
      

Študijski center za narodno spravo 
   

 

 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

 

JAVNEGA ZAVODA ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO 

 

ZA LETO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, december 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Študijski center za narodno spravo 
   

 

 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 2 

1. POSLOVNI DEL 

1. Zakonske in druge pravne podlage  

Na podlagi prve točke 16. člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in 

občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih 

neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna posredni uporabnik proračuna Javni zavod 

Študijski center za narodno spravo, Tivolska 42, izjavlja, da je pri svojem poslovanju v letu 

2014 deloval na podlagi naslednjih pravnih podlag:  

 

Zakoni  

Zakon o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 127/06)  

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 96/02, 112/07)  

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 128/06)  

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 79/99, 14/07)  

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99, 114/06)  

Zakon o javnih uslužbencih- ZJU- UPB3 (Uradni list RS, št. 56/02) 

 

Pravilniki  

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

spravo (z dne 1.8.2008) 

Pravilnik o raziskovalni dejavnosti Študijskega centra za narodno spravo (z dne 2.7.2008) 

Pravilnik o delovni uspešnosti (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o finančnem poslovanju (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o popisu sredstev in njihovih virov (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o varstvu pri delu (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o varstvu pred požarom (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o računovodstvu na Študijskem centru za narodno spravo (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o delovnem času (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o tajnosti podatkov in njihovem varovanju (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o izobraževanju (z dne 4.10.2011) 

Pravilnik o pripravi in posredovanju letnega finančnega načrta SCNR (z dne 4.10.2011) 

Pravilnik o materialnem varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva na SCNR (z dne 

3.12.2012) 

 

Ostalo  

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Študijski center za narodno spravo (Uradni list RS, 42/08) 

Statut javnega zavoda Študijski center za narodno spravo 

Navodilo o postopku izdaje naročilnice (z dne 15.4.2009) 
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2. Dolgoročni cilji javnega zavoda Študijski center za narodno spravo 

• Raziskovalna dejavnost: raziskovanje različnih oblik nasilja ter kršenja temeljnih 

človekovih pravic in svoboščin, ki so jih povzročili totalitarni sistemi v Sloveniji v 20. 

stoletju; 

• Zbiranje pričevanj: zbiranje pričevanj političnih zapornikov, izgnancev, disidentov, 

drugih žrtev totalitarnih režimov in njihovih svojcev ter ustvarjanje video, zvočnih in 

računalniških zapisov z raziskovalnega področja; 

• Izdajanje publikacij: zbiranje in objavljanje dokumentov in pričevanj o izvajanju nasilja 

ter kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so jih v Sloveniji nad Slovenci in 

pripadniki drugih etničnih skupnosti zagrešili totalitarni sistemi v 20. stoletju; 

• Baze podatkov: ustvarjanje baz podatkov za raziskovalne namene in za širšo javnost; 

• Organiziranje konferenc, posvetovanj in predavanj o nasilju totalitarnih sistemov ter 

kršenju človekovih pravic v 20. stoletju; 

• Navezava stikov s Slovenci v zamejstvu in po svetu; 

• Sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami (sodelovanje pri obveznih izbirnih 

vsebinah, pouku zgodovine in državljanske vzgoje…) ter seznanjanje osnovnošolskih 

in srednješolskih generacij z izsledki raziskav o kršenju temeljnih človekovih pravic in 

svoboščin na Slovenskem v 20. stoletju; 

• Organiziranje in vodenje strokovnih ekskurzij, ogledov prikritih in zamolčanih grobišč, 

koncentracijskih, delovnih in begunskih taborišč; 

• Projektne naloge: projekti, ki se bodo na novo odpirali ob že obstoječih raziskavah in 

bodo javnosti predstavljeni v krajši obliki; 

• Ustvarjanje pogojev za popravo krivic in za narodno spravo na podlagi proučevanja 

kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin; 

• Mednarodno sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami v tujini; 

• Sodelovanje s sorodnimi institucijami v Sloveniji.  

 

 

2. LETNI CILJI ZAVODA ZASTAVLJENI V LETNEM PROGRAMU DELA 2015 IN OCENA USPEHA 

PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 

Na Študijskem centru za narodno spravo je bilo v letu 2015 zaposlenih 10 sodelavcev in ena 

sodelavka s skrajšanim delovnim časom za določen čas, vezan na izvajanje programa ARRS. 

Večino leta so manjkale 3 sodelavke zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža in 

porodniškega dopusta. Eno sodelavko smo nadomeščali za skrajšani delovni čas 4 ure 

dnevno. 
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RAZVOJNO RAZISKOVALNA ENOTA 

 

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 Razvojno raziskovalna enota (RRE) 

Zavoda. Kot izhaja iz 4. člena Pravilnika o raziskovalni dejavnosti, ki ga je sprejel Svet Zavoda 

na seji 2. julija 2008, so bili namen in cilji ustanovitve RRE naslednji:  

− proučevanje kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so jih povzročili 

totalitarni režimi na Slovenskem v 20. stoletju, ustvarjanje novega znanja in spoznanj 

ter prenos znanja v javno korist; 

− ustvarjanje možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije; 

− združevanje raziskovalcev in strokovnjakov s področja raziskovanja, ki s svojim 

raziskovalnim delom bistveno prispevajo k možnosti za skladen civilizacijski in 

kulturni razvoj Slovenije in narodni spravi; 

− omogočanje pogojev za delo raziskovalcem in strokovnjakom, zaposlenim v Zavodu 

in zunanjim strokovnim in znanstvenim sodelavcem s pomočjo najsodobnejše 

informacijske in raziskovalne tehnologije; 

− posredovanje znanja in izsledkov raziskovalcev zainteresirani javnosti;  

− razvijanje človeških virov ter razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti, s povečanjem 

vloge znanosti pri vzgoji kadrov. 

 

Raziskovalno področje RRE je predvsem področje kršenja temeljnih človekovih pravic in 

svoboščin, ki so jih povzročili totalitarni režimi na Slovenskem v 20. stoletju. V tem okviru 

izvaja RRE predvsem naslednje naloge:  

− organizira in opravlja znanstveno raziskovalno dejavnost; 

− pridobiva in organizira raziskovalne projekte na nacionalni in mednarodni ravni; 

− opravlja strokovne, svetovalne in druge storitve; 

− sodeluje z domačimi in tujimi organizacijami, inštituti in drugimi zavodi na 

raziskovalnem področju; 

− sodeluje pri vzgoji raziskovalnih kadrov; 

− s posredovanjem novih spoznanj in znanstvenih izsledkov skrbi za razvoj znanstvene 

discipline; 

− pospešuje vključevanje študentov v raziskovalno delo in sodeluje pri podiplomskem 

študiju študentov; 

− skrbi za prenašanje znanstveno-raziskovalnih izsledkov v prakso; 

− skrbi za objavljanje raziskovalnih spoznanj; 

− organizira znanstvena in strokovna posvetovanja s področja svoje dejavnosti. 
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ENOTA ZA SVETOVANJE 

 

Naloge in delovna področja Enote za svetovanje so oblikovane na podlagi Sklepa vlade o 

ustanovitvi Študijskega centra, Statuta javnega zavoda, na podlagi Pravilnika o notranji 

organizaciji in sistemizaciji ter na podlagi plana dela SCNR za leto 2015.  

 

Kratkoročno je bil program Enote za svetovanje v letu 2015 usmerjen na naslednja področja: 

• zbiranje in dokumentiranje pričevanj, ki so posneta na terenu ali na sedežu 

Študijskega centra ter urejanje pričevanj, ki prispejo po pošti, 

• spremljanje javnih pozivov in projektov na različnih domačih in mednarodnih 

razpisih,  

• organizacija in izvedba evropskega dneva spomina na žrtve totalitarnih in 

avtoritarnih režimov, 

• priprava okroglih miz in prireditev na temo slovenske zgodovine in obravnave treh 

totalitarizmov – fašizma, nacizma in komunizma v času pred, med in po drugi 

svetovni vojni, 

• predstavitev izdanih publikacij na tiskovnih konferencah in srečanjih za strokovno in 

širšo javnost, 

• dopolnjevanje predstavitvenega gradiva za prodajo publikacij SCNR, 

• sodelovanje z osnovnimi in s srednjimi šolami s ponudbo vzgojno-izobraževalnih 

vsebin in nudenje informacij diplomskim in podiplomskim študentom iz Slovenije in 

tujine, 

• pridobivanje arhivskega in drugega gradiva različnih institucij in posameznikov, ki je 

namenjeno za znanstveno-raziskovalno dejavnost, 

• urejanje pridobljenega arhivskega gradiva, 

• sodelovanje v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče, 

• vodenje in posodabljanje knjižnega gradiva interne knjižnice s strokovno literaturo 

in periodiko, 

• priprava promocijskega materiala SCNR. 
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3. IZVEDENE NALOGE IN CILJI V LETU 2015  

 

RAZISKOVALNI PROGRAM NASILJE KOMUNISTIČNEGA TOTALITARIZMA V SLOVENIJI 1941–

1990 

 

V letu 2015 smo nadaljevali delo v okviru raziskovalnega programa Nasilje komunističnega 

totalitarizma v Sloveniji 1941–1990. Raziskovalni program sofinancira Javna agencija 

Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS) od 1. januarja 2009. Po uspešni prijavi 

na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne 

dejavnosti v obliki raziskovalnih programov  v letu 2012 je bilo financiranje raziskovalnega 

programa podaljšano do 31. decembra 2016, in sicer v obsegu 3000 raziskovalnih ur letno. 

Vodja programske skupine je dr. Tamara Griesser Pečar, člani pa dr. Andreja Valič Zver, dr. 

Mateja Čoh Kladnik, dr. Damjan Hančič, mag. Renato Podbersič, Neža Strajnar, Boštjan 

Kolarič in Jelka Piškurić.  

Programska skupina nadaljuje z raziskovanjem komunističnega totalitarnega sistema, kot je 

bilo zastavljeno leta 2008. Tudi v letu 2015 smo usmerili raziskovanje v številne kršitve 

temeljnih človekovih pravic in svoboščin v Sloveniji med in po drugi svetovni vojni, vse do 

leta 1990. Nadaljevali smo z raziskovanjem revolucionarnega nasilja v času druge svetovne 

vojne na Primorskem, Gorenjskem, Notranjskem in v Ljubljani, množičnih političnih in 

montiranih procesov po koncu vojne (sodišče narodne časti, vojaško sodstvo), nasilja nad 

kmeti, preganjanja Katoliške cerkve in nekatoliških verskih skupnosti. 

 

REVOLUCIONARNO NASILJE V SLOVENIJI 1941–1945 

 

V letu 2015 smo nadaljevali delo na obsežnem raziskovalnem projektu z naslovom 

Revolucionarno nasilje v Sloveniji 1941–1945. Cilj raziskovanja je celovito prikazati 

revolucionarno nasilje med drugo svetovno vojno po posameznih slovenskih pokrajinah, 

torej na Štajerskem in v Prekmurju, na Koroškem, Gorenjskem, Dolenjskem z Belo krajino, 

Notranjskem in Primorskem. Študijski center bo o tej problematiki pripravlja več monografij, 

v katerih bodo, poleg uvodnih študij, objavljeni tudi dokumenti in pričevanja o tej 

raziskovalni temi; izhajale bodo v knjižni zbirki z naslovom Revolucionarno nasilje. 

Raziskovanje revolucionarnega nasilja v Sloveniji poteka predvsem na podlagi arhivskega 

gradiva in pričevanj. Do sedaj so v knjižni zbirki Revolucionarno nasilje izšle naslednje 

znanstvene monografije:  

− Damjan Hančič, Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, 1941–1945 (2011);  
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− Renato Podbersič, Revolucionarno nasilje na Primorskem, 1941–1945 (2011, ponatis 

2012); 

− Damjan Hančič, Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem, 

1941–1945 (2013); 

− Milko Mikola, Revolucionarno nasilje na Štajerskem, 1941–1945 (2014); 

− Damjan Hančič, Revolucionarno nasilje v Ljubljani, 1941–1945 (2015). 

Dr. Damjan Hančič je v letu 2015 raziskoval revolucionarno nasilje v Ljubljani, mag. Renato 

Podbersič je nadaljeval z raziskovanjem revolucionarnega nasilja na Primorskem (Idrijsko, 

Tolminsko), Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič sta raziskovali revolucionarno nasilje na 

Notranjskem.  

 

DR. DAMJAN HANČIČ, REVOLUCIONARNO NASILJE V LJUBLJANI 1941 – 1945  

znanstvena monografija 

 

Znanstvena monografija zgodovinarja dr. Damjana Hančiča je temeljna raziskava 

revolucionarnega nasilja v Ljubljani. Sloni na temeljitem študiju arhivskega gradiva, 

pridobljenega v Arhivu Republike Slovenije in Zgodovinskem arhivu Ljubljana, ter na številnih 

objavljenih zgodovinskih virih, časopisih, pričevanjih in literaturi. Ljubljana je bila izhodiščna 

točka revolucionarnega nasilja in prav zaradi tega je Hančičeva raziskava izjemno dragocena 

za razumevanje celotnega dogajanja v slovenskem prostoru med drugo svetovno vojno. 

Knjiga Revolucionarno nasilje v Ljubljani 1941–1945 je razdeljena na pet vsebinskih delov. 

Najprej je podan splošni okvir italijanske okupacije Ljubljane in slovenske politično ideološke 

delitve pri organiziranju upora proti okupatorju v začetnem obdobju okupacije; te delitve so  

prav v Ljubljanski pokrajini, in še zlasti v Ljubljani, dobile največje razsežnosti in njihove 

posledice (revolucija, protirevolucija) so se od tod v večji ali manjši meri širile v druge 

slovenske pokrajine. V naslednjem poglavju je prikazano organiziranje in delovanje 

organizacij, ki so izvajale medvojno revolucionarno nasilje v Ljubljani. Osrednje poglavje je 

namenjeno prikazu konkretnih primerov nasilja v Ljubljani in njeni neposredni okolici; 

odmevnejši in do zdaj manj znani primeri nasilja so opisani nekoliko podrobneje. Objavljeni 

so tudi seznami vseh žrtev revolucionarnega nasilja na obravnavanem območju v letih od 

1941 do 1945, in sicer na podlagi kritičnega pretresa različnih pridobljenih virov. Na koncu so 

predstavljene tudi druge posledice revolucionarnega nasilja in poskusi organiziranega upora 

proti temu nasilju (vaške straže), kar je vodilo k dokončni zaostritvi medvojnega 

bratomornega spopada (državljanske vojne) med Slovenci, saj žrtev med Slovenci od tedaj 

dalje nista povzročala samo okupator in revolucionarna stran, pač pa dodatno še 

protirevolucionarna stran. 
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ZNANSTVENI ČLANKI, PRISPEVKI IN KNJIGE – napisani v letu 2015 in čakajo na objavo 

 

Dr. Andreja Valič Zver 

1. »Osvoboditev« ali nadaljevanje totalitarizmov, Zbornik Državnega sveta RS. Izide 

predvidoma spomladi 2016. 

2. Proces proti četverici: labodji spev jugoslovanskega komunističnega sodstva in nastajanje 

neodvisne politične javnosti, Zbornik SCNR Brezpravje »v imenu ljudstva«. Izide predvidoma v 

letu 2016. 

3. Democracy is not set in stone: lessons need to be learned, Central European Political 

Science Review, Budimpešta. Izide predvidoma v letu 2016. 

4. Začetek dialoga med dr. Jožetom Pučnikom in dr. Ljubom Sircem v osemdesetih, Annales. 

Izide predvidoma v letu 2016 

Doc. dr. Tamara Griesser Pečar 

1. "Ciril Žebot", Annales. Izide predvidoma v letu 2016. 

2. "La Chiesa cattolica e il Communismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica" 

Rim, urednik prof. Mikrut na Gregoriani;  poglavje: "La Chiesa cattolica in Slovenia durante il 

periodo della dominazione comunista (1945-1990)." Izide sredi marca 2016. 

3. Prispevek s simpozija v Sopronu decembra 2014 Izide predvidoma spomladi 2016. 

4. Dva prispevka o mirovnem poskusu cesarja Karla: eden na Dunaju (ACTA-BAND; 

Herresgeschichtliches Museum), drugi pri Studia Historica Slovenica. Izide predvidoma v 

začetku leta 2016. 

5. Jaltska pogodba in izročitev beguncev Jugoslaviji maja 1945, Zbornik Državnega sveta RS. 

Izide predvidoma v letu 2016. 

6. "CMD" – prispevek za zbornik Andreja Vovka pri Studia Historica Slovenica. 

7. Katoliška cerkev na Slovenskem po 9. maju 2015 - Studia Historica Slovenica. 

8. Božični proces, Zbornik SCNR Brezpravje »v imenu ljudstva«. Izide predvidoma v letu 2016. 

9."Cerkev po koncu vojne: 1945-1990"  (delovni naslov) Priprava znanstvene monografije ki 

bo izšla pri založbi Družina. 

Dr. Damjan Hančič 

1. Revolucionarno nasilje v Ljubljani 1941/42 v luči arhivskih virov , Arhivi – glasilo Arhivskega 

društva Slovenije. 

2. Revolucionarno nasilje nad orožniki in uradniki v Ljubljani v letih 1941 in 1942, Zbornik 

Državnega sveta RS.  Izide predvidoma v letu 2016. 

Dr. Mateja Čoh 

1. Kazensko sodstvo poleti 1945, Zbornik SCNR Brezpravje »v imenu ljudstva«. 

2. Slovene (Yugoslav) emigration in Austria as part of the struggle against the Communist 

regime in Slovenia (1945–1949). 
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3. Farmers – class enemies in Slovenia in the decade after World War II. 

4. Slovenia 1945–1951: the Communist party consolidates power. 

Mag. Renato Podbersič 

1. Partizansko sodstvo na Primorskem, Zbornik SCNR Brezpravje »v imenu ljudstva«. Izide 

predvidoma v letu 2016. 

Boštjan Kolarič 

1. Politični sodni procesi na Slovenskem, Zbornik SCNR Brezpravje »v imenu ljudstva«. Izide 

predvidoma v letu 2016. 

Jelka Piškurič 

The Plurality of Memory About Everyday Life During Socialism in Slovenia, prispevek s 

konference School vs. Memory v Pragi. 

Marta Keršič 

1. Žrtve revolucije v Šentjoštu – poleti 1942, Zbornik Državnega sveta RS. Izide predvidoma v 

letu 2016. 

 

ZNANSTVENI SIMPOZIJI, ZNANSTVENI POSVETI, STROKOVNA SREČANJA V SLOVENIJI 

 

Študijski center za narodno spravo je v letu 2015, samostojno ali v soorganizaciji, pripravil tri 

odmevne znanstvene posvete, ki so bili posvečeni času druge svetovne vojne, njenemu 

koncu, trem totalitarizmom – fašizmu, nacizmu in komunizmu, ter posledicam vojne in 

totalitarnih režimov (v nadaljevanju je opisan vsak posebej). Ti so zaznamovali slovenskega 

človeka in njegov družbeni prostor ter jih Slovenci doma in po svetu čutimo in živimo še 

danes, dobrih 70 let po končani drugi svetovni vojni. Na vseh treh posvetih je s prispevki 

skupno sodelovalo enaintrideset referentov: zgodovinarjev, arhivistov, pravnikov, teologov, 

arheologov, družinskih terapevtov, novinarjev in publicistov. Na majskem in decembrskem 

posvetu sta bila posebna panela posvečena pričevalcem, tistim, ki so vojni in povojni čas 

doživeli na svoji koži. Svoje osebne zgodbe je predstavilo deset mož in žena, ki so posebej 

nagovorili udeležence posvetov. Njihovo poslanstvo je odigralo neprecenljivo vlogo v času, 

ko se o resnici in trpljenju pod komunizmom še ni smelo javno govoriti, ko so arhivi molčali in 

ko je bila dovoljena le ena, v duhu zmagovite partije, prirejena zgodovina. Čeprav je bila 

njihova zgodba večkrat znana samo ozkemu krogu najzaupljivejših prijateljev in družinskih 

članov, so prav z njimi zapolnjevali prazne lise slovenske med- in povojne zgodovine. 

Prispevki z omenjenih treh znanstvenih posvetov bodo izšli v dveh zbornikih in sicer v 

zborniku z naslovom Slovenija 1941 – 1945. 70. let potem., ki ga bomo izdali v sodelovanju z 

Državnim svetom RS in zbornik prispevkov z decembrskega posveta, ki bo izšel v okviru 

SCNR.  
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Ljubljana, SCNR, marec 2015 

ZNANSTVENI POSVET VOJNA IN REVOLUCIJA: SLOVENIJA 1941 – 1943 

Študijski center za narodno spravo je ob 6. obletnici vstopa v Hudo jamo in ob bližnji 70 

letnici konca druge svetovne vojne 10. marca 2015, v prostorih SCNR pripravil znanstveni 

posvet z naslovom Vojna in revolucija: Slovenija 1941 – 1943. 

 

Na znanstvenem posvetu so sodelovali: dr. Andreja Valič Zver z uvodnim člankom Vojna in 

revolucija: Slovenija 1941-1943, dr. Mateja Čoh Kladnik s predstavitvijo Zbornika 

Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja,  doc. dr. Tamara Griesser Pečar 

je predstavila prispevek z naslovom 16. september 1941, dr. Vida Deželak Barič je predstavila 

Sporočilnost konference KPS na Cinku julij 1942, dr. Tomaž Kladnik je predstavil članek 

Oborožene sile Slovencev, ob koncu prvega dela je Aleš Nose predstavil še članek Izdaja 

častnikov kraljeve jugoslovanske vojske v Ljubljanski pokrajini, marec 1942. 

 

V drugem delu posveta so z referati nastopili dr. Damjan Hančič z naslovom Ljubljana 1941 – 

1942, mag. Helena Jaklitsch s prispevkom Izseljevanje kočevskih Nemcev konec 1941, začetek 

1942, Marta Keršič s prispevkom Žrtve revolucije v Šentjoštu – poleti 1942, mag. Draško 

Josipovič  s prispevkom Prekop žrtev na Mačkovcu in dr. Jože Dežman s prispevkom Od Črnih 

bukev do Črne knjige titoizma. 

 

Ljubljana, Državni svet Republike Slovenije, maj 2015 

ZNANSTVENI POSVET LETO 1945 – 70 LET POTEM 

Ob 70 letnici konca druge svetovne vojne je v četrtek, 28. maja 2015 v organizaciji 

Študijskega centra za narodno spravo, Nove slovenske zaveze, Slovenskih katoliških 

izobražencev in Zbora za republiko v prostorih Državnega sveta RS potekal znanstveni posvet 

z naslovom  Leto 1945 – 70 let potem. 

 

Posvet je z uvodnim prispevkom z naslovom »Osvoboditev« ali nadaljevanje totalitarizmov 

začela  dr. Andreja Valič Zver. Na prvem panelu so sodelovali dr. Stane Granda, z referatom 

Konec vojne ali zmaga?, ddr. Igor Grdina, z referatom Enotna vojna ali niz spopadov?, dr. 

Janko Prunk z referatom Spremenjen položaj Slovenije in Slovencev ob koncu druge svetovne 

vojne in dr. Janez Juhant, z referatom Ustrahovani narod na poti k resnici in svobodi. V 

drugem panelu so sodelovali dr. Tamara Griesser Pečar, z referatom Jaltska pogodba in 

izročitev beguncev Jugoslaviji maja 1945, dr. Gregor Jenuš z referatom »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, Ivo Jevnikar z referatom 
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Obveščevalec Jože Golec in pričevanja o njegovi smrti 4. aprila 1945 v tržaški Rižarni in dr. 

Aleš Maver z referatom »Bilo je že zdavnaj, v vekih, ki so bili pred nami«: Nekateri epilogi 

državljanskih vojn v rimski zgodovini in slovensko leto 1945 V tretjem panelu so sodelovali: 

dr. Mitja Ferenc z referatom Veš Sloven’c svoj dolg? Prikrita grobišča 25 let po spravni 

slovesnosti, dr. Jože Dežman z referatom Brez groba in spomina za vse, slovenska tranzicija ni 

sklenjena,  mag. Majda Pučnik Rudl z referatom Nastaja dragoceno dokumentarno gradivo o 

terorju komunizma. O delu Komisije Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic in dr. 

Tomaž Erzar, Čas ne zdravi ran, ampak jih poglablja: psihične posledice druge vojne in njihovo 

zdravljenje. Na koncu smo prisluhnili še zgodbam pričevalcev (Dragica Podmiljšak Gudrun, 

Justin Stanovnik, Janko Maček in Jože Pavlič) o njihovih spominih na leto 1945. Pogovor z 

njimi je vodila dr. Tamara Griesser Pečar. Ob robu simpozija je bila  v Državnem svetu na 

ogled tudi fotografska razstava Umik čez Ljubelj  – maj 1945, na katerem so bile razstavljene 

fotografije fotografa Marjana Kocmurja iz leta 1945. Razstavo je pripravil fotograf Tamino 

Petelinšek s sodelavci.  

 

Ljubljana, Svetovni slovenski kongres, december 2015 

ZNANSTVENI POSVET BREZPRAVJE »V IMENU LJUDSTVA« 

Študijski center za narodno spravo in Društvo političnih zapornikov sta v četrtek, 10. 

decembra 2015 v prostorih Slovenskega svetovnega kongresa ob dnevu človekovih pravic 

organizirala znanstveni posvet z naslovom  Brezpravje »v imenu ljudstva«. V prvem delu so 

nastopili nekateri slovenski zgodovinarji, pravniki ter publicisti in predstavili revolucionarno 

kazensko sodstvo in povojne montirane sodne procese, drugi del pa je bil namenjen 

predstavitvi spominov nekdanjih političnih zapornikov. Predstavili so se pričevalci s svojimi 

osebnimi zgodbami in spomini. Uvodoma je udeležence pozdravila dr. Andreja Valič Zver. V 

1. panelu, ki ga je vodil dr. Stane Granda so nastopili mag. Renato Podbersič: Partizansko 

sodstvo na Primorskem, Boštjan Kolarič: Politični sodni procesi na Slovenskem, dr. Mateja 

Čoh Kladnik: Kazensko sodstvo poleti 1945 in doc. dr. Tamara Griesser Pečar: Božični proces. 

V 2. panelu, ki ga je vodil dr. Damjan Hančič so nastopili dr. Mateja Jeraj in dr. Jelka Melik: 

Nagodetov proces – zrcalo pravne države, dr. Andreja Valič Zver: Proces proti četverici: 

labodji spev jugoslovanskega komunističnega sodstva in nastajanje neodvisne politične 

javnosti, Alenka Puhar: Solidarnost s preganjanimi in dr. Lovro Šturm: Revolucionarno 

kazensko pravo na Slovenskem po drugi svetovni vojni. Okroglo mizo s pričevalci v 3. panelu 

je vodil David Tasić, predsednik Društva političnih zapornikov in drugih žrtev komunističnega 

nasilja. Kot pričevalci so sodelovali mag. Andrej Aplenc, Lidija Drobnič, mag. Tomaž Debevec, 

Mihael Cenc, dr. Janez Juhant in Stanko Sivec. 

 

 



      

Študijski center za narodno spravo 
   

 

 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 12 

 

Maribor, januar 2015 

MEDNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ VSAKO LETO ENO IME:  MARKO ROSNER 

Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta je 27. januarja 2015  v Univerzitetni 

knjižnici Maribor potekal že tradicionalni znanstveni simpozij Vsako leto eno ime. Srečanje je 

pripravil Center judovske kulturne dediščine sinagoga Maribor. Na znanstvenem srečanju je 

sodeloval tudi mag. Renato Podbersič, ki je predstavil referat z naslovom Goriška judovska 

skupnost in prva svetovna vojna. 

 

Ljubljana, Teološka fakulteta, april 2015 

SIMPOZIJ OB STOLETNICI ROJSTVA PROF. DR. ANTONA STRLETA  

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani je v sodelovanju s Strletovim odborom priredila 

simpozij ob stoletnici rojstva božjega služabnika prelata prof. dr. Antona Strleta (21. 1. 1915 

– 20. 10. 2003), ki je potekal v sredo, 22. aprila, v veliki dvorani na Teološki fakulteti v 

Ljubljani, Poljanska c. 4. Na njem je z referatom Anton Strle v zaporu in na sodišču sodelovala 

tudi doc. dr. Tamara Griesser Pečar. 

 

Ljubljana, Državni svet Republike Slovenije, maj 2015 

ZNANSTVENI POSVET TIGR in njegov pomen za današnji čas 

V ponedeljek, 11. maja 2015, je v prostorih Državnega sveta RS potekal posvet o organizaciji 

TIGR z naslovom TIGR in njegov pomen za današnji čas. Organiziran je bil v spomin na 13. 

maj 1941, ko je prišlo na Mali gori pri Ribnici do prvega oboroženega spopada tigrovcev z 

okupatorjem na slovenskih tleh. V spopadu je padel Danilo Zelen, član ožjega vodstva TIGR-a 

in njegov vojaški poveljnik. Na posvetu je sodeloval tudi mag. Renato Podbersič, ki je 

predstavil svoj referat Revolucionarno nasilje nad Tigrom. 

 

Maribor, znanstveni simpozij, ki sta ga priredila Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča in 

Univerza Maribor, december 2015 

Doc. dr. Tamara Griesser Pečar je 1. decembra 2015 sodelovala na simpoziju Leto 1945 – 

sedem desetletij po veliki prelomnici. Predstavila je referat Katoliška cerkev na Slovenskem 

po 9. maju 1945 .  
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MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

SIMPOZIJI, ZNANSTVENI POSVETI, STROKOVNA SREČANJA V TUJINI 

 

Bruselj, januar 2015 

V Bruslju je 26. januarja 2015 potekalo srečanje Izvršnega odbora Evropske platforme in 

vesti, ki se ga je udeležila dr. Andreja Valič Zver. Naslednji dan se je v Evropskem parlamentu 

ob dnevu spomina na holokavst udeležila spominskega dogodka ob obletnici osvoboditve 

koncentracijskega taborišča Auschwitz.  

 

Budimpešta, februar 2015 

V petek 13. februarja 2015, se je publicist in raziskovalec povojnega totalitarizma  mag. Igor 

Omerza v imenu SCNR v Budimpešti udeležil mednarodnega posveta o delovanju tajnih služb 

nekdanjih komunističnih držav z naslovom Professional fraternity cooperation and conflicts 

among the security services in the Soviet block. V svojem prispevku z naslovom Vsebina in 

organizacija jugoslovanske tajne politične policije je podal kratko zgodovino, organizacijo in 

metode nekdanje jugoslovanske tajne policije. Omerza je podal tudi pregled delovanja Udbe 

v Sloveniji in njeno mednarodno dejavnost (umore, ugrabitve, podstavljanje bomb), še zlasti 

njeno sodelovanje z romunsko zunanjo tajno policijo DIE avgusta leta 1975 v akciji ugrabitve 

jugoslovanskega političnega emigranta Vlada Dapčevića v Bukarešti. 

 

Trst, marec 2015 

V ponedeljek, 25. marca 2015, je v Peterlinovi dvorani v Trstu potekala okrogla miza ob 25. 

letnici prelomnih dogodkov za Slovenijo. Ob tej priložnosti je dr. Andreja Valič Zver 

predstavila knjigo Demos – slovenska osvoboditev in demokratizacija. Pogovor z obiskovalci 

je vodil mag. Renato Podbersič.  

 

Celovec, april 2015 

Dne 23. in 24. aprila 2015 je v Koroškem deželnem arhivu v Celovcu potekal znanstveni 

simpozij z naslovom  1945-1973 Koroška katoliška Cerkev in življenjska dejstva/Symposion 

Katholische Kirche in Kärnten und Lebenswirklichkeiten. Na njem je z referatom Kirche und 

Immigration sodelovala doc. dr. Tamara Griesser Pečar. 

 

Budimpešta, maj 2015 

Dr. Andreja Valič Zver se je 18. in 19.  maja 2015 v Budimpešti udeležila mednarodne 

konference z naslovom The Iron Curtain – Consequences of WWII. Na konferenci je 
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sodelovala s prispevkom na temo izobraževanja glede kršenja človekovih pravic v preteklosti 

in spominjanju zločinov totalitarnih režimov. 

 

Zagreb, maj 2015 

Dr. Andreja Valič Zver se je udeležila spominske slovesnosti Hrvaškega društva povojnih 

političnih zapornikov, ki je potekala v Zagrebu. Na njem je predstavila prispevek o 

slovenskem ter evropskem spravnem procesu. Prireditve se je udeležil tudi dr. Damjan 

Hančič.  

 

Dunaj, maj 2015 

Od 11. do 13. maja 2015 je na Diplomatski akademiji na Dunaju potekal četrti mednarodni 

simpozij evropskih institucij, ki se ukvarjajo z zgodovino 20. stoletja European Remembrance 

(Evropski spomin), na katerem je s prispevkom aktivno delovala doc. dr. Tamara Griesser 

Pečar. 

 

Gorica, maj 2015 

V četrtek, 14. maja 2015, je v Kulturnem centru Lojze Bratož v Gorici potekala okrogla miza z 

naslovom Demos – slovenska osamosvojitev in demokratizacija. Na njem je s predavanjem 

sodelovala dr. Andreja Valič Zver, pogovor pa je vodil mag. Renato Podbersič. 

 

Dunaj, maj 2015 

Dne 20. maja 2015 se je dr. Andreja Valič Zver na Dunaju udeležila seje Upravnega odbora 

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA - Agencija Evropske unije za temeljne 

pravice).  

 

Varšava, junij 2015 

15. in 16. junija 2015 je v Varšavi potekala mednarodna konferenca Inštituta IPN. Konference 

se je v imenu SCNR udeležil Boštjan Kolarič z referatom Revival of Communist Symbols and 

Crimes Commited in Slovenia.  

 

Bruselj, september 2015 

V sredo, 16. septembra 2015, se je dr. Andreja Valič Zver v Evropskem parlamentu udeležila 

mednarodne konference v spomin na 70. obletnico množičnih sovjetskih ugrabitev in 

umorov Poljakov in Litvancev avgusta 1945. Konferenco je organizirala evropska poslanka in 

nekdanja poljska zunanja ministrica Anna Fotyga skupaj s sodelavci poljskega Inštituta za 

nacionalni spomin. Med predavatelji je bil tudi zgodovinar prof. Nikita Petrov, podpredsednik 

ruske organizacije Memorial. Napovedal je izid nove ruske knjige o zločinu v Katynu ter 
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omenil težave pri zbiranju arhivskega gradiva o kršenju človekovih pravic iz časov Stalinovega 

režima. 

 

Dunaj, september 2015 

Septembra 2015 je potekala strokovna ekskurzija Inštituta dr. Jožeta Pučnika in avstrijske 

Politične akademije, imenovana Transverzala slovenske demokracije. S prispevkom Slovenski 

poslanci v dunajskem parlamentu je sodelovala doc. dr. Tamara Griesser Pečar, strokovno 

pa tudi dr. Andreja Valič Zver. 

 

Dunaj, september 2015 

Dne 26. septembra 2015 se je dr. Andreja Valič Zver na Dunaju udeležila seje Upravnega 

odbora European Union Agency for Fundamental Rights (FRA - Agencija Evropske unije za 

temeljne pravice).  

 

Berlin, oktober 2015 

V Berlinu je 19. in 20. oktobra 2015 v organizaciji t. i. »Gauckovega inštituta« potekala 

konferenca institucij, ki so članice Evropske mreže uradnih institucij, zadolženih za 

dokumentarno gradivo tajnih policij. Članice te evropske mreže so Bolgarija, Češka, 

Madžarska, Nemčija, Poljska, Romunija in Slovaška. Slovenija sicer ni članica, imata pa dve 

slovenski instituciji, Arhiv Republike Slovenije in Študijski center za narodno spravo, status 

opazovalca. Na tem srečanju je Študijski center zastopala doc. dr. Tamara Griesser Pečar. 

Razprava na zasedanju je bila namenja temu, kako so se posamezne države spopadle s 

krivicami propadlega komunističnega režima. Med zasedanjem so odprli tudi potujočo 

razstavo, ki jo je pripravila Evropska mreža z naslovom Z vsemi sredstvi. Komunistična tajna 

policija in vsakdanje življenje, ki daje vpogled v ideologijo in prakso komunističnih tajnih 

policij za železno zaveso. Razstava bo kasneje na ogled tudi v številnih evropskih mestih. 

 

Berlin, november 2015 

V četrtek, 5. novembra 2015, je v Debatnem krožku Jugovzhodna Evropa (Gesprächskreis 

Südosteuropa)poslanske skupine nemških socialnih demokratov (SPD) v nemškem 

parlamentu potekala razprava z naslovom Keine Demokratie ohne Aufarbeitung – 

Geschichtspolitik auf dem Westbalkan (Ni demokracije brez soočenja in predelave preteklosti 

– stanje zgodovinopisja na zahodnem Balkanu). Kot strokovna gosta sta na pogovoru 

sodelovala Roland Jahn – zvezni pooblaščenec za gradivo tajnih služb nekdanje NDR in doc. 

dr. Tamara Griesser Pečar s Študijskega centra za narodno spravo. Izhodišče razprave je bilo, 

da v državah zahodnega Balkana ni bilo izvedene resnične družbene »predelave« 

komunističnega obdobja, nerazčiščena preteklost pa je tako za storilce kot za žrtve velika 
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ovira za graditev moderne demokratične družbe. Dr. Griesser Pečarjeva je v svojem nastopu 

uvodoma predstavila stanje glede soočanja s preteklostjo po posameznih državah na 

območju nekdanje Jugoslavije, s posebnim poudarkom na slovenskih razmerah.  

 

Wroclav, november 2015 

17. in 18. novembra 2015 je v Wroclavu na Poljskem potekalo srečanje članic Platforme 

evropskega spomina in vesti. Konference in sveta članov se je s strani SCNR udeležil Boštjan 

Kolarič. Dr. Andreja Valič Zver je zaključila svoj mandat kot članica izvršilnega odbora. 

 

Dunaj, november 2015 

19. in 20. novembra 2015 se je dr. Andreja Valič Zver na Dunaju udeležila konference FRA - 

Agencije Evropske unije za temeljne pravice in sicer je potekalo srečanje z nacionalnimi 

deležniki iz držav članic EU.  

 

Dunaj, december 2015 

15. in 16. decembra 2015 se je dr. Andreja Valič Zver na Dunaju udeležila seje Upravnega 

odbora FRA - Agencije Evropske unije za temeljne pravice. 

 

SPOMINSKI DOGODKI, KOMEMORACIJE 

 

Leto 2015 je bilo leto številnih zgodovinskih obletnic in prelomnih dogodkov, pomembnih za 

slovensko zgodovino. V ta namen so potekali spominski dogodki in svečanosti po Sloveniji. 

Poleg dogodkov, ki smo jih organizirali v okviru SCNR, smo se sodelavci SCNR udeležili 

naslednjih spominskih prireditev: 

 

Rovte nad Logatcem, maj 2015  

V Rovtah je potekala spominska slovesnost ob 70 letnici umika domobrancev in civilistov na 

Koroško. Slovesnosti se je udeležila Marta Keršič.  

 

Brezje, maj 2015 

V baziliki na Brezjah je 16. maja potekala sv. maša s spominsko slovesnostjo ob 70 letnici 

konca druge svetovne vojne. Spominske maše sta se udeležili dr. Andreja Valič Zver in doc. 

dr. Tamara Griesser Pečar. 

 

 

 

 



      

Študijski center za narodno spravo 
   

 

 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 17 

Vrh Sv. Trije kralji, maj 2015 

Na Vrhu Sv. Treh Kraljev je v nedeljo, 17. maja 2015, potekala spominska slovesnost ob 70. 

letnici konca druge svetovne vojne. Maši je sledila kulturna prireditev z razstavo in video 

prikazom pričevanj. Prireditve se je udeležila Marta Keršič.  

 

Laško, junij 2015 

Pred vhodom v Barbarin rov v Hudi jami pri Laškem je v soboto, 13. junija 2015, potekala 

spominska slovesnost, ki se je je udeležila dr. Andreja Valič Zver.  

 

Kamniška Bistrica, junij 2015 

V soboto, 13. junija 2015, je v Kamniški Bistrici potekala spominska slovesnost ob 70 letnici 

konca druge svetovne vojne. Prireditve se je udeležil dr. Damjan Hančič.  

 

Kočevski rog, junij 2015 

Spominska slovesnost pred jamo v Krenu v Kočevskem rogu je letos potekala v nedeljo, 14. 

junija. Slovesnosti so se udeležili mag. Renato Podbersič, Marta Keršič in Mirjam Dujo 

Jurjevčič.  

 

Šentjošt, julij 2015 

Spominska slovesnost v Šentjoštu nad Horjulom z naslovom Bodi zdrava, lepa moja 

domovina je letos potekala 5. julija 2015. Udeležila se je je Marta Keršič.  

 

Rovte nad Logatcem, avgust 2015 

V Rovtah nad Logatcem je v nedeljo, 23. avgusta 2015, potekala spominska slovesnost ob 

evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Prireditve se je 

udeležila Marta Keršič.  

 

Škrbina pri Komnu, november 2015 

Dne 11. novembra je v Škrbini pri Komnu na Fakinovi domačiji potekala tradicionalna 

spominska slovesnost, ki se je je s strani SCNR udeležil mag. Renato Podbersič.  

 

Ljubljana, december 2015 

V četrtek, 17. decembra 2015 je v prostorih Ustavnega sodišča RS potekala komemoracija 

Združenja za svobodo gospodarske pobude. Komemoracije se je udeležil dr. Damjan Hančič.  
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DRUGI DOGODKI, PREDSTAVITVE KNJIG, SIMPOZIJI  

 

Sodelavci SCNR smo se v letu 2015 udeležili in aktivno sodelovali na več simpozijih, 

predstavitvah knjig in drugih strokovnih dogodkih, ki so jih organizirale različne institucije, 

fakultete, organizacije in društva po Sloveniji.  

 

Maribor, januar 2015 

Mag. Renato Podbersič je z referatom Goriška judovska skupnost in prva svetovna vojna 

sodeloval na vsakoletnem spominskem dogodku ob dnevu holokavsta. Simpozij ŠOA z 

naslovom Spominjajmo se 2015 je potekal v Centru judovske kulturne dediščine v Mariboru.  

 

Škofja Loka, februar 2015 

Dr. Andreja Valič Zver je 17. februarja sodelovala na predstavitvi knjige Noriško kraljestvo v 

župniji Stara Loka. Ob tem je predstavila slovenski in evropski spravni proces. 

 

Ljubljana, marec 2015 

V Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano je 10. marca potekal simpozij za naslovom 

Slovenci – žrtve treh totalitarizmov: narodna tragedija in posledice. Na njem je s prispevkom 

Slovenci, tragične žrtve totalitarizmov sodelovala doc. dr. Tamara Griesser Pečar. 

 

Slovenska Bistrica, marec 2015 

V Slovenski Bistrici je 13. marca 2015 potekal Pučnikov simpozij Slovenska pot v evropsko 

unijo in dr. Jože Pučnik. Na njem je sodelovala dr. Andreja Valič Zver, z referatom Pučnikova 

vrnitev v slovenski znanstveni in politični prostor sredi 80. let prejšnjega stoletja.  

 

Ljubljana, marec 2015 

V petek, 23. marca 2015, je v Državnem zboru RS potekala 9. seja Komisije za peticije ter za 

človekove pravice in enake možnosti. Na njej je aktivno sodelovala dr. Andreja Valič Zver. 

 

Ljubljana, marec 2015 

V organizaciji Društva Slovenskih katoliških izobražencev je bilo 25. marca 2015 v Ksaverjevi 

dvorani pri sv. Jožefu v Ljubljani organizirano predavanje dr. Andreje Valič Zver, z naslovom 

O dilemah med iskanjem spomina, resnice in pravice.  
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Ljubljana, april 2015 

V torek, 21. aprila 2015, je na Evropski pravni fakulteti potekal Akademski forum ob izidu 

soavtorske knjige o ženskih taboriščih za prisilno delo v Sloveniji 1949-50. Na forumu je s 

predavanjem sodeloval mag. Renato Podbersič.  

 

Ljubljana, april 2015 

Ob stoletnici rojstva prof. dr. Antona Strleta je na Teološki fakulteto v Ljubljani potekal 

znanstveni simpozij. Na njem je sodelovala doc. dr. Tamara Griesser Pečar, z referatom 

Anton Strle v zaporu in na sodišču.  

 

Ljubljana, maj 2015 

V ponedeljek, 11. maja 2015, je v Državnem svetu RS na Šubičevi 4 v Ljubljani potekal posvet 

o organizaciji Tigr, z naslovom Tigr in njegov pomen za današnji čas. Na posvetu je sodeloval 

mag. Renato Podbersič z referatom Revolucionarno nasilje nad Tigrom.  

 

Krško, junij 2015 

V dvorani v Parku Krško je 20. junija 2015 potekala predstavitev knjige Demos: Slovenska 

osamosvojitev in demokratizacija, ki jo je predstavila dr. Andreja Valič Zver.  

 

Pivka, oktober 2015 

V Parku vojaške zgodovine v Pivki je 26. oktobra 2015 potekala okrogla miza ob obletnici 

odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Na okrogli mizi je z uvodnim predavanjem in 

vodenjem pogovora sodelovala dr. Andreja Valič Zver, sodeloval je tudi mag. Renato 

Podbersič. 

 

Ljubljana, november 2015 

V župniji Trnovo v Ljubljani je 17. novembra 2015 potekalo srečanje za mlade. Na njem je 

sodelovala Marta Keršič s predavanjem Sledi preteklosti – kako živeti sedanjost – za trdno 

prihodnost.  

 

Trst, december 2015 

Mag. Renato Podbersič je v Društvu slovenskih izobražencev v Trstu predstavil knjigo Moje 

življenje Virgila Gomizelja.  
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Ljubljana, december 2015 

V Ljubljani je bila 18. decembra 2015  predstavitev slovenskega prevoda knjige Titova velika 

prevara, britanskega publicista Petra Battyja. Dr. Andreja Valič Zver je predstavila  

zgodovinski oris, predstavitve pa se je udeležil tudi  mag. Renato Podbersič. 

 

ZBIRKE ŠTUDIJSKEGA CENTRA ZA NARODNO SPRAVO 

 

Študijski center za narodno spravo ima registrirane knjižne zbirke in zbirke medijev:  

- Zbirka Revolucionarno nasilje: knjižna zbirka, v kateri izhajajo monografije o 

revolucionarnem nasilju v Sloveniji v času druge svetovne vojne. Urednica zbirke je dr. 

Mateja Čoh Kladnik. Do sedaj je v zbirki izšlo pet publikacij in sicer: dr. Damjan Hančič, 

Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, mag. Renato Podbersič, 

Revolucionarno nasilje na Primorskem, Goriška in Vipavska 1941- 1945, dr. Damjan 

Hančič, Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem, dr. Milko 

Mikola, Revolucionarno nasilje na Štajerskem, 1941–1945 in dr. Damjan Hančič, 

Revolucionarno nasilje v Ljubljani z okolico.  

- Zbirka Dokumenti in pričevanja: Ena pomembnejših nalog Študijskega centra je 

zbiranje in objava dokumentov in pričevanj o različnih oblikah nasilja, ki so jih povzročili 

totalitarni sistemi v Sloveniji v 20. stoletju. Nadaljujemo delo raziskovalcev v okviru 

Sektorja za popravo krivic na Ministrstvu za pravosodje. V zbirki je skupno izšlo 6 

publikacij, od tega dve v okviru SCNR. 

- Zbirka Totalitarizmi – vprašanja in izzivi: V zbirki izhajajo zborniki, v katerih so zbrani 

prispevki in referati udeležencev na mednarodnih konferencah in posvetih, ki jih 

organizira SCNR. Urednica zbirke je dr. Mateja Čoh Kladnik. Do sedaj je izšlo pet 

publikacij, zadnja med njimi v letu 2014 z naslovom Revolucionarno nasilje, sodni 

procesi in kultura spominjanja.  V letu 2015 je potekal znanstveni posvet z naslovom 

Brezpravje »v imenu ljudstva«.  Prispevki s posveta bodo objavljeni v znanstveni 

monografiji pod zbirko Totalitarizmi – vprašanja in izzivi, v letu 2016. Prispevki z drugih 

dveh znanstvenih posvetov, ki sta potekala marca in maja 2015, pa bodo izšli v 

založništvu Državnega sveta RS, prav tako v letu 2016.  

- Zbirka MultiMedija SCNR: v zbirki je 68 DVD-jev s posnetimi dogodki, ki jih je 

organiziral SCNR od julija 2009 do julija 2015 (okrogle mize, predstavitve knjig, 

konference – doma in v tujini, razstave in ostali dogodki). Urednica zbirke je Mirjam 

Dujo Jurjevčič, ki pa je od julija 2015 na bolniškem dopustu.   

- Zbirka Dokumentarni film SCNR: Zbirko sestavljajo CD-ji, DVD-ji in tiskane izdaje o 

dogajanju v Sloveniji v času 2. svetovne vojne in po njej ter posneta pričevanja. Leta 
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2011 je nastal dokumentarni film Ormoški Petriček: otroci iz koncentracijskega 

taborišča OZNE Strnišče pri Ptuju, ki je bil posnet v okviru SCNR. Drugi dokumentarni 

film, ki je bil posnet v okviru SCNR, je Vojakovo pismo: Prisilna mobilizacija Slovencev v 

nemško vojsko. Urednica zbirke je Mirjam Dujo Jurjevčič.  

 

EVROPSKI DAN SPOMINA NA ŽRTVE VSEH TOTALITARNIH IN AVTORITARNIH REŽIMOV 

 

Evropski parlament je leta 2009 z Resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu 23. avgust 

posvetil vsem žrtvam totalitarnih in avtoritarnih režimov. Slovenska vlada je leta 2012 

razglasila 23. avgust za uradni spominski dan tudi v Sloveniji. Študijski center za narodno 

spravo je letos že sedmo leto zapored pripravil osrednjo prireditev ob dnevu spomina na vse 

žrtve totalitarizmov. Tokrat je bila slovesnost pripravljena v sodelovanju z Vojaškim 

vikariatom Slovenske vojske in je potekala v ponedeljek, 24. avgusta 2015. Spominski 

dogodek se je odvijal na treh različnih lokacijah v Ljubljani. 

 

Najprej so se udeleženci zbrali v nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi ulici 3 v 

Ljubljani, kjer je potekala slovesnost z odprtjem fotografske razstave Umik čez Ljubelj. 

Uvodni slovenski in evropski himni je sledil nagovor dr. Andreje Valič Zver, za njo pa je 

spregovoril soavtor fotografske razstave Tamino Petelinšek. Udeleženci so si ogledali 

razstavo, ki je bila na ogled še teden dni po odprtju.  

Naslednji dogodek je potekal pred veleposlaništvom Združenih držav Amerike na Prešernovi 

31, kjer je delegacija pred spominsko ploščo za žrtve vseh totalitarnih režimov položila 

cvetje. Sledil je nagovor namestnika ameriškega veleposlanika gospoda Davida Burgerja in 

govor stolnega župnika dr. Jožeta Pluta. 

Nato je sledila sv. maša za žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov v ljubljanski stolnici, 

ki jo je daroval ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar, ob somaševanju številnih 

duhovnikov. Po maši je sledil memorial z nagovorom mag. Renata Podbersiča in s 

programom, ki ga je oblikoval Vojaški vikariat Slovenske vojske. 

Vseh treh dogodkov so se udeležili visoki predstavniki političnega, vojaškega in cerkvenega 

življenja, pa tudi veliko število ljudi, ki so na ta način izkazali sočutje do žrtev in njihovih 

svojcev in pokazali, da si želijo prizadevati za mir, sožitje in spravo v slovenskem narodu. 
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ZAPORNIŠKE CELICE NA BEETHOVNOVI 3, LJUBLJANA 

 

Zaporniške celice so bile z Odlokom Vlade RS, 23. avgusta 2007 razglašene za kulturni 

spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 80/2007, z dne 4. 9. 2007). Dne 30. oktobra 

2013 jih je v upravljanje prevzel javni zavod Študijski center za narodno spravo. Od prevzema 

dalje potekajo številna prizadevanja, da bi vrata celic čim večkrat odprli za javnost in da bi se 

v njih odprl muzej totalitarizma. Vlada RS je Študijskemu centru za narodno spravo v 

proračunu za leto 2013 namenila zagonska sredstva za ureditev celic, ki pa so mu bila zaradi 

novega rebalansa v letu 2013 odvzeta. Aprila 2014 so bili izdani kulturno varstveni pogoji s 

strani ZVKD Slovenije – enota Ljubljana, Tržaška 4, odgovorna konservatorka za celice je 

Aleksandra Renčej Škedelj. 

 

V letu 2015 so v  zaporniških celicah potekale številne aktivnosti. Januarja 2015 je bilo v 

celicah odprtje izjemno odmevne in dobro obiskane razstave z naslovom O čem razmišljaš 

Antigona? Odprtje razstave umetniških del na temo nasilja ter množičnih pobojev se je 

pričelo z novinarsko konferenco, na kateri so spregovorili avtorji umetniških del in dr. 

Andreja Valič Zver. Razstava je bila odprta 14 dni, v tem času si jo je ogledalo ogromno 

obiskovalcev. Svoja dela so predstavili slikarji in kiparji: Jože Bartolj, Jiri Bezlaj, Lojze 

Čemažar, Marjetka Dolinar, Jiri Kočica, Matej Metlikovič, Žiga Okorn, Janko Orač in Jošt Snoj.  

 

V mesecu marcu je bil opravljen strokovni ogled celic z odgovorno konservatorko in 

arhitektom Stanetom Kaiserjem za pripravo delnega projekta za obnovo. Gospod Kaiser je 

pripravil izredno natančno in kvalitetno dokumentacijo prenove, ki pa vključuje tudi ostale 

upravljavce stavbe oziroma vladno Službo za zakonodajo. Pred posegom v celice je namreč 

potrebno opraviti sanacijo skupnih prostorov (dvorišče, streha, fasada …), šele potem bo 

smiselna investicija v samih celicah. Glede na anonimno pismo in odzive zaskrbljenih 

obiskovalcev zaradi neurejenosti prostorov in propadanja celic smo se s pismom obrnili na 

državno sekretarko na Ministrstvu za kulturo ddr. Vereno Perko, ki nas je sprejela na 

delovnem sestanku. Dogovorili smo se za nadaljnje korake, ki pa so zaradi odstopa ddr. 

Perkove zopet zastali.  

 

28. marca 2015 so celice obiskali maturanti Gimnazije Želimlje. 8. aprila so bile celice ob 

dnevu odprtih vrat na voljo ogledu za javnost. 13. julija si je celice ogledala hčerka pokojnega 

slovenskega literarnega kritika in književnika dr. Tineta Debeljaka, Jožejka Debeljak Žakelj z 

vnukinjama, ki sicer živijo v Argentini. 6. julija smo v celicah gostili skupino 40 mladih dijakov 

iz Argentine, ki so bili na obisku v Sloveniji. Poleg ogleda celic so mladi prisluhnili tudi 
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pričevanju gospe Dragice Gudrun Podmiljšak, pričevalki iz otroškega taborišča Petriček. Ob 

dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov je v celicah potekalo 

odprtje že druge razstave v tem letu, z naslovom Umik čez Ljubelj, v kateri so bile prikazane 

fotografije slovenskih beguncev po letu 1945. Razstava je bila za javnost odprta še en teden 

po otvoritvi. 28. septembra 2015 je bilo v celicah srečanje z nemškimi novinarji, ki so si na 

večdnevnem strokovnem obisku v Sloveniji ogledali tudi nekdanje zapore Udbe in prisluhnili 

predavanju dr. Andreje Valič Zver in Barbare Brezigar, na temo Udbe in totalitarnega 

sodstva v Sloveniji. Ogled celic sta vodila dr. Damjan Hančič in Marta Keršič. V petek, 20. 

novembra 2015, je v celicah potekalo predavanje Marte Keršič za udeležence Akademije 

Jožeta Pučnika. Poleg kratke zgodovine Udbe jim je predstavila tudi zgodbe nedavnih 

političnih zapornikov, ki so bili v udbovskih zaporih še tik pred osamosvojitvijo Slovenije. Na 

to tematiko Marta Keršič pripravlja razstavo, ki bo na ogled v celicah.  Vse leto so se odvijali 

vodeni ogledi za posameznike in manjše skupine. Ob vseh organiziranih dogodkih smo 

predstavili poziv javnosti za donatorstvo in seznanjali obiskovalce z interesom SCNR za 

morebitna ohranjena pričevanja žrtev.   

 

Študijski center za narodno spravo načrtuje, da bo v prihodnosti celice namenil za muzejsko 

dejavnost oziroma odprl muzej totalitarizma, kar je praksa v številnih evropskih državah. 

Celice se nahajajo v središču mesta Ljubljane, na zelo frekvenčnem mestu in z možnostjo 

dostopa za obiskovalce. Zanimive bi bile tako za domačo kot tujo javnost, za obiske učencev, 

dijakov in študentov ter za strokovno in znanstveno stroko. Muzej želimo opremiti z 

ohranjenim slikovnim, materialnim in arhivskim gradivom, dokumenti, pismi, ohranjeno 

literaturo, s pričevanji žrtev in njihovih svojcev. V njem želimo prikazati različne oblike 

nasilja, ki ga je izvajala povojna oblast in ki je doletelo različne sloje prebivalstva. Želimo 

predstaviti zgodbe svojcev umorjenih žrtev, obsojencev, političnih zapornikov, podjetnikov, 

obrtnikov, lastnikov zemljišč, kmetov, intelektualcev, izseljencev in zamejcev, članov verskih 

skupnosti, disidentov, prebežnikov čez mejo, zgodbe otrok in ostalih žrtev, ki so trpele pod 

nedemokratičnim režimom. Poleg slikovnega gradiva bomo predvajali zvočne in video 

posnetke. Za potrebe obnove celic in priprave na odprtje muzeja je bila v okviru SCNR 

oblikovana posebna delovna skupina, v sestavi Boštjan Kolarič, Marta Keršič, mag. Renato 

Podbersič in dr. Damjan Hančič.  
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RAZSTAVE 

 

V letošnjem letu smo sodelovali pri predstavitvi dveh razstav, ki sta se tematsko navezovali 

na čas druge svetovne vojne in obdobja totalitarizma.  

Dne 21. januarja 2015 je bila v zaporniških celicah na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani odprta 

umetniška razstava z naslovom  O čem razmišljaš, Antigona? Postavitev umetniških del v ta 

prostor je kot proces zdravljenja, v katerem se skozi uvid v realnost sploh lahko očisti vest, ki 

peče kot gnojna rana, je kot proces kultiviranja v nevralgični točki razbijanja civilizacije in 

razsutja tiste pred-civilizacijske in starodavne etične zaveze, od koder se je, kot iz pepela, 

dvignila Antigona v naš svet danes, tukaj. Ogled za javnost je bil možen v tednu od 21. do 27. 

januarja, vsak dan od 17. – 19. ure.  Svoja dela so na razstavi predstavili umetniki Jože 

Bartolj, Jiri Bezlaj, Lojze Čemažar, Marjetka Dolinar, Jiri Kočica, Matej Metlikovič, Žiga Okorn, 

Janko Orač in Jošt Snoj. 

 

Razstava z naslovom Umik čez Ljubelj maj 1945 je bila najprej predstavljena vzporedno z 

znanstvenim posvetom Leto 1945 -70 let potem, ki je potekal 28. maja 2015 v Državnem 

svetu RS. Na njej je je bil predstavljen izbor arhivskih fotografij ljubljanskega poklicnega 

fotografa Marjana Kocmurja, ki so nastale v maju in juniju 1945, ko je potekal umik civilistov 

ter pripadnikov domobranske oziroma Slovenske narodne vojske na Koroško in ko se je 

zgodil slovenski eksodus. Razstava v razširjeni obliki pa je bila ponovno na ogled ob 

evropskem  dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki je potekal 

24. avgusta 2015 v zaporniških celicah na Beethovnovi ulici v Ljubljani. Razstavo si je bilo 

možno ogledati še en teden po odprtju.  

V pripravi je razstava Sledi preteklosti – opomin za prihodnost,  ki bo na kratko prikazala 

delovanje slovenske Udbe in se bo z objavo pričevanj žrtev in njihovih svojcev posebej 

posvetila spominu na nekaj političnih zapornikov, ki so zaradi delovanja tajne politične 

policije trpeli še v času samostojne države Slovenije. Razstavo pripravlja Marta Keršič.  

 

 

DOGODKI, KI SO BILI IZVEDENI V OKVIRU ŠTUDIJSKEGA CENTRA ZA NARODNO SPRAVO ALI 

V SOORGANIZACIJI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI  

 

-   15. januarja  2015 je na SCNR potekala okrogla miza o revolucionarnem nasilju in 70. 

obletnici izida Črnih bukev. Okrogla miza je bila izredno številčno obiskana, kar kaže na 

veliko zanimanje slovenske javnosti za tragične medvojne dogodke, čeprav je od njih 

minilo že več kot 70 let. Dr. Andreja Valič Zver je imela uvodni nagovor, doc. dr. 

Tamara Griesser Pečar pa je sodelovala s prispevkom in kot povezovalka pogovora.  
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- 21. januarja 2015 je v zaporniških celicah, Beethovnova ulica 3, Ljubljana potekalo 

odprtje likovne razstave z naslovom O čem razmišljaš, Antigona? Odprtje se je začelo 

s tiskovno konferenco, na kateri je sodelovala  dr. Andreja Valič Zver.  

- SCNR je 3. februarja 2015 gostil sodelavce Hrvaškega inštituta za zgodovino iz Zagreba, 

ki so na okrogli mizi predstavili svoje delo, težave s katerimi se srečujejo in knjige, ki jih 

je izdal njihov inštitut. Okroglo mizo in predstavitev je vodil mag. Renato Podbersič.  

- 10. marca 2015 je Študijski center za narodno spravo organiziral znanstveni posvet 

Vojna in revolucija: Slovenija 1941 – 1943. Z uvodnim nagovorom je nastopila dr. 

Andreja Valič Zver, s prispevki pa so s strani SCNR sodelovali doc. dr. Tamara Griesser 

Pečar, dr. Damjan Hančič in Marta Keršič. Oba panela je vodila dr. Mateja Čoh 

Kladnik. Več o posvetu je napisano na str. 10. 

- 19. marca 2015 je na Študijskem centru za narodno spravo potekal pogovor ob 100 

letnici rojstva narodnega heroja Pina Tomažiča iz Trsta. Pogovor s sodelujočimi, ki so 

predstavili drugo plat zgodbe o Pinu Tomažiču je vodil mag. Renato Podbersič.  

- 8. aprila 2015 je v zaporniških celicah na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani potekal dan 

odprtih vrat, ki se ga je v dopoldanskem in popoldanskem času udeležilo veliko 

obiskovalcev. Ogled sta vodili  dr. Andreja Valič Zver in  Marta Keršič. 

- 28. maja 2015 je v Državnem sveta RS potekal znanstveni posvet z naslovom  Leto 1945 

– 70 let potem. Na njem so s strani SCNR sodelovali dr. Andreja Valič Zver in  doc. dr. 

Tamara Griesser Pečar s prispevki, dr. Mateja Čoh Kladnik in  mag. Renato Podbersič  

kot  vodji panelov ter  Marta Keršič  z uvodno spremno besedo. Posvet je bil zelo 

odmeven, več o njem pa je napisano na str. 10.  

- 13. junija 2015 si je zaporniške celice ogledala hčerka dr. Tineta Debeljaka Jožejka 

Debeljak Žakelj iz Argentine. Njen oče je bil kot politični pregnanec izbrisan iz 

slovenskega spomina in v domovini dolga leta zamolčan kot veliki ustvarjalec, pisec in 

prevajalec. Z gospo Jožejko je bilo posneto tudi pričevanje, ki je bilo objavljeno na 

Radiu Ognjišče v oddaji Moja zgodba. Ogled v celicah je vodila sodelavka SCNR Marta 

Keršič.  

-  6. julija 2015 si je zaporniške celice ogledala skupina mladih argentinskih Slovencev, ki 

so bili na obisku v okviru njihove poletne šole. Ob tem so se mladi srečali s pričevalko, 

ki je bila zaprta v otroškem taborišču Petriček, gospo Dragico Gudrun Podmiljšak. Ogled 

celic sta vodili Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič.   

- 9. julija 2015 smo na Študijskem centru za narodno spravo gostili podpredsednika 

Zedinjene Slovenije Pabla Brule. Srečanja sta se udeležila mag. Renato Podbersič in 

Marta Keršič. Na srečanju smo se dogovorili za nadaljnje sodelovanje med obema 

institucijama.  
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- 24. avgusta 2015 smo že sedmo leto zapored obeležili evropski dan spomina na žrtve 

vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V okviru tega dneva se je dogajanje odvijalo 

na treh različnih lokacijah. Najprej je v zaporniških celicah potekala otvoritev 

fotografske razstave Umik čez Ljubelj. Tu je imela uvodni nagovor dr. Andreja Valič 

Zver. Potem smo se srečali pri  spominski tabli pred ameriško ambasado, kjer sta 

spregovorila namestnik ameriškega veleposlanika in stolni vikar dr. Jože Plut. Dogajanje 

se je nazadnje preselilo v stolnico sv. Nikolaja v Ljubljani, kjer je potekala spominska 

maša,  slavnostni govornik pa je bil mag. Renato Podbersič.  

- V tednu od 24. do 28. avgusta 2015 je bila v zaporniških celicah na Beethovnovi 3 na 

ogled razstava Umik čez Ljubelj. Pri vodenju po razstavi smo sodelovali Marta Keršič, 

Jelka Piškurić, mag. Renato Podbersič in dr. Damjan Hančič. 

- 23. septembra 2015 je na Študijskem centru za narodno spravo potekalo srečanje s 

podjetnikom iz Argentine Tonetom Oblakom in njegovo hčerko Miriam Oblak. Srečanja 

se je udeležila Marta Keršič. Pogovarjali so se tudi o nadaljnjem sodelovanju.  

- 28. septembra 2015 je v zaporniških celicah potekal obisk nemških novinarjev pod 

naslovom Sence zgodovine: odnos do preteklosti. Na srečanju je imela dr. Andreja Valič 

Zver predavanje o Udbi, po celicah pa sta novinarje vodila dr. Damjan Hančič in Marta 

Keršič.  

- 8. oktobra 2015 je Študijski center za narodno spravo organiziral tiskovno konferenco 

ob 10 letnici oddaje Moja zgodba na Radiu Ognjišče, kjer sodelujeta Marta Keršič in 

Mirjam Dujo Jurjevčič.  Delo in prispevek  SCNR v tej oddaji je predstavila dr. Andreja 

Valič Zver.   

- 26. novembra 2015 je na SCNR potekala predstavitev knjige Moje življenje, Virgila 

Gomizelja. Knjigo je predstavil in  vodil pogovor mag. Renato Podbersič. 

- 20. novembra  2015 je imela Marta Keršič v zaporniških celicah predavanje z ogledom 

zaporniških celic za udeležence Akademije Jožeta Pučnika. 

- 10. decembra 2015 je na Svetovnem slovenskem kongresu, na Cankarjevi 1, v Ljubljani 

potekal znanstveni posvet z naslovom Brezpravje »v imenu ljudstva«. Na njem so s 

prispevki aktivno sodelovali dr. Andreja Valič Zver, doc. dr. Tamara Griesser Pečar, dr. 

Mateja Čoh Kladnik, mag. Renato Podbersič in Boštjan Kolarič. Dr. Damjan Hančič  je 

bil vodja panela. 

 

V letu 2015 smo skupaj aktivno sodelovali na 66 dogodkih, od tega smo 20 dogodkov 

organizirali v okviru SCNR, 46 dogodkov pa je potekalo v sodelovanju z drugimi 

institucijami.   
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DOGODKI, KI JIH JE ORGANIZIRAL SCNR 2015 - tabela 

 

Datum Kraj Tema, naslov Sodelujoči Število 

udeležencev 

Četrtek,  15. 

januar 2015 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

Okrogla miza o 

revolucionarnem nasilju in 

70. obletnici izida Črnih 

bukev 

Dr. Andreja Valič Zver – 

uvodni nagovor, 

Doc. dr. Tamara Griesser 

Pečar - prispevek 

80 

Sreda, 21. 

januar 2015 

Zaporniške 

celice, 

Beethovnova 

ulica 3,  

Ljubljana 

Odprtje likovne razstave z 

naslovom O čem razmišljaš, 

Antigona? 

Dr. Andreja Valič Zver – 

sodelovanje na tiskovni 

konferenci 

 

400 

Torek, 3. 

februar 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

Predstavitev knjig Hrvaškega 

inštituta za zgodovino iz 

Zagreba 

Mag. Renato Podbersič 20 

Torek, 10. 

marec 2015 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

Znanstveni posvet Vojna in 

revolucija: Slovenija 1941 – 

1943 

Dr. Andreja Valič Zver – 

uvodni nagovor, 

Doc. dr. Tamara Griesser 

Pečar 

Dr. Damjan Hančič, Marta 

Keršič – prispevki, 

Dr. Mateja Čoh Kladnik 

100 

Četrtek, 19. 

marec 2015 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

Pogovor ob 100 letnici 

rojstva narodnega heroja 

Pina Tomažiča iz Trsta 

Mag. Renato Podbersič – 

vodil pogovor 

60 

Sreda, 8. 

april 2015 

Zaporniške 

celice, 

Beethovnova 

ulica 3,  

Ljubljana 

Dan odprtih vrat  

Dr. Andreja Valič Zver, 

Marta Keršič 

30 

Četrtek, 28. 
maj 2015 

Državni svet RS Znanstveni posvet Leto 1945 
– 70 let potem 

Dr. Andreja Valič Zver, 
doc. dr. Tamara Griesser 

Pečar – prispevki, dr. 
Mateja Čoh Kladnik, mag. 
Renato Podbersič – vodji 
panelov, Marta Keršič – 

spremna beseda 

       200 
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13. junij 
2015 

Zaporniške 
celice     na 

Beethovnovi 3 v 
Ljubljani 

Jožejka Debeljak Žakelj, na 
ogledu zaporov na 

Beethovnovi 3 v Ljubljani 

Marta Keršič – vodja 
ogleda 

         5 

Ponedeljek, 

6. julij 2015 

Zaporniške 

celice na 

Beethovnovi 3 v 

Ljubljani 

Sprejem skupine mladih 

argentinskih Slovencev 

Marta Keršič – vodja 

srečanja 

40 

Četrtek, 9. 

julij 2015 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

Sprejem podpredsednika 

Zedinjene Slovenije Pabla 

Brule na sedežu SCNR 

Mag. Renato Podbersič, 

Marta Keršič 

4 

Ponedeljek, 

24. avgust 

2015 

Zaporniške 

celice na 

Beethovnovi 3 v 

Ljubljani 

Otvoritev razstave Umik čez 

Ljubelj ob dnevu spomina na 

žrtve vseh totalitarnih in 

avtoritarnih režimov 

 

Dr. Andreja Valič Zver – 

uvodni nagovor 

sodelavci SCNR 

80 

Ponedeljek, 

24. avgust 

2015 

Spominska tabla 

pred ameriško 

ambasado 

Evropski dan spomina na 

žrtve vseh totalitarnih in 

avtoritarnih režimov 2015 

 

sodelavci SCNR 

80 

Ponedeljek, 

24. avgust 

2015 

Stolnica sv. 

Nikolaja v 

Ljubljani 

Evropski dan spomina na 

žrtve vseh totalitarnih in 

avtoritarnih režimov 2015 

Mag. Renato Podbersič – 

slavnostni govor 

sodelavci SCNR 

100 

Ponedeljek, 

24. do 28. 

avgust 2015 

Zaporniške 

celice na 

Beethovnovi 3 v 

Ljubljani 

Ogled razstave Umik čez 

Ljubelj 

Marta Keršič, Jelka 

Piškurić, Renato 

Podbersič, Damjan Hančič 

80 

Sreda, 23. 

september 

2015 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

Srečanje s podjetnikom iz 

Argentine Tonetom 

Oblakom in njegovo hčerko 

Miriam Oblak 

Marta Keršič 4 

Ponedeljek, 

28. 

september 

2015 

Zaporniške 

celice na 

Beethovnovi 3 v 

Ljubljani 

Obisk nemških novinarjev v 

zaporniških celicah na 

Beethovnovi 3 v Ljubljani 

Sence zgodovine: odnos do 

preteklosti 

dr. Andreja Valič Zver – 

predavanje o Udbi 

25 

Četrtek, 8. 

oktober 

2015 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

Tiskovna konferenca ob 10 

letnici Moje zgodbe na Radiu 

Ognjišče 

Dr. Andreja Valič Zver – 

predstavitev 

40 

Četrtek, 26. 

november 

Študijski center 

za narodno 

Predstavitev knjige Moje 

življenje 

Mag. Renato Podbersič – 

predstavitev knjige in 

25 
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2015 spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

vodenje pogovora 

Petek, 20. 

november 

2015 

Zaporniške 

celice na 

Beethovnovi 3 v 

Ljubljani 

Predavanje z ogledom 

zaporniških celic za 

udeležence Akademije 

Jožeta Pučnika 

Marta Keršič – 

predavanje in vodeni 

ogled 

40 

Četrtek, 10. 

december 

2015 

Svetovni 

slovenski 

kongres, 

Cankarjeva 1, 

Ljubljana 

Znanstveni posvet 

Brezpravje »v imenu 

ljudstva« 

Dr. Andreja Valič Zver 

Doc. dr. Tamara Griesser 

Pečar, dr. Mateja Čoh 

Kladnik, mag. Renato 

Podbersič, Boštjan Kolarič 

– prispevki, dr. Damjan 

Hančič – vodja panela 

150 

 

V letu 2015 smo pripravili 20 dogodkov v organizaciji SCNR. Dogodkov se je udeležilo okoli 

1550 udeležencev.  

 

DOGODKI, KJER SO AKTIVNO SODELOVALI SODELAVCI SCNR 2015 – tabela 

 

Datum Kraj Tema, naslov Predavanje, 

prispevek, referat 

Sodelujoči – kot 

udeleženci, 

promocija SCNR, 

prodaja knjig, 

snemanje, 

fotografiranje itd. 

Ponedeljek 

6. januar 

2015 

Bruselj Srečanje izvršnega 

odbora Evropske 

Platforme spomina in 

vesti 

Dr. Andreja Valič 

Zver 

 

Torek, 27. 

januar 2015 

Maribor Simpozij ŠOA – 

Spominjamo se 2015 

(Center judovske 

kulture dediščine 

sinagoga Maribor) 

Mag. Renato 

Podbersič, Goriška 

judovska skupnost in 

prva svetovna 

vojna(referat) 

 

Torek, 27. 

januar 2015 

Evropski parlament, 

Bruselj 

Obletnica osvoboditve 

Auschwitza 

 Dr. Andreja Valič 

Zver 

 

Petek 13. 

februar 

2015 

Budimpešta, 

Mednarodni posvet o 

delovanju tajnih služb 

Vsebina in organizacija 

jugoslovanske tajne 

politične policije 

Mag. Igor Omerza – v 

imenu SCNR 
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nekdanjih 

komunističnih držav 

Torek, 17. 

februar 

2015 

Župnija Stara Loka 

(Škofja Loka) 

Predstavitev knjige 

Noriško kraljestvo 

Dr. Andreja Valič 

Zver – vodenje 

pogovora in 

predstavitev 

slovenskega ter 

evropskega 

spravnega procesa 

 

Ponedeljek 

2. marec 

2015 

Trst, Peterlinova 

dvorana v Ul. 

Donizetti 3 

 

Ob 25 letnici 

prelomnih dogodkov 

za Slovenijo 

Dr. Andreja Valič 

Zver - predstavitev 

knjige Demos, mag. 

Renato Podbersič – 

vodil pogovor 

 

Torek, 10. 

marec 2015 

Zavod sv. Stanislava 

Šentvid nad Ljubljano 

Slovenci – žrtve treh 

totalitarizmov: 

narodna tragedija in 

posledice 

Doc. dr. Tamara 

Griesser Pečar –

prispevek Slovenci, 

tragične žrtve 

totalitarizmov 

 

Petek, 13. 

marec 2015 

Slovenska Bistrica Pučnikov simpozij – 

Slovenska pot v 

evropsko unijo in dr. 

Jože Pučnik 

Dr. Andreja Valič 

Zver; Pučnikova 

vrnitev v slovenski 

znanstveni in 

politični prostor sredi 

80. let prejšnjega 

stoletja - referat 

 

Petek, 23. 

marec 2015 

Državni zbor RS 9. seja Komisije za 

peticije ter za 

človekove pravice in 

enake možnosti. 

Dr. Andreja Valič 

Zver – aktivna 

udeležba 

 

Sreda, 25. 

marec 2015 

Ksaverjeva dvorana 

pri sv. Jožefu v 

Ljubljani 

O dilemah med 

iskanjem spomina, 

resnice in pravice 

dr. Andreja Valič Zver 

- predavanje 

 

Torek, 21. 

april 2015 

Evropska pravna 

fakulteta v Ljubljani 

Akademski forum ob 

izidu soavtorske knjige 

Mag. Renato 

Podbersič - 
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o Ženskih kazenskih 

taboriščih za prisilno 

delo v Sloveniji 1949–

50 

predavanje 

 

Sreda, 22. 

april 2015 

Teološka fakulteta, 

Ljubljana 

Simpozij ob stoletnici 

rojstva prof. dr. 

Antona Strleta 

Doc. dr. Tamara 

Griesser Pečar, 

referat Anton Strle v 

zaporu in na sodišču 

 

Četrtek in 

petek, 23. in 

24. april 

2015 

Kärntner 

Landesarchiv/ 

Koroški deželni arhiv, 

Celovec 

Simpozij 1945-1973 

Koroška katoliška 

Cerkev in življenjska 

dejstva/Symposion 

Katholische Kirche in 

Kärnten und 

Lebenswirklichkeiten 

Doc. dr. Tamara 

Griesser Pečar, 

referat Kirche und 

Immigration 

 

Nedelja, 3. 

maj 2015 

Rovte nad Logatcem Spominska slovesnost 

ob 70. letnici umika 

domobrancev in 

civilistov 

 Marta Keršič 

Ponedeljek 

4. maj 2015 

Budimpešta Mednarodna 

konferenca The Iron 

Curtain – 

Consequences of 

WWII 

Dr. Andreja Valič 

Zver – Memorials to 

people killed along 

what is today called 

the »Green belt«, 

education, a pan – 

European memorial 

to the victims of 

totalitarianism in 

Europe 

 

Sobota, 9. 

maj 2015 

Zagreb Spominska slovesnost 

v Zagrebu – 

zborovanje Hrvaškega 

društva povojnih 

političnih zapornikov 

Dr. Andreja Valič 

Zver; prispevek in 

predstavitev 

slovenskega ter 

evropskega 

spravnega procesa 

Dr. Damjan Hančič 

Ponedeljek, 

11. maj 

2015 

Državni svet RS, 

Šubičeva 4, Ljubljana 

Posvet o organizaciji 

TIGR z naslovom TIGR 

in njegov pomen za 

današnji čas 

Mag. Renato 

Podbersič – 

prispevek 

Revolucionarno 

nasilje nad Tigrom 
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Ponedeljek, 

11. maj 

2015 

RTV SLO 

Kolodvorska, 

Ljubljana 

Pogovorna oddaja o 

organizaciji Tigr 

Mag. Renato 

Podbersič – gost 

oddaje 

 

Ponedeljek 

11. maj – 

sreda, 13. 

maj 2015 

Dunaj, Diplomatska 

akademija 

4. th International 

Symposium of 

European Institutions 

dealing with 20th 

Century History 

»European 

Remembrance« 

(Evropski spomin) 

Doc. dr. Tamara 

Griesser Pečar 

 

Četrtek, 14. 

maj 2015 

Gorica, Kulturni 

center Lojze Bratuž 

Demos, Slovenska 

osamosvojitev in 

demokratizacija 

Dr. Andreja Valič 

Zver – predavanje, 

mag. Renato 

Podbersič - vodil 

pogovor 

 

Sobota, 16. 

maj 2015 

Brezje Spominska maša ob 70 

letnici konca 

2. svetovne vojne 

 Dr. Andreja Valič 

Zver, doc. dr. 

Tamara Griesser 

Pečar 

Nedelja, 17. 

maj 2015 

 

Vrh Sv. Trije kralji Spominska slovesnost 

ob 70. letnici konca 

druge svetovne vojne 

 Marta Keršič 

Sreda, 20. 

maj 2015 

Dunaj Seja upravnega odbora  

European Union 

Agency for 

Fundamental Rights 

Dr. Andreja Valič 

Zver 

 

Torek, 26. 

maj 2015 

Arhiv RS  

Zvezdarska 1 

Ljubljana 

Revolucionarno nasilje 

v Ljubljani 1941 in 

1942 

Dr. Damjan Hančič  

Sobota, 13. 

junij 2015 

Laško, Barbarin rov - 

Huda jama 

Spominska slovesnost 

pred Hudo jamo 

 Dr. Andreja Valič 

Zver 

 

Sobota, 13. 

junij 2015 

Kamniška Bistrica Spominska slovesnost 

v Kamniški Bistrici 

 Dr. Damjan Hančič 

Nedelja, 14. 

junij 2015 

Kočevski rog Spominska slovesnost 

v Kočevskem Rogu 

2015 

 Mag. Renato 

Podbersič, 

Marta Keršič, 

Mirjam Dujo 

Jurjevčič 
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Ponedeljek, 

torek 15. in 

16. junij 

2015 

Varšava Mednarodna 

konferenca – inštitut 

IPN, Varšava 

Boštjan Kolarič; 

Revival of 

Communist Symbols 

and Crimes 

Commited in 

Slovenia - referat 

 

Sobota, 20. 

junij 2015 

Dvorana v parku 

Krško 

DEMOS: Slovenska 

osamosvojitev in 

demokratizacija 

Dr. Andreja Valič 

Zver - predstavitev 

knjige 

 

 

 

 

 

 

Nedelja, 5. 

julij 2015 

Šentjošt nad 

Horjulom 

Spominska svečanost 

pri Kapeli mučencev z 

naslovom Bodi zdrava, 

moja lepa domovina! 

Marta Keršič  

Nedelja, 23. 

avgust 2015 

Rovte nad Logatcem Spominska slovesnost 

ob evropskem dnevu 

spomina na žrtve 

totalitarnih in 

avtoritarnih režimov 

 Marta Keršič 

Sreda, 16. 

september 

2015 

Bruselj, Evropski 

parlament 

Konferenca v spomin 

na 70. obletnico 

množičnih sovjetskih 

ugrabitev in umorov 

Poljakov in Litvancev 

avgusta 1945. 

 dr. Andreja Valič 

Zver 

Petek, 25. 

september 

Dunajski parlament Transverzala slovenske 

demokracije, Inštitut 

Jožeta Pučnika in 

Politična akademija na 

Dunaju 

Dr. Andreja Valič 

Zver, doc. dr. Tamara 

Griesser Pečar, 

prispevek Slovenski 

poslanci v dunajskem 

parlamentu 

 

 

Sobota, 26. 

september 

2015 

Dunaj Sestanek upravnega 

odbora  European 

Union Agency for 

Fundamental Rights 

Dr. Andreja Valič 

Zver 

 

Ponedeljek, 

torek,  19. in 

20. oktober 

Berlin, »Gauckov 

inštitut« 

Srečanje članic 

Evropske mreže 

uradnih institucij, 

Doc. dr. Tamara 

Griesser Pečar - 

predavanje 
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zadolženih za 

dokumentarno gradivo 

tajnih policij 

Ponedeljek, 

26. oktober 

2015 

Park vojaške 

zgodovine Pivka 

Okrogla miza ob 

obletnici odhoda 

zadnjega vojaka JLA iz 

Slovenije 

Dr. Andreja Valič 

Zver – uvodno 

predavanje in 

vodenje 

Mag. Renato 

Podbersič 

Četrtek, 5. 

november 

2015 

Berlin, nemški 

parlament 

Razprava z naslovom 

Keine Demokratie 

ohne Aufarbeitung – 

Geschichtspolitik auf 

dem Westbalkan - Ni 

demokracije brez 

soočenja in predelave 

preteklosti 

Doc. dr. Tamara 

Griesser Pečar - 

predavanje o stanju 

zgodovinopisja na 

zahodnem Balkanu 

 

Sreda, 11. 

november 

2015 

Fakinova domačija v 

Škrbini pri Komnu 

Tradicionalna 

spominska slovesnost 

v Škrbini 

 Mag. Renato 

Podbersič 

Torek, 17. 

november 

2015 

Župnišče Ljubljana – 

Trnovo 

Srečanje z mladimi Marta Keršič - 

predavanje z 

naslovom Sledi 

preteklosti – kako 

živeti sedanjost – za 

trdno prihodnost 

 

Torek, 17. 

november 

2015 

Wroclav, Poljska Srečanje članic 

Platforme evropskega 

spomina in vesti 

Boštjan Kolarič - 

udeležba na 

konferenci in svetu 

članov Platforme 

 

Četrtek, 19. 

november 

2015 

Dunaj Srečanje  European 

Union Agency for 

Fundamental Rights z 

nacionalnimi deležniki 

iz držav članic EU 

Dr. Andreja Valič 

Zver 

 

Torek, 1. Maribor Simpozij Doc. dr. Tamara  
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V letu 2015 smo sodelavci SCNR aktivno sodelovali na 46 dogodkih v sodelovanju z drugimi 
institucijami v Sloveniji in izven nje.  
 

PRIČEVANJA 

 

Zbiranje pričevanj se nanaša na politične zapornike, izgnance, disidente, prisilne 

mobilizirance v nemško vojsko, vojne sirote, druge žrtve totalitarnih režimov in njihovih 

svojcev. Kontakte z njimi vzpostavimo na različne načine. Udeležujemo se spominskih 

slovesnosti in tam poiščemo stik  s pričevalci. K sodelovanju jih povabimo na naših 

prireditvah ali predstavitvah knjig. V primeru uporabe pričevanj za ožje namene (objave v 

publikacijah, dokumentarni film…) pa se za vzpostavitev kontaktov obrnemo tudi na 

nevladne organizacije in društva, v katera so naši potencialni pričevalci vključeni.  Kot 

izhodišče za stik s pričevalci nam koristi tudi arhiv vlog žrtev in njihovih svojcev, ki jih hrani 

Sektor za popravo krivic na Ministrstvu za pravosodje. S pričevalci se sproti dogovarjamo za 

podajanje in beleženje pričevanj. Vodimo evidenco vseh kontaktov pričevalcev, ki so 

zainteresirani za sodelovanje. 

december 

2015 

Zgodovinskega društva 

dr. Franca Kovačiča in 

Univerze Maribor Leto 

1945 – sedem 

desetletij po veliki 

prelomnici 

Griesser Pečar –

referat Katoliška 

cerkev na 

Slovenskem po 9. 

maju 1945 

Ponedeljek, 

7. december 

2015 

Trst, Društvo 

slovenskih 

izobražencev 

Predstavitev knjige 

Moje življenje – Virgil 

Gomizelj 

Mag. Renato 

Podbersič – 

predstavitev knjige 

 

Sreda, 16. 

december 

2015 

Dunaj European Union 

Agency for 

Fundamental Rights 

Dr. Andreja Valič 

Zver – aktivna 

udeleženka 

 

Četrtek, 17. 

december 

2015 

Ljubljana, Ustavno 

sodišče 

Komemoracija 

Združenja za svobodo 

gospodarske pobude 

na Ustavnem sodišču 

 Dr. Damjan Hančič 

Petek, 18. 

december 

2015 

Ljubljana, City hotel Predstavitev 

slovenskega prevoda 

knjige Titova velika 

prevara, britanskega 

publicista Petra 

Battyja. 

Dr. Andreja Valič 

Zver- zgodovinski oris 

Mag. Renato 

Podbersič 
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Vsak pričevalec ima svojo arhivsko mapo. V njej je shranjeno pisno pričevanje, izjave, 

soglasja, fotografije, dokumenti in ostalo gradivo, ki nam ga pričevalec posreduje. Pričevanja 

se hranijo v arhivskih škatlah, poleg tega so ta pričevanja shranjena tudi na disku. Mape na 

disku so označene in arhivirane z istimi označbami kot tiste, ki jih hranimo v fizični obliki. 

Pisna pričevanja skeniramo in jih arhiviramo na disku. Tu so shranjeni tudi zvočni in video 

posnetki pričevanj, fotografije, skeniran je ostali material, ki so nam ga pričevalci izročili.  

 

Če pričevalec dovoli uporabo posnetega pričevanja za nadaljnje potrebe, potem pričevanje 

zmontiramo in ga opremimo z dodatnim dokumentarnim gradivom. Takšne posnetke 

uporabimo pri vzgojno izobraževalnih projektih, ki jih izvajamo v šolah, uporabljamo jih v 

prispevkih, predstavljenih na različnih simpozijih, zborovanjih ali konferencah.   

 

Na vsa prispela pričevanja odgovorimo in skrbimo za nadaljnje sodelovanje s pričevalci. Od 

pričevalca pridobimo izjavo o soglasju za objavo pričevanja. Če omenjene izjave ne podpiše, 

potem pričevanje arhiviramo in ga uporabimo le za raziskovalne namene. 

 

V letu 2015 smo posneli in zbrali 22 pričevanj. Od tega smo jih precej posneli, zmontirali in 

vsebinsko dopolnili za predvajanja v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče. Posnetki so 

dostopni na spletnem arhivu omenjene radijske postaje, hkrati pa so arhivirani računalniško 

in v fizični obliki tudi v arhivu SCNR. Delo mag. Majde Pučnik Rudl sta novembra 2013 

prevzeli sodelavki Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Z Radiom Ognjišče je podpisana 

pogodba o sodelovanju, s katero se obvezujemo, da bomo pripravili eno oddajo mesečno za 

predvajanje. Frekvenca gledanja spletne strani in poslušanja pričevanj v Moji zgodbi je zelo 

velika in doseže tudi 1000 klikov na dan ter veliko poslušalcev. 

 

Poročilo: pričevanja 2015 

 

Posneta pričevanja  

Pričevanja - 

po pošti, prinesena osebno 

na SCNR, pisna 

 

Skupaj 

zbranih 

pričevanj 

zvočno 11 4 22 

video 7   

 

 

MOJA ZGODBA NA RADIU OGNJIŠČE  
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Radio Ognjišče je v letu 2015 zaznamovalo deseto obletnico oddaje Moja zgodba, ki je bila 

do tega datuma na sporedu že 487-krat. Z njeno pomočjo je po besedah glavnega in 

odgovornega urednika radia msgr. Francija Trstenjaka vsem državljanom dostopen arhiv 

ustne zgodovine, ki priča o časih totalitarizma in osamosvojitve. V pomanjkanju 

dokumentarnih virov, je po besedah dr. Andreje Valič Zver pomen pričevanj pri delu 

Študijskega centra za narodno spravo toliko večji - doslej jih je zbral več kot 350. Dodala je, 

da oddajo Moja zgodba vidi kot "slovensko komisijo za resnico." 

Pri pripravi oddaje poleg Radia Ognjišče sodelujejo Študijski center za narodno spravo, Muzej 

novejše zgodovine Slovenije in Komisija vlade za izvajanje zakona o popravi krivic. Za vsebino 

oddaj skrbijo: muzejski svetnik Gorenjskega muzeja dr. Jože Dežman, kustosinji Muzeja 

novejše zgodovine Slovenije mag. Monika Kokalj Kočevar in Irena Uršič, predsednica Komisije 

vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic Majda Pučnik Rudl, in pa zgodovinarki 

Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Oddaja je na 

sporedu vsako nedeljo ob 20. uri in traja 50 minut. Posnetke oddaj je možno spremljati tudi 

na spletni strani Radia Ognjišče http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/, kjer je shranjen 

zvočni arhiv vseh do sedaj posnetih oddaj. 

V letu 2015 sta za Mojo zgodbo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič pripravili 10 oddaj s 

pričevanji (osebnimi zgodbami) in 14 oddaj z znanstvenih posvetov, ki jih je organiziral SCNR. 

 

SODELOVANJE Z ETV ZAGORJE 

 

Leta 2014 smo začeli sodelovati z lokalno televizijo ETV Zagorje, ki je izrazila zanimanje za 

naše raziskovalno področje. Sodelovanje poteka na dveh nivojih in sicer, oddaje v katerih 

smo sodelavci SCNR neposredni gostje, ali pa, da v oddaji predvajajo posnetke naših 

dogodkov, ki so bili v preteklosti že izvedeni (npr. okrogle mize, simpoziji, predstavitve knjig, 

pogovori, dokumentarni filmi). Do sedaj smo sodelovali  v več oddajah, kot gostje v živo, ali 

pa je ETV predvajala naše dogodke in predstavitve knjig. Sodelovanje je predvideno tudi v 

naslednjem letu.  

 

IZOBRAŽEVANJE IN ZNANSTVENO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 

 

DOKTORSKI ŠTUDIJ 

 

Mag. Renato Podbersič je v letu 2015 oddal v pregled doktorsko študijo z naslovom 

Judovska skupnost v Gorici 1900–1950. Zagovor študije bo imel predvidoma v prvi polovici 

http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/
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leta 2016. Mentor je dr. Egon Pelikan s Fakultete za humanistiko Univerze na Primorskem v 

Kopru.  

Boštjan Kolarič je vpisan v tretji letnik na Fakulteti za državne in evropske študije in nadaljuje 

s pisanjem doktorske disertacije z naslovom Pravna obravnava hudodelstev zoper človečnost 

in drugih sistematičnih kršitev človekovih pravic po koncu druge svetovne vojne na 

Slovenskem ozemlju, pod mentorstvom doc. dr. Jernej Letnar Černiča. 

Jelka Piškurić je v študijskem letu 2015/2016 ponovno vpisana v 3. letnik doktorskega študija 

Humanistika in družboslovje – smer zgodovina na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na 

podlagi ustnih virov piše doktorsko disertacijo z naslovom Vsakdanje življenje v socialistični 

republiki Sloveniji: Ljubljana in njeno ruralno zaledje. Mentor je prof. dr. Božo Repe, 

somentorica pa doc. dr. Mateja Habinc z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Na 

podlagi raziskave, ki jo opravlja za doktorat, je v letu 2015 objavila izvirni znanstveni članek z 

naslovom Metodološki izzivi uporabe ustnih virov pri preučevanju vsakdanjega življenja v 

socializmu, ki je izšel v Prispevkih za novejšo zgodovino (1/2015). Na podlagi prispevka iz 

konference School vs. Memory v Pragi je pripravila tudi članek z naslovom The Plurality of 

Memory About Everyday Life During Socialism in Slovenia, ki pa še čaka na objavo. V 

soavtorstvu z Natašo Kovačič je izdala strokovno publikacijo Zapisano s svetlobo, v kateri so 

predstavljene izbrane fotografije krajev iz Občine Škofljica in dopolnjene z dvema študijama 

o zgodovini občine ter o vlogi in pomenu fotografije kot zgodovinskega vira. 

 

BIBLIOGRAFIJA 

 

Skrbimo za sprotno vpisovanje in vrednotenje bibliografije raziskovalcev. Vpis in vrednotenje 

izvaja Biblioteka SAZU-ja. Za vpisovanje skrbi dr. Mateja Čoh Kladnik. Prilagamo seznam 

objav iz sistemov Cobiss in SICRIS. 

Priloga:  Osebna bibliografija sodelavcev Študijskega centra za narodno spravo za leto 2015. 

 

PRISOTNOST V MEDIJSKEM PROSTORU 

 

Sodelavci Študijskega centra za narodno spravo s svojimi znanstvenimi ali strokovnimi 

prispevki redno sodelujejo pri medijskih objavah bodisi tiskanih, radijskih, televizijskih ali 

spletnih objavah. Sodelujejo s članki, intervjuji, v pogovornih oddajah, v stalnih medijskih 

oddajah in na druge načine. Vsi prispevki so vpisani v COBISS in so razvidni iz osebne 

bibliografije sodelavcev Študijskega centra za narodno spravo za leto 2015, ki je priloga tega 

Poročila. Ob tem moramo opozoriti, da s strani nekaterih medijev naši dogodki niso pokriti 

tako, kot bi to želeli. Izdane monografije, znanstveni posveti in določene okrogle mize so 

izjemnega pomena za slovenski družbeni prostor, vendar z izjemo nekaterih medijev (npr. 
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Radio Ognjišče, Radio Vatikan, tednik Družina, Demokracija, Reporter, spletni portal časnik.si 

ter nekatere zasebne televizijske postaje…)ostali mediji o njih ne poročajo. V nekaj primerih 

smo se s protestnim pismom obrnili na javno RTV Slovenija.  

 

SODELOVANJE Z VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI 

 

− Prijavili smo se na razpis Zavoda za šolstvo in bili z dvema programoma 

Primerjava treh totalitarizmov in Intervju - družinska zgodba uvrščeni v Katalog 

obveznih izbirnih vsebin za 2015/2016.  

− Ob dnevu holokavsta je imel mag. Renato Podbersič konec januarja 2015 dve 

predavanji na temo preganjanja Judov na Goriškem in sicer v Gimnaziji Nova 

Gorica in na Slovenskem klasičnem liceju v Gorici.  

− 28. marca 2015 so si maturanti Gimnazije Želimlje ogledali zaporniške celice. 

− 13. julija si je zaporniške celice ogledala hčerka pokojnega slovenskega 

literarnega kritika in književnika dr. Tineta Debeljaka, Jožejka Debeljak Žakelj. 

Spremljali sta jo dve vnukinji, ki smo jima ob tej priliki omogočili tudi strokovni 

ogled NUK- a in obisk na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano. 

Predstavili smo jim delovanje SCNR in jim poklonili naše publikacije. Vse tri 

obiskovalke so aktivne v slovenski skupnosti v Tucumanu na severu Argentine.   

− V ponedeljek, 6. julija 2015, smo v zaporniških celicah v Ljubljani sprejeli 

skupino mladih maturantov iz Argentine, ki so bili na obisku v Sloveniji. 

Predstavili smo jim delo SCNR in jim spregovorili o delovanje Udbe v Sloveniji. 

Nato so se srečali s pričevalko Dragico Gudrun Podmiljšak, ki je bila kot deklica 

zaprta v otroškem taborišču na Petričku. Srečanje je vodila Marta Keršič.   

− V torek, 17. novembra 2015 je v župnišču Trnovo v Ljubljani potekalo srečanje 

in pogovor z dijaki in študenti. Marta Keršič je zanje pripravila predavanje z 

naslovom Sledi preteklosti – kako živeti sedanjost – za trdno prihodnost.  

− Sodelujemo s srednjimi in osnovnimi šolami s ponudbo vzgojno-izobraževalnih 

vsebin preko različnih projektov. Stike navezujemo tudi preko posameznih 

učiteljev in profesorjev.  

− Nudili smo informacije in strokovne napotke več študentom diplomskega in 

podiplomskega študija iz različnih fakultet iz Slovenije in tujine. 

 

SODELOVANJE S SLOVENCI  V ZAMEJSTVU IN PO SVETU 

 

Na Študijskem centru za narodno spravo se trudimo, da ohranjamo stik s Slovenci v 

zamejstvu in izseljenstvu. Tako jih ob njihovem obisku v matični domovini sprejmemo na 
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Študijskem centru za narodno spravo, jim predstavimo naše delovanje in jih vabimo k 

sodelovanju. V letošnjem letu smo pripravili posebno srečanje za mlade iz Argentine in jim 

pokazali zaporniške celice. Tam so se srečali s pričevalko Dragico Gudrun Podmiljšak, ki jim je 

spregovorila o svoji življenjski zgodbi. Stalni stik ohranjamo s slovensko skupnostjo iz 

Clevelanda, ki smo jo do sedaj obiskali dvakrat in tam tudi snemali pričevanja. Prav tako 

redno vzdržujemo stike s Slovenci iz Argentine. Do sedaj je več sodelavcev SCNR obiskalo 

slovensko skupnost v Argentini. Ogledali smo si njihov arhiv, posneli pričevanja, se 

dogovarjali o sodelovanju. V letošnjem letu je bil pripravljen delovni osnutek tesnejšega 

sodelovanja pri snemanju pričevanj med SCNR in Zedinjeno Slovenijo, ki zastopa interese 

slovenske skupnosti v Argentini. Takoj ko bo osnutek potrjen s strani obeh institucij, ga bomo 

začeli izvajati.  

Svoje raziskovalno delo redno predstavljamo na srečanjih in okroglih mizah v Trstu, Gorici in 

po nekaterih drugih krajih zamejske Slovenije. Zelo dobro sodelujemo s tamkajšnjimi 

slovenskimi organizacijami in  društvi. 

Sredstva, ki smo jih prejeli na razpisu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

leta 2014, smo s soglasjem financerja prenesli v leto 2016. Novembra 2015 smo se prijavili 

na nov razpis Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, z naslovom Zgodba moje 

poti, v kateri želimo prikazati zgodbo ene ob begunskih družin, ki so morale leta 1945 

zapustiti Slovenijo. Gradivo bo prevedeno v angleški jezik in namenjeno kot učni pripomoček 

tudi mlajši generaciji.  

 

EVROPSKA PLATFORMA SPOMINA IN VESTI 

 

Študijski center aktivno sodeluje pri oblikovanju Evropske platforme spomina in vesti, ki je 

nastala na podlagi Praške deklaracije o evropski vesti in komunizmu. Vsebinsko izhodišče 

platforme izhaja iz dejstva, da so številne evropske države doživele nasilje totalitarnih 

sistemov in kršitve temeljnih človekovih pravic in svoboščin v 20. stoletju; doživete grozote je 

potrebno osvestiti in jih ovrednotiti kot del skupne evropske zgodovine. To zgodovinsko 

izkušnjo je potrebno uporabiti v izobraževalnem procesu, in sicer kot sredstvo za 

poudarjanje pomena temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter vladavine prava in drugih 

vrednot, na katerih temelji Evropska Unija. Temeljno izhodišče je, da je potrebno vse 

totalitarne sisteme obravnavati z enakimi merili. Dr. Andreja Valič Zver je bila članica 

izvršilnega odbora Platforme od leta 2011 do novembra 2015. Redno se je udeleževala sej 

odbora. Redne stike ohranjamo tudi naprej, trenutno sodelujemo v mednarodnem projektu 

justice 2.0, v okviru katerega bo aprila 2016 v Sloveniji organizirana mednarodna konferenca. 

Vse izjave in sporočila Platforme prevedemo v slovenski jezik, jih posredujemo po naši 

adremi, objavimo na spletni strani SCNR ter o njih seznanimo medije.  
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STROKOVNA SKUPINA ZA OBRAVNAVANJE VPRAŠANJ BRITANSKO-SLOVENSKE 

POLPRETEKLE ZGODOVINE 

 

V letu 2010 je bila pri Študijskem centru za narodno spravo ustanovljena Strokovna skupina 

za obravnavanje vprašanj britansko-slovenske polpretekle zgodovine. Člani skupine so: dr. 

Andreja Valič Zver, doc. dr. Tamara Griesser Pečar, dr. Mateja Čoh Kladnik, dr. Jernej 

Letnar Černič, mag. Majda Pučnik Rudl, mag. Renato Podbersič in Boštjan Kolarič. V letu 

2011 je bilo zbranih več podpisov za ustanovitev britansko-slovenske zgodovinske komisije in 

sredi aprila 2011 je bila britanski vladi izročena peticija z zbranimi več kot 1600 podpisi.  

V letu 2012 smo se prijavili na razpis Evropa za državljane s projektom "Imaginary Freedom" 

- Human Rights Violations: Understanding Our Past for a Better Future. Poleg Študijskega 

centra za narodno spravo so se kot partnerji prijavili še Arhiv RS, Frančiškanski družinski 

inštitut, Gimnazija Želimlje, Društvo slovenskih izobražencev, Radio Ognjišče, CRCE in 

Platforma evropskega spomina in vesti. V okviru projekta smo nameravali raziskati dogajanje 

med in po koncu druge svetovne vojne, objaviti rezultate raziskave v publikaciji in 

digitalizirati arhivsko gradivo. Na podlagi številnih dokumentov tajne policije, ki so na voljo v 

Arhivu RS, je bil cilj projekta je preučiti kršitve človekovih pravic v času revolucije in 

komunističnega prevzema oblasti. Z digitalizacijo arhivskega gradiva smo nameravali 

omogočiti širši dostop do dokazov za metode medvojnih in povojnih totalitarnih režimov. 

Prenos znanja med generacijami je prav tako pomemben proces, ki omogoča, da se mlajše 

generacije zavedajo očitnih kršitev človekovih pravic v novejši evropski in slovenski 

zgodovini. To smo nameravali doseči z objavo arhivskega gradiva, pričevanj v okviru radijske 

oddaje Moja zgodba, s pripravo učnega gradiva za dijake osnovnih in srednjih šol ter z 

dokumentarnim filmom. Projekt bi zaključili z mednarodno konferenco, gradivo pa bi bilo 

objavljeno v zborniku. 

Prijava na razpis ni bila uspešna, enako kot tudi druge prijave članic Platforme. To kaže, da 

gre za širši problem, ki se ga je Platforma aktivno lotila. Doc. dr. Tamara Griesser Pečar je 

2012 v Celovcu predstavila delovanje obstoječe skupine, njene naloge in cilje. Skupina je 

nadaljevala s svojim delom tudi v letu 2014 in 2015. O tej temi so njeni člani večkrat 

spregovorili na različnih sestankih in številnih srečanjih z veleposlaniki drugih držav. 

Predstavili so jim naša prizadevanja, da bi ta del polpretekle zgodovine bolj poglobljeno 

raziskovali in naredili korake tudi v smeri  približevanja političnih zastopnikov obeh vključenih 



      

Študijski center za narodno spravo 
   

 

 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 42 

držav. Z omenjeno problematiko so seznanjali širšo javnost, saj proces raziskovanja še ni 

zaključen.  

 

 

 

 

DOKUMENTARNO GRADIVO 

 

V hrambo smo prejeli več vrst različnega dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki nam ga 

podarijo posamezniki. Gradivo najprej pregledamo, nato uredimo, popišemo in shranimo v 

arhivske škatle. Vodi se tudi elektronska evidenca prejetega gradiva. Gradivo je namenjeno 

za raziskovalne namene sodelavcev SCNR ali za potrebe, za katere se dogovorimo s 

posameznikom, ki nam gradivo podari. V letu 2015 sta bili sodelavki Neža Strajnar in Mirjam 

Dujo Jurjevčič, ki skrbita za ureditev dokumentarnega gradiva, več kot polovico leta na 

porodniškem oziroma bolniškem dopustu, zato se je urejanje zaenkrat zaustavilo. 

 

PROMOCIJA JAVNEGA ZAVODA 

 

Sklicujemo tiskovne konference, da javnost preko medijev seznanjamo z delovanjem našega 

zavoda. Ob vsakem pomembnejšem dogodku pošiljamo vsem medijskim hišam sporočila za 

javnost, ki so objavljena tudi na spletni strani SCNR. Predstavljamo publikacije avtorjev, ki 

raziskujejo v okviru Študijskega centra za narodno spravo. Z izdanimi deli seznanjamo 

strokovno in ostalo zainteresirano javnost po različnih krajih Slovenije, v zamejstvu in po 

svetu. 

Publikacije, ki izidejo v okviru Študijskega centra za narodno spravo promoviramo tudi preko 

zloženke, ki je na voljo na vseh naših prireditvah ali pa jo razdeljujemo na srečanjih, ki se jih 

udeležujemo. Mirjam Dujo Jurjevčič je pripravila zloženko o Zbirki Multimedija SCNR in 

Zbirki Dokumentarni filmi SCNR. DVD – je z dokumentarnimi filmi se prodaja, DVD- je iz 

zbirke Multimedija pa naročnikom pošljemo po predhodnem naročilu. V tej zbirki je trenutno 

68 DVD-jev.  

Skrbimo za sprotno obveščanje javnosti o vseh pomembnih dogodkih, ki se jih udeležujejo 

zaposleni na SCNR. Prispevke in intervjuje s sodelavci SCNR objavljajo različni slovenski 

mediji. Prisotni smo v radijskem in televizijskem medijskem prostoru.  

Najpogostejša oblika obveščanja poteka preko medijev in spletnih strani zavoda. Spletna 

stran se stalno posodablja. O nekaterih dogodkih zainteresirane obveščamo tudi preko 

navadne pošte. Skrbimo za sprotno obveščanje o vseh dejavnostih zavoda. Javnost o naših 
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dogodkih redno obveščamo tudi preko ostalih družbenih omrežij (Facebook – v pripravi, 

Twitter…). 

 

 

 

 

MULTIMEDIJSKI ARHIV: POSNETE TV in RADIJSKE ODDAJE 

 

Konec oktobra 2009 smo začeli snemati  TV dokumentarne filme ter  oddaje na tematiko 

svetovne in slovenske zgodovine 20. stoletja. Dokumentarne filme in oddaje snemamo od 

leta 2012 na multimedijski snemalnik, jih zmontiramo in nato arhiviramo v Multimedijski 

arhiv, kjer vodimo seznam posnetih oddaj in dokumentarnih filmov. Snemanja in evidenco 

posnetih oddaj vodi Mirjam Dujo Jurjevčič. Ker je sodelavka Mirjam Dujo Jurjevčič od poletja 

2015 dalje na bolniškem dopustu, se je snemanje za obdobje njenega staleža prekinilo.  

 

MULTIMEDIJSKI ARHIV: DOGODKI SCNR 

 

Oktobra 2009 smo vzpostavili  elektronski arhiv na  disku Multimedia. Na njem se zbirajo 

fotografije ter avdio in video posnetki, ki jih predhodno zmontiramo. Nanašajo se na 

dogodke, ki so izvedeni v okviru Študijskega centra za narodno spravo ali pa jih organizirajo 

druge institucije in jih mi posnamemo (mednarodne konference, okrogle mize, predstavitve 

knjig, razstave in drugo). Za navedeni arhiv skrbi Mirjam Dujo Jurjevčič. V času njenega 

bolniškega in porodniškega dopusta je delo nekoliko okrnjeno. Vsak zaposleni, ki se udeleži 

posameznega dogodka, shrani na Multimediji fotografije ali avdio posnetke izvedenih 

dogodkov.  

 

JAVNI POZIVI IN PROJEKTI  

 

Sledimo domačim in mednarodnim projektom in razpisom. Razpise spremlja Jelka Piškurić. 

PRIJAVE NA RAZPISE V LETU 2015: 

• Na razpis Evropa za državljane smo se prijavili s projektom History Summer School. 

Projekt je bil zamišljen kot poletna šola za mlade z različnimi delavnicami, srečanji s 

pričevalci in ogledi raziskovalnih inštitucij. Namen šole je bil seznaniti mlade z 

represivnimi metodami komunističnega režima in vplivom režima na vsakodnevno 

življenje. Pri tem smo želeli mlade spodbuditi k aktivnemu razmisleku o osebnih 

izkušnjah in družinskih zgodbah. Projekt je predvideval tudi enodnevno delavnico za 

učitelje, kjer bi se seznanili z drugačnimi pristopi poučevanja tega dela slovenske 
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zgodovine. Projekt smo prijavili s Študijsko-raziskovalnim centrom za družino, 

Socialno akademijo in Evropsko platformo spomina in vesti. Projekt ni bil sprejet. 

• ARRS je 24. decembra 2014 objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih 

projektov za leto 2015. Študijski center za narodno spravo je februarja 2015 prijavil 

projekt z naslovom Sodniki, tožilci in odvetniki: vloga in položaj v sodnem sistemu 

Slovenije 1941–1951. Projekt je bil uvrščen v drugo fazo in julija 2015 smo oddali 

dopolnjen predlog projekta. Prijavo so ocenili trije tuji recenzenti, njihove ocene in 

odzive vodij projektov je obravnaval posebni panel, ki je pripravil prednostni seznam 

projektov. Predlagani projekt Študijskega centra je dosegel 18 točk, kar je pomenilo, 

da smo bili za malenkost zavrnjeni.   

• Prijavili smo se na razpis Zavoda za šolstvo za Obvezne izbirne vsebine za srednje šole 

in gimnazije. Prijavili smo dva projekta in sicer Družinska zgodba – izkušnja intervjuja 

in Totalitarizmi – teptanje človekovih pravic. Oba projekta sta bila uvrščena v program 

OIV za leto 2015/16.   

• Leta 2015 smo se skupaj s Študijsko raziskovalnim centrom za družino prijavili na 

razpis ameriškega veleposlaništva za nevladne organizacije, s projektom Zgodovinska 

poletna šola za mlade. Sodelovanje pri tem projektu sledi ciljem naše institucije, ki 

ima med svojimi dejavnostmi zapisano sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi 

institucijami, dijaki in študenti. Na razpisu nismo bili uspešni. 

• Kot partnerji smo se prijavili na razpis Horizon 2020. Nosilna institucija je bila 

Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen iz Berlina. Projekt GINA (Giving the victims a 

name – Register of Resistance Fighters and Persecuted Person in Communist Europe) 

je imel za cilj ustvariti bazo žrtev komunističnih režimov v Evropi in disidentov, ki so 

se borili proti režimom. Prijava ni bila uspešna. 

• Prijavili smo se na razpis Urada Vlade RS za Slovence po svetu za finančno podporo 

projekta izdaje publikacije o begunski poti ene izmed  slovenskih družin iz Clevelanda 

(Zgodba moje poti). Publikacija je namenjena širši strokovni in zainteresirani javnosti, 

hkrati pa bo uporabna tudi kot učni pripomoček v šolah ali pri drugih oblikah vzgojno 

izobraževalnih procesov. V njej bodo vključeni kratek zgodovinski prikaz in oris 

razmer po drugi svetovni vojni, s poudarkom na begunski problematiki; geografski 

prikaz begunskih poti Slovencev po drugi svetovni vojni; opis zgodbe slovenske 

begunske družine in njen prihod v S Ameriko; integracija v nov družbeni prostor in 

skrb za ohranitev slovenske skupnosti; ohranjanje stikov z matično domovino; 

mnenja mladih (potomcev beguncev), ki danes bivajo v Ameriki in njihov odnos do 
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Slovenije, potreba, da ohranjajo stike s svojimi sorodniki ali prijatelji, ali jim Slovenija 

predstavlja eno od zanimivih območij, v kateri vidijo potencial za sodelovanje. 

 

 

 

 

 

INTERNA STROKOVNA KNJIŽNICA 

 

Vodimo in dopolnjujemo interno strokovno knjižnico, ki deluje znotraj SCNR. Skrbnica 

knjižnice je Neža Strajnar, v času porodniškega dopusta jo nadomešča Jelka Piškurić. Knjižno 

zbirko redno (glede na finančna sredstva) dopolnjujemo z najnovejšo domačo in tujo 

strokovno literaturo predvsem s področja zgodovine totalitarizmov 20. stoletja. Knjižnica ima 

preko 1.696 različnih knjižnih enot*, 500 enot strokovne periodike, 27 diplomskih, 

magistrskih oz. doktorskih del, CD-jev, DVD-jev in VHS je skupaj 179, fotokopij različnega 

gradiva je 34. V  letu 2015 je knjižnica pridobila 147 knjižnih enot, od tega so nam jih nekaj 

podarili posamezniki oz. smo jih pridobili z medsebojno izmenjavo s sorodnimi institucijami 

 

Knjižnica - poročilo o stanju na dan 31. 12. 2015 

 

vrsta knjižnične enote stanje dne 31. 12. 2015 
št. pridobljenih enot v 

letu 2015 

knjige* 1696 132 

periodika* 500 6 

diplomska, magistrska, 

doktorska dela 
27 0 

CD, DVD, VHS* 179 7 

fotokopije gradiva 34 2 

skupaj 2. 436 147 

 

* Nekatera dela so v več izvodih, kar ni upoštevano v končni številki. 

 

DRUGO  

 

Uredniški odbor SCNR skrbi za izdajo publikacij in določi ceno publikacije.  
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Sproti urejamo panoje s fotografskimi posnetki dogodkov, ki jih organiziramo. Fotografije 

tudi arhiviramo in vodimo Foto dokumentacijo dogodkov na SCNR. 

 

SODELOVANJE S PREDAVANJI NA FAKULTETAH 

 

Doc. dr. Tamara Griesser-Pečar predava na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru v 

poletnem semestru Slovensko zgodovino 1941 - 1990. Na Fakulteti za uporabne družbene 

študije v Novem mestu pa predava novejšo zgodovino in sicer 1914 - 1990 (predmet si deli s 

prof. dr. Stanetom Grando). 

Dr. Mateja Čoh Kladnik je bila v letu 2015 izvoljena v naziv docentke za sodobno zgodovino 

na Univerzi v Mariboru. V študijskem letu 2015/2016 predava na Oddelku za zgodovino 

Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.  

Mag. Renato Podbersič predava kot asistent pri predmetu Novejša zgodovina, na Univerzi v 

Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko.  

 

DELOVNI KOLEGIJI, SEJE RRE, ES IN PROGRAMSKE SKUPINE 

 

Na tedenskih delovnih kolegijih pregledamo opravljeno delo, tekoče obveznosti, predvidene 

dogodke in si razdelimo naloge ter obveznosti. Po potrebi in glede na povečan obseg dela 

imamo kolegije tudi več kot enkrat tedensko. Vsi zapisniki delovnih kolegijev so shranjeni na 

skupnih dokumentih. Seje RRE, Enote za svetovanje in programske skupine so potekale 

projektno,  po potrebi.  

 

ČLANSTVO V STROKOVNIH DRUŠTVIH  

Dr. Andreja Valič Zver: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Društvo učiteljev zgodovine 

Slovenije. 

Dr. Mateja Čoh Kladnik: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Zveza 

zgodovinskih društev Slovenije. 

Mag. Renato Podbersič: Zgodovinsko društvo za Severno Primorsko, Društvo soška fronta 

Nova Gorica, Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 

Marta Keršič: Zgodovinsko društvo Ljubljana.  

Doc. dr. Tamara Griesser Pečar: Zgodovinsko društvo Ljubljana. 

 

ČLANSTVO V MEDNARODNIH STROKOVNIH DRUŠTVIH  

 

Dr. Andreja Valič Zver: članica izvršnega odbora Platforme evropskega spomina in vesti do 

novembra 2015, EUROCLIO - European Conference of History Educators.  
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Mag. Renato Podbersič: Istituto di Storia sociale e religiosa, Gorica/Italija. 

 

 

 

 

 

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA - AGENCIJA EVROPSKE UNIJE 

ZA TEMELJNE PRAVICE) 

 

Dr. Andreja Valič Zver je bila v letu 2012 imenovana za članico upravnega odbora European 

Union Agency for Fundamental Rights (FRA - Agencija Evropske unije za temeljne pravice) s 

sedežem na Dunaju. V letu 2015 se je redno udeleževala sej upravnega odbora in drugih 

obveznosti.  

 

ARHIVSKA KOMISIJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

Dr. Andreja Valič Zver je bila v letu 2012 imenovana za predsednico Arhivske komisije Vlade 

RS s petletnim mandatom. Mesečno se udeležuje sej komisije.  

 

KOMISIJA VLADE RS ZA ODKRIVANJE VPRAŠANJ PRIKRITIH VOJNIH GROBIŠČ 

 

V Komisijo Vlade RS za odkrivanje vprašanj prikritih vojnih grobišč je bil v letu 2013 imenovan 

Boštjan Kolarič. Redno se udeležuje sej Komisije.  

 

MEDNARODNA ZVEZA ZA SPOMIN NA HOLOKAVST 

 

Vlada RS je julija 2013 imenovala stalno delegacijo RS za sodelovanje v Mednarodni zvezi za 

spomin na holokavst. Član je mag. Renato Podbersič.  

 

OSTALO 

 

Dr. Andreja Valič Zver je članica sveta Zbora za republiko. 

Doc. dr. Tamara Griesser Pečar je članica sveta Zbora za republiko. 

Mag. Renato Podbersič je član uredniškega odbora revije Na Fronti, ki jo izdaja Društvo 

soška fronta. Član uredniškega odbora za izdajo novega Primorskega slovenskega 

biografskega leksikona. 
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MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

Študijski center za narodno spravo sodeluje s številnimi mednarodnimi institucijami in 
njihovimi strokovnjaki s področja raziskovanja totalitarnih sistemov: Platforma evropskega 
spomina in vesti (Praga, Bruselj), Zvezni pooblaščenec za dokumentacijo STASI-ja nekdanje 
NDR, Zvezni urad za preučevanje diktature vzhodnonemške komunistične partije,  Ustanova 
Spominsko mesto Berlin – Hohenschönhausen in Inštitut za kulturno diplomacijo (Nemčija); 
Inštitut za proučevanje totalitarnih režimov (Češka); IPN-Inštitut za nacionalni spomin - 
Komisija za preganjanje zločinov proti poljskemu narodu in Remembrance and Future 
Institute, Krakow (Poljska); Ustanova narodnega spomina (Slovaška); Muzej okupacije 
Estonije in Vojni muzej Estonije; Muzej okupacije Latvije in Latvijsko združenje žrtev politične 
represije (Latvija); Mednarodna komisija za oceno zločinov nacističnega in sovjetskega 
okupacijskega režima (Litva); Terror House, Zgodovinski arhiv madžarske državne varnosti in 
Odbor za nacionalni spomin (Madžarska); Odbor za odkrivanje in raziskovanje povezav 
bolgarskih državljanov s službo državne varnosti in obveščevalnimi službami Bolgarske 
narodne armade, Inštitut za študije o sodobni zgodovini in Inštitut Hannah Arendt (Bolgarija); 
Nacionalni svet za študij arhivov Securitate in Inštitut za preiskovanje komunističnih zločinov 
(Romunija); Center za raziskovanje post-komunističnih ekonomij CRCE (Velika Britanija); 
CATO (ZDA); Yad Vashem: Spominski center za proučevanje holokavsta (Izrael); Heritage 
Foundation ZDA in druge (Islandija, Ukrajina, Kanada, Francija itd.), Sodelujemo s skupino 
evropskih poslancev Sprava evropskih zgodovin v okviru Evropskega parlamenta. Vodi jo 
evropska poslanka Sandra Kalniete iz Latvije. 
 

ZNANSTVENO IN STROKOVNO SODELOVANJE 

 

Sodelujemo s številnimi inštitucijami, muzeji, knjižnicami, arhivi, izobraževalnimi ustanovami, 

nevladnimi organizacijami in posamezniki: Muzej novejše zgodovine Slovenije, Inštitut za 

novejšo zgodovino, Gorenjski muzej Kranj, Pokrajinski arhiv Maribor, Kadetnica Maribor, 

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (Maribor), Zgodovinski arhiv Ptuj, Zgodovinski arhiv 

Celje, Koroški pokrajinski muzej (Slovenj Gradec), Društvo slovenskih izobražencev (Trst), 

Inštitut za narodnostna vprašanja, Zavod za kulturo madžarske narodnosti (Lendava), Center 

judovske kulturne dediščine - Sinagoga Maribor, Vojaški muzej Pivka, Inštitut dr. Jožeta 

Pučnika, Radio Ognjišče, Študijsko raziskovalni center za družino, Študijski krožek za 

družbena vprašanja Anton Gregorčič (Gorica), Teološka fakulteta v Ljubljani, Fakulteta za 

državne in evropske študije, Filozofska fakulteta v Mariboru – oddelek za zgodovino, 

Fakulteta za uporabne in družbene študije, Fakulteta za humanistiko, Svetovni slovenski 

kongres, Društvo Slovenija v svetu, Društvo političnih zapornikov in drugih žrtev 

komunističnega nasilja, Nova slovenska zaveza, Društvo katoliških izobražencev, Zbor za 

republiko, Demos na Kamniškem itd. 
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PRILOGA 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC  

v/na ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO, Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Šifra: 

31062, Matična številka: 3325369000 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema 

finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom 

Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje 

ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi 

absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne 

bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki 

omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja 

na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora 

javnih financ v/na Študijski center za narodno spravo. 

 

Oceno podajam na podlagi:  

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Raziskovalno razvojna enota, 

Enota za svetovanje, Služba za podporo, sestankov kolegijev. 

- ugotovitev (Službe za notranjo revizijo,  Urada RS za nadzor proračuna, za področja 

opravljenega inšpiciranja v preteklosti 

V/Na Študijskem centru za narodno spravo 

je vzpostavljen(o): 

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja, x  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  
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2. Upravljanje s tveganji 

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje 

doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, x  

b) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je 

način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja, x  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne 

aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od 

naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju, x  

b) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih 

možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja, x  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) 

notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju, x  

b) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  
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6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno 

delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih 

možnosti):  

 

a) z lastno notranjerevizijsko službo,  

b) s skupno notranjerevizijsko službo, x  

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,  

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.  

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe: 

Služba za notranjo revizijo Ministrstva za pravosodje 

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe: Župančičeva ulica 3, 

1000 Ljubljana 

Matična številka:                                                                          2399237000 

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

....................................................................................................................................................... 

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

....................................................................................................................................................... 

Matična številka:                                                                              

 

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  

presega  2,086 mio EUR                                                                                                 NE 

 

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)                                                          

 ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: 

....................................................................................................................................................... 

V letu 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora 

izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

- Posodobitev načrta integritete KPK 

- Implementacija Zakona o izvrševanju proračuna RS (ZIPRO) 

-

 ...........................................................................................................................................

.......(izboljšava 3) 
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Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, 

ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in 

predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje): 

 

- najpomembnejše tveganje za delovanje SCNR predstavlja financiranje na način refundacije 

stroškov, ter neobveščanje MP o višini proračunskih sredstev na podlagi Zakona o izvrševanju 

proračuna RS,  

- pomanjkanje sredstev za nujna vzdrževalna dela na lokaciji Beethovnova 3, 

- Ukrepi- pogostejše komuniciranje in sodelovanje s finančno službo MP. 

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: dr. Andreja Valič Zver 

 

Podpis:........................................................................................................................... 

 

Datum podpisa predstojnika: 

22.2.2016 
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RAČUNOVODSKI DEL 

 

Pojasnila k  računovodskim izkazom 

 

 

Priloga 1 – Bilanca stanja na dan 31.12.2015 

  

1. Nepremičnine  -ŠCNR  je pridobil od Ministrstva za pravosodje v upravljanje 

nepremičnini na  Tivolski 42 in Beethovnova 3 v Ljubljani in katere knjigovodska 

vrednost znaša na dan 31.12.2015  EUR 777.120. 

  

2. Oprema –  Od Ministrstva za pravosodje je bila pridobljena v upravljanje oprema, 

katere neodpisana vrednost na 31.12.2015 znaša EUR 734.  

  

  

3. ŠCNR je iz sredstev, ki jih je zavod pridobil za redno delovanje in iz sredstev ARRS 

izvršil v letu 2015 nakup programske opreme in opreme v višini EUR 1.920 EUR. 

Knjigovodska oziroma neodpisana vrednost  opreme, pridobljene iz lastnih sredstev  

na dan 31.12.2015 znaša 9.805  EUR.  

 

Inventurna komisija je izvedla popis osnovnih sredstev, tako da knjižno stanje 

izkazuje dejansko stanje opredmetenih osnovnih sredstev. 

  

4. Stanje denarnih sredstev na računu pri UJP znaša na dan 31.12.2015 75.553,39 EUR.  

  

  

5. Terjatve na 31.12.2015 so evidentirane do:   

-proračuna RS za plače za mesec                                                            0 EUR 

-terjatve iz  proračuna RS materialni stroški                                 0 EUR 

-terjatve do ARRS                                                                                               7.438 

EUR 

- terjatve do kupcev publikacij in najemnine                                                    773 EUR 

-terjatve za refundirane boleznine                                                                  3.886 EUR  

      6.   Obveznosti na dan 31.12.2015 so evidentirane do: 

             - obveznosti za plače 12/15 (izplačilo 1/15) in             23.502 EUR 

             - obveznosti do dobaviteljev                                                                              4.698 

EUR 

 

              Vse obveznosti do dobaviteljev so bile že poravnane v letu 2016 in se poravnavajo 

tekoče brez zamud. 

 

              

  

  7.      Zaloga proizvodov: 

-     143 publikacij – Koncentracijska taborišča 2. del   



      

Študijski center za narodno spravo 
   

 

 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 54 

-       12 publikacij – Četništvo na Štajerskem 

-         2 publikacij -   Pohorska afera 

-   295 publikacij -  Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalcev v 

Sloveniji 

-     221 publikacij – Zbornik Totalitarizmi – vprašanja in izzivi 

-     117 publikacij – Za svobodo, kralja in domovino 

-     128 publikacij – Zbornik slovenskih prispevkov o totalitarizmih 

-     407 publikacij - Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951  

-     236 publikacij – Refleksije 

-     204 publikacij – Totalitarizmi vprašanja in izzivi 2. Represivne metode 

                                 totalitarnih režimov    

-     182 publikacij – ponatis Revoulcionarno nasilje na primorskem 

-       82  publikacij  - Totalitarizmi vrašanja in izzivi 3. odstiranje zamolčanega 

-     169  publikacij  - Revolucionarno nasilje na osred. in zahodnem gorenjskem 

            -     480 publikacij – DEMOS  slovenska osamosvojitev in demokratizacija   

            -     356 publikacij – Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura 

spominjanja 

            -     400 publikacij- evolucionarno nasilje v Ljubljani 1941-1945 

 

V skupni vrednosti 30.556,22 EUR. 

 

 

 

9. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje izkazujejo obveznost za nepremičnino in 

opremo prejeto od Ministrstva za pravosodje. Stanje obveznosti je usklajeno z Ministrstvom 

za finance, Direktorat za javno računovodstvo.  

 

 

 

 

Priloga 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015 

 

       10.  V  letu 2015 je ŠCNR  ustvaril 2.532 EUR  prihodkov iz naslova prodaje publikacij 

in 552 EUR prihodkov iz naslova najemnin skupnih prostorov, kar predstavlja pridobitno 

dejavnost v skladu s  Pravilnikom o pridobitni in nepridobitni dejavnosti.  V zvezi z 

pridobitno dejavnostjo je nastala obveznost za obračun davka od dohodkov pravnih oseb v 

znesku 20,22 EURi. 

 

Vsi ostali prihodki so nastali v zvezi z uresničevanjem nalog, zaradi katerih je bil 

Zavod ustanovljen in sicer Zavod uresničuje javni interes na področju znanosti in 

opravlja organizacijske, razvojne, svetovalne, koordinacijske  in izobraževalne 

naloge na področju poprave krivic, narodne sprave in proučevanju totalitarnih 

režimov na Slovenskem v 20. stoletju.  

 

V letu 2015 je ŠCNR sklenil pogodbo o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti v 

letu 2015. 
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Pri vodenju poslovnih knjig je upoštevan Zakon o računovodstvu, Slovenski 

računovodski standardi, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in 

opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne 

dejavnosti, zaloge publikacij so vodene oziroma ovrednotene po dejanskih stroških. 

 

V letu 2015 ima ŠCNS presežek prihodkov nad odhodki v višini 30.179 EUR.  

Presežek prihodkov nad odhodki se bo porabil za redno delovanje Študijskega centra 

za narodno spravo. 

  

  

  

Ljubljana, 13.02.2016 

  

Računovodstvo SCNR 

Libres d.o.o. 

 

 

 

 

 

 


