovalno dejavnost SCNR. V letu 2021 se bo nadaljevala izmenjava 

publikacij s sorodnimi institucijami. 

Za letu 2021 bo SCNR organiziral v fizično obliki, v kolikor bo to mogoče, sicer pa organiziral na 

spletu ali posnel in objavil na spletu vsaj 5 predstavitev publikacij SCNR, ki so izšle v letu 2020. 

Predstavljene bosta vsaj 2 doktorski disertaciji, ki sta bili obranjeni v zadnjih letih s področja slovenske 

zgodovine 20. stoletja ter organizacija 1-2 okroglih miz oz. manjših posvetov. Načrtovanih je tudi več 

promocijskih dogodkov v zamejstvu in doma, s čimer bo SCNR naredil več na prodaji monografij. Kakor 

vsako leto, bo tudi v letu 2021 SCNR organiziral spominsko slovesnost ob Evropskem dnevu spomina na 

žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. 
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Ostalo: 

- Načrtovana je priprava in oddaja 6 znanstvenih prispevkov s področja raziskovanja posameznega 

raziskovalca. 

- Raziskovalci se nameravajo ob ugodni epidemiološki sliki udeležiti več domačih (Ljubljana, 

Maribor, Koper) in tujih znanstvenih konferenc (Romunija, Belgija, Hrvaška, itd.). 

- Strokovno sodelovanje z MP – Sektorjem za popravo krivic in Komisijo za izvajanje zakona o 

popravi krivic (2−3 redni letni sestanki) 

- Dejavnosti v okviru Platforme evropskega spomina in vesti ter Evropske mreže institucij, ki hranijo 

in se ukvarjajo s preučevanjem gradiva tajnih političnih policij (SCNR ima status opazovalca) 

6.2 Razširjen program dela 

6.2.1 Raziskovalni program: »Zgodovinsko-pravni vidiki kršitve človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin na Slovenskem ozemlju do sprejetja ustave 1990« − P6-

0380 (A). 

Vir financiranja: Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS), vrednost: 

2910 raziskovalnih ur A kategorije, 1,71 FTE letno oz. 102.053,70 EUR 

Vodja programa: dr. Tamara Griesser Pečar 

 

Raziskovalni program SCNR izvaja od leta 2016. Štiriletni program je bil v lanskem letu zaradi 

epidemije Covid-19 podaljšan do konca leta 2021, kar pomeni da program vstopa v svoje zadnje leto. Vodja 

programa je dr. Tamara Griesser Pečar, člani pa: dr. Renato Podbersič, dr. Jelka Piškurić, dr. Mateja Čoh 

Kladnik, dr. Damjan Hančič, dr. Matevž Tomšič, dr. Matic Batič, dr. Tomaž Ivešić, Mirjam Dujo Jurjevčič 

in Neža Strajnar. 

 

Opis programa: 

Raziskovalna skupina je od 2009 do 2016 izvajala program Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 

1941–1990. Izkazalo se je, da je treba za razumevanje komunističnega sistema preučiti značilnosti vseh 

totalitarnih sistemov in pojavov na ozemlju,  kjer so živeli Slovenci v 20. stoletju, tudi v zamejstvu. Globalni 

cilj razširitve vsebine raziskovalnega programa je raziskati, ali sta narava in obseg kršitev človekovih pravic 

in temeljnih svoboščin v vseh treh totalitarnih sistemih podobna in primerljiva. Osvetliti je treba, kako so 

totalitarni sistemi prišli na oblast, kaj so bili vzroki za to in kakšne povezave so bile med njimi. Orodje 
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zgodovinopisja in prava je primerjava. To ne pomeni enačenja: vse avtoritarne in totalitarne sisteme ter 

pojave je treba obravnavati po enakih kriterijih  

  

Pomembno zgodovinsko in pravno vprašanje je, ali so Slovenijo v času storitev kaznivih dejanj zavezovala 

pogodbena ali običajna pravila mednarodnega prava o prepovedi hudodelstev zoper človečnost. Zato je treba 

pravno podlago kronološko razdeliti na veljavno pravno podlago v času storitev kaznivih dejanj in pravno 

podlago, ki je bila sprejeta kasneje ter običajno mednarodno pravo. Hudodelstva, ki so se zgodila po koncu 

2. svetovne vojne na slovenskem ozemlju, namreč tudi z normativnega vidika ni mogoče ločiti od 

predvojnega in medvojnega normativnega okvira. 

  

Slovenija je doživela vse tri totalitarne režime, fašizem, nacionalsocializem in komunizem. Sistematične 

kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin pa so se začele že v času habsburške monarhije na 

slovenskem Koroškem in Štajerskem  ter se nadaljevale med prvo svetovno vojno, in med obema vojnama. 

S fašizmom se je najprej soočil zahodni del ozemlja današnje Slovenije, ki je z Rapalsko pogodbo (1920) 

pripadel Kraljevini Italiji.  Leta 1941 so Dravsko banovino okupirali Nemci, Madžari in Italijani, ki so imeli 

isti cilj: etnično uničiti slovenski narod. Nastopali pa so različno. Opredeliti je treba različne oblike nasilje, 

ki so jih izvajali, vojaške spopade ter upravo.  Vojna je prizadela tudi Jude in Rome, posebej nasilje nad 

slednjimi je neraziskano.  Vzporedno z bojem proti okupatorjem je potekala revolucija pod vodstvom 

Komunistične partije. Revolucionarna stran je izvajala različne oblike nasilja nad civilnim prebivalstvom, 

npr. mučenja in usmrtitve, izgone družin, požige vasi in posameznih domačij.  

  

Po koncu vojne je prišel s Komunistično partijo na oblast tretji (komunistični) totalitarni režim. Posegel je 

na vsa področja družbenega življenja in se pri tem opiral na tajno politično policijo. Najhujše oblike kršenja 

človekovih pravic so se zgodile v prvem desetletju po koncu vojne. Partija je skušala odstraniti vse dejanske 

ali domnevne nasprotnike. V drugem obdobju, ki je trajalo do sprejetja ustave decembra 1991, se je 

spremenil način represije. Kršitve človekovih pravic so bile na dnevnem redu, bile pa so manj vidne in 

subtilnejše in v tujini manj opazne. 

 

Aktivnosti v letu 2021: 

- Prijava na podaljšanje raziskovalnega programa. 

- Organizacija mednarodne znanstvene konference ob 80-letnici začetka druge svetovne vojne na 

Slovenskem. 
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- Znanstvena monografija s prispevki več avtorjev ob 80-letnici druge svetovne vojne (ur. dr. Renato 

Podbersič). Poglavje v monografiji bodo od sodelavcev SCNR imeli: dr. Damjan Hančič, dr. Renato 

Podbersič, dr. Tamara Griesser Pečar, dr. Jelka Piškurić, dr. Matic Batič. V sklopu raziskovalnega 

programa, bodo avtorji vnašali korekture, urednik pa bo opravil uredniško delo. 

- Znanstvena monografija o usodi Jožefa Koširja in njegove družine Pripravlja dr. Mateja Čoh 

Kladnik. V sklopu raziskovalnega programa, bo avtorica pripravila monografijo za tisk ter vnašala 

korekture. 

- Vsak raziskovalec programske skupine bo pripravil in v recenzentski postopek oddal vsaj en 

znanstveni prispevek iz svojega področja raziskovanja v skladu z raziskovalno usmeritvijo 

raziskovalnega programa. 

- Strokovno-tehnični člani programske skupine bodo ob nudenju podpore raziskovalcem napisali vsaj 

eno objavo. 

 

6.2.2 Bilateralni projekt znanstvene mobilnosti s Institutom za Savremenu istoriju v 

Beogradu 

Slovenija in Srbija v Jugoslaviji 1945−1991: vsakdanjik med represijo in opozicijo 

Vodja: dr. Renato Podbersič 

Vrednost: cca. 3,000 EUR, ARRS 

 

Projekt znanstvene mobilnosti raziskovalcev v letu 2020 ni potekal zaradi epidemije Covid−19, zato 

je projekt bil s sklepom Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo 

in Republiko Srbijo novembra 2020 podaljšan. 

Opis: Projekt temelji na preučevanju različnih tematik slovensko-srbskih odnosov v obdobju obstoja 

jugoslovanske države po drugi svetovni vojni in do njenega razpada 1991. Namen projekta je analizirati 

kompleksnost in večplastnost slovensko-srbskih odnosov, s posebnim poudarkom na represiji 

jugoslovanskih tajnih in varnostnih služb, vprašanje odnosa države do verskih skupnosti, vprašanje 

obrambne politike Jugoslovanske ljudske armade na področju Slovenije ter odnosov slovenske in srbske 

opozicije do socialistične družbene ureditve v nekdanji skupni državi. Projekt je zamišljen kot osnova za 

začetek sodelovanja in nadaljnje raziskovanje sodelavcev iz dveh pomembnih zgodovinskih institucij v 

Sloveniji in Srbiji. Gre tudi za prvi skupni projekt obeh inštitucij. 
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6.2.3 »30 let samostojnosti Slovenije« 

 Sodelujejo: dr. Renato Podbersič, dr. Jelka Piškurić, dr. Matic Batič 

Vrednost: 7.630,00 EUR (UKOM). 

 

 Od 23. decembra 2020 poteka na Uradu Vlade RS za komuniciranje projekt »30. let samostojnosti 

Slovenije«, v katerem se kronološko objavljajo krajši prispevki na temo dogodkov izpred 30. let (na današnji 

dan). SCNR na projektu sodeluje kot partner s pisanjem avtorskih člankov. 

 

6.2.4 Ostalo 

 

- Znanstvena monografija, Misliti narod v dolgih šestdesetih: Slovenski intelektualci o 

slovenskem narodu, njegovi preteklosti in prihodnosti 

Vir financiranja: ARRS in Inštitut Nove revije 

Vodja: urednik, dr. Tomaž Ivešić 

Znanstvena monografija bo izšla pri Inštitutu Nove revije marca 2021 in je rezultat projekta na 

katerem je dr. Ivešić delal pred zaposlitvijo na SCNR. Monografija je sestavljena iz štirih delov: 

spremna študija, pričevanja, dokumenti, razprave. V spremni študiji se je avtor fokusiral na 

šestdeseta leta, kot začetek slovenskega narodnega preporoda pod socializmom. Poudarek je dan na 

obdobje po znameniti Ćosić-Pirjevec debati, ko se slovenski intelektualci uprejo ideji nacionalnega 

jugoslovanstva. Po opustitvi ideja talilnega lonca, so se slovenski intelektualci lahko obrnili k 

razmisleki kdo Slovenci so in kaj želijo biti. Po eni strani je šlo za željo bo okrepitvi objektivnih 

kriterij naroda (večja veljava slovenske kulture in enakopraven položaj slovenskega jezika znotraj 

federacije), po drugi pa za prihodnost slovenskega naroda, ki so ga v zamejstvu in emigraciji že 

videli v samostojni in neodvisno Sloveniji. Posebnost študije je transnacionalna primerjava 

slovenskega primer s slovaškim primerom v prvi polovici šestdesetih, ki dopušča možnost umestitve 

slovenskega primera v širši evropski okvir ter paleta idej slovenskih intelektualcev o konceptu 

naroda (kaj narod je in kako ga razumeti?), pri čemer so zajete misli slovenskih intelektualcev vseh 

političnih nazorov od marksistov, socialistov, liberalcev do konservativcev. Te debate so v začetku 

sedemdesetih izkristalizirale konceptno razliko med narodom in nacijo, kar so intelektualci združeni 

okoli Nove revije uporabili sredi osemdesetih pri pripravi slovenskega nacionalnega programa. 

Sklop virov je razdeljen na tri dele. Prvega odlikujejo spomini/pričevanja dr. Ernesta Petriča o 

debatah na temo naroda od njegovega dela na Inštitutu za narodnostna vprašanja pa do njegovega 
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udejstvovanja v Kavčičevi vladi. Sklop dokumentov prinaša tri dokumente: Pismo Lojzeta Udeta 

uredniku Naših razgledov glede Ćosić-Pirjevec debate, izredno zanimivo in dolgo razpravo Rudolfa 

Mencina o tem kaj je narod, ki je bila za polovico skrajšana objavljena v Sodobnosti leta 1964 ter 

poslanico Slovenskemu narodu za novo leto 1962 Franca Jeze iz zasebnega arhiva Alenke Puhar. 

Zadnji, največji del virov predstavljajo članki/razprave slovenskih intelektualcev v dolgih šestdesetih 

na temo kaj je narod oz. o objektivnih kriterijih naroda in njihovi krepitvi. Pri tem so zajeti slovenski 

intelektualci in matice, zamejstva ter emigracije. Sama besedila so širši javnosti manj znana, zbrana 

na enem mestu pa kažejo na zrelost in aktualnost slovenske misli o narodu v šestdesetih ter so 

svojevrstna priča slovenskega kulturnega preporoda. 
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7. FINANČNI NAČRT 
 
Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2021 (v EUR)

Ministrstvo za 

pravosodje in 

javno upravo

ARRS Skupaj

C 1 2 5=1+2+3+4 9 10 11=5+8+9+10 12=11/B*100

1. Izdatki za plače s prispevki in davki  ter KAD 357.062,18 322.000,00 77.622,04 399.622,04 0,00 7.630,00 407.252,04 114,06

1.1. Bruto plače delodajalca  (4000, 4003, 4004) 303.817,51 273.934,30 66.845,17 340.779,47 6.571,92 347.351,39 114,33

1.2. Prispevki delodajalca (4010-4013) 49.740,84 44.103,46 10.776,87 54.880,33 1.058,08 55.938,41 112,46

1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015) 3.503,83 3.962,24 3.962,24 3.962,24 113,08

1.4. Davek na izplačane plače 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2. Drugi osebni prejemki 25.224,62 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 118,93

2.1. prehrana  (400202) 8.427,43 7.789,00 7.789,00 7.789,00 92,42

2.2. prevoz  (400203) 7.267,42 12.695,00 12.695,00 12.695,00 174,68

2.3. regres za letni dopust  (400100) 9.529,77 9.516,00 9.516,00 9.516,00 99,86

2.4. odpravnine  (400901) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2.5. tehnološki viški  (400999) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2.6. jubilejne nagrade  (400900) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2.7. solidarnostne pomoči  (400902) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

3. Izdatki za blago in storitve 68.334,36 44.400,00 13.500,00 57.900,00 0,00 2.700,00 60.600,00 88,68

3.1. pisarniški material  (4020, 4021) 44.770,42 28.900,00 2.000,00 30.900,00 2.000,00 32.900,00 73,49

3.2. energija in komunalne storitve  (4022) 6.749,47 5.000,00 1.500,00 6.500,00 6.500,00 96,30

3.3. prevozni stroški in storitve  (4023) 2.033,34 500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 122,95

3.4. izdatki za službena potovanje  (4024) 677,93 500,00 5.000,00 5.500,00 700,00 6.200,00 914,55

3.5. tekoče vzdrževanje  (4025) 14.103,20 9.500,00 3.000,00 12.500,00 12.500,00 88,63

3.6. poslovne najemnine in zakupnine  (4026) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4. Drugi operativni odhodki (brez davka na 

izplačane plače) (k:4029)
930,06 600,00 5.522,81 6.122,81 0,00 1.300,00 7.422,81 798,10

4.1. delo preko študentskega servisa (402903) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4.2. podjemno delo in avtorski honorarji sejnine 

(402901, 402902)
387,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 335,71

4.3. drugi operativni odhodki  (ostalo na k:4029) 542,82 600,00 5.522,81 6.122,81 6.122,81 1127,96

5. Investicijski odhodki  (k:42) 8.916,12 3.000,00 5.408,85 8.408,85 0,00 0,00 8.408,85 94,31

5.1. nakup opreme 8.916,12 3.000,00 5.408,85 8.408,85 8.408,85 94,31

5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.) 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SKUPAJ VSI ODHODKI 460.467,34 400.000,00 102.053,70 502.053,70 0,00 11.630,00 513.683,70 111,56

SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH  FINANCIRANJA 490.638,04 400.000,00 102.053,70 502.053,70 0,00 11.630,00 513.683,70 104,70

I.  PRORAČUNSKI VIRI 485.709,46 400.000,00 102.053,70 502.053,70 0,00 0,00 502.053,70 103,37

1. MPJU 384.227,68 400.000,00 400.000,00 400.000,00 104,10

2. ARRS 101.481,78 102.053,70 102.053,70 102.053,70 100,56

II. NEPRORAČUNSKI VIRI 4.928,58 0,00 0,00 0,00 0,00 11.630,00 11.630,00 235,97

1. Prodaja knjig 4.928,58 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 81,16

2. Donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

0,00 0,00 #DIV/0!

4. Drugi viri UKOM 0,00 0,00 0,00 7.630,00 7.630,00 #DIV/0!

RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI) 30.170,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preglednico izpolnil/a: Aleš Klemen Odgovorna oseba: dr. Tomaž Ivešić 

Stroški/dejavnost

Dejavnost javne službe za leto 2021

Realizacija 

2020

Žig in podpis odgovorne osebe:

Projektne

naloge, ki niso

tržna

 dejavnost

2021

Tržna 

dejavnost 

2021

SKUPAJ

 2021 Indeks 
'
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Komentar finančnega načrta: 

 

Finančni načrt je pripravljen na podlagi program dela za leto 2021, Izhodišča za pripravo finančnega načrta 

za leto 2021 (dopis MP št. 450-59/2017/61), kadrovskega načrta za 2021 in Uredbe 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, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20). 

 

Zaradi sodelovanja SCNR-ja pri projektu Urada Vlade RS za komuniciranje, so se v primerjavi s prejšnjim 

letom povečala sredstva iz tržne dejavnosti. V načrtu je navedena maksimalna vrednost, ki pa je odvisna od 

realizacije projekta. Zaradi epidemije pričakujemo v letu 2021 tudi manjše vrednosti pri izdatkih za blago in 

storitve. Odprto vprašanje ostaja plačilo stroškov za Zaporniške celice na Beethovnovi, saj nam Ministrstvo 

za javno upravo v letu 2020 ni izstavilo letnega računa, ki ga sedaj pričakujemo v letu 2021. Ocenjena 

vrednost računa je 15.000,00 EUR. Mesečno plačevanje stroškov za celice tudi v začetku leta 2021 še ni bilo 

vzpostavljeno. 
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8. KADROVSKI NAČRT 
 

 

Vir financiranja Število zaposlenih 1. januarja 

posameznega leta 

Dovoljeno ali ocenjeno število 

zaposlenih 1. januarja naslednje leto 

1. Državni proračun 9 10 

2. Proračun občin Število zaposlenih vpiše PUP. Število zaposlenih določi PUP. 

3. ZZZS in ZPIZ Število zaposlenih vpiše PUP. Število zaposlenih določi PUP.  

4. Druga javna sredstva za 

opravljanje javne službe (npr. 

takse, pristojbine, koncesnine, 

RTV-prispevek) 

  

5. Sredstva od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

Število zaposlenih vpiše PUP. Število zaposlenih določi PUP.  

6. Nejavna sredstva za 

opravljanje javne službe   

Število zaposlenih vpiše PUP. PUP oceni število zaposlenih. 

7. Sredstva prejetih donacij Število zaposlenih vpiše PUP. Število zaposlenih določi PUP.  

8. Sredstva Evropske unije ali 

drugih mednarodnih virov 

skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega 

proračuna 

Število zaposlenih vpiše PUP. PUP oceni število zaposlenih. 

9. Sredstva proračuna države 

za zaposlene iz prvega, 

drugega in tretjega odstavka 

25. člena Zakona o zdravniški 

službi (Uradni list RS, št. 72/06 -

– uradno prečiščeno besedilo,  

15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – 

ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – 

ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-

K, 49/18 in 66/19); sredstva 

raziskovalnih projektov in 

programov ter sredstva za 

projekte in programe, 

namenjene za 

internacionalizacijo in kakovost 

v izobraževanju in znanosti 

1 4 

10. Sredstva iz sistema javnih 

del 

Število zaposlenih vpiše PUP. Število zaposlenih določi PUP. 

Skupno število vseh zaposlenih 

(od 1. do 10. točke) 

10 14 

Skupno število zaposlenih pod 

1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. in 10. točko 

10 14 

Skupno število zaposlenih pod 

6. in 8. točko  

0 0 

 

PUP – posredni uporabnik proračuna 

 

Obrazložitev: 
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Z raziskovalnim programom ARRS (P6-0380), ki ga izvaja SCNR, smo v ekvivalentu letnega obsega dobili 

2910 raziskovalnih ur cenovne kategorije A, ki jih je treba razdeliti med vse člane programske skupine. 

Denar je namenjen za plače članov programske skupine, prispevke delodajalca, materialne stroške in storitve 

ter amortizacijo. 

O ekvivalentu letnega obsega raziskovalnih ur izhaja iz Uredbe 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, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20) 

 

- Ekvivalent polne zaposlitve (1 FTE) pomeni izvajanje raziskovalne dejavnosti ene osebe za polni 

delovni čas za eno leto, kar pomeni 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela. 

- SCNR bo imel v letu 2021 na razpolago 1,71 FTE oz. 2910 raziskovalnih ur. 

 

V skladu z 39. členom Statuta JZ SCNR, se sredstva za razširjen program »namenjajo za razvoj in širitev 

dejavnosti zavoda«. Za leto 2021 načrtujemo 13 zaposlitev, od katerih bodo tri zaposlitve v celoti 

financirane iz sredstev programa, in sicer ena nova zaposlitev za polni delovni čas načrtovana v letu 2021 ter 

dve petinski zaposlitvi. Pet raziskovalcev, ki so zaposleni za polni delovni čas bo delno financirano iz 

sredstev ARRS, glede na število ur, ki jim bo dodeljeno. Za delovni mesti višji raziskovalec in samostojni 

raziskovalec sta bila javna razpisa objavljena decembra 2020. Za delovno mesto znanstvenega sodelavca ali 

višjega raziskovalca bo razpis predvidoma objavljen v februarju 2021. Tekom leta 2021 bo pripravljen še en 

razpis, za sodelavca, ki bo zaposlen za določen čas (predvidoma za nekaj mesecev), glede na preostanek 

raziskovalnih ur raziskovalnega programa iz prejšnjih let. Določen delež sredstev, se je namreč prenašal iz 

leta v leto. 

 

Predvidena3 kadrovska struktura razdelitve 1,71 FTE raziskovalnega programa P6-0380 ter razmerje 

plač v JZ SCNR za leto 2021 

 

Zapored. 

Št. 

Naziv delovnega mesta Obseg dela v FTE 

za program v letu 

2021 

Plača MP v % Plača ARRS v % 

1 Znanstveni sodelavec ali višji 

raziskovalec 

1 0 100 

2 Znanstveni sodelavec 0,05 95 5 

3 Znanstveni sodelavec 0,05 95 5 

4 Znanstveni sodelavec 0,05 95 5 

5 Znanstveni sodelavec 0,05 95 5 

6 Višji raziskovalec 0,2 0 20 

7 Višji raziskovalec 0,2 0 20 

8 Samostojni raziskovalec 0,05 95 5 

9 Strok. sod. v humanistiki 0,025 97,4 2,5 

10 Strok. sod. v humanistiki 0,025 97,5 2,5 

11 Samo. strok. sod. v 

humanistiki - specialist 

0 100 0 

12 Poslovni sekretar 0 100 0 

13 Direktor 0 100 0 

14 Višji raziskovalec  0 100 

 
3 Glede na potrebe izvedbe raziskovalnega programa, se število dodeljenih raziskovalnih ur lahko spremeni kadarkoli v 
letu. 
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Komentar: 

Dva višja raziskovalca sta zaposlena za skrajšan delovni čas, in sicer oba po 20 %. Ker se program P6-0380 

izteče konec leta 2021 in ker se v letih izvajanja ni porabilo vseh sredstev, se načrtuje še ena dodatna polna 

zaposlitev za določen čas (v tabeli pod zaporedno št. 14.), predvidoma za obdobje 10. mesecev. 
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9. DRUGA POMEMBNA PODROČJA POSLOVANJA 
 

9.1 Investicije in amortizacija 

 

Tip investicije Število Predvidena 

vrednost 

Predvidena 

vrednost 

(SKUPAJ) 

Vir financiranja Opombe 

Stac. računalnik 

 (tajništvo) 

1 700,00 EUR 700,00 EUR Lastna sredstva Računalnik je star 

več kot 5. let in 

potreben zamenjave 

Stac. računalnik 3 700,00 EUR 2.100,000 EUR ARRS Zamenjava 

zastarelega in nakup 

novega za novega 

sodelavca 

Prenosnik 3 700,00 EUR 2.100,00 EUR ARRS  

Kopirni stroj 1 2.400,00 

EUR 

2.400,00 EUR Ministrstvo za 

pravosodje 

Od dveh kopirnih 

strojev je eden že 

precej star. Ob 

zadnjem servisu je 

bilo rečeno, da delov 

zanj ni več in da ga 

ob naslednji okvari 

ne bo več možno 

popraviti. 

Dvojni knjižni 

regali v 

skladišču knjig 

+ prevoz 

3 760,00 EUR 2.280,00 EUR Lastna sredstva V skladišču, kjer 

hranimo lastne 

monografije je 

nastala večja 

prostorska stiska. 

Ognjevarna 

omara 

2 700,00 EUR 1.400,00 EUR Lastna sredstva Prostorska stiska v 

tajništvu, potreba po 

pravilni hrambi 

dokumentacije/arhiva 

Zamenjava 

stekel na 

balkonskih 

ograjah 

41 39,02 EUR 1.600,00 EUR Lastna sredstva Steklene plošče, ki 

sestavljajo balkonsko 

ograjo so popokale, 

na več mestih pa celo 

odpadle, k sreči, na 

notranjo stran. Zaradi 

ogrožanja peščev pod 

balkonom/balkoni je 

potrebno balkonske 

ograje sanirati 

prioritetno. 

Brušenje in 

barvanje 

5 100,00 EUR 500,00 EUR Lastna sredstva Enako kot zgoraj. 






