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1. PODATKI O ZAVODU 

 

Študijski center za narodno spravo 

Study Centre for National Reconciliation 

Tivolska cesta 42 

1000 Ljubljana 

 

Krajše ime: SCNR 

Sedež: Ljubljana 

Pravnoorganizacijska oblika: Javni zavod 

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

 

Organi JZ SCNR: 

 

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

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

- direktor zavoda (v. d. direktor, dr. Tomaž Ivešić, 24. 10. 2020) 

 

 ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO 

1.1. Enota za razvoj in raziskovanje 

 

V skladu z namenom ustanovitve in nalogami javnega zavoda Študijski center za narodno spravo (SCNR) je 

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

maja 2008 oblikovana Enota za razvoj in raziskovanje. Vodja enote je dr. Jelka Piškurić. Na podlagi Pravilnika 

o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Študijskem centru za narodno spravo z dne 16. 12. 2020, 

so delovna področja Enote za razvoj in raziskovanje: 

 

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

raziskovalna in strokovna dela; 

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

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

omenjenih; 

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

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

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

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

drugih pomembnih tem iz novejše zgodovine; 

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

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

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

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

ali promocijsko gradivo ter periodično publicistiko; 

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

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

zgodovini totalitarizmov v 20. stoletju; 

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

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

 

1.2. Enota za svetovanje 

 

V skladu z namenom ustanovitve in nalogami javnega zavoda Študijski center za narodno spravo (SCNR) je 

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

februarja 2009 oblikovana Enota za svetovanje. Vodja enote je Marta Keršič. Na podlagi Pravilnika o notranji 

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

delovna področja Enote za svetovanje: 

 

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

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

ostalih pomembnih tematik iz novejše zgodovine; 

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

žrtve totalitarnih režimov v 20. stoletju na Slovenskem; 

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

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

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

področja; 

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

bodisi izven njega 
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- skupaj z enoto za raziskovanje in razvoj sodeluje z osnovno in srednješolskimi izobraževalnimi 

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

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

učne ure zgodovine); 

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

ter novejše zgodovine in opravlja informacijsko-dokumentacijsko dejavnost; 

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

- nudi tehnično pomoč pri različnih konferencah; 

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

drugimi državnimi organi na področju narodne sprave; 

- pomaga pri posodabljanju informacij na spletni strani Študijskega centra; 

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

miz ter predstavitev dela zaposlenih; 

- pomaga pri urejanju spominskih centrov, ki se nanašajo na narodno spravo, skrbi za dislocirano enoto 

SCNR - Celice na Beethovnovi v Ljubljani; 

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

 

1.3. Enota za podporo 

 

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

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

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

Enote za podporo: 

 

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

- različna administrativna dela;  

- skrb za komunikacijo z zunanjimi servisnimi službami; 

- skrb za komunikacijo z zunanjo računovodsko službo; 

- občasna tehnična pomoč NOE; 

- vodenje ročne blagajne; 

- ostala administrativna dela po navodilu direktorja zavoda. 
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2. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJI POROČILO 

 

 

Zakoni: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

79/18 in 66/19) 

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

in 20/18 – OROZ631) 

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

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

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

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

in 158/20) 

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

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

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

ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 

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

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

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

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

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

• Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – 

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

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0865
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odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-

1) 

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

ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – 

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

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

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

• Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

51/14) 

• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) 

• Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 

in 79/18) 

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 

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

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

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

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

111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) 
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• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 

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

za leto 2021 

 

Uredbe: 

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

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

52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20 in 191/20) 

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

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

113/09 in 22/19) 

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

RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) 

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

št. 85/10 in 173/20) 

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

• Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, 

financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 

27/17, 9/18, 62/19 in 105/20) 

• Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) 

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

31/18) 

• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

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

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

proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) 

• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

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

• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

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

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

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

 

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

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

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

48/03, 20/14, 56/16 in 69/17) 

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

31/17 in 7/19) 

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

list RS, št. 40/13 in 51/14) 

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

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

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

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

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

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

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

list RS, št. 53/16) 

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 

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

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

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

82/18) 

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 

79/19) 

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

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

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

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

• Pravilnik o izobraževanju SCNR, 3. 12. 2008 

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

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

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

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

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

15. 12. 2020 

• Pravilnik o izobraževanju SCNR, 4. 10. 2011 

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

 

Drugo: 

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

• Statut JZ SCNR 

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

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

• Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 

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

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

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

popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 160/20) 
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3. BIBLIOGRAFIJA OBJAV IN DOGODKOV JZ SCNR V LETU 2020 

 

3.1 Čoh Kladnik Mateja 

 

Skupno št. točk: 175 

Letna ocena A1: 0,47 

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 

1. ČOH KLADNIK, Mateja. Ivan Čuk, Alenka Puhar, Aleks Leo Vest, Gospod Leon Štukelj in Tovarišija, 

Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2019. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske 

zgodovine, ISSN 2591-1201, 2020, letn. 4, št. 1/2, str. 277-280. [COBISS.SI-ID 42383363] 

kategorija: SU (S) 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

 

 

2.01 Znanstvena monografija 

2. ČOH KLADNIK, Mateja, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). "Narod sodi" : Sodišče slovenske narodne časti. 

Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 282 str., fotogr., faks. ISBN 978-961-94353-9-7. 

[COBISS.SI-ID 42427395] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990 

kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICH 

točke: 160, št. avtorjev: 1 

 

Urednik 

3. Zbirka Revolucionarno nasilje. Čoh, Mateja (urednik 2011-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 

2011-. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 33257517] 

kategorija: SU (S) 

točke: 10 

 

3.2 Dujo Jurjevčič Mirjam 

Skupno št. točk: 185 

Letna ocena A1: 0,49 

 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42383363?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42427395?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33257517?lang=sl


 

10 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Biti partizan, vaški stražar ali domobranec. Dileme : razprave o vprašanjih 

sodobne slovenske zgodovine, ISSN 2591-1201, 2020, letn. 4, št. 1/2, str. 119-154, tabele. [COBISS.SI-

ID 42369795] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990 

kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICH 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

 

 

2.01 Znanstvena monografija 

2. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem, 

1941-1945, (Zbirka Revolucionarno nasilje, 6). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 315 str., 

ilustr., tabele, graf. prikazi, faks. ISBN 978-961-94353-7-3. [COBISS.SI-ID 36955139] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990 

kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICH 

točke: 160, št. avtorjev: 1 

 

Urednik 

3. Zbirka Dokumentarni film SCNR. Dujo Jurjevčič, Mirjam (urednik 2011-). Ljubljana: Študijski center za 

narodno spravo, 2011-. [COBISS.SI-ID 33289517] 

kategorija: SU (S) 

točke: 10 

 

4. Zbirka MultiMedija SCNR. Dujo Jurjevčič, Mirjam (urednik 2009-). Ljubljana: Študijski center za narodno 

spravo, 2009-. [COBISS.SI-ID 33468973] 

kategorija: SU (S) 

točke: 10 

 

5. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), IVANETIČ, Anton (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, 

Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Anton Ivanetič, (Zakladnica spominov). Ljubljana: 

Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (37 min, 32 

sek)). http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/12/23/anton-ivanetic/. [COBISS.SI-ID 49773571] 

kategorija: SU (S) 

točke: 0, št. avtorjev: 2 

6. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), LENC, Kristina (intervjuvanec), DUJO 

JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Kristina Lenc, (Zakladnica spominov). Ljubljana: Študijski center za narodno 

spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (38 min, 6 sek)). http://zakladnicaspominov-

scnr.si/2020/02/07/kristina-lenc/. [COBISS.SI-ID 46076973] 

kategorija: SU (S) 

točke: 0, št. avtorjev: 1 

7. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), PODKRIŽNIK, Kristina (intervjuvanec), PEČAR, 

Izidor (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Kristina Podkrižnik, roj. Pečar in Izidor Pečar, 

(Zakladnica spominov). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (31 

min, 48 sek)). http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/02/14/kristina-podkriznik-roj-pecar-in-izidor-pecar/. 

[COBISS.SI-ID 46077229] 

kategorija: SU (S) 

točke: 0, št. avtorjev: 1 

8. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), NOVAČAN, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, 

Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Stanislav Novačan, (Zakladnica spominov). Ljubljana: 

Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (173 min, 21 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42369795?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/36955139?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33289517?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33468973?lang=sl
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/12/23/anton-ivanetic/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49773571?lang=sl
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/02/07/kristina-lenc/
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/02/07/kristina-lenc/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/46076973?lang=sl
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/02/14/kristina-podkriznik-roj-pecar-in-izidor-pecar/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/46077229?lang=sl
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sek)). http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/11/27/Stanislav-novacan/. [COBISS.SI-ID 49785859] 

kategorija: SU (S) 

točke: 0, št. avtorjev: 2 

 

9. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), MAROLT, Antonija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, 

Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Antonija Marolt, roj. Prošnik. Ljubljana: Študijski center 

za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (69 min, 34 sek)). Zakladnica 

spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/10/13/antonija-marolt-roj-prosnik/. [COBISS.SI-

ID 50031107] 

 

10. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), MALAVAŠIČ CASULLO, Mici (intervjuvanec), DUJO 

JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Mici Malavašič Cassullo. Ljubljana: 

Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (32 min, 13 sek)). Zakladnica 

spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/10/13/mici-malavasic-cassullo/. [COBISS.SI-ID 50032387] 

 

 

 

Ostalo, kar je bilo še objavljeno v Zakladnici spominov ter na Radiu Ognjišče in še ni vpisano v 

COBISS: 

 

Zakladnica spominov 2020: 

 

Vida Vrhnjak Duler, 2. 9. 2020: http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/02/vida-vrhnjak-duler/ 

 

Anton Golež, 1. 9. 2020: http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/01/anton-golez/ 

 

Kristina Kastelic (s. Lea), 1. 9. 2020: http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/01/kristina-kastelic-s-lea/ 

 

Albinca Žonta Malavašič, 15. 7. 2020: http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/07/15/albinca-zonta-malavasic/ 

 

Karel in Majda Lončar, 15. 7. 2020: http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/07/15/1015/ 

 

Janez Marolt, 15. 7. 2020: http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/07/15/janez-marolt/ 

 

Jože Košir, 12. 10. 2020: http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/10/12/joze-kosi 

 

 

Radio Ognjišče 2020: 

 

Helena Alenka Bizjak, 22. 3. 2020: 

https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_03_22_Helena_Alenka_Bizjak.mp3 

 

Kristina Lenc, 5. 4. 2020: https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_04_05_Kristina_Lenc.mp3 

 

Kristina Podkrižnik, roj. Pečar, 19. 4. 2020: 

https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_04_19_Podkriznik_Pecar.mp3 

 

Spletna stran Zakladnica spominov, 17. 5. 2020: https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_05_17_predstavitev-

komisije-ZPKri_Zakladnica-spominov.mp3 

 

Janez Marolt ter Karel in Majda Lončar, 4. 10. 2020: 

https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_10_04_Marolt_Loncar.mp3 

http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/11/27/Stanislav-novacan/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49785859?lang=sl
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/10/13/antonija-marolt-roj-prosnik/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50031107?lang=sl
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/10/13/mici-malavasic-cassullo/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50032387?lang=sl
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/02/vida-vrhnjak-duler/
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/01/anton-golez/
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/01/kristina-kastelic-s-lea/
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/07/15/albinca-zonta-malavasic/
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/07/15/1015/
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/07/15/janez-marolt/
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/10/12/joze-kosi
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_03_22_Helena_Alenka_Bizjak.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_04_05_Kristina_Lenc.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_04_19_Podkriznik_Pecar.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_05_17_predstavitev-komisije-ZPKri_Zakladnica-spominov.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_05_17_predstavitev-komisije-ZPKri_Zakladnica-spominov.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_10_04_Marolt_Loncar.mp3
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Albinca Žonta Malavašič, 11. 10. 2020: 

https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_10_11_Albinca_Zonta_Malavasic_p.mp3 

 

Mici Malavašič, 15. 11. 2020: https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_11_15_Mici_Malavasic_p.mp3 

 

Antonija Marolt, 1. del, 13. 12. 2020: 

https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_12_13_Antonija_Marolt_1del_p.mp3 

 

Antonija Marolt, 2. del, 27. 12. 2020: 

https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_12_27_Antonija_Marolt_2del_p.mp3 

 

Jože Košir, 1. del, 13. 9. 2020: https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_09_13_Joze_Kosir_1del_p.mp3 

 

Jože Košir, 2. del, 20. 9. 2020: https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_09_20_Joze_Kosir_2del_p.mp3 

 

3.3 Griesser Pečar Tamara 

Skupno št. točk: 208,02 

Letna ocena A1: 0,55 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. GRIESSER PEČAR, Tamara. Prvo povojno leto v Evropi in svetu. Studia Historica Slovenica : časopis za 

humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2020, letn. 20, št. 2, str. 335-358, 

ilustr. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2020-2-10-

Griesser%20%28scopus%29.pdf, doi: 10.32874/SHS.2020-10. [COBISS.SI-ID 46484227], [SNIP] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20.stoletju do sprejetja ustave 

kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela še ni verificiran 

točke: 96.81, št. avtorjev: 1 

 

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

2. GRIESSER PEČAR, Tamara. Jugoslawien 1938-1941 und der "Anschluss" Österreichs. V: KARNER, 

Stefan (ur.), RUGGENTHALER, Peter (ur.). 1938 : der "Anschluss" im internationalen Kontext, 

(Veröffentlichungen des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung, Sonderbd. 20). Graz: 

Leykam. 2020 , str. 267-276, fotogr. [COBISS.SI-ID 19413763] 

kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICH 

točke: 20, št. avtorjev: 1 

 

https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_10_11_Albinca_Zonta_Malavasic_p.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_11_15_Mici_Malavasic_p.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_12_13_Antonija_Marolt_1del_p.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_12_27_Antonija_Marolt_2del_p.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_09_13_Joze_Kosir_1del_p.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_09_20_Joze_Kosir_2del_p.mp3
http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2020-2-10-Griesser%20%28scopus%29.pdf
http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2020-2-10-Griesser%20%28scopus%29.pdf
https://doi.org/10.32874/SHS.2020-10
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/46484227?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=1580-8122+and+PY=2019&r1=true&lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19413763?lang=sl
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3. GRIESSER PEČAR, Tamara. Erwin Rösener. V: PODBERSIČ, Renato (ur.). V imenu ideologije : obrazi 

totalitarizmov na Slovenskem. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo. 2020, str. 55-94, fotogr. 

[COBISS.SI-ID 49484547] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990 

kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH 

točke: 60, št. avtorjev: 1 

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

 

4. GRIESSER PEČAR, Tamara. Slovenska politična emigracija v Argentini. V: KOROŠEC-KOCMUR, 

Pavlinka (ur.), KOCMUR, Boštjan (ur.). Povojni Slovenci v Argentini : emigracija in novi svet. 1. izd. 

Ljubljana; Celovec: Mohorjeva družba. 2020, str. 13-38. [COBISS.SI-ID 51665667] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990 

kategorija: SU (S) 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

 

1.20 Predgovor, spremna beseda 

5. GRIESSER PEČAR, Tamara. Koroški plebiscit - ob stoletnici. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne 

slovenske zgodovine, ISSN 2591-1201, 2020, letn. 4, št. 1/2, str. 7-17. [COBISS.SI-ID 42368771] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

 

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 

6. GRIESSER PEČAR, Tamara. Zdenko Roter, njegovi spomini in škof Anton Vovk. Časnik : spletni magazin 

z mero, 2. mar. 2020. https://www.casnik.si/zdenko-roter-je-na-strani-krsiteljev-clovekovih-pravic-v-

povojnem-obdobju/. [COBISS.SI-ID 45999917] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

 

7. GRIESSER PEČAR, Tamara. Kdaj bomo tudi v Sloveniji lahko govorili o pluralnosti medijev?. Časnik : 

spletni magazin z mero, 3. maj 2020. https://www.casnik.si/fake-news-tudi-za-blatenje-drugace-mislecih/. 

[COBISS.SI-ID 13460227] 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49484547?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51665667?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42368771?lang=sl
https://www.casnik.si/zdenko-roter-je-na-strani-krsiteljev-clovekovih-pravic-v-povojnem-obdobju/
https://www.casnik.si/zdenko-roter-je-na-strani-krsiteljev-clovekovih-pravic-v-povojnem-obdobju/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45999917?lang=sl
https://www.casnik.si/fake-news-tudi-za-blatenje-drugace-mislecih/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13460227?lang=sl
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kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

8. GRIESSER PEČAR, Tamara. Pogled z Dunaja : Covid-19 v Avstriji, Sloveniji in na Kitajskem. Časnik : 

spletni magazin z mero, 8. apr. 2020. https://www.casnik.si/na-kitajskem-povzrocili-izbruh-svetovne-

pandemije-covid-19/. [COBISS.SI-ID 46142765] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

9. GRIESSER PEČAR, Tamara. Predlog nove medijske zakonodaje sprožil vik in krik leve politične opcije in 

dela medijev. Časnik : spletni magazin z mero, 10. 8. 2020. https://www.casnik.si/medijska-zakonodaja-

potrebuje-spremembe-ki-bodo-jamcile-pluralnost-mnenj/. [COBISS.SI-ID 25033475] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

10. GRIESSER PEČAR, Tamara. Pogromi proti Judom v kristalni noči tudi na Dunaju. Časnik : spletni 

magazin z mero, 13. nov. 2020, portr. https://www.casnik.si/kristalna-noc-je-bila-uvod-v-sistematicno-

preganjanje-judov-v-nacisticni-nemciji/. [COBISS.SI-ID 40788995] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

11. GRIESSER PEČAR, Tamara. Obletnica božičnega procesa. Časnik : spletni magazin z mero, 19. dec. 2020, 

fotogr. https://www.casnik.si/obletnica-bozicnega-procesa/. [COBISS.SI-ID 49595651] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

12. GRIESSER PEČAR, Tamara. Pomen Resolucije o evropski zavesti in totalitarizmu za prihodnost 

Evrope. Časnik : spletni magazin z mero, 23. avg. 2020. https://www.casnik.si/pomen-resolucije-o-evropski-

zavesti-in-totalitarizmu-za-prihodnost-evrope/. [COBISS.SI-ID 26012675] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

13. GRIESSER PEČAR, Tamara. Nekaznovano kršenje človekovih pravic na pragu Evropske unije. Časnik : 

spletni magazin z mero, 24. avg. 2020. https://www.casnik.si/ruski-opozicijski-aktivist-aleksej-navalni-se-bori-

za-zivljenje/. [COBISS.SI-ID 26013443] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

14. GRIESSER PEČAR, Tamara. Pravne podlage za izročitev jugoslovanskih vojnih ujetnikov ni bilo, kar 

zmenili so se. Časnik : spletni magazin z mero, 27. maj 2020. https://www.casnik.si/vrnjeni-jugoslovanski-

begunci-s-koroske-pobiti-na-stevilnih-krajih-po-sloveniji/. [COBISS.SI-ID 17103363] 

https://www.casnik.si/na-kitajskem-povzrocili-izbruh-svetovne-pandemije-covid-19/
https://www.casnik.si/na-kitajskem-povzrocili-izbruh-svetovne-pandemije-covid-19/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/46142765?lang=sl
https://www.casnik.si/medijska-zakonodaja-potrebuje-spremembe-ki-bodo-jamcile-pluralnost-mnenj/
https://www.casnik.si/medijska-zakonodaja-potrebuje-spremembe-ki-bodo-jamcile-pluralnost-mnenj/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25033475?lang=sl
https://www.casnik.si/kristalna-noc-je-bila-uvod-v-sistematicno-preganjanje-judov-v-nacisticni-nemciji/
https://www.casnik.si/kristalna-noc-je-bila-uvod-v-sistematicno-preganjanje-judov-v-nacisticni-nemciji/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40788995?lang=sl
https://www.casnik.si/obletnica-bozicnega-procesa/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49595651?lang=sl
https://www.casnik.si/pomen-resolucije-o-evropski-zavesti-in-totalitarizmu-za-prihodnost-evrope/
https://www.casnik.si/pomen-resolucije-o-evropski-zavesti-in-totalitarizmu-za-prihodnost-evrope/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26012675?lang=sl
https://www.casnik.si/ruski-opozicijski-aktivist-aleksej-navalni-se-bori-za-zivljenje/
https://www.casnik.si/ruski-opozicijski-aktivist-aleksej-navalni-se-bori-za-zivljenje/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26013443?lang=sl
https://www.casnik.si/vrnjeni-jugoslovanski-begunci-s-koroske-pobiti-na-stevilnih-krajih-po-sloveniji/
https://www.casnik.si/vrnjeni-jugoslovanski-begunci-s-koroske-pobiti-na-stevilnih-krajih-po-sloveniji/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17103363?lang=sl
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kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

15. GRIESSER PEČAR, Tamara. Pravica do sojenja po pravnih normah : Rupnikov proces sodi med povojne 

politične procese, ki niso bili vodeni po mednarodno veljavnih pravnih načelih. Družina : slovenski katoliški 

tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 9. febr. 2020, letn. 69, št. 6, portr. [COBISS.SI-ID 19394051] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

16. GRIESSER PEČAR, Tamara. Neusmiljena trojna okupacija : vera in Cerkev: Slovenija med okupacijo in 

revolucijo 1941-1945. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 20. sept. 2020, 

letn. 69, št. 26-27, novomašna, str. 27, zvd. [COBISS.SI-ID 29773059] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

17. GRIESSER PEČAR, Tamara. Odpor zoper dvojno nasilje : vera in Cerkev: Slovenija med okupacijo in 

revolucijo 1941-1945. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 12. jul. 2020, letn. 

69, št. 28, str. 23, ilustr. [COBISS.SI-ID 31746051] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

18. GRIESSER PEČAR, Tamara. Cerkev v katakombah : vera in Cerkev: katoliška cerkev v komunistični 

Sloveniji. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 19. jul. 2020, letn. 69, št. 29, 

str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 31726339] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

19. GRIESSER PEČAR, Tamara. Pirjevec o vlogi Cerkve v "Partizanih" : monografija s številnimi spornimi 

trditvami, ki ne vzdržijo kritične presoje. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 

6. sept. 2020, letn. 69, št. 36, fotogr. [COBISS.SI-ID 29305603] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 

20. GRIESSER PEČAR, Tamara. Short Report of the Second Meeting of Team 2 (Religion) of the ESF 

Research Programme INSFO at Ljubljana. [Strasbourg Cedex: European Scienece Foundation], 

2002. http://www.esf.org/esf_article.php?activity=1&article=68&domain=4&page=715/. [COBISS.SI-

ID 823941] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19394051?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/29773059?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31746051?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31726339?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/29305603?lang=sl
http://www.esf.org/esf_article.php?activity=1&article=68&domain=4&page=715/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/823941?lang=sl
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2.19 Radijska ali televizijska oddaja 

21. PETROVČIČ, Vida (oseba, ki intervjuva), GRIESSER PEČAR, Tamara (intervjuvanec), MOŽINA, Jože 

(intervjuvanec), REPE, Božo (intervjuvanec), GABRIČ, Aleš (intervjuvanec). Razdvojeni - pogovor, (Dosje). 

Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (96 min, 55 sek)), barve, 

zvok. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dosje/174699214. [COBISS.SI-ID 19818243] 

kategorija: SU (S) 

točke: 0.4, št. avtorjev: 5 

 

3.11 Radijski ali TV dogodek 

22. GRIESSER PEČAR, Tamara. Frei und ungeteilt : 100 Jahre Kärntner Abwehrkampf und Volksabstimmung 

: sodelovanje v televizijskem filmu v sklopu oddaj Zeitgeschichte, ORF III (Avstrija), 3. okt. 2020. [COBISS.SI-

ID 49085187] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

 

23. GRIESSER PEČAR, Tamara (intervjuvanec). Koroški plebiscit : radijska oddaja Kdo smo?, RTV 4, 6. okt. 

2020. [COBISS.SI-ID 39912707] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 

24. GRIESSER PEČAR, Tamara. Koroška deželna vlada, koroške politične stranke in koroški plebiscit : 

prispevek preko spletne platforme MS Teams na znanstvenem simpoziju "Prelomni dogodki leta 1920", 

Maribor, 1.-2. dec. 2020. [COBISS.SI-ID 40771843] 

kategorija: SU (S) 

točke: 1, št. avtorjev: 1 

 

25. GRIESSER PEČAR, Tamara. Ljubljanska vlada in koroško vprašanje : predavanje na 2. slovensko-

avstrijski konferenci o diplomatski zgodovini z naslovom "Koroška kot diplomatski problem 1918-1920", 

Narodni dom Mežica, 6. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 31621379] 

kategorija: SU (S) 

točke: 1, št. avtorjev: 1 

 

Urednik 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dosje/174699214
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19818243?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49085187?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/39912707?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40771843?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31621379?lang=sl
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26. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. Griesser Pečar, Tamara (član uredniškega 

odbora 2017-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017-. ISSN 2591-1201. [COBISS.SI-

ID 292982272] 

kategorija: SU (S) 

točke: 10 

3.4 Hančič Damjan 

Skupno št. točk: 177,18 

Letna ocena A1: 0,47 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. HANČIČ, Damjan. Položaj Katoliške Cerkve na Kamniškem v obdobju 1965-1975 = The position of the 

Catholic Church in the Kamnik area between 1965 and 1975. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v 

Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2020, letn. 80, št. 3, str. 641-653. https://www.teof.uni-

lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, doi: 10.34291/BV2020/03/Hancic. 

[COBISS.SI-ID 43971843], [SNIP] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH 

točke: 117.18, št. avtorjev: 1 

 

2. HANČIČ, Damjan. Revolucija v okupirani Ljubljani v letih 1941 in 1942 : žrtvoslovni prikaz njenih 

posledic. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, ISSN 2591-1201, 2020, letn. 4, št. 1/2, 

str. 91-115, tabele. [COBISS.SI-ID 42369027] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990 

kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICH 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

 

1.04 Strokovni članek 

3. HANČIČ, Damjan (avtor, fotograf). "Mekinjska božična zibelka" in njen izvor. Kamniški zbornik, ISSN 

1318-9069, 2020, 25, str. 93-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 35421699] 

kategorija: SU (S) 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

 

 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/292982272?lang=sl
https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2
https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2
https://doi.org/10.34291/BV2020/03/Hancic
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43971843?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=0006-5722+and+PY=2019&r1=true&lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42369027?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35421699?lang=sl
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1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

4. HANČIČ, Damjan. Ivan Maček-Matija : od revnega fantiča iz predmestja Ljubljane do vodje zloglasne 

OZNE. V: PODBERSIČ, Renato (ur.). V imenu ideologije : obrazi totalitarizmov na Slovenskem. Ljubljana: 

Študijski center za narodno spravo. 2020, str. 187-215, fotogr. [COBISS.SI-ID 49609475] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990 

kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH 

točke: 40, št. avtorjev: 1 

 

 

Urednik 

5. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. Hančič, Damjan (član uredniškega odbora 

2017-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017-. ISSN 2591-1201. [COBISS.SI-ID 292982272] 

kategorija: SU (S) 

točke: 10 

 

6. FABJANČIČ, Vladislav, UMEK, Ema (urednik, avtor dodatnega besedila), KOS, Janez (urednik, avtor 

dodatnega besedila), OTOREPEC, Božo (urednik, avtor dodatnega besedila), HANČIČ, Damjan (urednik), 

ŽABOTA, Barbara (urednik), RODOŠEK, Tatjana (fotograf, urednik). Zgodovina ljubljanskih sodnikov in 

županov : 1269-1820, (Gradivo in razprave, št. 20). 1. ponatis. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2006-. Zv. <1->, 

ilustr. ISBN 961-6247-03-4. ISBN 978-961-6247-03-0. [COBISS.SI-ID 230276096] 

kategorija: SU (S) (ponatis) 

točke: 0, št. avtorjev: 6 

 

3.5 Ivešić Tomaž 

 

Skupno št. točk: 143,31 

Letna ocena A1: 0,5 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. IVEŠIĆ, Tomaž. Od jugoslovanstva do jugoslovanstva : Komunistična partija Jugoslavije in njen odnos do 

nacionalnega vprašanja v prvih desetletjih njenega obstoja. Studia Historica Slovenica : časopis za 

humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2020, letn. 20, št. 2, str. 597-622, 

ilustr. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2020-2-17-

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49609475?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/292982272?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/230276096?lang=sl
http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2020-2-17-Ivesic%20%28scopus%29.pdf
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Ivesic%20%28scopus%29.pdf, doi: 10.32874/SHS.2020-17. [COBISS.SI-ID 46442499], [SNIP] 

kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela še ni verificiran 

točke: 96.81, št. avtorjev: 1 

1.04 Strokovni članek 

2. IVEŠIĆ, Tomaž. Ob stoletnici koroškega plebiscita. Razpotja : revija humanistov Goriške, ISSN 2232-2582, 

jesen 2020, letn. 11, št. 41, str. 76-79, ilustr. [COBISS.SI-ID 48523267] 

kategorija: SU (S) 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

3. IVEŠIĆ, Tomaž. Koroščeva smrt in začetek konca Kraljevine Jugoslavije. V: JESENŠEK, Marko 

(ur.). Anton Korošec in sto let Majniške deklaracije : [referati z znanstvenega simpozija Anton Korošec in 100 

let Majniške deklaracije]. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča. 2020, str. 225-238. [COBISS.SI-

ID 48415235] 

kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICH 

točke: 20, št. avtorjev: 1 

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

4. IVEŠIĆ, Tomaž. Monopol kritike : Ljubljansko sojenje študentom leta 1974. V: ŠTRAJN, Darko (ur.), et 

al. 1968 : čas upora, upanja in domišljije : zgodbe študentskega gibanja 1964-1974, (Zbirka Historia facultatis, 

ISSN 2712-6242). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2020, str. 433-445. [COBISS.SI-

ID 48445699] 

kategorija: 3D (Z) (polovične točke); tip dela še ni verificiran 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

 

2.08 Doktorska disertacija 

5. IVEŠIĆ, Tomaž. A turning point in the Yugoslav national question : no more room for Yugoslavs. Florence: 

[T. Ivesic], 2020. XI, 280 str. [COBISS.SI-ID 32594179] 

kategorija: SU (S) 

točke: 20, št. avtorjev: 1 

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 

6. IVEŠIĆ, Tomaž. Gregorij Rožman in Lamberg Ehrlich do koroškega plebiscita : prispevek preko spletne 

platforme MS Teams na znanstvenem simpoziju "Prelomni dogodki leta 1920", Maribor, 1.-2. dec. 2020. 

[COBISS.SI-ID 40781315] 

http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2020-2-17-Ivesic%20%28scopus%29.pdf
https://doi.org/10.32874/SHS.2020-17
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/46442499?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=1580-8122+and+PY=2019&r1=true&lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48523267?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48415235?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48445699?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/32594179?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40781315?lang=sl
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kategorija: SU (S) 

točke: 1, št. avtorjev: 1 

 

7. IVEŠIĆ, Tomaž. Socialisti, komunisti in Korošec : prispevek prek spletne aplikacije Zoom na Koroščevem 

simpoziju, Maribor, 14.-15. dec. 2020. [COBISS.SI-ID 48566787] 

kategorija: SU (S) 

točke: 1, št. avtorjev: 1 

 

3.6 Keršič Marta 

1.25 Drugi sestavni deli 

1. KERŠIČ, Marta Milena. Postrezimo si z bogatimi sadovi njegovih misli. Zaveza : glasilo Nove slovenske 

zaveze. mar. 2020, letn. 30, št. 115, str. 64-65, ilustr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 19577859] 

 

 

Zakladnica spominov 2020 (objava pričevanj): 

 

Urednik 

1. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), IVANETIČ, Anton (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, 

Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Anton Ivanetič, (Zakladnica spominov). Ljubljana: 

Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (37 min, 32 

sek)). http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/12/23/anton-ivanetic/. [COBISS.SI-ID 49773571] 

kategorija: SU (S) 

točke: 0, št. avtorjev: 2 

 

2. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), NOVAČAN, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, 

Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Stanislav Novačan, (Zakladnica spominov). Ljubljana: 

Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (173 min, 21 

sek)). http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/11/27/Stanislav-novacan/. [COBISS.SI-ID 49785859] 

kategorija: SU (S) 

točke: 0, št. avtorjev: 2 

 

3. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), LENC, Kristina (intervjuvanec), DUJO 

JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Kristina Lenc, (Zakladnica spominov). Ljubljana: Študijski center za narodno 

spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (38 min, 6 sek)). http://zakladnicaspominov-

scnr.si/2020/02/07/kristina-lenc/. [COBISS.SI-ID 46076973] 

kategorija: SU (S) 

točke: 0, št. avtorjev: 1 

 

4. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), PODKRIŽNIK, Kristina (intervjuvanec), PEČAR, 

Izidor (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Kristina Podkrižnik, roj. Pečar in Izidor Pečar, 

(Zakladnica spominov). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (31 

min, 48 sek)). http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/02/14/kristina-podkriznik-roj-pecar-in-izidor-pecar/. 

[COBISS.SI-ID 46077229] 

kategorija: SU (S) 

točke: 0, št. avtorjev: 1 

 

 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48566787?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19577859?lang=sl
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/12/23/anton-ivanetic/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49773571?lang=sl
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/11/27/Stanislav-novacan/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49785859?lang=sl
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/02/07/kristina-lenc/
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/02/07/kristina-lenc/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/46076973?lang=sl
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/02/14/kristina-podkriznik-roj-pecar-in-izidor-pecar/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/46077229?lang=sl
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5. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), MALAVAŠIČ CASULLO, Mici (intervjuvanec), DUJO 

JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Mici Malavašič Cassullo. Ljubljana: 

Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (32 min, 13 sek)). Zakladnica 

spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/10/13/mici-malavasic-cassullo/. [COBISS.SI-ID 50032387] 

 

6. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), MAROLT, Antonija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, 

Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Antonija Marolt, roj. Prošnik. Ljubljana: Študijski center 

za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (69 min, 34 sek)). Zakladnica 

spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/10/13/antonija-marolt-roj-prosnik/. [COBISS.SI-

ID 50031107] 

 

 

Ostalo, kar je bilo še objavljeno v Zakladnici spominov ter na Radiu Ognjišče in še ni vpisano v 

COBISS: 

 

Zakladnica spominov 2020: 

 

Vida Vrhnjak Duler, 2. 9. 2020: http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/02/vida-vrhnjak-duler/ 

 

Anton Golež, 1. 9. 2020: http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/01/anton-golez/ 

 

Kristina Kastelic (s. Lea), 1. 9. 2020: http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/01/kristina-kastelic-s-lea/ 

 

Albinca Žonta Malavašič, 15. 7. 2020: http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/07/15/albinca-zonta-malavasic/ 

 

Karel in Majda Lončar, 15. 7. 2020: http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/07/15/1015/ 

 

Janez Marolt, 15. 7. 2020: http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/07/15/janez-marolt/ 

 

Jože Košir, 12. 10. 2020: http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/10/12/joze-kosi 

 

 

 

Radio Ognjišče 2020: 

 

Helena Alenka Bizjak, 22. 3. 2020: 

https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_03_22_Helena_Alenka_Bizjak.mp3 

 

Kristina Lenc, 5. 4. 2020: https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_04_05_Kristina_Lenc.mp3 

 

Kristina Podkrižnik, roj. Pečar, 19. 4. 2020: 

https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_04_19_Podkriznik_Pecar.mp3 

 

Spletna stran Zakladnica spominov, 17. 5. 2020: https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_05_17_predstavitev-

komisije-ZPKri_Zakladnica-spominov.mp3 

 

 

Janez Marolt ter Karel in Majda Lončar, 4. 10. 2020: 

https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_10_04_Marolt_Loncar.mp3 

 

Albinca Žonta Malavašič, 11. 10. 2020: 

https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_10_11_Albinca_Zonta_Malavasic_p.mp3 

http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/10/13/mici-malavasic-cassullo/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50032387?lang=sl
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/10/13/antonija-marolt-roj-prosnik/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50031107?lang=sl
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/02/vida-vrhnjak-duler/
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/01/anton-golez/
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/01/kristina-kastelic-s-lea/
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/07/15/albinca-zonta-malavasic/
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/07/15/1015/
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/07/15/janez-marolt/
http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/10/12/joze-kosi
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_03_22_Helena_Alenka_Bizjak.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_04_05_Kristina_Lenc.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_04_19_Podkriznik_Pecar.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_05_17_predstavitev-komisije-ZPKri_Zakladnica-spominov.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_05_17_predstavitev-komisije-ZPKri_Zakladnica-spominov.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_10_04_Marolt_Loncar.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_10_11_Albinca_Zonta_Malavasic_p.mp3
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Mici Malavašič, 15. 11. 2020: https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_11_15_Mici_Malavasic_p.mp3 

 

Antonija Marolt, 1. del, 13. 12. 2020: 

https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_12_13_Antonija_Marolt_1del_p.mp3 

 

Antonija Marolt, 2. del, 27. 12. 2020: 

https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_12_27_Antonija_Marolt_2del_p.mp3 

 

Jože Košir, 1. del, 13. 9. 2020: https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_09_13_Joze_Kosir_1del_p.mp3 

 

Jože Košir, 2. del, 20. 9. 2020: https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_09_20_Joze_Kosir_2del_p.mp3 

 

3.7 Kolarič Boštjan 

 

Skupno št. točk: 32 

Ocena A1: 0,09 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. KOLARIČ, Boštjan. (Ne)legitimnost in (ne)legalnost revolucionarnega kazenskega prava na 

Slovenskem. Dignitas : revija za človekove pravice, ISSN 1408-9653, 2020, [Št.] 85-86, str. 33-51. 

[COBISS.SI-ID 16972291] 

financer: ARRS, Programi, P6-380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 

kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD 

točke: 30, št. avtorjev: 1 

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 

2. KOLARIČ, Boštjan. Ideološka zloraba naravnega prava. Slovenian American times, 1. avg. 2020, vol. 12, 

iss. 10, str. 31. [COBISS.SI-ID 29318403] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

 

3.8 Piškurić Jelka 

Skupno št. točk: 345,46 

Letna ocena A1: 0,92 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_11_15_Mici_Malavasic_p.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_12_13_Antonija_Marolt_1del_p.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_12_27_Antonija_Marolt_2del_p.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_09_13_Joze_Kosir_1del_p.mp3
https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_09_20_Joze_Kosir_2del_p.mp3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16972291?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/29318403?lang=sl
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1. PIŠKURIĆ, Jelka. "Sistem socialistične demokracije in razvoja socialističnega gospodarstva stremi za tem, 

da se formirajo gospodarsko močne občine" ali Kako je nastala Občina Ljubljana Vič - Rudnik. Dileme : 

razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, ISSN 2591-1201, 2020, letn. 1, št. 1/2, str. 155-175. 

[COBISS.SI-ID 42372099] 

kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICH 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

 

2. PIŠKURIĆ, Jelka. Začetki zapora na ižanskem gradu (1946-1956). Kronika : časopis za slovensko krajevno 

zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2020, letn. 68, št. 2, str. 257-272, ilustr. [COBISS.SI-

ID 22691843], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja 

(CIAu): 0] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990 

kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH 

točke: 84.29, št. avtorjev: 1 

 

1.02 Pregledni znanstveni članek 

3. PIŠKURIĆ, Jelka. Katoliška Cerkev v dokumentih Arhiva Jugoslavije = The Catholic Church in the 

documents of the archives of Yugoslavia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 

0006-5722. [Tiskana izd.], 2020, letn. 80, št. 3, str. 623-640. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-

vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, doi: 10.34291/BV2020/03/Piskuric. [COBISS.SI-ID 43976195], [SNIP] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH 

točke: 117.18, št. avtorjev: 1 

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

4. PIŠKURIĆ, Jelka. Franc Frakelj in njegovo medvojno delovanje na Ljubljanskem barju. V: PODBERSIČ, 

Renato (ur.). V imenu ideologije : obrazi totalitarizmov na Slovenskem. Ljubljana: Študijski center za narodno 

spravo. 2020, str. 133-186, fotogr. [COBISS.SI-ID 49607683] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990 

kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH 

točke: 60, št. avtorjev: 1 

 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42372099?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22691843?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=0023-4923+and+PY=2019&r1=true&lang=sl
http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=2dRBettD&eid=2-s2.0-85089227237
https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2
https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2
https://doi.org/10.34291/BV2020/03/Piskuric
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43976195?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=0006-5722+and+PY=2019&r1=true&lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49607683?lang=sl
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1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 

5. PIŠKURIĆ, Jelka. David Petelin: Živeti v socialistični Ljubljani. Mestno življenje v prvih dveh desetletjih 

po drugi svetovni vojni. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2019, 402 strani (Zbirka gradivo in razprave; 

39). Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2020, letn. 68, št. 1, 

str. 153-155, ilustr. [COBISS.SI-ID 46039341], [SNIP] 

kategorija: SU (S) 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 

6. PIŠKURIĆ, Jelka. 26. 12. 1990 : Slovenija, moja država. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s 

celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev, ISSN 2712-4932, 26. 12. 

2020, [1] str., ilustr. https://www.gov.si/novice/2020-12-26-26-12-1990-slovenija-moja-drzava/. [COBISS.SI-

ID 45462787] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

 

7. PIŠKURIĆ, Jelka. 28. 12. 1990 : med jugoslovansko resničnostjo in samostojno potjo. Portal GOV.SI : 

spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev, 

ISSN 2712-4932, 28. 12. 2020, [1] str., ilustr. https://www.gov.si/novice/2020-12-28-28-12-1990-med-

jugoslovansko-resnicnostjo-in-samostojno-potjo/. [COBISS.SI-ID 45464067] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

 

Urednik 

8. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. Piškurić, Jelka (član uredniškega odbora 

2017-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017-. ISSN 2591-1201. [COBISS.SI-ID 292982272] 

kategorija: SU (S) 

točke: 10 

 

9. ČOH KLADNIK, Mateja, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). "Narod sodi" : Sodišče slovenske narodne časti. 

Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 282 str., fotogr., faks. ISBN 978-961-94353-9-7. 

[COBISS.SI-ID 42427395] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/46039341?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=0023-4923+and+PY=2019&r1=true&lang=sl
https://www.gov.si/novice/2020-12-26-26-12-1990-slovenija-moja-drzava/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45462787?lang=sl
https://www.gov.si/novice/2020-12-28-28-12-1990-med-jugoslovansko-resnicnostjo-in-samostojno-potjo/
https://www.gov.si/novice/2020-12-28-28-12-1990-med-jugoslovansko-resnicnostjo-in-samostojno-potjo/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45464067?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/292982272?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42427395?lang=sl
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kategorija: 2F (Z) 

točke: 40, št. avtorjev: 1 

10. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem, 

1941-1945, (Zbirka Revolucionarno nasilje, 6). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 315 str., 

ilustr., tabele, graf. prikazi, faks. ISBN 978-961-94353-7-3. [COBISS.SI-ID 36955139] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990 

kategorija: 2F (Z) 

točke: 40, št. avtorjev: 1 

 

3.9 Podbersič Renato 

Skupno št. točk: 117,65 

Letna ocena A1: 0,31 

 

1.04 Strokovni članek 

1. PODBERSIČ, Renato. Grobišča na Primorskem - kraji žalostnega spomina. Koledar : za leto ..., ISSN 1124-

6561, 2020, str. 105-112, ilustr. [COBISS.SI-ID 24595250] 

kategorija: SU (S) 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

 

2. PODBERSIČ, Renato. Od Pariza do Rapalla. Mladika, ISSN 1124-657X, 2020, [Št.] 10, str. 55-57, portr., 

zvd., fotogr. [COBISS.SI-ID 45007363] 

kategorija: SU (S) 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

3. PODBERSIČ, Renato. Svetozar Boroević de Bojna in njegova dediščina na Slovenskem. Mohorjev koledar 

..., ISSN 1318-5462, 2020, str. 133-136, ilustr. [COBISS.SI-ID 24589362] 

kategorija: SU (S) 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

4. PODBERSIČ, Renato. Vojaški rabini ob Soči : duhovna oskrba judovskih vojakov avstro-ogrske vojske na 

soški fronti. Na fronti : revija za vojaško zgodovino, ISSN 1580-7282, apr. 2020, št. 14, str. 38-44, fotogr. 

[COBISS.SI-ID 13002243] 

kategorija: SU (S) 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/36955139?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24595250?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45007363?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24589362?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13002243?lang=sl
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5. PODBERSIČ, Renato. Nekoč so bili med nami : plemstvo na Goriškem včeraj in danes. Razpotja : revija 

humanistov Goriške, ISSN 2232-2582, pomlad 2020, letn. 11, št. 39, str. 78-81, fotogr. [COBISS.SI-

ID 19347203] 

kategorija: SU (S) 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

6. PODBERSIČ, Renato. Primer vasi Miren pri Gorici. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-

2132, dec. 2020, letn. 30, št. 118, str. 25-36, ilustr. [COBISS.SI-ID 45241347] 

kategorija: SU (S) 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

7. PODBERSIČ, Renato. Carlo Michelstaedter : ob 110. obletnici smrti. Zvon : kulturno - družbena revija, 

ISSN 1408-645X, 2020, letn. 23, št. 6, str. 31-33, portr., ilustr. [COBISS.SI-ID 41489155] 

kategorija: SU (S) 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

 

1.05 Poljudni članek 

8. PODBERSIČ, Renato. Fojbe in morišča - primer Jurjevo brezno : Primorska ob koncu vojne. Mladika, ISSN 

1124-657X, 2020, letn. 64, št. 6, str. 14-15, fotogr. [COBISS.SI-ID 25902339] 

kategorija: SU (S) 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 

9. PODBERSIČ, Renato. Vloga uničevalnega taborišča Auschwitz pri holokavstu nad Judi iz Julijske Krajine. 

V: BEDRAČ, Marjetka (ur.). Vsako leto eno ime: Erika Fürst : Auschwitz in prostor nekdanje Jugoslavije : 

mednarodno znanstveno srečanje : povzetki predavanj, Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, 

24. januar 2020. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga. 2020, str. 10. [COBISS.SI-

ID 19324419] 

kategorija: SU (S) (izločeno iz točkovanja) 

točke: 0, št. avtorjev: 1 

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

10. PODBERSIČ, Renato. Odilo Globočnik : nacistični zločinec slovenskih korenin. V: PODBERSIČ, Renato 

(ur.). V imenu ideologije : obrazi totalitarizmov na Slovenskem. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo. 

2020, str. 95-132, fotogr. [COBISS.SI-ID 49528323] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19347203?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45241347?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41489155?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25902339?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19324419?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49528323?lang=sl
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kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH 

točke: 60, št. avtorjev: 1 

 

 

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

11. PODBERSIČ, Renato. Dr. Franc Setničar in prva svetovna vojna. V: ČERNIC, Peter (ur.). Franc Setničar : 

(1875-1945) : kancler, glasbenik in alpinist, (Naše korenine, 29). Gorica: Goriška Mohorjeva družba. 2020, str. 

21-32, fotogr. [COBISS.SI-ID 40109059] 

kategorija: SU (S) 

točke: 5, št. avtorjev: 1 

 

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu 

12. PODBERSIČ, Renato. Cocolin, Pietro : (1920-1982). Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 

2020. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005420/. [COBISS.SI-ID 18442499] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

 

13. PODBERSIČ, Renato. Čuk, Alfonz : (1912-1975). Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 

2020. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006700/. [COBISS.SI-ID 18444035] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 

14. PODBERSIČ, Renato. Zgodovinska dejstva in slovenska politika. Časnik : spletni magazin z mero, 15. maj 

2020. https://www.casnik.si/zadnji-boji-v-evropi-so-se-v-resnici-koncali-20-maja-1945/. [COBISS.SI-

ID 15587587] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

 

15. PODBERSIČ, Renato. Padec monopola nad zgodovinsko resnico : televizijsko omizje, ki je pokazalo, da 

smo blizu zatonu mitoloških predstav o drugi svetovni vojni na Slovenskem. Družina : slovenski katoliški 

tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 12. jul. 2020, letn. 69, št. 28, fotogr. [COBISS.SI-ID 25905155] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40109059?lang=sl
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005420/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18442499?lang=sl
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006700/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18444035?lang=sl
https://www.casnik.si/zadnji-boji-v-evropi-so-se-v-resnici-koncali-20-maja-1945/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15587587?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25905155?lang=sl
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1.22 Intervju 

16. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Slovenci smo veljali za lojalne in pogumne vojake : pogovor z 

zgodovinarjem dr. Renatom Podbersičem. Naša luč : mesečnik za Slovence na tujem, ISSN 1408-9726, jan. 

2020, letn. 69, št. 1, str. 4-7, fotogr. [COBISS.SI-ID 45727021] 

kategorija: SU (S) 

točke: 1, št. avtorjev: 1 

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja 

17. KREVS, Nejc (oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Judovstvo - starejši brat 

krščanstva in islama, (Sedmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 

zvočna datoteka (22 min, 56 sek)). https://ars.rtvslo.si/2020/03/sedmi-dan-129/. [COBISS.SI-ID 13000451] 

kategorija: SU (S) 

točke: 1, št. avtorjev: 2 

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 

18. PODBERSIČ, Renato. Položaj Slovencev v Italiji do fašističnega prevzema oblasti : prispevek preko 

spletne platforma MS Teams na znanstvenem simpoziju Prelomni dogodki leta 1920, Maribor, 1.-2. dec. 2020. 

[COBISS.SI-ID 40776451] 

kategorija: SU (S) 

točke: 1, št. avtorjev: 1 

 

19. PODBERSIČ, Renato. Vloga uničevalnega taborišča Auschwitz pri holokavstu nad Judi iz Julijske Krajine 

: predavanje na mednarodnem znanstvenem srečanju "Vsako leto eno ime: Erika Fürst" v okviru projekta "Šoa 

- spominjajmo se 2020" ob mednarodnem spominu na žrtve holokavsta, Glazerjeva dvorana UKM, Maribor, 

24. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 45809965] 

kategorija: SU (S) (izločeno iz točkovanja) 

točke: 0, št. avtorjev: 1 

 

Urednik 

20. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. Podbersič, Renato (član uredniškega odbora 2004-). Šempeter: 

Društvo Soška fronta Nova Gorica, 2001-. ISSN 1580-

7282. https://www.sistory.si/11686/menu833?sort=DATE_YEAR&start=0&dir=asc. [COBISS.SI-

ID 114822912] 

kategorija: SU (S) 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45727021?lang=sl
https://ars.rtvslo.si/2020/03/sedmi-dan-129/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13000451?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40776451?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45809965?lang=sl
https://www.sistory.si/11686/menu833?sort=DATE_YEAR&start=0&dir=asc
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/114822912?lang=sl
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točke: 10 

 

21. PODBERSIČ, Renato (urednik). V imenu ideologije : obrazi totalitarizmov na Slovenskem. Ljubljana: 

Študijski center za narodno spravo, 2020. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-7120-00-4. [COBISS.SI-ID 43704323] 

kategorija: 2F (Z) 

točke: 40, št. avtorjev: 1 

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 

22. FERLETIČ, Vojko. Vojna škoda na Goriškem med prvo svetovno vojno : primer vasi Miren pri Gorici : 

diplomsko delo. Nova Gorica: [V. Ferletič], 2020. VIII, 90 str., 

ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4952. [COBISS.SI-ID 5571323] 

kategorija: SU (S) 

točke: 1 

 

3.10 Strajnar Neža 

Skupno št. točk: 40 

Letna ocena A1: 0,11 

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

1. STRAJNAR, Neža. Emilio Grazioli : zavzet fašist in visoki komisar Ljubljanske pokrajine. V: PODBERSIČ, 

Renato (ur.). V imenu ideologije : obrazi totalitarizmov na Slovenskem. Ljubljana: Študijski center za narodno 

spravo. 2020, str. 31-53, fotogr. [COBISS.SI-ID 49455619] 

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990 

kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH 

točke: 40, št. avtorjev: 1 

 

Urednik 

2. STRAJNAR, Neža (urednik). Širimo pogled : prvo desetletje Študijskega centra za narodno spravo. 

Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. ISBN 978-961-94353-8-0. [COBISS.SI-ID 41362179] 

kategorija: SU (S) 

točke: 0, št. avtorjev: 1 

3.11 Tomšič Matevž 

Skupno št. točk: 134.43 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43704323?lang=sl
http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4952
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5571323?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49455619?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41362179?lang=sl


 

30 

 

Letna ocena A1: 0,36 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. GOLOB, Tea, MAKAROVIČ, Matej, TOMŠIČ, Matevž. Pomen religioznosti za evropsko identiteto mladih 

= The significance of religiousness for European youth's identity. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke 

fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2020, letn. 80, št. 1, str. 161-175, ilustr., 

doi: 10.34291/BV2020/01/Golob. [COBISS.SI-ID 24357635], [SNIP, WoS do 21. 8. 2020: št. citatov (TC): 0, 

čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICD 

točke: 39.06, št. avtorjev: 3 

 

2. CHIRAN, Dadiana, TOMŠIČ, Matevž. Populist ideology and speech patterns in e-communication between 

2013 and 2016 : discerning populism from political popularity. Romanian Journal of Political Science, ISSN 

2068-7613. [Online ed.], 2020, vol. 20, no. 1, str. 30-57, ilustr. http://www.sar.org.ro/polsci/?p=1406. 

[COBISS.SI-ID 24423683], [JCR, SNIP] 

kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tip dela je verificiral OSICD 

točke: 26.37, št. avtorjev: 2 

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

3. ADAM, Frane, TOMŠIČ, Matevž. Roots and manifestations of populism in contemporary democracies. V: 

MAKAROVIČ, Matej (ur.), RONČEVIĆ, Borut (ur.). Technology and social choices in the era of social 

transformations. Berlin [etc.]: P. Lang. 2020, str. 167-190. [COBISS.SI-ID 36385539] 

kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD 

točke: 20, št. avtorjev: 2 

 

4. TOMŠIČ, Matevž. Ključne značilnosti nedemokratičnih režimov 20. stoletja. V: PODBERSIČ, Renato 

(ur.). V imenu ideologije : obrazi totalitarizmov na Slovenskem. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo. 

2020, str. 7-30. [COBISS.SI-ID 49485571] 

kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH 

točke: 40, št. avtorjev: 1 

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij) 

5. CHIRAN, Andrada-Dadiana. Electoral champions and underdogs (1990-2016) : decision-making and party 

success in EU members and candidate countries : PHD dissertation = Volilni prvaki in poraženci (1990-2016) 

: odločanje in uspeh strank v državah članicah Evropske unije in državah kandidatkah : doktorska disertacija. 

Nova Gorica: [A.-D. Chiran], 2020. 314 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 48446467] 

https://doi.org/10.34291/BV2020/01/Golob
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24357635?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=0006-5722+and+PY=2019&r1=true&lang=sl
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=000555609800011
http://www.sar.org.ro/polsci/?p=1406
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24423683?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/jcr?c=sc=1582-456X+and+PY=2019&r1=true&lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=1582-456X+and+PY=2019&r1=true&lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/36385539?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49485571?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48446467?lang=sl
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kategorija: SU (S) 

točke: 5 

 

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij) 

6. MEDLE, Alenka. Medijsko poročanje o migracijah in vpliv le-tega na konstrukcijo evropske identitete : 

magistrska naloga študijskega programa druge stopnje. Šmarjeta: [A. Medle], 2020. 59 str., [45] str. pril., 

ilustr. [COBISS.SI-ID 19841795] 

kategorija: SU (S) 

točke: 3 

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 

7. MIKOLIČ, Matej. Uporaba družbenih omrežij za širjenje prepoznavnosti mladih podjetnikov : diplomska 

naloga. Novo mesto: [M. Mikolič], 2020. XIII, 87 str., 

ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6348. [COBISS.SI-ID 2048637715] 

kategorija: SU (S) 

točke: 1 

3. 12 Valič Zver Andreja 

Skupno št. točk: 11,63  

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 

1. VALIČ ZVER, Andreja (intervjuvanec). Praznovanje dneva državnosti v grozeči senci nasilja. Demokracija 

: slovenski politični tednik, ISSN 1408-0494. [Tiskana izd.], 25. jun. 2020, leto 25, št. 26, str. 47, fotogr. 

[COBISS.SI-ID 29321219] 

kategorija: SU (S) 

točke: 2, št. avtorjev: 1 

 

1.22 Intervju 

2. VALIČ ZVER, Andreja (intervjuvanec). "Jasno mi je, da sem bila tarča nebrzdanega maščevanja!" : dr. 

Andreja Valič Zver. Demokracija : slovenski politični tednik, ISSN 1408-0494. [Tiskana izd.], 28. maj 2020, 

leto 25, št. 22, str. 34-36, fotogr. [COBISS.SI-ID 19605251] 

kategorija: SU (S) 

točke: 1, št. avtorjev: 1 

 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19841795?lang=sl
http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6348
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048637715?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/29321219?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19605251?lang=sl


 

32 

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid 

3. KUNAVER, Vojko, GABRIČ, Aleš, BRODNIK, Vilma, MIRANDA RAZPOTNIK, Jelka, VALIČ ZVER, 

Andreja, RADOSAVLJEVIČ, Boris, GLASER TEHOVNIK, Mojca, BIZJAK, Sonja, ZGAGA, Srečko, 

GLOBOČNIK, Milena, GLOBOČNIK, Janez, GERDEN, Violeta. Učni načrt, Ekonomska zgodovina : 

ekonomska gimnazija : izbirni predmet (35 ur). 1. spletna izd. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport: Zavod RS za šolstvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 18 str.)). ISBN 978-961-03-0480-

7. http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm. [COBISS.SI-

ID 16909571] 

kategorija: SU (S) 

točke: 4.63, št. avtorjev: 12 

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja 

4. SALIHOVIĆ, Alen (oseba, ki intervjuva), VALIČ ZVER, Andreja (intervjuvanec). Dr. Andreja Valič Zver o 

odhodu delegacije komunistov s partijskega kongresa v Beogradu. Ljubljana: Radio Ognjišče, 

2020. https://avdio.ognjisce.si/share/info_2020_01_21_valic_zver.mp3. [COBISS.SI-ID 19726851] 

kategorija: SU (S) 

točke: 1, št. avtorjev: 2 

 

5. KRIŽNIK, Helena (oseba, ki intervjuva), VALIČ ZVER, Andreja (intervjuvanec). Dr. Valič Zver pred 9. 

majem : nihče si ne bi smel želeti, da Evropska unija ne bi obstajala, (Pogovor o). Ljubljana: Radio Ognjišče, 

2020. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/po_2020_05_06_Valic_Zver. [COBISS.SI-ID 19790083] 

kategorija: SU (S) 

točke: 1, št. avtorjev: 2 

6. CIPOT, Boris (oseba, ki intervjuva), VALIČ ZVER, Andreja (intervjuvanec). Gosta Boris Cipot in Andreja 

Valič Zver, (Tema dneva). [San Bruno]: You Tube, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=gXl3B9Cza1I. 

[COBISS.SI-ID 19801347] 

kategorija: SU (S) 

točke: 1, št. avtorjev: 2 

7. BERLEC, Metod (avtor, oseba, ki intervjuva), VALIČ ZVER, Andreja (intervjuvanec). Gostja dr. Andreja 

Valič Zver, (Beremo). [San Bruno]: You Tube, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=7SKD40U0F8o. 

[COBISS.SI-ID 31018499] 

kategorija: SU (S) 

točke: 1, št. avtorjev: 2 

 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16909571?lang=sl
https://avdio.ognjisce.si/share/info_2020_01_21_valic_zver.mp3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19726851?lang=sl
https://avdio.ognjisce.si/oddaja/po_2020_05_06_Valic_Zver
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19790083?lang=sl
https://www.youtube.com/watch?v=gXl3B9Cza1I
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19801347?lang=sl
https://www.youtube.com/watch?v=7SKD40U0F8o
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31018499?lang=sl
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4. OPISNI DEL POROČILA 

4.1 Raziskovalni program P6-0380 

ZGODOVINSKO-PRAVNI VIDIKI KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH 

SVOBOŠČIN NA SLOVENSKEM OZEMLJU V 20. STOLETJU 

 

Razširjeni program Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem 

ozemlju v 20. stoletju se izvaja od 1. januarja 2017. Koncesija za izvajanje raziskovalnega programa je bila 

dodeljena za obdobje 4 let, to je do 31. decembra 2020 (2910 raziskovalnih ur cenovne kategorije A letno). 

Zaradi epidemije Covid-19 je bil raziskovalni program podaljšan za eno leto, torej do 31. 12. 2021. Vodja 

programske skupine je doc. dr. Tamara Griesser Pečar, člani pa: dr. Andreja Valič Zver (do oktobra 2020), 

dr. Renato Podbersič, dr. Jelka Piškurić, dr. Damjan Hančič, dr. Mateja Čoh Kladnik, dr. Boštjan 

Kolarič (do avgusta 2020), dr. Tomaž Ivešić, dr. Matevž Tomšič, Neža Strajnar in Mirjam Dujo 

Jurjevčič. 

 

V letu 2020 so člani programske skupine nadaljevali zastavljeno delo. Programska skupina nadaljuje delo, ki ga 

je med letoma 2009 in 2016 izvajala v okviru raziskovalnega programa Nasilje komunističnega totalitarizma v 

Sloveniji 1941–1990, ki pa ga je zastavila nekoliko širše. Pri izvajanju starega raziskovalnega programa se je 

namreč izkazalo, da je treba preučiti značilnosti vseh totalitarnih sistemov in pojavov na ozemlju, kjer so živeli 

Slovenci v 20. stoletju, tudi v zamejstvu. Glavni cilj razširitve vsebine raziskovalnega programa je raziskati, ali 

sta narava in obseg kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vseh treh totalitarnih sistemih podobna 

in primerljiva. 

Turbulentno 20. stoletje je na Slovenskem pustilo globoke sledi in mnogi Slovenci so izkusili vsaj enega, če ne 

več totalitarnih ali avtoritarnih političnih sistemov. To stoletje so zaznamovali predvsem trije totalitarizmi: 

fašizem, nacionalsocializem in komunizem. Slovenija je doživela vse. S fašizmom se je najprej soočil zahodni 

del ozemlja današnje Slovenije, ki je z Rapalsko pogodbo iz leta 1920 pripadel Kraljevini Italiji. Tudi na 

slovenskem Koroškem, ki je bila po plebiscitu leta 1920 priključena Avstriji, je po anšlusu leta 1938 opazno 

zatiranje Slovencev. Še več gorja je Slovencem prinesla druga svetovna vojna. Po okupaciji aprila 1941 so si 

slovensko ozemlje razdelili štirje okupatorji: Nemci, Italijani in Madžari. Čeprav so nastopali različno, je bil 

njihov cilj isti: etnično uničenje slovenskega naroda. Pri tem je treba opredeliti različne oblike nasilje, ki so jih 

izvajali, vojaške spopade ter upravo. Vzporedno z bojem proti okupatorjem sta potekali še državljanska vojna 

in revolucija. Vojna je prizadela tudi Jude in Rome, posebej nasilje nad slednjimi je neraziskano. Bratomorna 

vojna in nasilni prevzem oblasti s strani komunistične partije po koncu vojne sta pustila rane, ki se niso zacelile 

do danes. Komunistični režim je posegel na vsa področja družbenega življenja in se pri tem opiral na tajno 
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politično policijo. Najhujše oblike kršenja človekovih pravic so se zgodile v prvem desetletju po koncu vojne, 

pozneje pa se je nadaljevalo omejevanje svobode izražanja in drugih temeljnih svoboščin. 

Člani programske skupine se trudijo osvetliti, kako so totalitarni sistemi prišli na oblast, kaj so bili vzroki za to 

in kakšne povezave so bile med njimi. Poleg tega skušajo nasilje tudi pravno ovrednotiti. Pomembno 

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

običajna pravila mednarodnega prava o prepovedi hudodelstev zoper človečnost. Hudodelstva, ki so se zgodila 

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

predvojnega in medvojnega normativnega okvira. 

V letu 2020 so raziskave v okviru programa potekale skladno s programom dela in zastavljenimi cilji. Izšlo je 

več monografij ter znanstvenih prispevkov, ki so razvidni v izpisih iz sistema Sicris. Raziskovalci so bili 

aktivni v domačem in tujem prostoru z objavami ter prisostvovanjem na znanstvenih srečanjih. Do, v programu 

dela načrtovane, prijave za podaljšanje raziskovalnega programa (P6-0380) ARRS ni prišlo v letu 2020, saj je 

zaradi epidemije bil program podaljšan za eno leto in se bo tako iztekel 31. 12. 2021, za podaljšanje koncesije 

iz raziskovalne dejavnosti pa se bo SCNR prijavil v letu 2021. 

4.2 Objave SCNR v letu 2020 

4.2.1 Izdane publikacije 

 

- Mirjam Dujo Jurjevčič, Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem 1941−1945 

 

V publikaciji je prikazano revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem, to je na območju nekdanjih šestih 

občin Begunje, Bloke, Cerknica, Rakek, Stari trg in Sv. Vid, njihove meje pa so enake mejam oziroma 

območju današnjih treh občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. Obravnavano območje je od aprila 1941 do 

septembra 1943 zasedel italijanski okupator, ki je sprva začel z milejšo okupacijsko politiko, kot jo je na 

svojem zasedenem ozemlju Slovenije izvajal nemški okupator. To je omogočilo lažji razvoj Komunistične 

partije Slovenije (KPS) in organov Osvobodilne fronte (OF) na tem območju. KPS je popolnoma obvladovala 

OF in partizansko gibanje, boj proti okupatorju pa je izkoristila za revolucionarni prevzem oblasti in je tako že 

septembra 1941 prepovedala vsakršno organiziranje odpora proti okupatorju zunaj OF. 

 

Večjih napetosti med prebivalstvom in Italijani ni bilo vse do napada Krimskega bataljona na italijansko 

posadko v Ložu in Begunjah 19. in 20. oktobra 1941. To je bila prva partizanska enota na tem območju, ki pa 

se je takoj po teh napadih razbila. V pomladnih mesecih se je začelo razvijati partizansko gibanje. Partizanske 

akcije proti italijanski vojski so sprožile italijansko nasilje nad civilnim prebivalstvom, ki je bilo najhujše med 

italijansko ofenzivo. Italijanska vojska je streljala talce, ljudi so množično pošiljali v taborišča, požigali so 

njihove domove, gospodarska poslopja in ropali njihovo premoženje. Šlo je za italijansko maščevanje nad 
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prebivalstvom zaradi partizanskega delovanja proti italijanski vojski. Partizani so sicer pričakovali, da bo 

zaradi partizanskih akcij nad Italijani prebivalstvo iz strahu pred italijanskimi represalijami pristopilo k 

partizanskemu gibanju, vendar je marsikoga prav delovanje partizanov odvrnilo, da bi pristopil k njim. Vojaške 

akcije partizanov niso bile usmerjene samo proti okupatorju, temveč tudi proti civilnemu prebivalstvu, tistemu 

delu, ki ni podpiralo partizanskega gibanja, ker so vedeli, da se za njim skriva KP oziroma komunizem. 

Nekateri izmed njih so bili tudi vplivni posamezniki in so postali ogrožajoči element za komunistično gibanje. 

Revolucionarno nasilje je bilo usmerjeno tudi proti tistemu delu prebivalstva, ki je na kakršenkoli način 

sodeloval z italijanskim okupatorjem. Nasilje se je poleg usmrtitev kazalo tudi v drugih oblikah, kot so prisilni 

odvzem premoženja, požigi premoženja, grožnje, mučenja, prisilno delo in izgoni prebivalstva. 

 

Revolucionarno nasilje je bilo najhujše v letih 1942 in 1943. Začelo se je spomladi leta 1942 in je bilo vedno 

intenzivnejše do konca julija 1942, ko je nastopila hkrati še italijanska ofenziva, s katero so se Italijani 

maščevali za pretekle partizanske akcije in s katero so želeli očistiti zasedeno območje partizanskih enot. V tem 

času so najbolj trpeli civilni prebivalci, ki so bili prepuščeni sami sebi. Za prebivalce, ki so bili izpostavljeni 

italijanskemu nasilju, se je zavzela Katoliška cerkev oziroma posamezni duhovniki, ki so s prošnjami pri 

okupatorju preprečili še večje število žrtev. Konec julija 1942 je nastala prva organizirana vaška straža na 

obravnavanem območju v Begunjah, ki je nato sprožila nastanek drugih vaških straž v bližnji in širši okolici. Z 

ustanovitvijo vaških straž so želeli protipartizansko usmerjeni prebivalci preprečiti partizansko nasilje, ki je 

posledično izzvalo italijansko nasilje tudi nad prebivalstvom samim. Sprva so se vaškim stražam pridružili 

prostovoljci, premožnejši posamezniki, ki jih je ogrožalo partizansko gibanje, jim jemalo dobrine in grozilo s 

smrtjo, nato pa so se jim pridružili tudi sorodniki žrtev nasilja partizanskih enot. Nekateri so pristopili k vaškim 

stražam zaradi pozivov organizatorjev vaških straž, občine oziroma vaških županov ali zaradi groženj 

italijanskih oblasti z internacijo in s požigi, nekateri pa tudi zaradi plačila in hrane, do katere so bili upravičeni 

kot pripadniki vaške straže. Pozneje so začeli vključevati tudi ljudi, ki so prihajali iz internacije, kar je bil tudi 

razlog za njihovo izpustitev.  

 

Seveda pa se je do ustanovitve prvih vaških straž nabralo že veliko zamer med podporniki in nasprotniki 

partizanov. Ustanovitev vaških straž in posledično sodelovanje z okupatorjem sta tako privedla do še večjega 

razdora med prebivalstvom. Kljub temu je treba izpostaviti tudi dejstvo, da je ravno oblikovanje straže 

prispevalo k temu, da se je zmanjšalo nasilje partizanskih enot nad civilnim prebivalstvom, ki je bilo 

protipartizansko usmerjeno. Prebivalci, ki so se čutili ogroženi od partizanov, so lahko prišli pod zaščito na 

območja postojank vaških straž. S pojavom vaških straž je bilo sicer partizansko nasilje usmerjeno na 

postojanke vaških straž in njihove pripadnike ter svojce, vendar se je to zmanjšalo. V letu 1942 je 

revolucionarno nasilje terjalo največ smrtnih žrtev med civilnim prebivalstvom na omenjenem območju, to je 

72 oseb, največ od marca 1942 do konca julija 1942.  
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Po kapitulaciji Italije septembra 1943 so partizani, tudi z italijanskim orožjem, napadli postojanke vaških straž 

v Begunjah, Novi vasi in Pudobu. Vidnejše predstavnike vaških straž so umorili, veliko stražarjev pa so 

mobilizirali v partizanske enote. Tako je bilo v septembru in oktobru umorjenih največ ljudi. Največ takratnih 

žrtev, to je 67 oseb, je bilo med vaškimi stražarji. Veliko žrtev je bilo tudi med mobiliziranimi vaškimi 

stražarji, in sicer 33 oseb, prav toliko žrtev je bilo tudi med civilisti. Po italijanski kapitulaciji je območje 

zasedel nemški okupator in ustanovljeno je bilo domobranstvo. Pripadniki domobranstva so bili nekdanji vaški 

stražarji, mobilizirani vaški stražarji, ki so dezertirali iz partizanskih enot, in tisti, ki so v strahu pred 

revolucionarnim nasiljem zapuščali svoje domove. Po letu 1943 je bila ustanovljena močna domobranska 

postojanka na Rakeku in nato v Cerknici. Zadnje obdobje vojne od začetka leta 1944 do maja 1945 so 

obravnavano območje južne Notranjske zaznamovali spopadi med domobranskimi in partizanskimi enotami. 

Na Rakeku je bil sedež II. udarnega ali Rupnikovega bataljona, ki je hodil na pohode na druga območja (Loška 

dolina, Bloke, Begunje, Sv. Vid), ki so jih zasedli partizani. Ti so na teh območjih začeli izgrajevati civilno in 

vojaško oblast, to ozemlje pa je veljalo za osvobojeno. Domobranci so od poletja 1944 pridobivali vedno večjo 

premoč, ki je trajala vse do konca vojne. V tem obdobju se je revolucionarno nasilje pogosto pojavljalo v 

drugih oblikah nasilja, kot so kazni prisilnega dela, zaplembe premoženja in izgoni prebivalstva. Nasilje je bilo 

usmerjeno proti prebivalcem, ki so podpirali domobrance ali so imeli v njihovih vrstah sorodnike. Civiliste so 

izganjali iz kraja bivanja na območje domobranskih postojank na Rakeku, v Logatcu in Velikih Laščah. 

Nekateri prebivalci, ki so se čutili ogroženi oziroma so bili deležni raznih groženj s strani partizanstva, pa so se 

tudi sami izselili. Kot pretekla leta so tudi v tem obdobju partizanske enote ropale in požigale premoženje 

nasprotnikov. V letih 1944 in 1945 je bilo usmrčenih 15 civilnih oseb. V tem obdobju je bilo največje število 

žrtev med domobranci, 31 oseb, a največ od teh je padlo v bojih s partizani. Nasilje se s koncem vojne ni 

končalo, ampak se je le še nadaljevalo. Število smrtnih žrtev, ki so jih povzročili partizani med vojno, je bilo 

353 oseb. Po vojni, od 10. 5. do 31. 12. 1945, pa je bilo umorjenih še 671 oseb, po večini je šlo med njimi za 

vrnjene domobrance, od katerih je bilo tudi nekaj vrnjenih civilistov. 

 

- Dr. Mateja Čoh Kladnik, »Narod sodi«: Sodišče slovenske narodne časti 

 

Študija obravnava organizacijo in delovanje Sodišča slovenske narodne časti, ki je bilo ustanovljeno na začetku 

junija 1945. To je bilo posebno sodišče, ki je sodilo tistim, ki so (naj bi) med vojno na kakršenkoli način, tj. 

politično, propagandno, kulturno, umetniško, gospodarsko in administrativno, sodelovali z okupatorji in 

»domačimi izdajalci«; ki so bili v prijateljskih stikih s pripadniki okupacijskih vojsk in oblasti, ter tistim, ki so 

leta 1941 delovali na odgovornih položajih in so prispevali h kapitulaciji ter k porazu Kraljevine Jugoslavije. 

Procesi pred sodiščem narodne časti so bili del t. i. čiščenja po koncu druge svetovne vojne, ko je sodstvo 

postalo orodje komunistične partije za obračun z dejanskimi ali velikokrat zgolj domnevnimi nasprotniki. 
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Sodišče je bilo formalno ustanovljeno z Zakonom o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko 

narodno čast, ki ga je sprejelo predsedstvo SNOS-a brez razprave 5. junija 1945 in je bil uradno objavljen štiri 

dni pozneje. Sodilo je v petčlanskih senatih, ki so bili ustanovljeni na sedežih okrožnih narodnoosvobodilnih 

odborov, in sicer v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu in na Ptuju. Člani Sodišča 

slovenske narodne časti so bili predsednik in tajnik sodišča ter člani in tajniki posameznih senatov. Predsednik 

sodišča je bil sodnik Alojzij Žigon, predsedniki senatov so bili pravniki, prav tako v večini primerov njihovi 

tajniki. Člani senatov, t. i. sodniki laiki, pa so bili večinoma kmetje, delavci in obrtniki, torej osebe brez pravne 

izobrazbe in znanja.  

 

Sodišče je vsem obsojenim izreklo kazen izgube narodne časti za določen čas ali trajno, izrekalo pa je še kazen 

lahkega ali težkega prisilnega dela ter kazen delne ali popolne zaplembe premoženja. Posledično so bili 

obsojeni na kazen izgube narodne časti izključeni iz javnega udejstvovanja, izgubili so pravico do opravljanja 

javnih služb in poklicev ter vse državljanske in politične pravice. To je pomenilo, da so bili črtani iz volilnih 

imenikov, in niso mogli sodelovati na volitvah v letu 1945. Z izrekanjem kazni zaplembe premoženja je 

sodišče narodne časti sodelovalo pri vzpostavljanju državnega sektorja gospodarstva in v procesu spreminjanja 

družbenoekonomske strukture države. Izrečene zaplembe premoženja so bile trajen ukrep in so olajšale delo pri 

poznejši nacionalizaciji. 

 

Postopek pred sodiščem narodne časti je bil hiter in kratek, v njem so sodelovali javno tožilstvo, narodna milica 

in Ozna. Pred sodiščem so se večinoma zvrstili procesi proti posameznikom. Največ je bilo procesov zaradi 

političnega sodelovanja z okupatorji; med temi procesi je bilo največ tistih, na katerih so bili ljudje obsojeni 

zaradi članstva v Kulturbundu. Pred sodiščem je potekalo tudi nekaj odmevnejših procesov proti vidnejšim 

posameznikom ali skupinam. V Ljubljani sta odmevala proces proti članom Sosveta Ljubljanske pokrajine in 

proti članom Narodnega gledališča. Odmevali so tudi nekateri procesi na Štajerskem in v Prekmurju, npr. 

procesi proti predvojnemu poslancu in zdravniku dr. Francu Klaru, proti zdravniku dr. Francu Brezniku, proti 

odvetniku dr. Adolfu Salbergerju in soobtoženim ter proti dr. Frideriku Flecku in soobtoženim.  

Sodišče slovenske narodne časti je od 4. julija, ko so se začele javne razprave, do 24. avgusta 1945, ko je bilo 

ukinjeno, obravnavalo najmanj 3852 oseb in jih 3025 obsodilo. Senati so izrekli trajno izgubo narodne časti 

171 obtoženim, na lahko prisilno delo so obsodili 889, na težko pa 346 oseb. Popolno zaplembo premoženja so 

izrekli v 219 primerih, delno pa 133 obtoženim. Največ oseb so obravnavali mariborski senati (1656). Pred 

Sodiščem slovenske narodne časti je bilo obsojenih največ kmetov, obrtnikov, gostincev, trgovcev, pa tudi 

nekaj posestnikov in industrijskih delavcev. Med obsojenimi je bilo nekaj vidnejših predstavnikov političnega 

in gospodarskega življenja, odvetnikov in zdravnikov. 
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Sodišče slovenske narodne časti je bilo ukinjeno z Zakonom o ukinitvi sodišča slovenske narodne časti, ki ga je 

sprejelo predsedstvo SNOS-a 24. avgusta 1945 in je začel veljati naslednji dan, ko je bil objavljen v uradnem 

listu. Istočasno je predsedstvo SNOS-a sprejelo Ukaz o pomilostitvi oseb, obsojenih po zakonu o kaznovanju 

zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast. Na podlagi tega ukaza je bila pravnomočno obsojenim 

pred sodiščem narodne časti odpuščena kazen lahkega in težkega prisilnega dela v celoti, kazen izgube narodne 

časti pa je bila omejena na izgubo političnih in državljanskih pravic. Kazen zaplembe premoženja je ostala v 

veljavi. 

 

- Povojni Slovenci v Argentini: Emigracija in svet (SCNR kot so-založnik) 

 

Letos obeležujemo 75. obletnico konca 2. svetovne vojne, ko so morali mnogi Slovenci oditi v svet. A v tujini 

se niso porazgubili, ostali so povezani med seboj in skupaj ustvarili Slovenijo na tujih tleh. Slovenske vrednote, 

navade, običaje so podajali svojim potomcem in po sedmih desetletjih v tretji in četrti generaciji še živi 

slovenska duša, pa čeprav oddaljena 12.000 kilometrov od matične domovine. Fotomonografija je poklon 

slovenski povojni skupnosti v Argentini, njenemu domoljubju, njeni marljivi ustvarjalnosti in zvestobi. V 

fotomonografiji je objavljena spremna beseda dr. Renato Podbersič in spremna študija dr. Tamara Griesser 

Pečar. Študija se osredinja na slovensko politično emigracijo v Argentini. Prikazan je njen nastanek od 

povojnih begunskih taborišč v Avstriji in Italiji do samega prihoda v Argentino. Nadalje se študija osredinja na 

gradnjo slovenskih domov ter organiziranost argentinskih Slovencev s poudarkom na delovanju šolstva, kulture 

ter slovenske teološke fakultete v izgnanstvu. Avtorica je študijo zaključila s pogledom argentinskih Slovencev 

na osamosvojitev Slovenije. 

 

- V imenu ideologije: Obrazi totalitarizmov na Slovenskem (ur. dr. Renato Podbersič) 

 

Slovenci spadamo med narode, ki so izkusili različne variante nedemokratičnih režimov z različnimi 

ideološkimi pedigreji. Iz njihovih vrst so tako prihajali ljudje, ki so bili v vlogi nosilcev sistemske represije ter 

brutalnega omejevanja človekovih pravic in svoboščin. V znanstveni monografiji "V imenu ideologije: Obrazi 

totalitarizmov na Slovenskem" je ob uvodniku o značilnostih nedemokratičnih režimov 20. stoletja 

predstavljeno pet osebnosti, ki so zaznamovale tragično zgodbo v Sloveniji in tudi drugod po Evropi med 

drugo svetovno vojno (Emilio Grazioli, Erwin Rösener, Odilo Globočnik, Franc Frakelj, Ivan Maček - Matija). 

 

• Dr. Matevž Tomšič 

»Ključne značilnosti nedemokratičnih režimov 20. stoletja« 

 

• Neža Strajnar 

»Emilio Grazioli (1899–1969): zavzet fašist in visoki komisar Ljubljanske pokrajine« 
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• Dr. Tamara Griesser Pečar 

»Erwin Rösener« 

 

• Dr. Renato Podbersič 

»Odilo Globočnik – nacistični zločinec slovenskih korenin« 

 

• Dr. Jelka Piškurić 

»Franc Frakelj in njegovo medvojno delovanje na Ljubljanskem barju« 

• Dr. Damjan Hančič 

»Ivan Maček Matija (1908–1993): od revnega fantiča iz predmestja Ljubljane do vodje zloglasne Ozne« 

 

- Širimo pogled : prvo desetletje Študijskega centra za narodno spravo (ur. Neža Strajnar) 

 

SCNR je v letu 2020 izdal predstavitveni zbornik Širimo pogled: Prvo desetletje Študijskega centra za narodno 

spravo.  Dr. Andreje Valič Zver, direktorica SCNR med leti 2008 in 2020, v uvodnih mislih oriše poslanstvo in 

uspehe SCNR. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v prispevku Desetletje prelomnih korakov na poti 

k narodni pomiritvi in spravi poudari, da smo Slovenci v desetletju, odkar deluje SCNR, naredili pomembne 

simbolne in stvarne korake, ki potrjujejo, da se trudimo sobivati kljub različnemu doživljanju polpretekle 

zgodovine, in nas utrjujejo kot suveren, samozavesten in human narod. Nekdanji ustavni sodnik in minister za 

pravosodje dr. Lovro Šturm poda razmislek o ustavnopravnih podlagah za poslanstvo in delovanje SCNR. 

Mag. Majda Pučnik Rudl, predsednica Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi 

krivic, pa spregovori o povezavah komisije, ki jo vodi, s SCNR ter o prihodnjih izzivih SCNR na njihovem 

področju. Podrobno, v besedi in sliki, so v zborniku predstavljeni tudi program in prehojena pot SCNR, 35 

znanstvenih in strokovnih monografij, pomen zbiranja pričevanj in zaporniške celice na Beethovnovi 3 v 

Ljubljani. 

 

- DILEME, Razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine 

 

Leta 2017 smo začeli z izdajanjem znanstvene revije Dileme. Revija odpira vprašanja, ki v strokovni ter javni 

sferi še niso našla enoznačnega odgovora ali bila deležna ustrezne pozornosti. Dileme vstopajo v prostor, v 

katerem so bila nekatera vprašanja zamolčana ali celo prepovedana – npr. zločini komunizma - enega od treh 

totalitarizmov, ki smo jih utrpeli Slovenke in Slovenci v 20. stoletju. Glavni urednik je dr. Renato Podbersič, 

člani uredniškega odbora pa so ddr. Igor Grdina, dr. Tamara Griesser Pečar, dr. Damjan Hančič, dr. Marica 

Karakaš Obradov, dr. Tomaž Kladnik, dr. Jože Možina, dr. Jelka Piškurić in dr. Igor Salmič. 

 

V letu 2020 je izšla dvojna številka, v kateri so bili objavljeni naslednji prispevki: 
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Uvodnik 

• Tamara Griesser Pečar: Koroški plebiscit – ob stoletnici 

Razprave 

• Aleš Šafarič: Telesnovzgojna organizacija Orel po 1. svetovni vojni  

• Marica Karakaš Obradov: Doseljavanje Slovenaca u NDH s posebnom osvrtom na područje Korduna i 

Banovine 

• Damjan Hančič: Revolucija v okupirani Ljubljani v letih 1941 in 1942: žrtvoslovni prikaz njenih 

posledic 

• Mirjam Dujo Jurjevčič: Biti partizan, vaški stražar ali domobranec 

• Jelka Piškurić: »Sistem socialistične demokracije in razvoja socialističnega gospodarstva stremi za tem, 

da se formirajo gospodarsko močne občine« 

• David Petelin: Od več ljubljanskih do enotne mestne občine 

• Aleš Maver: Rim 45 pr. Kr., Milan 395 po Kr., Metlika 1999 po Kr.: Neprijetnost in nujnost spomina na 

državljansko vojno 

Predstavitev zgodovinskih virov 

• Ivo Jevnikar: Ob spominih Francija Heinriharja o bojih za severno mejo 

In memoriam 

• Renato Podbersič ml.: Pavle Borštnik 

Recenzije 

• Mateja Čoh Kladnik: Leon Štukelj in Tovarišija 

• Tomaž Kladnik: Slovenski razkol 

• Renato Podbersič st.: Z udarno pestjo 

Druge objave 

 

Sodelavci na SCNR so v letu 2020 objavili 9 znanstvenih prispevkov v uglednih slovenskih znanstvenih 

revijah, kot so Studia Historica Slovenica, Bogoslovni vestnik, Kronika, itd. Za odmevni objavi v 

mednarodnem prostoru sta poskrbela dr. Tamara Griesser Pečar,  »Jugoslawien 1938-1941 und der "Anschluss" 

Österreichs« V: KARNER, Stefan (ur.), RUGGENTHALER, Peter (ur.). 1938: der "Anschluss" im 
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internationalen Kontext; ter dr. Matevž Tomšič v soavtorstvu z dr. Franom Adamom »Roots and manifestations 

of populism in contemporary democracies« V: MAKAROVIČ, Matej (ur.), RONČEVIĆ, Borut 

(ur.). Technology and social choices in the era of social transformations. 

 

4.3 Znanstveni simpoziji, posveti, strokovna srečanja v Sloveniji 

 

Kljub epidemiji so se raziskovalci SCNR-ja udeleževali tudi strokovnih in znanstvenih konferenc, ki so se v 

večini odvile na spletu, in sicer: 

 

• "Vsako leto eno ime: Erika Fürst" v okviru projekta "Šoa - spominjajmo se 2020" ob mednarodnem 

spominu na žrtve holokavsta, januar 2020 (dr. Renato Podbersič) 

• Znanstveni posvet o ljubljanskem nadškofu metropolitu dr. Jožefu Pogačniku (1902–1980): ob 40-

letnici njegove smrti, 21.–22. Oktober 2020 (dr. Tamara Griesser Pečar) 

• Koroška kot diplomatski problem 1918-1920", Narodni dom Mežica, 6. okt. 2020 (dr. Tamara 

Griesser Pečar) 

• Prelomni dogodki leta 1920, Maribor, 1.-2. dec. 2020. (dr. Renato Podbersič, dr. Tamara Griesser 

Pečar, dr. Tomaž Ivešić) 

• Koroščev simpozij, Maribor, 14.-15. dec. 2020 (dr. Tomaž Ivešić) 

 

4.5 Mednarodno sodelovanje: posveti, predstavitve, znanstvena in strokovna srečanja v tujini 

 

Datum Kraj DOGODEK, ORGANIZATOR, UDELEŽENCI 

24.1.2020 Palača Morpurgo (Italija) Sodelovanje na otvoritvi razstave o judovski družini 

Morpurgo (dr. Renato Podbersič) 

 

26.1.2020 Gorica Srečanja pod lipami: Ob 60. obletnici smrti 

ljubljanskega škofa Gregorja Rožmana, med 

zaslužnimi pri zbiranju prispevkov za gradnjo 

goriškega Katoliškega doma; Gorica, Kulturni 

center Lojze Bratuž (dr. Tamara Griesser Pečar, 

dr. Renato Podbersič ) 

22.10.2020 Spletna video-konferenca Justice 2.0; Platform of European Memory and 

Conscience (dr. Andreja Valič Zver) 
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4.6 Predstavitve publikacij študijskega centra za narodno spravo, predavanja, okrogle mize, 

delovna srečanja in pogovori 

 

Dogodki v organizaciji SCNR so se zaradi epidemije izvajali v zelo omejenem obsegu. Večina dogodkov 

(predavanja, predstavitve publikacij, okrogle mize, promocijski dogodki, itd.) so odpadli, del pa se jih je 

preselil na splet. 

 

Datum Kraj Dogodek 

12.2.2020 SCNR, Ljubljana Predstavitev revije Dileme, letnik 

3, 2019, številka 2 (dr. Renato 

Podbersič, dr. Tamara Griesser 

Pečar) 

26.5.2020 splet 1. video dogodek: Video 

pričevanje Pauline Dolinar in Mire 

Kosem Borštnik, 26. 5. 2020 

(Marta Keršič, Mirjam Dujo 

Jurjevčič) 

3. 6. 2020 splet 2. video dogodek: Video 

pričevanje Jožefe Katarine 

Debeljak Žakelj (Marta Keršič, 

Mirjam Dujo Jurjevčič) 

10. 6. 2020 splet 3. video dogodek: Video 

pričevanje Avguština Sadarja 

(Marta Keršič, Mirjam Dujo 

Jurjevčič) 

16. 6. 2020 splet 4. video dogodek: Predstavitev 

projekta "Baze žrtev 

komunističnega nasilja" (Neža 

Strajnar, Mirjam Dujo 

Jurjevčič) 

 

15.7.2020 splet 5. video dogodek: 100. obletnica 

požiga Narodnega doma v Trstu 

(Renato Podbersič, Ivo Jevnikar, 

Damjan Hančič, Mirjam Dujo 
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Jurjevčič) 

28.7.2020 splet 6. video dogodek: Video 

pričevanje Majde in Alojza 

Starman (Marta Keršič, Mirjam 

Dujo Jurjevčič) 

 

12.8.2020 splet 7. video dogodek: Predstavitev 

Dilem, (letnik 3/2019, št. 2) (dr. 

Damjan Hančič, dr. Renato 

Podbersič) 

21.8.2020 Ljubljana (spomenik sprave, 

zaporniške celice in ameriška 

ambasada) 

Obeležitev dneva spomina na žrtve 

totalitarnih in avtoritarnih režimov 

(sodelavci SCNR) 

8.9.2020 splet 8. video dogodek: Pričevanje 

politične zapornice Lidije Drobnič 

(Mirjam Dujo Jurjevčič, Marta 

Keršič) 

29. 9. 2020 splet 9. video dogodek: Predstavitev 

knjige "Bili nekoč so lepi časi" : 

vsakdanjik v Ljubljani in okolici v 

času socializma (Jelka Piškurić, 

Damjan Hančič, Mirjam Dujo 

Jurjevčič) 

 

13.10.2020 splet 10. video dogodek: Predstavitev 

knjige "Jože Pučnik Oče slovenske 

države" (dr. Damjan Hančič, dr. 

Andreja Valič Zver, Mirjam 

Dujo Jurjevčič) 

27.10.2020 splet 11. video dogodek: Video 

pričevanje Marije Oblak Žakelj 

(Mirjam Dujo Jurjevčič, Marta 

Keršič) 

10.11.2020 splet 12. video dogodek: Video 

pričevanje Justine Lukančič Fajfar 
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(Mirjam Dujo Jurjevčič, Marta 

Keršič) 

1.12.2020 splet 13. video dogodek: Usoda Jožefa 

in Marije Košir (Mirjam Dujo 

Jurjevčič, Marta Keršič, dr. 

Mateja Čoh Kladnik) 

15.12.2020 splet 14. video dogodek: Video 

pričevanje: Valentina Moharja in 

Ivana Lavriča (Mirjam Dujo 

Jurjevčič, Marta Keršič) 

 

 

4.7 Predstavitve knjig, delovna srečanja in dogodki drugih institucij, kjer smo sodelovali 

sodelavci SCNR 

 

Sodelavci SCNR smo se v letu 2020, epidemiji navkljub, udeležili in aktivno sodelovali na številnih 

simpozijih, predstavitvah knjig, snemanjih oddaj, delovnih srečanjih  in drugih strokovnih dogodkih, ki so jih 

organizirale različne institucije, fakultete, organizacije in društva po Sloveniji in v tujini.  

 

Datum Kraj Dogodek 

18.1.2020 Dvorana Antonovega doma LJ-Vič Predstavitev ponatisa knjige dr. 

Jožeta Možina: Slovenski razkol 

(dr. Renato Podbersič; 

moderacija dogodka) 

22.1.2020 Pokrajinski arhiv, Maribor Predstavitev monografije z 

avtorjema prof. dr. Andrejem 

Rahtenom in dr. Gregorjem 

Antoličičem, 'O zgodovini 

krščanske demokracije. Spominski 

zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888-

1976)' (dr. Tamara Griesser 

Pečar) 

23. 1. 2020 Ljubljana Predavanje in predstavitev knjige 

Prevarani sokoli v Narodnem 

muzeju Slovenije – Metelkova, 
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Maistrova 1, v Ljubljani. 

(Erika Prijatelj Baranašič; 

prodaja knjig) 

24.1.2020 Univerzitetna knjižnica Maribor, 

Glazerjeva dvorana 

Mednarodno znanstveno srečanje, 

dan spomina na holokavst (dr. 

Renato Podbersič; udeležba s 

prispevkom 'Vloga uničevalnega 

taborišča Auschwitz pri holokavstu 

nad Judi iz Julijske krajine' 

 

27.1.2020 Gimnazija Nova Gorica Predavanje »Judje in holokavst« 

dijakom gimnazije Nova Gorica 

(dr. Renato Podbersič) 

12.2.2020 Muzej VSO, Ljubljana Društvo političnih zapornikov in 

drugih žrtev komunističnega 

nasilja; 5. seja članov (dr. 

Andreja Valič Zver) 

26.2.2020 Velika dvorana Predsedniške 

palače, Prešernova 8, Ljubljana 

Vročitev državnih odlikovanj 

predsednika RS Boruta Pahorja 

(dr. Andreja Valič Zver) 

3. 6. 2021 Avstrija Frei und ungeteilt: 100 Jahre 

Kärntner Abwehrkampf und 

Volksabstimmung : sodelovanje v 

televizijskem filmu v sklopu oddaj 

Zeitgeschichte, ORF III (dr. 

Tamara Griesser Pečar) 

8.9.2020 RTV, Ljubljana Razdvojeni – pogovor ob 

dokumentarnem dosjeju (dr. 

Tamara Griesser Pečar) 

8.7.2020 Ljubljana Sestanek z delegacijo madžarske 

vlade in pogovor o nadaljnjem 

delovanju PEMC (dr. Andreja 

Valič Zver) 

 11. 11. 2020 Pivka/splet Stoletnica Rapalske pogodbe 

(uvodna beseda in moderator dr. 
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Renato Podbersič) 

9.12.2020 Pivka/splet Stoletnica smrti feldmaršala 

Boroevića (uvodna beseda in 

moderator dr. Renato Podbersič) 

17.12.2020 splet Jelka Piškurić: "Bili nekoč so lepi 

časi" Vsakdanjik v Ljubljani in 

okolici v času socializma. Portal 

SIstory, Inštitut za novejšo 

zgodovino (dr. Jelka Piškurić) 

 

4.8 Prijava na projekte 

 

SCNR se je v letu 2020 prijavil na tri razpise; za temeljni raziskovalni projekt ARRS, ter dva projekta na 

razpisu Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. V nadaljevanju predstavljamo vse tri projekte: 

 

- Prijava na financiranje manjših temeljnih raziskovalnih projektov ARRS pod naslovom Zaprti: 

Kazenske ustanove v Ljubljani, 1929-1951. (februar 2020) 

 

Opis: 

 

Projekt s historične perspektive analizira kazenske ustanove v Ljubljani. Časovni okvir sega od uvedbe kraljeve 

diktature v Kraljevini Jugoslaviji leta 1929 in sprejetja enotnega kazenskega zakonika za celotno državo, prek 

okupacije med drugo svetovno vojno in revolucionarnega sodstva v prvih povojnih letih do sprejema 

kazenskega zakonika v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji (FLRJ) leta 1951, ki je predstavljal tudi konec 

najhujše politične represije po drugi svetovni vojni. Raziskave, ki bi na predlagan način celovito obravnavala 

kazenske ustanove v Ljubljani, v slovenskem prostoru še ni bilo. Poleg uporabe arhivskih in dokumentarnih 

virov je treba raziskave dopolniti z ustnimi viri, kjer je to mogoče. Redki pričevalci iz obravnavanega obdobja 

so še živi, zato je toliko pomembneje zbrati njihova pričevanja. To predstavlja nov vpogled v razumevanje 

delovanja kazenskih ustanov, življenjskih razmer zapornikov, kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin, 

ki so jih povzročili različni totalitarni in avtoritarni sistemi. 

 

Osnova delovanja kazenskih ustanov v Kraljevini Jugoslaviji je bil kazenski zakonik, sprejet 1. januarja 1930. 

V Ljubljani je deloval okrožni sodni zapor. V obdobju italijanske okupacije po aprilu 1941 je omenjeni zapor 

delovanje nadaljeval, vendar pod italijanskim direktorjem. Italijani so poleg tega vzpostavili še policijski zapor 
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v šentpetrski vojašnici in vojaški zapor v belgijski vojašnici (danes Metelkova). Okrožni sodni zapor v 

Ljubljani je obstajal tudi med nemško okupacijo od septembra 1943 do konca vojne. Poleg tega je nemška 

uprava policijski zapor po predhodni preureditvi januarja 1944 preselila v poslopje nekdanje t. i. prisilne 

delavnice na Poljanskem nasipu. Omenjeni zapor so uporabljale tudi domobranske enote. Sodne zapore v 

Ljubljani so maja 1945 prevzele nove jugoslovanske oblasti in jih spremenile v svoje zapore. Na Poljanskem 

nasipu, v nekdanjih prisilnih delavnicah, so bili Centralni zapori Ozne (Oddelka za zaščito naroda), ki so bili 

namenjeni predvsem političnim zapornikom. Poleg tega je v povojnem času v Ljubljani delovalo še nekaj 

zaporniških enot, taborišč za (po)vojne ujetnike in delovnih taborišč. Analizo delovanja kazenskih ustanov 

zaključujemo s predstavitvijo nove kazenske zakonodaje FLRJ iz leta 1951, ki je spremenila način prestajanja 

zaporne kazni. 

 

Časovni okvir je izbran z namenom primerjave delovanja kazenskih ustanov v različnih sistemih. To je bil 

izjemno turbulenten čas za naš prostor. Različne politične strukture, ki so upravljale s kazenskimi ustanovami, 

so z njimi vzdrževale sistem oblasti. Pri tem so zakrivile mnoge kršitve temeljnih človekovih pravic in 

svoboščin ter različne oblike nasilja nad civilnim prebivalstvom. Nekatere oblike kazenskih ustanov, predvsem 

tiste med drugo svetovno vojno, so dobro raziskane, manjka pa celovit pregled nad povojnimi kazenskimi 

ustanovami in tistimi iz časa Kraljevine Jugoslavije. Projekt izhaja iz predpostavke, da bomo na ta način lahko 

historično umestili zaporniške celice na Beethovnovi 3 v Ljubljani, ki so bile razglašene za kulturni spomenik 

državnega pomena, vendar je o njihovi uporabi le malo znanega. 

 

Študijski center za narodno spravo upravlja z zaporniškimi celicami na Beethovnovi 3 v Ljubljani (evidenčna 

št. 26780), ki so bile leta 2007 razglašene za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 

80/2007). Na Beethovnovi 3 je šest zaporniških celic v stavbi iz 19. stoletja. Predvideva se, da jih je, med 

drugimi, uporabljala tudi Uprava državne varnosti (Udba). Ob celicah sta ohranjena še preprosta kopalnica in 

stranišče za zapornike. Ohranjene zaporniške celice povojnega obdobja so v Sloveniji redkost. O stavbi na 

Beethovnovi 3 in o zaporniških celicah ni veliko znanega. S projektom želimo zato hkrati opraviti temeljito 

historično analizo tega objekta in celic v njem, jih umestiti v širši časovni okvir ter teritorialni okvir glavnega 

mesta Ljubljane. Predstavili bomo vse kazenske ustanove v Ljubljani med letoma 1929 in 1951. Na ta način 

bomo sistematično pokazali na rabo ljubljanskih stavb v kazenske namene skozi nekaj desetletij in ugotovili, 

kako so kazenske ustanove koristile različnim političnim sistemom. Politične entitete, ki so se oblikovale v 

omenjenem časovnem obdobju, so močno vplivale na vsakdanje življenje posameznikov, na nekatere tudi po 

svojih kazenskih ustanovah. Prednost raziskave vidimo tudi v osredinjanju na mikroraven mesta Ljubljane. 

 

Glavni namen projekta je poglobiti poznavanje kazenskih ustanov v mestu Ljubljani in hkrati umestiti obstoječi 

kulturni spomenik državnega pomena na Beethovnovi 3 v obravnavani prostor in čas. 
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SCNR pri prijavi žal ni bil uspešen. 

 

- Prijava na so-financiranje projektov za zamejstvo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po 

svetu pod naslovom Posodobitev spletne strani Zakladnica spominov ter dodajanje nove vsebine 

(november 2020). 

 

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

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

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

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

obstoječe spletne strani, tako vsebinsko kot tehnično. 

 

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

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

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

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

predvsem obdobje druge svetovne vojne in prvih let po njej, mnogi pričevalci pa so spregovorili tudi o 

življenju v slovenskih skupnostih po svetu vse do današnjih dni. Intimna doživetja posameznikov se pri tem 

stapljajo s širšim kolektivnim spominom. Spomini odkrivajo vpogled v čustveno doživljanje pričevalcev, tako 

na trpke dni kot trenutke poguma in svobode. Pričevanja so namenjena ozaveščanju in poglabljanju 

zgodovinskega vedenja o turbulentnem času ob koncu druge svetovne vojne. Iz njih se lahko naučimo, kako so 

se uspeli zamejski in izseljenski Slovenci organizirati v novih skupnostih, kjer so živeli in ohranjali narodovo 

kulturo in jezik ter prispevali k državotvornosti matičnega naroda. Do sedaj je na spletni strani na ogled 43 

pričevanj Slovencev in Slovenk iz zamejstva in izseljenstva, od tega 11 pričevanj iz Severne Amerike, 7 

pričevanj iz Južne Amerike in 25 pričevanj iz Evrope, vključno s pričevanji iz Slovenije. Pričevanja so 

nadgrajena z zgodovinskim orisom obdobja, v katerem so pričevalci živeli, opisom poti slovenskih beguncev 

po koncu druge svetovne vojne ter zapisom o pomenu zbiranja pričevanj za zgodovino, javnost in 

posameznika. Vsako objavljeno pričevanje je opremljeno s povzetkom osebne oziroma družinske zgodbe. 

Spletno stran smo v različnih medijih in na dogodkih predstavljali tudi širši javnosti. 

 

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

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

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

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

http://zakladnicaspominov-scnr.si/
http://www.uszs.gov.si/
http://www.uszs.gov.si/
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v španski jezik, ki je poleg slovenščine in angleščine najpogostejši pogovorni jezik naših potencialnih 

uporabnikov. Na tak način bomo vsebino približali mlajši generaciji, ki je dvojezična, in družinam mešanih 

zakonov. 

 

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

doživetja in življenje med slovenskimi skupnostmi danes in njihove vizije ter pogled na delovanje v 

prihodnosti. Preko krovnih organizacij Slovencev po svetu nameravamo nagovoriti predstavnike mlajše 

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

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

 

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

nam zdi primerno, da med pričevanje Slovencev iz zamejstva in po svetu vključimo tudi spomine na to 

prelomno obdobje. Pri vseh pričevanjih želimo ustvariti tudi zbirko digitaliziranega fotografskega in 

dokumentarnega gradiva. S tehnično posodobitvijo pa večjo preglednost in prijaznost do uporabnikov, s čimer 

bo stran zanimiva za večji krog uporabnikov. Zaradi zagotovitve trajne ohranitve vsebin moramo zagotoviti 

tudi prenos na varnejši strežnik. 

 

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

organizacijami in društvi Slovencev po svetu, po drugi pa uporabo socialnih omrežij, ki so blizu predvsem 

mlajši populaciji. Dogovorili se bomo z različnimi društvi in uredništvi glasil, da bi na svojih spletnih straneh 

objavljali kratke odlomke in s tem usmerjali bralce na ogled spletne strani Zakladnica spominov. Prav tako bi 

se za objavo dogovorili na portalu https://slovenci.si/. 

 

Projekt nadgradnje spletne strani Zakladnica spominov se bo izvajal v času od marca do decembra 2021. 

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

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

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

Delovanje Študijskega centra za narodno spravo ni usmerjeno samo na območje Slovenije, ampak se 

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

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

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

imamo redne stike in srečanja. 
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- Prijava na so-financiranje projektov za Slovence po svetu Urada Vlade RS za Slovence v 

zamejstvu in po svetu pod naslovom Znanstveni posvet: Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu 

(november 2020). 

 

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

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

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

 

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

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

usode šestih osebnosti, ki so poznane tako v zamejstvu in izseljenskih skupnostih kot v širšem slovenskem 

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

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

izdaja tržaška založba Mladika. Na podlagi spominov bodo referenti kritično ovrednotilo delovanje izbranih 

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

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

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

zamejsko v Trstu, nato še zdomsko v Argentini. 

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

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

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

čisto navadne podeželske družine. 

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

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

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

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

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

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

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

kritično razmišlja o revoluciji, partizanstvu in domobranstvu, kot jih je okusil kot prisilno mobilizirani 

partizan in kot domobranski prostovoljec. 

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

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

Jugoslavije aprila 1941 in razkol med Slovenci, nato pa tudi grozljiva doživetja v taborišču Dachau, 

delo proti režimu tik po vojni in prvo obdobje novega življenja v Združenih državah Amerike. 
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• Anton Komotar, pravnik in kulturni delavec, ki je živel v Argentini, Urugvaju, Švici in Nemčiji. 

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

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

 

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

Želimo si, da bo tako pomagal pri promociji in poglabljanju sodelovanja med matično, zamejsko in izseljensko 

Slovenijo. Tudi referenti so namreč predvideni tako iz matice kot iz zamejstva. Na posvetu bodo predvidoma 

sodelovali: 

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

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

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

Alojziju Geržiniču. 

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

Mihevcu. 

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

Razpravljal bo o Pavlu Borštniku. 

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

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

bo o Branku Rebozovu. 

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

Razpravljal bo o Zdravku Kalanu. 

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

Razpravljal bo o Antonu Komotarju. 

 

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

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

povzetki referatov. Dogodek se bo snemal in bo objavljena na YouTube kanalu Študijskega centra za narodno 

spravo. 

4.9 Obiski in sodelovanje s tujimi predstavništvi v Republiki Sloveniji 

 

Študijski center za narodno spravo vzdržuje redne stike s predstavniki tujih veleposlaništev v Republiki 

Sloveniji. Veleposlanike vabimo na naše dogodke, sodelavci SCNR pa se udeležujemo sprejemov ob državnih 

praznikih in drugih slovesnosti. Zaradi epidemije je letos bilo takšnih srečanj mnogo manj (zgolj 3), kot v 
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predhodnih letih. Veleposlanikom oz. njihovim uslužbencem SCNR redno podarja tudi svoje monografije ter 

jih s tem obvešča o sovjem delovanju.  

 

Ime in priimek DATUM Namen 

Veleposlaništvo Slovaške republike;  

Lukaš Kajan 

11.2.2020 

Dr. Damjan Hančič 

Delovni sestanek o statusu 

narodnostnih manjšin v Sloveniji 

Veleposlaništvo Slovaške republike;  

Lukaš Kajan 

17. 2. 2020 

Dr. Damjan Hančič in dr. Renato 

Podbersič 

Delovni sestanek o statusu 

narodnostnih manjšin v Sloveniji 

Njeg. eksc. izredni in pooblaščeni 

veleposlanik Republike Poljske 

Krzysztof Olendzki 

24. 11. 2020 

 dr. Tomaž Ivešić 

Pogovor o sodelovanju ter 

implementaciji narodne sprave v 

Sloveniji in na Poljskem 

 

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 šest 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, dr. Damjan Hančič, Revolucionarno 

nasilje v Ljubljani z okolico, dr. Damjan Hančič, Revolucionarno nasilje na osrednjem Notranjskem 

1942–1945 in Mirjam Dujo Jurjevčič, Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem 1941−1945.. 

• 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 nekdanjega 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 sedem publikacij. 

• Zbirka MultiMedija SCNR: Zbirka MultiMedija SCNR: v zbirki je 122 DVD-jev s posnetimi 

dogodki, ki jih je organiziral SCNR od julija 2009 do decembra 2019 (okrogle mize, predstavitve knjig, 

konference – doma in v tujini, razstave in ostali dogodki). Urednica zbirke je Mirjam Dujo Jurjevčič.   
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• 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 2011 smo sodelavci SCNR 

ustvarili dokumentarni film Ormoški Petriček: otroci iz koncentracijskega taborišča OZNE Strnišče pri 

Ptuju. Drugi dokumentarni film, ki je bil ustvarjen v okviru SCNR, je Vojakovo pismo: Prisilna 

mobilizacija Slovencev v nemško vojsko. Urednica zbirke je Mirjam Dujo Jurjevčič.  

 

4.10 Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov 

 

23. avgusta 1939 je bil podpisan pakt Ribbentrop – Molotov med Tretjim rajhom in Sovjetsko zvezo, kar je 

vodilo v tragedijo druge svetovne vojne in desetine milijonov žrtev. Evropski parlament je z Resolucijo o 

evropski zavesti in totalitarizmu ta dan izbral za Dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. 

Slovenska vlada ga je za uradni spominski dan imenovala leta 2012. V letu 2020 smo stopili v dvanajsto leto 

obeleževanja dneva spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Sodelavci SCNR od sprejetja 

resolucije Evropskega parlamenta vsako leto pripravimo spominsko slovesnost, s katero opozarjamo na 

množične kršitve človekovih pravic, svoboščin in dostojanstva, ki so jih povzročili vsi totalitarizmi na 

Slovenskem.  

 

Ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov smo v letu 2020 pripravili 

komemoracijo polaganja žalnih vencev na treh lokacijah: pred spomenikom žrtvam vseh vojn, pred 

zaporniškimi celicami na Beethovnovi ulici 3 ter pred spominsko ploščo pri ameriški ambasadi. Vence je 

položila dr. Andreja Valič Zver. 

 

4.11 Zaporniške celice na Beethovnovi 3, Ljubljana 

 

Načrtovani dogodki, ki bi se odvijali v obnovljenih kletnih prostorih na Beethovnovi 3 v letu 2020, so bili 

zaradi epidemije odpovedani. Razen inventure ter urejanja nesporazumov glede dobavljene opreme na 

dislocirani enoti v letu 2020 ni bilo posebnih aktivnosti. 

4.12 Pričevanja 

 

V letu 2020 je bilo za Arhiv SCNR posnetih in zbranih 6 pričevanj. Število posnetih pričevanj se je v letu 2020, 

zaradi epidemije bistveno zmanjšalo, saj so pričevalci starejše osebe, ki pa so bile v tem primeru najbolj 

ogrožene. Zato smo morali odpovedati že vnaprej dogovorjena srečanja in jih prestaviti na prihodnji čas. 

Pričevanja sta snemali in zbirali Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Posnetki so arhivirani računalniško 

in v fizični obliki v arhivu SCNR. Pričevanja zmontiramo in vsebinsko dopolnimo za predvajanja v oddaji 
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Moja zgodba na Radiu Ognjišče. Z omenjeno radijsko postajo je podpisana pogodba o sodelovanju, s katero se 

obvezujemo, da bomo pripravili eno oddajo mesečno za predvajanje. V letu 2020 sta za radijske posnetke 

skrbeli Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Posnetki so dostopni na spletnem arhivu omenjene radijske 

postaje, hkrati pa so arhivirani računalniško in v fizični obliki tudi v arhivu SCNR. Frekvenca gledanja spletne 

strani in poslušanja pričevanj v Moji zgodbi je zelo velika in doseže tudi 1000 klikov na dan ter veliko 

poslušalcev.  

 

Vsebina pričevanj se je nanašala na žrtve totalitarnih režimov in njihovih svojcev, nekdanje politične 

zapornike, vojne sirote. Kontakte s pričevalci 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 

beleženje pričevanj. Vodimo evidenco vseh kontaktov pričevalcev, ki so zainteresirani za sodelovanje. 

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 nam ga pričevalci izročijo. Za 

arhiv skrbi in ga ureja Mirjam Dujo Jurjevčič.  

 

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. 
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Poročilo: pričevanja 2020 

 

Posneta pričevanja  

Pričevanja - 

po pošti, prinesena osebno 

na SCNR, pisna 

 

Skupaj 

zbranih 

pričevanj 

video/avdio 2 4 6 

 

 

4.13 Zakladnica spominov 

 

Spletna stran Zakladnica spominov, ki je bila postavljena leta 2018, je dokumentacijsko središče in zbirka 

video, zvočnih in pisnih pričevanj Slovencev, ki so svoje osebne in družinske zgodbe zaupali širšemu krogu 

poslušalcev, gledalcev in bralcev. Njeni urednici sta Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Projekt prinaša 

spomine ljudi, ki so izkusili čas druge svetovne vojne, begunstva, pregnanstva, ločitev od družin, pot v neznani 

svet in ustvarjanje novih temeljev za življenje. S spletno stranjo želimo stopiti med pričevalce in jih povabiti, 

da preko svojih zgodb in spominov pridejo do nas.  

 

Na ogled so zgodbe pričevalcev iz Slovenije, Severne in Južne Amerike, Evrope in pričevanja zamejskih 

Slovencev. Prva pričevanja smo na Študijskem centru za narodno spravo posneli leta 2009, zbiranje se od 

takrat naprej nadaljuje. Objavljeno gradivo je v fizični in digitalni obliki zbrano in arhivirano v Arhivu SCNR 

in predstavlja bogato gradivo za raziskovalne, študijske, izobraževalne in druge namene. Zbirko dopolnjuje 

fotografsko in dokumentarno gradivo, ki je prav tako shranjeno v Arhivu SCNR. Ustanovitev spletne strani je 

bila podprta s strani Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. V letu 2020 smo na 

spletni strani objavili 13 novih pričevanj, skupno je objavljenih 45 pričevanj. Vsako pričevanje vsebuje kratek 

opis oziroma povzetek zgodbe, ključne besede ter datum in kraj snemanja. Zgodbe zarisujejo čas 20. stoletja, 

predvsem obdobje druge svetovne vojne in prvih let po njej ter segajo do današnjih dni. Intimno 

posameznikovo doživetje se staplja s širšim kolektivnim spominom, ki umešča osebno izpoved v zgodovinski 

trenutek. Spomini pričevalcev pa se ne omejujejo zgolj na čas in prostor, ampak sledijo človekovemu občutju 

in odkrivajo njegova globoka, na trenutke trpka in boleča spraševanja, hkrati pa pogumna in osvobajajoča 

odkritja, ki prinašajo zavedanje, da je tudi posamezniku omogočeno sooblikovati tok zgodovine. Pričevanja so 

namenjena ozaveščanju, sočutnemu spremljanju in spraševanju. Ob njih lahko bolje razumemo, do kam je 

pripeljala spozaba nad človekovo svobodo, zabloda totalitarnih ideologij in rušitev temeljnih pravil, ki si jih je 

človek postavil v dolgih stoletjih bivanja na zemlji.  

 

http://www.uszs.gov.si/
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S spletno stranjo želimo trajno obdržati zapise in spomine na dogodke, zaradi katerih so morali številni 

Slovenci in Slovenke zapustiti matično domovino, zaživeti v novih skupnostih in ki so jih ti dogodki 

življenjsko zaznamovali. Prav tako objavljamo spomine žrtev iz časa druge svetovne vojne in po njej do 

demokratičnih sprememb in nastanka samostojne države Slovenije. Z objavo pričevanj in dodanih opisov 

osebnih zgodb želimo prispevali k utrjevanju in dolgoročnemu vplivu na ohranjanje narodne, jezikovne ter 

kulturne identitete Slovencev in poskrbeli za širitev vedenja o slovenskih skupnostih med Slovenci v zamejstvu 

in po svetu.  

 

Video pričevanja so posebej namenjena mlajši generaciji, ki jim je srečevanje z zgodovinskimi dogodki v tej 

obliki bližje. Ker so osebne zgodbe dvojezične (prevod povzetkov besedil v angleščino), omogočajo 

razumevanje tudi tistim, ki slovenskega jezika ne razumejo več. Preko spletne strani imajo dostop do pričevanj 

tudi člani slovenskih skupnostih po različnih državah. Posneta pričevanja predstavljajo izjemno zgodovinsko in 

pričevanjsko vrednost in so hkrati podlaga za nadaljnje znanstvene in strokovne analize in raziskovanja. 

Spletno stran smo v letu 2020 promovirali z objavami pričevanj preko video dogodkov na spletni strani 

Študijskega centra za narodno spravo. Z video dogodki smo redno seznanjali naše naslovnike preko e-pošte, 

občasno tudi preko navadne pošte. O dogodkih smo obveščali medije in širšo javnost. Spletno stran smo 

promovirali tudi preko slovenskih skupnosti v državah, kjer živijo Slovenci in se občasno predstavili na portalu 

www.slovenci.si.  Za promocijo smo skrbeli tudi preko socialnih omrežij, predvsem Twitter.  

 

4.14 Moja zgodba na radiu Ognjišče  

 

Pri pripravi pričevanj v oddaji Moja zgodba sodelujejo sodelavci Radia Ognjišče, Študijski center za narodno 

spravo, Muzej novejše zgodovine Slovenije in Gorenjski muzej. Za vsebino oddaj skrbijo: urednik Jože Bartolj, 

muzejski svetnik Gorenjskega muzeja dr. Jože Dežman, kustosinji Muzeja novejše zgodovine Slovenije dr. 

Monika Kokalj Kočevar in Irena Uršič ter sodelavki 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 2020 smo s strani SCNR pripravili 15 oddaj za Mojo zgodbo, 

kar je štiri manj kot v preteklem letu. Vzrok je v zdravstvenih razmerah, pogojenih s pandemijo Covida 19. 

 

4.15 Sodelovanje Študijskega centra za narodno spravo z ministrstvom za pravosodje - Sektor za 
popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj 

 

Sodelovanje s strokovnimi sodelavci Sektorja za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj smo 

nadaljevali tudi v letošnjem letu, predvsem v obliki pisanja strokovnih mnenj oz. ekspertiz in podajanja 

http://www.slovenci.si/
http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/
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informacij, ki jih sektor potrebuje pri svojem delu. Sodelovanje poteka redno, upoštevajoč potrebe sektorja.  V 

letu 2020 sta npr. dr. Damjan Hančič in dr. Renato Podbersič posredovala informacijo o božičnem procesu, 

medtem ko Marta Keršič pripravlja obsežnejša zgodovinsko raziskavo, ki bo predstavila dogajanje v Logatcu in 

okolici v letu 1945 in 1946, predvsem v povezavi z razglasom iz leta 1945 o obvezni prijavi moških med 18. in 

50. letom in njihovo usodo. Zaradi epidemije in nedostopnosti gradiva, bo raziskava zaključena v letu 2021.   

 

4.16 Prisotnost v medijskem prostoru 

 

Sodelavci Študijskega centra za narodno spravo s svojimi znanstvenimi in strokovnimi prispevki redno 

sodelujemo v medijskem prostoru s tiskanimi, radijskimi, televizijskimi ali spletnimi (spletna stran SCNR, 

Twitter, YouTube) objavami. Sodelujemo s članki, intervjuji, v pogovornih oddajah, v stalnih oddajah, kot 

gostje v živo, medijske hiše predvajajo naše dogodke, dokumentarne filme in predstavitve knjig. Vsi tovrstni 

prispevki so vpisani v COBISS. Posamezne znanstvene monografije, znanstveni posveti in okrogle mize so 

izjemnega pomena za slovenski družbeni prostor, vendar z izjemo nekaterih medijev (npr. Radio Ognjišče, 

Radio Vatikan, tednik Družina, Demokracija, Reporter, spletni portal Časnik.si ter nekaterih televizijskih postaj 

npr. Nova 24TV, ETV Zagorje) ostali mediji o njih n premalo poročajo. Trudimo se za čim širšo medijsko 

pokritost. Za spremljanje in beleženje medijskih objavah, povezanih s Študijskim centrom za narodno spravo 

skrbi Neža Strajnar. V letu 2020 je bilo teh medijskih objav cca. 100. 

 

4.17. Evropska platforma spomina in vesti 

 

SCNR aktivno sodeluje pri delovanju Evropske platforme spomina in vesti (PEMC), ki je bila ustanovljena na 

podlagi deklaracij Sveta Evrope, resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmih (2009), 

Praške deklaracije o evropski vesti in komunizmu (2008) ter številnih drugih dokumentih mednarodnih 

organizacij (Sveta Evropske unije, OVSE…). Vsebinsko izhodišče PEMC 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 ozavestiti 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. 

Platformo sestavlja 57 članic, inštitucij in organizacij iz 20 držav Evrope in Severne Amerike. Predsednik 

Platforme evropskega spomina in vesti je dr. Łukasz Kamiński, poljski zgodovinar in predsednik Inštituta za 

nacionalno spominjanje (2011–2016). Kot članica Izvršnega odbora Platforme je bila v letu 2019 ponovno 
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potrjena dr. Andreja Valič Zver. V letu 2020, se je slednja udeležila spletne konference platforme 22. 10. 

2020. 

4.18 Ostalo 

 

MEDNARODNI PROJEKT ŽRTVE KOMUNISTIČNEGA NASILJA 

 

Madžarski odbor narodnega spomina je ob stoletnici oktobrske revolucije izvedel projekt Žrtve komunističnega 

nasilja. Na svoji spletni strani in na družbenih omrežjih je objavil kratke biografije ljudi, ki so bili žrtve 

komunistične agresije, ene od totalitarnih ideologij 20. stoletja. Cilj projekta je bil prikazati vrednost vsakega 

človeškega življenja in se spominjati vseh, ki so bili kadarkoli žrtve diktature in zatiranja. V projektu so 

sodelovale partnerske inštitucije: "Buza László" Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért - 

Združenje za mednarodne in regionalne študije "Buza László" (Cluj); Forumski inštitut za manjšinsko 

raziskovanje (Šamorín); Študijski center za narodno spravo (Ljubljana); Inštitut za preiskovanje komunističnih 

zločinov in spomin romunskega izgnanstva (Bukarešta); Državna arhivska služba Ukrajine (Kijev); Inštitut za 

nacionalno spominjanje (Varšava); Inštitut za preučevanje totalitarnih režimov (Praga); Nacionalni spominski 

inštitut (Bratislava); Muzej žrtev genocida (Vilnius); Zvezna fundacija za preimenovanje diktature SED 

(Berlin) in Inštitut Ludwig Boltzmann (Gradec). Kot partnerska institucija v projektu smo leta 2018 začeli z 

objavljanjem kratkih biografij slovenskih žrtev komunistične represije, ki so jih pripravili in oblikovali 

sodelavci SCNR. Ta projekt SCNR nadaljuje, saj je bilo v letu 2020 objavljeno 20 zgodb. Zgodbe posameznih 

žrtev zbirajo sodelavci SCNR. Za oblikovanje vsebine in njeno objavljanje je v letu 2020 skrbela Neža 

Strajnar.  

 

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.  

 

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 
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Jurjevčič. Vsak sodelavec, ki se udeleži posameznega dogodka, na Multimediji shrani fotografije ali avdio 

posnetke izvedenih dogodkov.  

 

OBJAVE NA YouTube: DOGODKI SCNR 

 

Od leta 2015 objavljamo naše dogodke in okrogle mize preko YouTuba. Za prenos in montažo skrbi Mirjam 

Dujo Jurjevčič. Z objavljenimi posnetki in povezavami občasno seznanjamo naslovnike SCNR adreme in smo 

deležni zelo pozitivnih odzivov. Marsikdo se naših dogodkov namreč ne more udeležiti, lahko pa jih spremlja 

preko video posnetkov na YouTubu.  

Knjižnica - poročilo o stanju na dan 01. 01. 2020 

 

vrsta knjižnične enote stanje dne 01.01.2021 
št. pridobljenih enot v 

letu 2020 

knjige* 2409 115 

periodika* 706 64 

diplomska, magistrska, 

doktorska dela* 
33 1 

CD, DVD, VHS* 255 5 

Skupaj 3403 185 

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

 

V letu 2020 smo kupili 32 knjižnih novosti s področja novejše zgodovine, prava in drugih humanističnih ved, 

ki jih sodelavci SCNR potrebujemo pri svojem znanstveno raziskovalnem delu. Naročeni  smo bili na 

strokovno periodiko: 

- Bogoslovni vestnik : Theological Quarterly : Ephemerides Theologicae  (3 številke) 

- SLO slovenski zgodovinski magazin : Časi, kraji, ljudje (4 številke) 

- Prispevki za novejšo zgodovino (2 številki) 

- ZAVEZA: glasilo Nove slovenske zaveze (4 številke) 

 

V letu 2020 smo izvedli izmenjavo naših publikacij z naslednjimi institucijami: 

- Inštitut za novejšo zgodovino (2 knjigi) 

- Muzej novejše zgodovine (4 knjige) 

- Narodna galerija (4 knjige) 

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2 knjige) 

- Knjižnica oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani (3 knjige) 
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Največji donator knjig v letu 2020 je bil: 

- dr. Boris Mlakar  (43 knjig). 

 

Med donatorji publikacij v letu 2020  pa so bile tudi nekatere tuje sorodne institucije npr.: Institut of National 

Remembrance (Varšava), Platform of European Memory and Conscience (Praga). 

 

Skrbnica interne strokovne knjižnice SCNR je Neža Strajnar, ki vodi evidenco novo nabavljenih in podarjenih 

knjig in periodike ter njihove izposoje. 

 

UREDNIŠKI ODBOR 

 

Uredniški odbor SCNR, ki ga sestavljajo dr. Mateja Čoh Kladnik, dr. Boštjan Kolarič (do avgusta 2020), 

dr. Damjan Hančič, dr. Jelka Piškurić in Marta Keršič, skrbi za izdajo publikacij in je določal ceno 

publikacij. Od novembra 2020 ceno monografijam določa direktor zavoda, uredniški odbor pa se sestaja po 

potrebi kot posvetovalno telo. 

 

SODELOVANJE S FAKULTETAMI 

 

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

Dr. Mateja Čoh Kladnik predava na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. 

Dr. Renato Podbersič sodeluje kot asistent na Univerzi v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko.  

 

SVET ZAVODA, DELOVNI KOLEGIJI IN SESTANKI PROGRAMSKE SKUPINE 

 

Svet zavoda se je v letu 2020 sestal na štirih rednih in 10 korespondenčnih sejah. Delovni kolegiji so potekali v 

letu 2020, praviloma na tedenski bazi. Po nastopu epidemije pa so se zaposleni glede na situacijo sestajali tudi 

v ožji sestavi. V letu 2020 je tako zabeleženih 9 rednih delovnih kolegijev in 31 kolegijev v ožji sestavi. Vsi 

zapisniki delovnih kolegijev so shranjeni na skupnih dokumentih SCNR. Programska skupina se je v letu 2020 

sestala štirikrat. 

 

ČLANSTVO V STROKOVNIH DRUŠTVIH  

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

Dr. Tamara Griesser Pečar: Zgodovinsko društvo Ljubljana. 
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Dr. Mateja Čoh Kladnik: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Zveza zgodovinskih društev 

Slovenije. 

Dr. Renato Podbersič: Zgodovinsko društvo za Severno Primorsko, Društvo soška fronta Nova Gorica, Zveza 

zgodovinskih društev Slovenije, Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino 

(predsednik). 

Dr. Jelka Piškurić: Zgodovinsko društvo Ljubljana, Slovenska matica. 

Marta Keršič: Zgodovinsko društvo Ljubljana. 

Dr. Matevž Tomšič: Predsednik Združenja novinarjev in publicistov in član Društva za družboslovne študije. 

Dr. Tomaž Ivešić: Slovenska matica, Soustanovitelj, Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno 

zgodovino (podpredsednik). 

 

ČLANSTVO V MEDNARODNIH STROKOVNIH DRUŠTVIH  

 

Dr. Andreja Valič Zver: članica IO Platforme evropskega spomina in vesti (Praga), članica EUROCLIO - 

European Conference of History Educators (Den Haag).  

Dr. Tamara Griesser-Pečar: članica strokovnega sveta Slovenskega Inštituta (Dunaj). 

Dr. Renato Podbersič: član Istituto di Storia sociale e religiosa (Gorica), član uredništva Časopis za 

suvremenu Istoriju, Beograd 

 

KOMISIJA VLADE RS ZA REŠEVANJE VPRAŠANJ PRIKRITIH GROBIŠČ 

 

Dr. Boštjan Kolarič: član Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč. 

 

MEDNARODNA ZVEZA ZA SPOMIN NA HOLOKAVST 

 

Dr. Renato Podbersič: član stalne delegacije RS za sodelovanje v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst 

(IHRA). 

 

MEDRESORSKA POSVETOVALNA SKUPINA ZA DIGITALIZACIJO SKUPNE DEDIŠČINE 

DRŽAVNIH ARHIVOV SFRJ.  

 

Dr. Damjan Hančič: član medresorske posvetovalne skupine za digitalizacijo skupne dediščine državnih 

arhivov SFRJ. 
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OSTALO 

 

Dr. Andreja Valič Zver: članica sveta Zbora za republiko, predsednica sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika. 

Doc. dr. Tamara Griesser Pečar: članica sveta Zbora za republiko, članica akademskega sveta Inštituta dr. 

Jožeta Pučnika. 

Dr. Renato Podbersič: član uredniškega odbora revije Na Fronti, ki jo izdaja Društvo soška fronta. Član 

uredništva revije Zvon (Celje/Ljubljana), član uredništva Goriške Mohorjeve družbe (Gorica). Član 

uredniškega odbora za izdajo novega Primorskega slovenskega biografskega leksikona. Član uredništva 

Goriške Mohorjeve družbe.  

Marta Keršič: članica Odbora za kapelo mučencev  Šentjošt. 

Dr. Matevž Tomšič: predsednik akademskega sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika. 

Dr. Tomaž Ivešić: Član komisije za ocenjevanje raziskovalnih nalog s področja zgodovine, ki so jih napisali 

osnovnošolski učenci ter dijaki iz Mestne občine Maribor. Vsakoletni projekt organizira Zveza prijateljev 

mladine Maribor. 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

Sodelujemo s številnimi mednarodnimi institucijami in strokovnjaki s področja raziskovanja totalitarnih 

sistemov:  

• Platforma evropskega spomina in vesti (Praga, Bruselj), ki združuje 57 institucij iz Evrope in sveta  

• Zvezni pooblaščenec za dokumentacijo STASI-ja nekdanje NDR  

• Zvezni urad za preučevanje diktature vzhodnonemške komunistične partije 

• Ustanova Spominsko mesto Berlin – Hohenschönhausen 

• Inštitut za kulturno diplomacijo (Nemčija) 

• Inštitut za proučevanje totalitarnih režimov (Češka) 

• IPN-Inštitut za nacionalni spomin - Komisija za preganjanje zločinov proti poljskemu narodu 

• Remembrance and Future Institute, Krakow (Poljska) 

• Ustanova narodnega spomina (Slovaška) 

• Muzej okupacije Estonije  

• Vojni muzej Estonije 

• Muzej okupacije Latvije 

• Latvijsko združenje žrtev politične represije (Latvija) 

• Mednarodna komisija za oceno zločinov nacističnega in sovjetskega okupacijskega režima (Litva) 

• Terror House (Madžarska) 
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• Zgodovinski arhiv madžarske državne varnosti 

• Odbor za nacionalni spomin (Madžarska) 

• Odbor za odkrivanje in raziskovanje povezav bolgarskih državljanov s službo državne varnosti in 

obveščevalnimi službami Bolgarske narodne armade (Bolgarija) 

• Inštitut za študije o sodobni zgodovini in Inštitut Hannah Arendt (Bolgarija) 

• Nacionalni svet za študij arhivov Securitate (Romunija) 

• 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.) 

• Inštitut za demokracijo, medije in kulturo-IDMC (Albanija) 

 

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 

• Inštitut za narodnostna vprašanja 

• Gorenjski muzej Kranj  

• Pokrajinski arhiv Maribor 

• Vojaški muzej Pivka 

• Vojaški vikariat slovenske vojske 

• Kadetnica Maribor 

• Arhiv Republike Slovenije 

• Zgodovinski arhiv Ljubljana 

• Zgodovinski arhiv Ptuj 

• Zgodovinski arhiv Celje 

• Koroški pokrajinski muzej  

• Fakulteta za državne in evropske študije 

• Filozofska fakulteta v Mariboru – oddelek za zgodovino  

• Fakulteta za uporabne in družbene študije  

• Fakulteta za humanistiko, UNG 

• Teološka fakulteta v Ljubljani 
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• Filozofska fakulteta v Ljubljani 

• Katoliški inštitut 

• Društvo slovenskih izobražencev v Trstu  

• Celjska Mohorjeva družba 

• Celovška Mohorjeva družba 

• Goriška Mohorjeva družba 

• Krščanska kulturna zveza (KKZ), Celovec 

• Radio Ognjišče 

• Zavod za kulturo madžarske narodnosti  

• Center judovske kulturne dediščine - Sinagoga Maribor 

• Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča  

• Slovensko zgodovinsko društvo za sodobno in novejšo zgodovino 

• Zgodovinsko društvo Ljubljana 

• Inštitut dr. Jožeta Pučnika 

• Študijsko raziskovalni center za družino 

• Študijski krožek za družbena vprašanja Anton Gregorčič  

• 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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5. REALIZACIJA NAČRTA DELA JZ SCNR ZA 2020 

 

V načrtu dela JZ SCNR za leto 2020 je bilo napovedanih:  

 

- 6 monografij (Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem: 1941−1945; "Narod sodi": Sodišče 

slovenske narodne časti; Širimo pogled: prvo desetletje Študijskega centra za narodno spravo; V imenu 

ideologije: obrazi totalitarizmov na Slovenskem; monografiji o usodi Jožeta Koširja in njegove družine, 

Monografija na podlagi doktorata dr. Boštjana Kolariča); 

- dve številki revije Dileme; 

- Prijava na ARRS raziskovalni projekt; 

- Predstavitve knjig dr. Jelke Piškurić, dr. Andreje Valič Zver, zbornika Usode Slovencev v vrtincu 20. 

stoletja, ter revije Dileme; 

- Več promocijskih dogodkov, okroglih miz in predavanj; 

- Organizacija komemoracije ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih 

režimov (23. avgust); 

- Prijava za podaljšanje raziskovalnega programa (P6-0380) ARRS; 

- Strokovno srečanje ob dnevu človekovih pravic. 

 

 

 

Realizacija načrta dela JZ SCNR v letu 2020: 

 

1. Izdanih je bilo 5 monografij (Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem: 1941−1943; "Narod 

sodi": Sodišče slovenske narodne časti; Širimo pogled: prvo desetletje Študijskega centra za narodno 

spravo; V imenu ideologije: obrazi totalitarizmov na Slovenskem; Povojni Slovenci v Argentini: 

emigracija in novi svet). Monografija o usodi Jožeta Koširja in njegove družine je bila prestavljena za 

izid v leto 2021. Z izdajo jo je nadomestila monografija Povojni Slovenci v Argentini. Dr. Boštjan 

Kolarič je zapustil SCNR v avgustu 2020, zato do realizacije izdaje njegove monografije ni prišlo. 

2. SCNR je v letu 2020 izdal eno dvojno številko revije Dileme. 

3. SCNR se je v letu 2020 prijavil na razpis ARRS za raziskovalne projekte in sicer s projektom Zaprti: 

Kazenske ustanove v Ljubljani, 1929−1951 in bil na razpisu neuspešen. 

4. SCNR je v letu 2020, kljub epidemiji: 

- fizično priredil dve predstavitvi publikacij v živo; 

- štiri predstavitve publikacij v video-obliki, ki so dostopne na spletu; 
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- pogovor v video-obliki ob 100-letnici požiga Narodnega doma v Trstu, ki je dostopen na spletu; 

- izvedel in organiziral komemoracijo ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in 

avtoritarnih režimov (23. avgust); 

- na spletu objavil 9. pričevanj (video-dogodki) iz svojega arhiva. 

- Zaradi epidemije je odpadlo večje število načrtovanih dogodkov, med njimi tudi v Načrtu za leto 

2020 napovedana predstavitev zbornika Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja. Ostale 

napovedane predstavitve monografij so bile izvedene. 

- Odpadla je tudi večina predvidenih promocijskih dogodkov, predavanj in okroglih miz. 

5. Do prijave za podaljšanje raziskovalnega programa (P6-0380) ARRS ni prišlo v letu 2020, saj je zaradi 

epidemije bil program podaljšan za eno leto. 

6. Odpadla je organizacija strokovnega srečanja ob dnevu človekovih pravic. 

 

 

Komentar na realizacijo programa 2020: 

 

Zaradi epidemioloških razmer je bila organizacija dogodkov na SCNR v letu 2020 zelo okrnjena. Prav tako so 

od sredine marca do konca maja in od konca oktobra pa vse do danes zaposleni opravljali delo od doma in zato 

dogodkov ni bilo mogoče izvesti fizično. Dve od zaposlenih sta koristile (ena večino časa, druga v omejenem 

obsegu) možnost čakanja na delo zaradi varstva otrok. Zaradi naštetih razlogov, načrt dela SCNR za leto 2020 

ni bil realiziran v celoti. 
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6. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

v/na Študijskem centru za narodno spravo (naziv proračunskega uporabnika) 

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 Študijskem centru za narodno spravo (naziv proračunskega uporabnika). 

 

Oceno podajam na podlagi:  

- ugotovitev notranje revizijske službe za področja: kadrovsko poslovanje in proces izvajanja nadzora nad 

poslovanjem javnega zavoda SCNR (Poročili RNR-01/2020, INR, 01/2020) 

- samoocenitev vodij organizacijskih enot (Enota za razvoj in raziskave, Enota za svetovanje) za 

področja: organizacijske strukture, upravljanje s tveganji, sistem informiranja ter komuniciranja in 

nadzora ter samoocenitve poslovodnega organa za vsa področja. 

 

V/Na Študijskem centru za narodno spravo (naziv proračunskega uporabnika) 

je vzpostavljen(o): 
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1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja,  

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.  

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,  

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,  

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,  

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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4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  

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.  

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje 

revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  

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.  

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,   

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: 

....................................................................................................................................................... 
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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 2020. (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje 

pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

- uvedel sem mesečne načrte dela za zaposlene ter dvojni sistem podpisovanja odobritve finan. transakcij 

v sistemu UJP 

- sprejeli smo novo sistemizacijo delovnih mest 

- podpis aneksa k pogodbi o financiranju s Ministrstvom za pravosodje 

 

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): 

- posodobitev internih aktov in priprava novih (o kadrovanju, javna naročila in delo od doma). Akte bi 

naj zunanja pravna služba pripravila do sredine februarja 2021. Nove pravilnike bo pripravil poslovodni 

organ in jih dal v pregled pravni službi ter nato speljal postopek njihovega sprejetja. 

- posodobitev registra tveganj in načrta integritete. Imenovan je bil nov skrbnik registra tveganj in 

imenovana je bila delovna skupina za posodobitev načrta integritete. Z delom bodo pričeli predvidoma v 

mesecu februarju. 

- spremljanje sprememb zakonodaje s področja financ ter kadrovskega poslovanja. Tveganje se bo 

zmanjšalo z udeležbo na strokovnih seminarjih. 





 

72 

 

7. FINANČNO POROČILO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNOVODSKI DEL 

 

Pojasnila k  računovodskim izkazom 
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Priloga 1 – Bilanca stanja na dan 31.12.2020 

 

ČLENITEV 

SKUPINE 

KONTOV 

NAZIV SKUPINE 

KONTOV 

Ozna

ka za  

AOP 

Zne

sek 

Tekoče leto Predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

 A) DOLGOROČNA 

SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 

00

1 

835.277 885.623 

00 NEOPREDMETENA 

SREDSTVA IN 

DOLGOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

00

2 

13.885 14.902 

01 POPRAVEK VREDNOSTI 

NEOPREDMETENIH 

SREDSTEV 

00

3 

9.422 8.615 

02 NEPREMIČNINE 00

4 

1.536.086 1.536.086 

03 POPRAVEK VREDNOSTI 

NEPREMIČNIN 

00

5 

741.417 698.940 

04 OPREMA IN DRUGA 

OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 

00

6 

185.683 187.824 

05 POPRAVEK VREDNOSTI 

OPREME IN DRUGIH 

OPREDMETENIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 

00

7 

149.538 145.634 

06 DOLGOROČNE FINANČNE 

NALOŽBE 

00

8 

0 0 

07 DOLGOROČNO DANA 00 0 0 
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POSOJILA IN DEPOZITI 9 

08 DOLGOROČNE TERJATVE 

IZ POSLOVANJA 

01

0 

0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA 

DANA V UPRAVLJANJE 

01

1 

0 0 

 B) KRATKOROČNA 

SREDSTVA; RAZEN ZALOG 

IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

01

2 

192.367 183.047 

10 DENARNA SREDSTVA V 

BLAGAJNI IN TAKOJ 

UNOVČLJIVE 

VREDNOSTNICE 

01

3 

340 308 

11 DOBROIMETJE PRI 

BANKAH IN DRUGIH 

FINANČNIH USTANOVAH 

01

4 

175.102 142.230 

12 KRATKOROČNE TERJATVE 

DO KUPCEV 

01

5 

550 240 

13 DANI PREDUJMI IN 

VARŠČINE 

01

6 

0 0 

14 KRATKOROČNE TERJATVE 

DO UPORABNIKOV 

ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA 

01

7 

16.375 40.269 

15 KRATKOROČNE FINANČNE 

NALOŽBE 

01

8 

0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE 

IZ FINANCIRANJA 

01

9 

0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE 

TERJATVE 

02

0 

0 0 

18 NEPLAČANI ODHODKI 02

1 

0 0 
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19 AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

02

2 

0 0 

 C) ZALOGE 02

3 

77.864 75.159 

30 OBRAČUN NABAVE 

MATERIALA 

02

4 

0 0 

 

 

ČLENITEV 

SKUPINE 

KONTOV 

NAZIV SKUPINE 

KONTOV 

Ozna

ka za  

AOP 

Zne

sek 

Tekoče leto Predhodno 

leto 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 

32 ZALOGE DROBNEGA 

INVENTARJA IN 

EMBALAŽE 

026 0 0 

33 NEDOKONČANA 

PROIZVODNJA IN 

STORITVE 

027 0 0 

34 PROIZVODI 028 77.864 75.159 

35 OBRAČUN NABAVE 

BLAGA 

029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

 I. AKTIVA SKUPAJ 032 1.105.508 1.143.829 

99 AKTIVNI KONTI 

IZVENBILANČNE 

EVIDENCE 

033 0 0 

 D) KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI IN PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

034 45.431 48.629 

20 KRATKOROČNE 035 0 0 
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OBVEZNOSTI ZA PREJETE 

PREDUJME IN VARŠČINE 

21 KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI DO 

ZAPOSLENIH 

036 28.448 30.466 

22 KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI DO 

DOBAVITELJEV 

037 12.600 13.285 

23 DRUGE KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI IZ 

POSLOVANJA 

038 4.383 4.878 

24 KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI DO 

UPORABNIKOV 

ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA 

039 0 0 

25 KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI DO 

FINANCERJEV 

040 0 0 

26 KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI IZ 

FINANCIRANJA 

041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

043 0 0 

 E) LASTNI VIRI IN 

DOLGOROČNE 

OBVEZNOSTI 

044 1.060.077 1.095.200 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

047 735 735 
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93 DOLGOROČNE 

REZERVACIJE 

048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA 

PREMOŽENJA V JAVNIH 

SKLADIH 

049 0 0 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V 

DRUGIH PRAVNIH 

OSEBAH JAVNEGA PRAVA, 

KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 

NEOPREDMETENA 

SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 

050 0 0 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V 

DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 

JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA 

FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

 

ČLENITEV 

SKUPINE 

KONTOV 

NAZIV SKUPINE 

KONTOV 

Ozna

ka za  

AOP 

Zne

sek 

Tekoče leto Predhodno 

leto 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV 

NAD ODHODKI 

052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV 

NAD PRIHODKI 

053 0 0 

96 DOLGOROČNE 

FINANČNE 

OBVEZNOSTI 

054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE 

OBVEZNOSTI 

055 0 0 



 

78 

 

980 OBVEZNOSTI ZA 

NEOPREDMETENA 

SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 

056 812.323 857.800 

981 OBVEZNOSTI ZA 

DOLGOROČNE FINANČNE 

NALOŽBE 

057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV 

NAD ODHODKI 

058 247.019 236.665 

986 PRESEŽEK ODHODKOV 

NAD PRIHODKI 

059 0 0 

 I. PASIVA SKUPAJ 060 1.105.508 1.143.829 

99 PASIVNI KONTI 

IZVENBILANČNE 

EVIDENCE 

061 0 0 

 

 

  

1. Nepremičnine - SCNR  je pridobil od Ministrstva za pravosodje v upravljanje nepremičnini na  Tivolski 

42 in Beethovnova 3 v Ljubljani in katere knjigovodska vrednost znaša na dan 31.12.2020  788.504 

EUR. 

  

2. Oprema - Od Ministrstva za pravosodje je bila pridobljena v upravljanje oprema, katere neodpisana 

vrednost na 31.12.2020 znaša  23.819 EUR.  

  

  

3. ŠCNR je iz sredstev, ki jih je zavod pridobil s pridobitno dejavnostjo in iz sredstev ARRS izvršil v letu 

2020 nakup računalniške opreme v višini EUR 6.774 EUR. Knjigovodska oziroma neodpisana vrednost  

opreme, pridobljene iz lastnih sredstev  na dan 31.12.2020 znaša 12.328 EUR.  

 

Inventurna komisija je izvedla popis osnovnih sredstev, tako da knjižno stanje izkazuje dejansko stanje 

opredmetenih osnovnih sredstev. 
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4. Stanje denarnih sredstev na računu pri UJP znaša na dan 31.12.2020 175.102,40 EUR.  

   

5. Terjatve na 31.12.2020 so evidentirane do:   

- proračuna RS za plače in mat.stroške za mesec 12/2020                            8.799 EUR 

- terjatve do ARRS                                                                                           7.432 EUR 

- terjatve do kupcev publikacij in najemnine                                                      550 EUR 

- terjatve za refundirane boleznine                                                                      145 EUR  

 

      6.   Obveznosti na dan 31.12.2020 so evidentirane do: 

            - obveznosti za plače 12/2020 (izplačilo 1/21)                   28.448 EUR 

            - obveznosti do dobaviteljev                                                                           12.600 EUR 

 - druge kraktoročne obveznosti  iz poslovanja         4.383 EUR 

 

              Vse obveznosti do dobaviteljev se poravnavajo tekoče brez zamud. 
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   7.      Zaloga proizvodov: 

 

ZALOGA 31.12. 2020 31.12.2019 

PUBLIKACIJA 
 

V IMENU IDEOLOGIJE: OBRAZI TOTALITARIZMOV NA SLOVENSKEM, 

2020 230 

NAROD SODI: SODIŠČE SLOVENSKE NARODNE ČASTI, 2020 230 

REVOLUCIONARNO NASILJE NA JUŽNEM NOTRANJSKEM, 1941-1945, 2020 230 

ŠIRIMO POGLED, PRVO DESETLETJE ŠTUDIJSKEGA CENTRA ZA 

NARODNO SPRAVO, 2020 100 

DILEME 2020, LETNIK 4, ŠTEVILKA 1 IN 2 242 

JOŽE PUČNIK: OČE SLOVENSKE DRŽAVE, 2019 676 

DILEME 2019, LETNIK 3, ŠTEVILKA 2 237 

USODE SLOVENCEV V VRTINCU 20. STOLETJA, 2019 352 

DILEME 2019, LETNIK 3, ŠTEVILKA 1 32 

BILI NEKOČ SO LEPI ČASI, VSAKDANJIK V LJUBLJANI IN OKOLICI V 

ČASU SOCIALIZMA, 2019 234 

DARK SIDE OF THE MOON II: CONFRONTATIONS AND REFLECTIONS 20 

YEARS LATER, 2019 394 

TEMNA STRAN MESECA II: SOOČENJE IN REFLEKSIJA, 2019 332 

REVOLUCIONARNO NASILJE NA OSREDNJEM NOTRANJSKEM, 1941-1945, 

2018 299 

DILEME 2018, LETNIK 2, ŠTEVILKA 2 224 

DILEME 2018, LETNIK 2, ŠTEVILKA 1 236 

PREVARANI SOKOLI, 2018 PONATIS 214 

JERUZALEM OB SOČI, 2017 195 

DILEME 2017, LETNIK 1, ŠTEVILKA 1-2 221 

ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE - Za vse čase, 2017 341 

SKOZI ČAS PREIZKUŠENJ, 2017 201 

JAZ VEM, DA SEM SLOVENKA, JAZ LJUBIM DOMOVINO, 2017 158 

SLOVENIA IN THE 20TH CENTURY THE LEGACY OF TOTALITARIAN 

REGIMES, 2016 299 
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BREZPRAVJE V IMENU LJUDSTVA, 2016 282 

REVOLUCIONARNO NASILJE V LJUBLJANI, 1941-1945, 2015 122 

REVOLUCIONARNO NASILJE, SODNI PROCESI IN KULTURA 

SPOMINJANJA, ZBIRKA  TOTALITARIZMI - VPRAŠANJA IN IZZIVI, 4, 2014 255 

DEMOS SLOVENSKA OSAMOSVOJITEV IN DEMOKRATIZACIJA, 2013 144 

REVOLUCIONARNO NASILJE NA OSREDNJEM IN ZAHODNEM 

GORENJSKEM, 1941-1945, 2013 140 

ODSTIRANJE ZAMOLČANEGA, ZBORNIK PRISPEVKOV, 2013 74 

REPRESIVNE METODE TOTALITARNIH REŽIMOV, ZBORNIK PRISPEVKOV 

Z MEDN ZNANSTVENEGA POSVETA, 2012 196 

KULAŠKI PROCESI V SLOVENIJI MED LETOMA 1949 IN 1951, 2012 396 

REFLEKSIJE - ZBORNIK PRISPEVKOV, 2012 231 

REVOLUCIONARNO NASILJE NA PRIMORSKEM, GORIŠKA, VIPAVSKA, 

1941-1945; PONATIS, 2012 147 

REVOLUCIONARNO NASILJE NA VZHODNEM GORENJSKEM, 1941-1945, 

2011 144 

ZA SVOBODO, KRALJA IN DOMOVINO, 2011 100 

TOTALITARIZMI NA SLOVENSKEM V 20. STOLETJU, 2010 118 

DOKUMENTI IN PRIČEVANJA O POVOJNIH IZGONIH PREBIVALSTVA V 

SLOVENIJI, 2009 287 

ZBORNIK TOTALITARIZMI - VPRAŠANJA IN IZZIVI, OB DVAJSETLETNICI 

PADCA ŽELEZNE ZAVESE V EVROPI, 2009 216 

DOKUMENTI IN PRIČEVANJA O POVOJNIH KONCENTRACIJSKIH 

TABORIŠČIH V SLOVENIJI, II del, 2008 120 

ČETNIŠTVO NA ŠTAJERSKEM 3 

Skupaj: 8.652 

 

 

V skupni vrednosti 77.864 EUR. 
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9. Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 812.323 EUR predstavljajo 

sredstva prejeta v upravljanje in izkazujejo obveznost za nepremičnino in opremo prejeto od Ministrstva za 

pravosodje. Stanje obveznosti je usklajeno z Ministrstvom za finance, Direktoratom za javno računovodstvo.  
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7.1 Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020 

 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV 

NAZIV 

PODSKUPINE 

KONTOV 

Oznaka 

za  

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

 A) PRIHODKI OD 

POSLOVANJA 

860 469.870 487.531 

760 PRIHODKI OD 

PRODAJE 

PROIZVODOV IN 

STORITEV 

861 467.164 461.739 

 POVEČANJE 

VREDNOSTI 

ZALOG 

PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 

862 2.706 25.792 

 ZMANJŠANJE 

VREDNOSTI 

ZALOG 

PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD 

PRODAJE BLAGA IN 

MATERIALA 

864 0 0 

762 B) FINANČNI 

PRIHODKI 

865 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 0 60 
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 Č) 

PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI PRIHODKI 

867 542 0 

del 

764 

PRIHODKI OD 

PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 

868 542 0 

del 

764 

DRUGI 

PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI PRIHODKI 

869 0 0 

 D) CELOTNI 

PRIHODKI 

870 470.412 487.591 

 E) STROŠKI BLAGA, 

MATERIALA IN 

STORITEV 

871 66.897 79.750 

del 

466 

NABAVNA 

VREDNOST 

PRODANEGA 

MATERIALA IN 

BLAGA 

872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 11.070 12.239 

461 STROŠKI STORITEV 874 55.827 67.511 

 F) STROŠKI DELA 875 380.610 391.490 

del 

464 

PLAČE IN 

NADOMESTILA PLAČ 

876 302.317 307.530 

del 

464 

PRISPEVKI ZA 

SOCIALNO VARNOST 

DELODAJALCEV 

877 49.555 49.538 

del 

464 

DRUGI STROŠKI 

DELA 

878 28.738 34.422 

462 G) AMORTIZACIJA 879 11.404 9.080 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 1.088 1.067 
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467 K) FINANČNI 

ODHODKI 

882 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0 

 M) 

PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI ODHODKI 

884 51 0 

del 

469 

ODHODKI OD 

PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 

885 51 0 

 

7.2 Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020 

 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE 

KONTOV 

Oznaka 

za  

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

del 469 OSTALI 

PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI ODHODKI 

886 0 0 

 N) CELOTNI ODHODKI 887 460.050 481.387 

 O) PRESEŽEK 

PRIHODKOV 

888 10.362 6.204 

 P) PRESEŽEK 

ODHODKOV 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih 

oseb 

890 8 0 

del 80 Presežek prihodkov 

obračunskega 

obdobja z 

upoštevanjem davka 

od dohodka 

891 10.354 6.204 
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del 80 Presežek odhodkov 

obračunskega 

obdobja z 

upoštevanjem davka 

od dohodka 

892 0 0 

 Presežek prihodkov iz 

prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja 

893 0 0 

 Povprečno število 

zaposlenih na podlagi 

delovnih ur v 

obračunskem obdobju 

(celo število) 

894 10 10 

 Število mesecev poslovanja 895 12 12 

 

 

7.3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2020 - 31.12.2020 

 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka 
za  

AOP 

Znesek 

Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe 

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

1 2 3 4 5 

 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660 464.637 5.233 

760 PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV 

661 461.961 5.203 

 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

662 2.676 30 

 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

663 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA 

664 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0 0 

 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

667 536 6 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

668 536 6 
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del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 

669 0 0 

 D) CELOTNI PRIHODKI 670 465.173 5.239 

 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 

671 66.152 745 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 10.947 123 

461 STROŠKI STORITEV 674 55.205 622 

 F) STROŠKI DELA 675 376.371 4.239 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 298.950 3.367 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

677 49.003 552 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 28.418 320 

462 G) AMORTIZACIJA 679 11.277 127 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 1.076 12 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0 

 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

684 50 1 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

685 50 1 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

686 0 0 

 N) CELOTNI ODHODKI 687 454.926 5.124 

 O) PRESEŽEK PRIHODKOV 688 10.247 115 

 P) PRESEŽEK ODHODKOV 689 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 8 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

691 10.247 107 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

692 0 0 

 Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

693 0 0 

 

RAZDELITEV PRIHODKOV OD PRIDOBITNE DEJAVNOSTI   

Prihodki od prodaje publikacij 
   
4.529,71  

Prihodki od najemnin 
      
273,16  

Prihodki od prodaje storitev 
      
436,00  

Skupaj prihodki od pridobitne dejavnosti 
   
5.238,87  
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       10.  V  letu 2020 je SCNR  ustvaril 5.239 EUR  prihodkov iz naslova prodaje publikacij,  prihodkov iz 

naslova najemnin in ostalih prihodkov iz pridobitne dejavnosti, kar predstavlja pridobitno dejavnost v skladu s 

Pravilnikom o pridobitni in nepridobitni dejavnosti. V zvezi z pridobitno dejavnostjo je nastala obveznosti za 

obračun davka od dohodkov pravnih oseb v višini 8 EUR. Realizacija letnih lastnih sredstev iz prodaje 

publikacij znaša 4.529,71 EUR. V skladu z dogovoru o vračilu neupravičenih izplačil iz obdobja 2015−2020 

(dopis Ministrstva za pravosodje št. 014-5/2020/60) bo SCNR letno namenil za vračilo neupravičenih izplačil 

eno tretjino realiziranih lastnih sredstev, kar v letu 2021 predstavlja 1.509,90 EUR. Po pregledu bilanc je bilo 

ugotovljeno, da je oktobra 2020, računovodja pri rekapitulaciji plač za september 2020 znižal znesek 

rekapitulacije Ministrstvu za pravosodje v višini 4494,17 EUR. V ta znesek je bil vštet tudi poračun FURS-a, 

vračilo od prispevkov in dohodnine neupravičeno izplačanih plač, v višini 3.750,94 EUR. Slednji znesek bi se 

tako moral odbiti od zneska glavnice vračila. 

 

 

Vsi ostali prihodki v višini 465.173 EUR 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 2020 je imel SCNR sklenjeno pogodbo o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti (ARRS) in je 

prejel 102.054 EUR sredstev v letu 2020. 

 

Celotni odhodki v letu 2020 so znašali 460.050 EUR 

 

 

Odhodek Leto 2020 Leto 2019 Indeks 

Stroški materiala 11.070 12.239 90,45 

Stroški storitev 55.827 67.511 82,69 

Stroški dela 380.610 391.490 97,22 

Amortizacija 11.404 9.080 125,59 

Drugi stroški 1.088 1.067 101,97 

 

 

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 






