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RAZVOJNO RAZISKOVALNA ENOTA 

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

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

29. člena Statuta SCNR v začetku maja 2008 oblikovana Razvojno raziskovalna enota (RRE) 

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

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

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

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

ter prenos znanja v javno korist; 

 ustvarjanje možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije; 

 združevanje raziskovalcev in strokovnjakov s področja raziskovanja, ki s svojim 

raziskovalnim delom bistveno prispevajo k možnosti za skladen civilizacijski in 

kulturni razvoj Slovenije in narodni spravi; 

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

zunanjim strokovnim in znanstvenim sodelavcem s pomočjo najsodobnejše 

informacijske in raziskovalne tehnologije; 

 posredovanje znanja in izsledkov raziskovalcev zainteresirani javnosti;  

 razvijanje človeških virov ter razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti, s povečanjem 

vloge znanosti pri vzgoji kadrov. 

 Raziskovalno področje RRE je predvsem področje kršenja temeljnih človekovih pravic 

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

okviru izvaja RRE predvsem naslednje naloge:  

 organizira in opravlja znanstveno raziskovalno dejavnost; 

 pridobiva in organizira raziskovalne projekte na nacionalni in mednarodni ravni; 

 opravlja strokovne, svetovalne in druge storitve; 

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

raziskovalnem področju; 

 sodeluje pri vzgoji raziskovalnih kadrov; 
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 s posredovanjem novih spoznanj in znanstvenih izsledkov skrbi za razvoj znanstvene 

discipline; 

 pospešuje vključevanje študentov v raziskovalno delo in sodeluje pri podiplomskem 

študiju študentov; 

 skrbi za prenašanje znanstveno-raziskovalnih izsledkov v prakso; 

 skrbi za objavljanje raziskovalnih spoznanj; 

 organizira znanstvena in strokovna posvetovanja s področja svoje dejavnosti. 

 

ENOTA ZA SVETOVANJE 

Enota za svetovanje je notranja organizacijska enota Študijskega centra, ki je začela delovati 

1. februarja 2009. Njeno delo zajema področje urejanja, svetovanja in organizacije znotraj 

SCNR ter skrbi za stike z javnostjo. Naloge in delovna področja Enote za svetovanje so 

oblikovane na podlagi Sklepa vlade o ustanovitvi Študijskega centra, Statuta javnega zavoda, 

na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji ter na podlagi plana SCNR za 

tekoče leto.   

Delovni plan za leto 2020 predstavlja kontinuiteto dosedanjega dela. Še vedno bo poudarek 

na zbiranju, arhiviranju in predstavitvi pričevanj žrtev in njihovih svojcev iz obdobja 

polpretekle slovenske zgodovine. Glede na dejstvo, da je ustnih pričevalcev na temo druge 

svetovne vojne iz leta v leto manj, se nameravamo v bližnji prihodnosti še bolj intenzivno 

posvečati beleženju in snemanju zgodb, ki so podlaga za raziskovalno delo našega zavoda. 

Pričevanja bomo objavljali na spletni strani Zakladnica spominov, na kateri so zbrana 

pričevanja Slovencev iz matične domovine, zamejstva in Slovencev po svetu. Pričevanja 

bomo uporabili za objave v publikacijah, na javnih predstavitvah ter v šolah, objavljali pa jih 

bomo tudi v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče ter v drugih medijih.  

Posebno pozornost bomo namenili delu z mladimi, študenti in nadaljevali aktivno 

sodelovanje s Slovenci iz zamejstva in po svetu.   

Nadaljevali bomo z organizacijo okroglih miz, pogovorov, znanstvenih posvetov in ostalih 

dogodkov, ki so namenjeni strokovni in širši javnosti. Na njih predstavljamo znanstvene in 

strokovne izsledke zaposlenih na SCNR. K sodelovanju vabimo tudi strokovnjake z različnih 

področij, ki raziskujejo polpreteklo slovensko obdobje , to je zgodovinarje, pravnike, 
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sociologe, teologe, terapevte, publiciste… Pripravili bomo predstavitve knjig in zbornikov, ki 

jih izdajamo v okviru Študijskega centra za narodno spravo. Že dvanajsto leto zapored bomo 

organizirali spominsko svečanost ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in 

avtoritarnih režimov. Sodelovali bomo pri razstavah na temo totalitarizmov. Veliko 

pozornost bomo namenili zaporniškim celicam na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani, ki so 

kulturni spomenik državnega pomena. V letu 2019 se je končala sanacija kletnih prostorov in 

celic, ki jih bomo v letu 2020 postopoma opremili tudi vsebinsko. Nadaljevali bomo z 

objavljanjem biografije ljudi, ki so bili žrtve komunistične agresije. 

Spremljali bomo prijave na razpise različnih institucij in pripravili gradivo za razpise. 

Udeleževali se bomo spominskih slovesnosti, ki obeležujejo dogodke iz preteklosti in jih 

organizirajo različne institucije in nevladne organizacije. Skrbeli bomo za sprotno nabavo 

domačih in tujih publikacij ter periodike za potrebe interne knjižnice. Skrbeli bomo za 

promocijo javnega zavoda SCNR, za snemanje in montažo dogodkov SCNR, za sprotno 

obveščanje javnosti o izdanih publikacijah, za zbiranje informacij o medijski pokritosti naših 

dogodkov in za druge dejavnosti,  ki so vezane na stike z javnostjo.  
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NALOGE IN CILJI ZA LETO 2020 

RAZISKOVALNI PROGRAM ZGODOVINSKO-PRAVNI VIDIKI KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC IN 

TEMELJNIH SVOBOŠČIN NA SLOVENSKEM OZEMLJU V 20. STOLETJU 

Maja 2016 smo se prijavili na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na 

področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov. S prijavo smo razširili 

raziskovalni program Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941–1990 ter prijavili 

njegovo nadaljevanje z novim naslovom, in sicer Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju. Na podlagi 

odločbe o podelitvi koncesije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 20. 

decembra 2016 smo od 1. januarja 2017 nadaljevali delo v okviru razširjenega in 

dopolnjenega raziskovalnega programa. Z omenjenimi raziskavami bomo nadaljevali tudi v 

letu 2019. Koncesija je bila dodeljena za 4 leta, tj. do 31. decembra 2020, in sicer 2910 

raziskovalnih ur cenovne kategorije A letno. Raziskovalni program sofinancira Javna agencija 

Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS). Vodja programske skupine je doc. dr. 

Tamara Griesser Pečar, člani pa: dr. Andreja Valič Zver, dr. Mateja Čoh Kladnik, dr. Damjan 

Hančič, dr. Renato Podbersič, dr. Lovro Šturm, dr. Matevž Tomšič, dr. Jelka Piškurić, dr. 

Boštjan Kolarič, Neža Strajnar in Mirjam Dujo Jurjevčič. Slovenija je doživela vse tri 

totalitarne režime, fašizem, nacionalsocializem in komunizem. Sistematične kršitve 

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

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

obema vojnama. Po koncu vojne je prišel s Komunistično partijo na oblast tretji 

(komunistični) totalitarni režim. Posegel je na vsa področja družbenega življenja in se pri tem 

opiral na tajno politično policijo. Najhujše oblike kršenja človekovih pravic so se zgodile v 

prvem desetletju po koncu vojne. V drugem obdobju, ki je trajalo do sprejetja ustave 

decembra 1990, se je spremenil način represije. Kršitve človekovih pravic so bile na dnevnem 

redu, bile pa so manj vidne in subtilnejše in v tujini manj opazne. Globalni cilj razširitve 

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

in temeljnih svoboščin v vseh treh totalitarnih sistemih podobna in primerljiva. Za 

razumevanje komunističnega sistema je treba preučiti značilnosti vseh totalitarnih sistemov 



 

Študijski center za narodno spravo 

 

6 

in pojavov na ozemlju, kjer so živeli Slovenci v 20. stoletju, tudi v zamejstvu. Osvetliti je 

treba, kako so totalitarni sistemi prišli na oblast, kaj so bili vzroki za to in kakšne povezave so 

bile med njimi. Člani programske skupine bodo omenjene cilje predstavili tako s stališča 

zgodovinske kot pravne stroke. 

Člani programske skupine bodo tudi v letu 2020 nadaljevali s preučevanjem zastavljenih 

ciljev razširjenega programa. Ker se v letu 2020 program končuje, programska skupina 

načrtuje dodatne objave raziskovalnih  dosežkov. Prijavili se bomo tudi na razpis ARRS za 

podaljšanje programa. 

 

REVOLUCIONARNO NASILJE V SLOVENIJI 1941–1945 

V letu 2020 bomo nadaljevali delo na obsežnem raziskovalnem projektu z naslovom 

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

revolucionarno nasilje med drugo svetovno vojno po posameznih slovenskih pokrajinah, 

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

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

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

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

Raziskovanje revolucionarnega nasilja v Sloveniji poteka predvsem na podlagi arhivskega 

gradiva in pričevanj. Mirjam Dujo Jurjevčič in Marta Keršič bosta v letu 2020 nadaljevali z 

raziskovanjem revolucionarnega nasilja na Notranjskem. Dr. Renato Podbersič bo nadaljeval 

z raziskovanjem revolucionarnega nasilja na Primorskem (Idrijsko, Tolminsko). Mirjam Dujo 

Jurjevčič bo izdala monografijo o revolucionarnem nasilju na Notranjskem, ostali raziskovalci 

pa bodo pripravili posamezne prispevke na omenjeno temo.  

 

KAZENSKE USTANOVE V LJUBLJANI, 1929–1951 

Študijski center za narodno spravo se je januarja 2020 ponovno prijavil na Javni razpis ARRS 

za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2020. Prijavili smo isti projekt: Zaprti. 

Kazenske ustanove v Ljubljani, 1929–1951. V primeru uspešne prijave se bomo posvetili tudi 

preučevanju kazenskih ustanov v Ljubljani med letoma 1929 in 1951. 
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PREDSTAVITVE PUBLIKACIJ SCNR  

V letu 2020 bomo nadaljevali s predstavitvami publikacij, ki so jih izdali  sodelavci Študijskega 

centra za narodno spravo in zbornikov, v katerih so zbrani prispevki številnih uglednih 

avtorjev, ki so sodelovali na znanstvenih simpozijih v organizaciji SCNR.  Predstavitve bodo 

potekale v Sloveniji in tujini. Načrtujemo predstavitev naslednjih publikacij: 

 

dr. Jelka Piškurić 

»BILI NEKOČ SO LEPI ČASI«, VSAKDANJIK V LJUBLJANI IN OKOLICI V ČASU SOCIALIZMA 

(sozaložništvo Inštituta za novejšo zgodovino in Študijskega centra za narodno spravo) 

Monografija na podlagi pričevanj, časopisnih in arhivskih virov prikazuje kompleksno podobo 

socializma in vsakdanjega življenja na področju Ljubljane in njenega ruralnega zaledja. Delo 

je v metodološkem pogledu novost na področju slovenskega zgodovinopisja, saj gre za prvi 

kompleksnejši poskus predstavitve vsakdanjega življenja v socializmu na podlagi 

metodologije ustne zgodovine. Po prikazu celotnega povojnega razvoja Ljubljane in njene 

okolice je socialistični vsakdanjik predstavljen še na treh izbranih področjih – dela ali 

zaposlovanja, standarda in potrošnje ter reševanja stanovanjskega vprašanja in 

infrastrukturnih izzivov. Z njimi so bili neločljivo povezani modernizacijski procesi 

jugoslovanskega socializma, ki so vplivali na kakovost in organizacijo življenja. Zaenkrat so v 

načrtu predstavitev na INZ, predstavitev na SCNR in ena predstavitev na Igu. 

 

ur. dr. Tamara Griesser Pečar in dr. Jelka Piškurić 

USODE SLOVENCEV V VRTINCU 20. STOLETJA 

Monografija o usodah Slovencev v 20. stoletju je del tega raziskovalnega prizadevanja v 

okviru raziskovalnega programa Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju (P6-0380), ki sistematično 

preučuje kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin v slovenskem prostoru ter 

značilnosti in različne oblike totalitarnih in avtoritarnih sistemov. Avtorji so se v svojih 

prispevkih usmerili na usode izbranih posameznikov, ki so zaradi svojega delovanja občutili 

ost vsakokratnega političnega sistema. Skozi njihove življenjske zgodbe so predstavili 
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posamezne vidike kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na Slovenskem. Študije 

primerov zato vključujejo različna zgodovinska obdobja in pokrajine. Predstavljeni so tako 

obdobje med obema vojnama kot tudi druga svetovna vojna in čas druge Jugoslavije. 

Posamezniki, ki so vključeni v monografijo, so prav tako predstavniki različnih položajev in 

poklicev. Nekateri so zavzemali vidno mesto v družbenem življenju svojega okolja, pri drugih 

je bila za uvrstitev v monografijo pomembna njihova izkušnja. 

 

dr. Andreja Valič Zver 

JOŽE PUČNIK: OČE SLOVENSKE DRŽAVE 

V dvojezični monografiji so celovito predstavljeni življenjska pot, delo in misli dr. Jožeta 

Pučnika – od mladostnih let, preko disidentstva do njegove vloge pri osamosvojitvi Slovenije. 

Monografija temelji na arhivskih virih, pričevanjih in literaturi ter je kombinacija življenjske 

zgodbe Jožeta Pučnika, njegovega političnega udejstvovanja kot neumornega upornika proti 

totalitarnemu režimu ter njegovega odločilnega angažmaja v obdobju slovenske pomladi, ko 

je šlo za demokratizacijo in osamosvajanje Slovenije. Predstavljen je tudi kot teoretik in 

politični mislec, ki se je že v mladosti loteval tem, ki so bile ključne za razvoj družbe. V 

osemdesetih pa je s svojim publicističnim delovanjem vplival zlasti na intelektualne kroge, ki 

so z njim sooblikovali kulturo duha, ki je temeljila na veri v človeka in njegovo kreativno 

svobodo. Jože Pučnik je bil dobrosrčen, vztrajen, premočrten, velik optimist. Njegovo usodo 

političnega disidenta, zapornika, nasprotnika komunističnega režima, politika in ustvarjalca 

samostojne slovenske države je z vsemi posledicami delila tudi njegova ožja in širša družina.  

 

DILEME, Razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine 

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

strokovni ali javni govorici 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 
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Karakaš Obradov, dr. Tomaž Kladnik, dr. Jože Možina, dr. Jelka Piškurić in dr. Igor Salmič. 

Do sedaj izdane številke revije Dileme bomo redno predstavljali na naših dogodkih. 

 

Dr. Ivan Čuk in dr. Aleks Leo Vest, uredila dr. Tamara Griesser Pečar in dr. Damjan Hančič 

PREVARANI SOKOLI 

Avtorja sta se v zelo obširni študiji, ki je po oceni urednice dr. Tamare Griesser Pečar 

pionirsko delo, poleg objavljenih spominov in literature opirala predvsem na bogato arhivsko 

gradivo. Avtorja ugotavljata, da je bilo to, da so »levi sokoli« kot ustanovna skupina pristopili 

k Osvobodilni fronti, popoln konstrukt. Skoraj vsi Sokoli, ki so šli v partizane, so postali 

komunisti. Številni pripadniki VOS-a so bili komunistični oz. predvojni Sokoli. Omenjena 

publikacija bo tudi v letu 2020 predstavljena na več krajih po Sloveniji.  

 

Nadaljevali bomo tudi s predstavljanjem ostalih publikacij SCNR (do sedaj jih je izšlo 35, 

skupaj z vsemi številkami revije Dileme). 

 

IZDAJANJE PUBLIKACIJ SCNR 

V letu 2020 načrtujemo izdajo naslednjih publikacij: 

Monografijo o osebnostih, ki so negativno zaznamovale slovenski prostor  

Monografijo o osebnostih, ki so negativno zaznamovale slovenski prostor, je zamišljena kot 

nadaljevanje monografije Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja. Naš namen je enakovredno 

predstaviti vse totalitarne sisteme skozi posameznike, ki so v njih delovali. Zaenkrat so v 

načrtu prispevki o naslednjih osebnostih: Emilio Grazioli (Neža Strajnar), Odilo Globočnik (dr. 

Renato Podbersič), Erwin Rösener (dr. Tamara Griesser Pečar), Mitja Ribičič (dr. Boštjan 

Kolarič), Ivan Maček – Matija (dr. Damjan Hančič), Franc Frakelj (dr. Jelka Piškurić), Zdenka 

Kidrič (dr. Andreja Valič Zver). Dr. Matevž Tomšič bo pripravil uvodno študijo o totalitarizmih. 

 

Monografija o revolucionarnem nasilju na Notranjskem 

Območje predstavljeno v tej študiji zajema južni del Notranjske. To območje obsega občine 

Bloke, Cerknica in Loška dolina. Predstavljeno je revolucionarno nasilje v letih od 1941 do 

1945. Glavnina prikaza revolucionarnega nasilja v študiji zajema leti 1942 in 1943, to je čas, 
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ko je bila intenzivnost revolucionarnega nasilja na tem območju največja in so bili njegove 

žrtve večinoma civilisti in vaški stražarji, ki so bili tudi ubiti ali umorjeni na tem območju. 

Prikazane pa so tudi druge oblike nasilja kot so izgoni prebivalstva, požigi, ropi premoženja 

prebivalcev. Monografijo pripravlja Mirjam Dujo Jurjevčič. 

 

Monografija o sodišču narodne časti 

Na začetku junija 1945 je bilo s posebnim zakonom ustanovljeno Sodišče slovenske narodne 

časti, ki je delovalo do konca avgusta 1945. Sodilo je tistim, ki so (naj bi) med vojno politično, 

propagandno, kulturno, umetniško, gospodarsko, pravno ali upravno sodelovali z okupatorji 

in »domačimi izdajalci«; tistim, ki so bili leta 1941 na odgovornih položajih in so prispevali h 

kapitulaciji in k porazu Kraljevine Jugoslavije ter tistim, ki so bili v prijateljskih stikih s 

pripadniki okupacijskih vojsk in oblasti. Izreklo je lahko kazen izgube narodne časti, kazen 

lahkega ali težkega prisilnega dela ter kazen zaplembe premoženja. Istočasno z ukinitvijo 

sodišča je bil objavljen ukaz o pomilostitvi obsojenih. Monografijo pripravlja dr. Mateja Čoh 

Kladnik. 

 

Študija o usodi Jožefa Koširja in njegove družine (case study, z objavo dokumentarnega 

gradiva) 

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

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

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

spremljati Udba. Zaradi domnevnega protidržavnega delovanja je bil 21. novembra 1949 

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

z nasiljem in grožnjami izsilili priznanje, da je bil član ilegalne organizacije Matjaževa vojska v 

Sevnici. Na političnem in montiranem procesu je bil 9. decembra 1949 obsojen na 16 let 

odvzema prostosti in 5 let izgube državljanskih pravic. Pomiloščen je bil decembra 1952 in 

izpuščen leta 1955. Zaradi njegovega »protidržavnega delovanja« sta bila maja 1950 

obsojena tudi žena Marija in njen oče Janez Beber. Jožef in Marija Košir sta bila sodno 

rehabilitirana leta 1996, Komisija za izvajanje zakona o popravi krivic jima je oktobra 2018 

priznala status bivših političnih zapornikov. Študijo pripravlja dr. Mateja Čoh Kladnik. 
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Monografija na podlagi doktorata dr. Boštjana Kolariča 

Dr. Boštjan Kolarič bo pripravil monografijo na podlagi doktorata (Pravna obravnava 

hudodelstev zoper človečnost in drugih sistematičnih kršitev človekovih pravic po koncu 

druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju). 

Nasilje komunističnega totalitarnega režima na Slovenskem v obdobju med letoma 1945 in 

1990 je bilo izvedeno v pojavnih oblikah: povojni izvensodni množični umori, koncentracijska 

in delovna taborišča, izgoni prebivalstva, nasilne razlastitve premoženja, politični sodni 

procesi, politični obsojenci in politični zaporniki ter zatiranje verske svobode in nasilje nad 

verskimi skupnostmi. Z ugotovitvijo pravno relevantnih dejstev pojavnih oblik nasilja in 

zahtevanih zakonskih znakov hudodelstev zoper človečnost in genocida po mednarodnem in 

domačem pravu smo na podlagi pravnega silogizma s subsumpcijo dejanskega stanja pod 

pravno normo na način njihovega najtesnejšega ujemanja opravili pravno opredelitev. 

 

Zbornik ob 10. obletnici SCNR (urednica Neža Strajnar) 

Pripravili bomo publikacijo z opisom naših aktivnosti, ki spremlja obeležitev desete obletnice 

delovanja SCNR. Urednica publikacije bo Neža Strajnar. 

 

Dileme - Razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine 

Leta 2020 bodo pretekla tri leta odkar smo na Študijskem centru za narodno spravo začeli 

izdajati znanstveno revijo Dileme. Glavni urednik revije je dr. Renato Podbersič. Poleg njega 

revijo ureja mednarodni uredniški odbor. V letu 2020 bosta izšli dve številki revije Dileme. 

Revija odpira vprašanja, ki v strokovni ali javni govorici še niso našla enoznačnega odgovora 

ali bila deležna ustrezne pozornosti. 
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STROKOVNA IN ZNANSTVENA SREČANJA 

Organizirali bomo znanstvena oziroma strokovna srečanja na temo zgodovine 20. stoletja, 

kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v preteklosti, spominjanja in sprave. 

Srečanja bomo organizirali v sodelovanju z drugimi institucijami, mednarodnimi partnerji, 

nevladnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi.  

 

SODELOVANJE NA DOGODKIH (SIMPOZIJIH IN DRUGIH AKTIVNOSTIH) 

Sodelavci Študijskega centra za narodno spravo se bomo v letu 2020 kot aktivni udeleženci 

udeleževali dogodkov, konferenc, simpozijev, okroglih miz, pogovorov itd., ki jih bo 

organiziral SCNR ali druge institucije, nevladne organizacije, lokalne skupnosti idr. Do sedaj 

so napovedani  dogodki:  

 V petek, 10. januarja 2020 se bo dr. Andreja Valič Zver kot slavnostna govornica 

udeležila spominske slovesnosti v spomin na dr. Jožeta Pučnika, ki jo organizira Klub 

seniork in seniorjev pred DZ RS. 

 V prostorih Študijskega centra za narodno spravo bo v sredo, 15. januarja 2020, 

potekala predstavitev knjige Gospod Leon Štukelj in tovarišija, avtorjev dr. Ivana 

Čuka, Alenke Puhar in dr. Aleksa Lea Vesta. Uvodni nagovor bo imela dr. Andreja 

Valič Zver.  

 18. januarja 2020 bo predstavitev ponatisa knjige dr. Jožeta Možina: Slovenski razkol, 

Dvorana Antonovega doma LJ- Vič (dr. Renato Podbersič; moderacija dogodka) 

 22. januarja 2020 bo potekala predstavitev monografije z avtorjema prof. dr. 

Andrejem Rahtenom in dr.Gregorjem Antoličičem, O zgodovini krščanske 

demokracije. Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888-1976), Pokrajinski arhiv, 

Maribor. Na predstavitvi bo sodelovala  dr. Tamara Griesser Pečar. 

 23. januarja 2020 bo predstavitev knjige Prevarani Sokoli v Narodnem muzeju 

Slovenije, v Ljubljani. Predstavitve se bo udeležila Erika Prijatelj Baranašič. 

 24. januarja 2020 bo potekalo mednarodno znanstveno srečanje, dan spomina na 

holokavst,  v Univerzitetni knjižnici Maribor, Glazerjeva dvorana. S prispevkom bo na 

konferenci sodeloval dr. Renato Podbersič. 
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 26. januarja 2020 bo  dr. Renato Podbersič sodeloval na otvoritvi razstave o judovski 

družini Morpurgo, Palača Morpurgo, Italija. 

 12. februarja 2020 bo na Študijskem centru za narodno spravo predstavitev revije 

Dileme, ob tretji obletnici izhajanja revije. 

 9. marca 2020 bomo v zaporniških celicah na Beethovnovi 3 v Ljubljani predstavili dve 

noviteti SCNR in sicer Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja in Jože Pučnik, oče 

slovenske države.  

 Na Študijskem centru za narodno spravo in po drugih krajih Slovenije in v zamejstvu 

bodo potekale predstavitve monografij in publikacij, ki so jih izdali sodelavci SCNR in 

sicer Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja; Dileme: razprave o vprašanjih sodobne 

slovenske zgodovine;  Jože Pučnik, oče slovenske države.  

 Dr. Jelka Piškurić bo predstavila monografijo »Bili nekoč so lepi časi«: vsakdanjik v 

Ljubljani in okolici v času socializma. Zaenkrat so v načrtu predstavitev na INZ, 

predstavitev na SCNR in predstavitev na Igu. 

 Ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov (23. 

avgust) bo potekala spominska svečanost s sv. mašo in slavnostno akademijo.  

 Ob dnevu človekovih pravic (10. december) bo potekalo strokovno srečanje na temo 

kršenja človekovih pravic in svoboščin. 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

Študijski center je od ustanovitve dalje vzpostavil stike s številnimi evropskimi in drugimi 

mednarodnimi institucijami. Sodelavci se udeležujemo mnogih mednarodnih konferenc, 

znanstvenih simpozijev, okroglih miz, pogovorov, spominskih slovesnosti in drugih 

dogodkov. V prihodnjem letu načrtujemo ohranjanje mednarodnih stikov in njihovo 

poglabljanje. S prispevki, ki se nanašajo na znanstveno raziskovalno področje Študijskega 

centra za narodno spravo, bomo tudi v letu 2020 sodelovali na mednarodnih dogodkih, kjer 

navezujemo stike z institucijami iz različnih držav. Tudi v letu 2020 bomo skrbeli za 

vzpostavitev novih in tesnejših povezav z različnimi mednarodnimi institucijami. Še posebej 

dejavno se vključujemo v delovanje Platforme evropskega spomina in vesti, saj je dr. Andreja 
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Valič Zver članica izvršnega odbora in se udeležuje srečanj vodstva PEMC. Srečanj se 

udeležujejo tudi drugi sodelavci SCNR. Izjave in sporočila PEMC bomo prevajali v slovenski 

jezik ter jih posredovali po naši adremi, objavili na spletni strani SCNR in z njimi seznanili 

medije. Nadaljevali bomo s sodelovanjem v projektu Justice 2.0 in drugih dejavnostih PEMC. 

 

EVROPSKA POVEZAVA USTANOV, KI HRANIJO GRADIVO TAJNIH POLITIČNIH POLICIJ  

Študijski center za narodno spravo je leta 2012 pridobil status opazovalca v evropski mreži 

institucij, ki hranijo in se ukvarjajo s preučevanjem gradiva tajnih političnih služb – The 

European Network of Official Authorities in Charge of Secret-Police Files. Sedemčlanska 

evropska mreža je bila ustanovljena decembra 2008 v Berlinu, in sicer na pobudo Urada 

zveznega pooblaščenca za zadeve nekdanje službe državne varnosti NDR. Predstavniki SCNR 

redno sodelujemo z omenjeno mrežo. Tudi v letu 2020 se bomo udeleževali srečanj, ki jih bo 

organizirala ta evropska mreža in sodelovali s prispevki.  

 

STROKOVNA SKUPINA ZA OBRAVNAVANJE VPRAŠANJ BRITANSKO-SLOVENSKE 

POLPRETEKLE ZGODOVINE 

Člani strokovne skupine so: dr. Andreja Valič Zver, dr. Tamara Griesser Pečar, dr. Mateja 

Čoh Kladnik, dr. Renato Podbersič in dr. Boštjan Kolarič. Naloge strokovne skupine so: 

obravnavanje vprašanj, dajanje pobud in predlogov; izmenjava mnenj in izkušenj; 

organizacija mednarodnega znanstvenega posveta na temo britansko-slovenske polpretekle 

zgodovine; zbiranje in pregledovanje arhivskega gradiva; snemanje pričevanj; priprava 

izhodišč ter dajanje pobud in predlogov za delo britansko-slovenske zgodovinske komisije; 

sodelovanje s sorodnimi mednarodnimi institucijami. V letu 2020 bomo sledili razpisom, s 

katerimi bi pridobili nova finančna sredstva in tako  omogočili razširitev raziskav, ki se 

ukvarjajo  z odprtimi vprašanji britansko-slovenske polpretekle zgodovine. 

 

RAZSTAVE 

Skozi čas preizkušenj 

Dr. Jelka Piškurić in Neža Strajnar sta avtorici dvojezične razstave in publikacije z naslovom 

Skozi čas preizkušenj, Politična zapornica Jelka Mrak Dolinar, ki s fotografijami, dokumenti in 

http://www.bstu.bund.de/de/home/home_node.html
http://www.bstu.bund.de/de/home/home_node.html
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besedo prikazuje življenjsko pot Jelke Mrak Dolinar. Razstavo bomo ponudili na ogled tudi v 

letu 2020.   

 
 
Judje na Goriškem  

Razstava, katere avtor je dr. Renato Podbersič, predstavlja kratko zgodovino Judov in 

judovske skupnosti v Gorici, njihovo vpetost v kulturno-gospodarski razvoj tega mesta, 

preganjanje in uničenje skupnosti med holokavstom, poskus njene obnove po drugi svetovni 

vojni in priključitev k Judovski skupnosti v Trstu leta 1969. Posebno poglavje je namenjeno 

nekdanjemu pokopališču goriške judovske skupnosti v Rožni Dolini pri Novi Gorici. Danes je 

to največje ohranjeno judovsko pokopališče na slovenskih tleh in obenem tudi eden 

najpomembnejših ostankov judovske dediščine pri nas. Razstava bo tudi v letu 2020 na ogled 

ob priložnostnih dogodkih.  

 

Umik čez Ljubelj 

Razstava prikazuje množičen beg več tisoč Slovencev ob koncu druge svetovne vojne pred 

Titovimi vojaškimi enotami na avstrijsko Koroško. V prostorih SCNR ima razstava, po pogodbi 

z društvom Slovenija v svetu stalno mesto in bo na ogled za obiskovalce tudi v letu 2020. 

Glede na povpraševanje pa bomo razstavo ponudili tudi ostalim zainteresiranim. 

 

Boj proti veri in cerkvi 

Dr. Tamara Griesser Pečar je avtorica razstave Boj proti veri in Cerkvi, ki je nastala v 

sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije, Muzejem novejše zgodovine Slovenije, 

Nadškofijskim arhivom v Ljubljani in založbo Družina. Panoji z besedilom in fotografijami 

prikazujejo nasilje ljudske oblasti nad Cerkvijo med letoma 1945 in 1961. Razstavo bomo 

ponudili na ogled tudi v letu 2020.   
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Mednarodna razstava: Žrtve totalitarnega komunističnega režima 1941 – 1991  

Gradivo, ki smo ga zbrali za Razstavo žrtev komunizma v srednji Evropi, ki jo pripravlja 

partnerska ustanova The Committee of National Remembrance iz Budimpešte, bomo 

predvidoma uporabili tudi za razstavo v prostorih Študijskega centra za narodno spravo.  

 

Mednarodna razstava: Totalitarizem v Evropi:  fašizem, nacizem, komunizem 

Študijski center za narodno spravo se je v okviru Evropske platforme spomina in vesti prijavil 

na razpis Visegrad Strategic Grant in Evropa za državljane, ki je bil prijavljen leta 2012 in še 

traja. V okviru tega projekta je bila pripravljena mednarodna razstava z naslovom 

Totalitarizem v Evropi:  fašizem, nacizem, komunizem. Razstava je posvečena spominu na vse 

tisto, kar je bilo v Evropi v 20. stoletju izgubljeno zaradi totalitarizma – na človeška življenja 

ter narodnostno in kulturno raznolikost. Od zahodno-evropskih držav se poleg Nemčije 

predstavlja še Nizozemska, sicer pa je razstava osredotočena na EU države srednje, vzhodne 

in jugovzhodne Evrope. Razstava je bila v prejšnjih letih predstavljena v številnih evropskih 

mestih. Na SCNR imamo kopijo razstave v obliki manjših panojev, ki jih bomo ob priliki 

uporabili v vzgojno izobraževalnih procesih in drugih projektih.  

 

ZAPORNIŠKE CELICE NA BEETHOVNOVI 3, LJUBLJANA 

Opis stanja, dosedanjih aktivnosti in načrtov 

Zaporniške celice se nahajajo v kletnih prostorih stavbe na Beethovnovi 3 v Ljubljani. Leta 

2019 se je nadaljevala sanacija in prenova celotne stavbe na Beethovnovi ulici 3, ki se je 

septembra 2019 zaključila. Oktobra 2019 so se v stavbo vselili naslednji uporabniki: URSIKS, 

Uprava za probacijo MP in Sektor za popravo krivic MP. Upravljavec vseh prostorov, razen 

kleti, je Ministrstvo za javno upravo (MJU), ki je obnovo tudi vodilo.  Leta 2007 so bile celice 

razglašene za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 80/2007, z dne 4. 9. 

2007 - Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi enota dediščine Ljubljana – 

Zaporniške celice na Beethovnovi 3 (EŠD 26780). Oktobra 2013 je celice/kletne prostore v 

upravljanje prevzel Študijski center za narodno spravo. Takrat je bila stavba že izpraznjena.  

Na podlagi številnih pobud, tudi s strani SCNR, se je poleti 2016 začel postopek za obnovo 

celotne stavbe. Od takrat dalje so potekale aktivnosti za obnovo, ki jo vodilo Ministrstvo za 
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javno upravo. Obnova se je zaključila jeseni 2019.  Sanacija je  potekala v sodelovanju z ZVKD 

Enota Ljubljana, Tržaška 4, odgovorna konservatorka Aleksandra Renčej Škedelj.  

Celoten projekt se je financiral iz proračuna RS, skladno s Sporazumom o vodenju celovite 

prenove poslovne stavbe na naslovu Beethovnova ulica 3 v Ljubljani (avgust 2017). Popis del 

oziroma končni obračun po zaključku del je bil podlaga za določitev stroškov, ki jih je kril 

SCNR in za katera mu je sredstva zagotovilo Ministrstvo za pravosodje z investicijskim 

transferom. Po zaključku investicijskih del z objektom upravlja Ministrstvo za javno upravo, 

za del stavbe, ki v naravi predstavlja kletne prostore stavbe, pa SCNR. Na podlagi Sporazuma 

o vodenju celovite prenove poslovne stavbe na naslovu Beethovnova ulica 3 v Ljubljani 

(avgust 2017) je Ministrstvo za javno upravo dokončni upravljavec nepremičnine katastrska 

občina 1725 Ajdovščina, parcela 2899 in celotne stavbe, Študijski center za narodno spravo 

pa upravljavec dela stavbe in sicer kletnih prostorov. 

V okviru SCNR je bila dne 16. 9. 2019 imenovana razširjena delovna skupina za reševanje 

vprašanj v zvezi z zaporniškimi celicami. Komisijo sestavljajo Marta Keršič, predsednica in 

člani dr. Damjan Hančič, dr. Boštjan Kolarič, Neža Strajnar, Mirjam Dujo Jurjevčič in Erika 

Prijatelj. Omenjena skupina je spremljala delo in opozarjala na nepravilnosti med potekom 

obnove, ki jih bo spremljala tudi v letu 2020, do preteka garancijskega roka za opravljena 

dela. Zaradi obnovitvenih del se v letu 2019 v celicah niso odvijali dogodki. Načrtujemo, da 

se bodo v prihodnje, delno že v letu 2020 v celicah odvijali različni projekti z memorialno in 

prezentacijsko vsebino, celice nameravamo odpreti za obiskovalce, predvsem najavljene 

skupine. V dogovoru z agencijo, ki v Ljubljani organizira strokovno turistične oglede na temo 

povojnega obdobja socializma, bomo sprejeli tudi njihove skupine. Na daljši rok pa 

načrtujemo odprtje celic spomina, ki bodo vsebinsko opozarjale na kršenje človekovih pravic 

in svoboščin v polpretekli slovenski zgodovini.  
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SPOZNANJA – PREDSTAVITVE DOKTORSKIH, MAGISTRSKIH, DIPLOMSKIH NALOG IN 

NOVEJŠIH ZNANSTVENIH SPOZNANJ 

V letu 2020 bomo nadaljevali s sklopom predstavitev novejših doktorskih, magistrskih in 

diplomskih nalog s področja zgodovine, prava in drugih družboslovnih usmeritev. Z nizom 

predstavitev doktorskih nalog želimo slovensko javnost seznaniti z najnovejšimi 

znanstvenimi spoznanji in izsledki na področju raziskav novejše slovenske zgodovine ter 

kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v času totalitarizmov. 

 

OKROGLE MIZE, PREDAVANJA, TEMATSKI VEČERI 

V letu 2020 bomo nadaljevali z nizom okroglih miz in tematskih večerov. Teme so bodo 

nanašale na aktualne obletnice dogodkov polpretekle slovenske zgodovine. V tematiko 

okroglih miz, konferenc in predstavitev nameravamo vključiti tudi obeleževanje pomembnih 

dogodkov zamejskih in izseljenskih Slovencev. Pri pripravi se bomo opirali na mednarodne 

oziroma svetovne dneve, ki so posvečeni človekovim pravicam in svoboščinam ter kršitvam 

le-teh. Pripravili bomo preglednico pomembnih obletnic in ob njih organizirali aktualne 

okrogle mize. K sodelovanju bomo povabili ugledne domače in tuje strokovnjake predvsem s 

področja zgodovinopisja, prava, filozofije, teologije, psihologije in drugih ved. Okroglim 

mizam bomo skušali dodati tudi osebno noto s sodelovanjem pričevalcev in njihovih svojcev 

na sami prireditvi. Udeležili se bomo srečanj in spominskih slovesnosti različnih institucij in 

nevladnih organizacij predvsem z namenom, da tam predstavimo svoje področje delovanja, 

razširjamo publikacije in navežemo stik z morebitnimi pričevalci. Na spominskih slovesnostih 

bomo sodelovali tudi aktivno s pozdravnimi govori ali prispevki. 

 

EVROPSKI DAN SPOMINA NA ŽRTVE TOTALITARNIH REŽIMOV 

Ob 23. avgustu - evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov 

bomo v letu 2020 že dvanajsto leto zapored pripravili spominsko slovesnost. Načrtujemo, da 

bo slovesnost potekala v sodelovanju z vojaškim vikariatom Slovenske vojske in ameriškim 

veleposlaništvom ter vključevala spominski dogodek pred spominsko ploščo pri ameriškem 

veleposlaništvu, sv. mašo za žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov in nagovor 

slavnostnega govornika.  
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JAVNI POZIVI IN PROJEKTI 

Spremljali bomo javne pozive in se prijavljali na domače in mednarodne javne razpise, 

povezane z vsebinami našega delovanja. Dr. Jelka Piškurić sproti sledi objavljenim razpisom 

in z aktualnimi objavami seznanja sodelavce SCNR. 

- Spremljali bomo razpise Agencije RS za raziskovalno dejavnost, predvsem programe, 

ki se nanašajo na raziskovalne in strokovne projekte sodelavcev Študijskega centra za 

narodno spravo.   

‒ Tako kot že vrsto let doslej se bomo prijavili na razpis Zavoda za šolstvo, z dvema 

projektoma, ki ju ponujamo kot del obveznih izbirnih predmetov v katalogu za 

srednje šole in gimnazije, za šolsko leto 2020/21.  

‒ Spremljali bomo razpise Ministrstva za kulturo, ki so namenjeni  obnovi kulturne 

dediščine. V prihodnosti načrtujemo v celicah postavitev muzeja totalitarizmov.  

‒ Spremljali bomo razpise v okviru projekta Evropa za državljane. 

‒ Spremljali bomo razpise, ki jih objavljajo različne fundacije (npr. fundacija Konrad 

Adenauer Stiftung).  

‒ Spremljali bomo razpise Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

 

INTERNA STROKOVNA KNJIŽNICA 

V to področje spada vodenje in posodabljanje knjižnega gradiva interne knjižnice s strokovno 

literaturo in periodiko. Knjižnica je namenjena interni uporabi zaposlenih na SCNR. Še naprej 

bomo spremljali novosti na knjižnem trgu in naročali knjige in periodiko z raziskovalnega 

področja sodelavcev javnega zavoda (predvsem področje humanistike in družboslovja). 

Knjižnica je dobro založena tudi s knjigami, ki izidejo na mednarodnem knjižnem trgu. 

Vodimo evidenco novo nabavljenih knjig in periodike ter njihove izposoje. Tudi v letu 2020 

bo redno potekala izmenjava publikacij SCNR s publikacijami drugih sorodnih institucij. Poleg 

knjižnega gradiva so na voljo CD in DVD posnetki, zbirka Multimedija SCNR, zbirka 

Dokumentarni film SCNR in pregled strokovnih člankov. Skrbnica knjižnice je Neža Strajnar.  
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PRIČEVANJA 

Eno pomembnih področjih delovanja Študijskega centra se nanaša na zbiranje pričevanj. 

Notranja navodila in potrebni formularji za pričevalce in izpraševalce, zagotavljajo varstvo 

osebnih podatkov. Izpopolnili smo se v rokovanju s tehničnimi aparati, ki so potrebni za 

izvedbo pričevanja. Pri tem sodelujemo s posamezniki in institucijami, ki imajo izkušnje z 

zbiranjem pričevanj. Razvoj na tehničnem področju in nabava tehnične opreme za snemanje 

zahtevata stalno spremljanje novosti in prilagajanje nanje. Svoje znanje posredujemo tudi 

vsem, ki se zanimajo za tak način dela oziroma izmenjujemo izkušnje.  

Postavili smo notranji sistem dokumentiranja in arhiviranja pričevanj.  Sprotni popis, vodenje 

in arhiviranje je velikega pomena, saj urejeni arhiv pričevanj predstavlja bogato gradivo za 

vsakega potencialnega raziskovalca. Gre za zbiranje in dokumentiranje pričevanj, ki so 

posneta na terenu ali na sedežu Študijskega centra ter urejanje pričevanj, ki prispejo po 

pošti. Pričevanja javnosti predstavljamo na spletni strani Zakladnica spominov, preko radia 

Ognjišče v oddaji Moja zgodba in preko ostalih medijev. Koordinacijo z Radiem Ognjišče 

vodita Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Pričevanja uporabljamo tudi pri izdajanju 

publikacij ter pri vzgojno izobraževalnih projektih.  

 

ZAKLADNICA SPOMINOV 

Leta 2018 smo v okviru SCNR in preko pridobljenih sredstev s strani Urada za Slovence po 

svetu postavili novo spletno stran z naslovom Zakladnica spominov, ki smo jo v letu 2019 na 

različne načine predstavili javnosti v Sloveniji in Slovencem v zamejstvu in po svetu. Spletna 

stran Zakladnica spominov 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. 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 pričevanja Slovencev in Slovenk 

iz matične domovine,  Severne in Južne Amerike, Evrope in pričevanja zamejskih Slovencev. 

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. 
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Pričevanja – povzetki zgodb so prevedena v angleški jezik. Do konca leta 2019 je bilo 

objavljenih 32 pričevanj. V letu 2020 bomo nadaljevali z objavami pričevanj na tej spletni 

strani. Za vsebinsko pripravo pričevanj in njihovo objavljanje skrbita Marta Keršič in Mirjam 

Dujo Jurjevčič.  

 

MOJA ZGODBA NA RADIU OGNJIŠČE  

Radijska oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče bo leta 2020 stopila v petnajsto leto 

delovanja. V tem času je širokemu krogu poslušalcev in bralcev omogočila poslušanje blizu 

sedemsto oddaj, zgodb, pričevanj, strokovnih razprav in prispevkov o kršenju človekovih 

pravic, treh totalitarizmih 20. stoletja na Slovenskem ter razvoju demokracije in 

samostojnosti slovenske države. Vanje so vključeni pričevalci iz Slovenije, ter Slovenci iz 

zamejstva in po svetu. Projekt nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, 

Študijskim centrom za narodno spravo, Komisijo Vlade Republike Slovenije za izvajanje 

zakona o popravi krivic in Radiem Ognjišče. Odmevnost oddaje je zelo velika, saj jo v 14 dneh 

povprečno preko spletne strani posluša okoli 7.000 poslušalcev. 

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. S strani SCNR sta za pripravo oddaj kot 

avtorici zadolženi Mirjam Dujo Jurjevčič in Marta Keršič.  

 

BAZA ŽRTEV in 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 prikazati vrednost vsakega človeškega življenja in se spominjati vseh, ki so bili 

kadarkoli žrtve diktature in zatiranja. V projektu sodelujejo  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 

http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/
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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. Vsak 

teden je na Twitterju SCNR v slovenščini in angleščini objavljena ena zgodba, s kratkim 

opisom življenjske poti žrtve in z njeno fotografijo (v kolikor nam je fotografija dostopna). 

Zgodbe posameznih žrtev zbirajo sodelavci SCNR. Za oblikovanje vsebine in njeno objavljanje 

bo v letu 2020 skrbela Neža Strajnar. Seznam slovenskih žrtev komunističnega nasilja se 

postopoma objavlja tudi na spletni strani Madžarskega odbora narodnega spomina. 

Objavljenim zgodbam se lahko sledi na spletni strani http://www.neb.hu/en/100-years-the-

victims-of-the-communist-aggression in na socialnem omrežju zgoraj omenjene madžarske 

institucije.  

 

MONTAŽA, SNEMANJE IN ARHIVIRANJE ODDAJ TER VIDEO IN ZVOČNIH POSNETKOV 

Število pričevanj, posnetkov okroglih miz, simpozijev in ostalih dogodkov se vseskozi 

povečuje. Vse video posnetke zmontiramo, jih opremimo z naslovom, zaključnim kolofonom  

ter z dodatnim fotografskim in dokumentarnim gradivom. Posnetki so popisani in arhivirani v 

fizični obliki (mape, DVD posnetki…), dostopni in shranjeni pa so tudi na računalniku, preko 

skupnega strežnika pod datoteko MultiMedija. Vzpostavlja se bogat arhiv posnetega 

materiala. Montirane posnetke uporabljamo pri vzgojno izobraževalnih projektih, 

predstavitvah, radijskih oddajah in v znanstveno-raziskovalne namene. Vzpostavljena je bila  

zbirka Multimedija SCNR, ki jo ureja Mirjam Dujo Jurjevčič. S sklepom uredniškega odbora iz 

leta 2013, DVD–je na katerih so dokumentarni filmi, ponujamo v prodajo zainteresiranim 

posameznikom in organizacijam. DVD–je, na katerih so posneti naši dogodki, pa je mogoče 

dobiti po predhodnem naročilu.  

 

 

 

http://www.neb.hu/en/100-years-the-victims-of-the-communist-aggression
http://www.neb.hu/en/100-years-the-victims-of-the-communist-aggression
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DOKUMENTACIJSKA DEJAVNOST 

Za raziskovalne namene pridobivamo arhivsko in dokumentarno gradivo različnih institucij in 

posameznikov, ki je namenjeno za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Pridobljeno arhivsko 

gradivo bomo tudi v prihodnje shranjevali v arhivskih škatlah, arhivskih omarah in vodili 

evidenco. Pridobili smo del dokumentarnega gradiva, ki je nastalo ob delovanju Preiskovalne 

komisije za raziskovanje povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih 

tovrstnih nepravilnosti (t.i. Pučnikove komisije, imenovane septembra 1993). V letu 2020 

bomo nadaljevali s popisovanjem in arhiviranjem prejetega gradiva in ga namenili za potrebe 

znanstveno-raziskovalnih in drugih projektov.  

 

SODELOVANJE Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI 

Sodelovali bomo z osnovnošolskimi, srednješolskimi in drugimi vzgojno izobraževalnimi 

institucijami. Tudi v letu 2020 se bomo prijavili na razpis Zavoda za šolstvo v okvir Obveznih 

izbirnih vsebin za gimnazije in srednje šole. V letu 2010 smo izdelali učni pripomoček 

Družinska zgodba - izkušnja intervjuja, ki je dostopen učiteljem osnovnih in srednjih šol in jim 

nudi možnost, da nas povabijo in  predstavimo potek snemanja pričevanj in zbiranja 

družinskih zgodb. Prav tako v okviru tega projekta ponujamo možnost priprave pogovora o 

totalitarizmih in kršenju človekovih pravic in svoboščin. 

Šolam bomo ponudili ogled razstav (Skozi čas preizkušenj, Razstava Judje na Goriškem, 

Totalitarizmi v Evropi: fašizem, nacizem, komunizem, Boj proti veri in cerkvi, Ob 20. obletnici 

prvih demokratičnih volitev). Tehnična zasnova razstav nam omogoča, da z njimi obiščemo 

šole in vzgojno izobraževalne institucije, saj je postavitev hitra in enostavna in ne predstavlja 

porabe večjih finančnih sredstev. Posredovali bomo tudi pri ponudbi morebitnih razstav 

sorodnih institucij iz tujine.  

Ponudbo šolam želimo razširiti tudi na ostale teme kršenja temeljnih človekovih pravic iz 

obdobja polpretekle slovenske zgodovine. To so teme o preganjanju političnih nasprotnikov, 

holokavstu in preganjanju Judov, o Golem otoku, o kršenju otrokovih pravic v času med in po 

drugi svetovni vojni, o TIGR-u itd. Ponudba zajema predavanja v povezavi s posnetki 

pričevalcev in izseki dokumentarnih filmov, stik z živimi pričevalci in voden pogovor z njimi. 



 

Študijski center za narodno spravo 

 

24 

Delo poteka ob aktivni vključenosti dijakov v proces spoznavanja in odkrivanja kršenja 

človekovih pravic in svoboščin. 

Na razpise se bomo prijavili s projekti, v katere je vključeno izobraževanje mladih in izdelava 

učnih pripomočkov, ki bi jih lahko šolarji, dijaki in študentje uporabili pri raziskovanju 

polpretekle zgodovine in kršenja človekovih pravic in svoboščin. 

Nudili bomo informacije in strokovne napotke študentom diplomskega in podiplomskega 

študija iz različnih fakultet, ki se bodo na nas obrnili s strokovnimi vprašanji ter jim nudili 

informacije pri iskanju raziskovalnega gradiva. 

 

SODELOVANJE Z DRŽAVNIMI INSTITUCIJAMI ZA POTREBE UPRAVNIH POSTOPKOV  

Strokovno sodelovanje s Komisijo Vlade Republike Slovenije za izvajanje Zakona o popravi 

krivic in Sektorjem za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj na Ministrstvu za 

pravosodje.  

Nadaljevalo se bo sodelovanje z navedenima organoma v skladu s konkretnimi potrebami 

teh dveh organov za pridobitev zgodovinskih strokovno-znanstvenih razlag in mnenj 

razjasnitve določenih zgodovinskih okoliščin za potrebe posameznih upravnih vlog 

naslovljenih v reševanje. Posebej se bosta pri tem angažirala sodelavca SCNR dr. Renato 

Podbersič in Neža Strajnar.  

 

SODELOVANJE S SLOVENCI V ZAMEJSTVU IN PO SVETU 

Do sedaj smo sodelavci SCNR obiskali Slovence v Argentini, Združenih državah Amerike,  

Kanadi in po različnih krajih Evrope. Kolikor bodo dopuščale možnosti, bomo to obliko 

sodelovanja nadaljevati tudi v letu 2020. Ob dosedanjih obiskih smo predstavili naše delo, 

ogledali smo si njihove arhive, posneli pričevanja, vzpostavili smo precej novih stikov in se 

dogovorili za sodelovanje v prihodnje. Predvsem je veliko povpraševanje po povezovanju in 

programih za mlajšo populacijo. Slovenci iz zamejstva in sveta ob obisku v Sloveniji 

predstavljamo tematiko, ki se nanaša na polpreteklo slovensko zgodovino.  

V juniju in juliju 2020 bo na obisku v Sloveniji več skupin mladih, ki so potomci Slovencev iz 

Argentine, Severne Amerike in drugih krajev po svetu, kjer živijo Slovenci. V dogovoru z njimi 
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bomo oblikovali koledar skupnih srečanj, na katerem jim bomo predstavili naše delo in jih 

povabili k sodelovanju.  

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

Celovcu in po nekaterih drugih krajih zamejske Slovenije. Zelo dobro sodelujemo s 

tamkajšnjimi slovenskimi organizacijami in društvi pri pripravi skupnih dogodkov na temo 

kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ob predstavitvah knjig in skupnih razstavah. 

Sodelovanje bomo nadaljevali v letu 2020.  

 

Do sedaj zbrana pričevanja med Slovenci v zamejstvu in po svetu bomo uporabili pri svojem 

znanstveno-raziskovalnem in jih objavljali v publikacijah,  na spletni strani Zakladnica 

spominov, v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče in v drugih medijih.  

 

UDELEŽBA NA SPOMINSKIH SLOVESNOSTIH 

Predvidoma se bomo udeležili tradicionalnih spominskih slovesnosti, ki jih vsako leto 

pripravijo različne institucije in nevladne organizacije. Na teh dogodkih skrbimo za promocijo 

in prodajo publikacij SCNR. Navezujemo stike z udeleženci in se dogovarjamo za zbiranje in 

snemanje pričevanj. Večkrat na slovesnostih aktivno sodelujemo kot soorganizatorji ali 

slavnostni govorniki.  

 

UDELEŽBA PRI DELU ZGODOVINSKE KOMISIJE V POSTOPKU ZA BEATIFIKACIJO ŽRTEV 

KOMUNISTIČNEGA TOTALITARIZMA 

Dr. Renata Podbersiča je ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore imenoval v zgodovinsko 

komisijo v postopku za beatifikacijo žrtev komunističnega totalitarizma, katere naloga je, da 

zbere neobjavljeno gradivo žrtev komunističnega totalitarizma, poišče zgodovinske 

dokumente in predstavi zgodovinske okoliščine. 

 

PROMOCIJA  JAVNEGA ZAVODA 

Javni zavod SCNR vsako leto izda publikacije z izsledki znanstveno-raziskovalnega in 

strokovnega dela z različnih področij v skladu s svojim temeljnim poslanstvom. V letu 2020 

bo izšlo več publikacij v založništvu SCNR. Sodelovali bomo pri predstavitvah omenjenih 
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publikacij na sedežu SCNR v Ljubljani SCNR in po drugih krajih Slovenije. Vzpostavljeno 

imamo mrežo strokovnih institucij, knjižnic, arhivov, s katerimi dobro sodelujemo in preko 

katerih predstavljamo izdane publikacije. Širšo javnost bomo preko medijev, tiskovnih 

konferenc in izjav za javnost seznanjali z našim delom. 

Do sedaj izdane publikacije sodelavcev SCNR predstavljamo s posebno zloženko, ki je na 

voljo na vseh dogodkih v organizaciji SCNR. Zloženko dopolnjujemo z opisi novo izdanih knjig. 

Informacijo o novih knjigah pošljemo tudi vsem knjigarnam, da se tako lažje odločijo za 

morebitno prodajo. V angleški jezik je bila prevedena predstavitev javnega zavoda SCNR, kjer 

je na kratko predstavljeno področje našega delovanja. Omenjeno zloženko želimo natisniti.  

O vseh dogodkih, katerih organizator je SCNR ali se jih sodelavci Študijskega centra aktivno 

udeležujemo, javnost obveščamo preko spletne strani SCNR, z elektronsko in navadno pošto 

preko seznama naslovnikov SCNR, preko socialnih omrežij in drugih obstoječih oblik 

obveščanja. Medije vabimo na vse naše konference, okrogle mize, razstave in druge 

prireditve.  

 

DOGODKI SCNR: OBJAVE NA YOUTUBU  

Od leta 2015 dalje objavljamo posnetke naših dogodkov in okroglih miz na spletnem omrežju 

You Tube. Za prenos in montažo skrbi Mirjam Dujo Jurjevčič. Tako smo v preteklem letu 

objavili 24 posnetkov preteklih dogodkov (prireditev in pričevanj), ki jih je SCNR pripravil v 

letih 2009 - 2019. Skupaj je do sedaj na YouTubu 132 posnetkov. Z objavljenimi posnetki in 

povezavami smo seznanili naslovnike SCNR adreme in bili deležni zelo pozitivnih odzivov. 

Marsikdo se naših dogodkov namreč ne more udeležiti, zato pa jih lahko spremlja kasneje, 

preko video posnetkov na You Tube. Z omenjeno prakso bomo nadaljevali v letu 2020.  

 

BIBLIOGRAFSKI LEKSIKON 

Doc. dr. Tamara Griesser-Pečar in Dr. Renato Podbersič  bosta sodelovala pri pripravi gesel 

za Slovenski bibliografski leksikon. 
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BIBLIOGRAFIJA RAZISKOVALCEV 

Objavljene članke in druge prispevke (npr. predavanja, intervjuje) raziskovalcev Študijskega 

centra zbiramo v knjižnici SCNR. Skrbimo za sprotno vpisovanje in vrednotenje bibliografije 

raziskovalcev v Cobiss in Sicris. 

 

IZPOPOLNJEVANJE NA STROKOVNEM PODROČJU 

Skrbeli bomo za stalno strokovno izpopolnjevanje raziskovalcev in sodelavcev SCNR 

(udeležba na seminarjih, simpozijih, strokovnih srečanjih in drugih dogodkih, mednarodno 

sodelovanje). 

 

 

DRUGO 

Uredniški odbor bo tudi v letu 2020 skrbel za izdajanje publikacij, za višino naklade 

posamezne publikacije, za podarjene izvode, na podlagi stroškov predlagal ceno nove 

publikacije, odločal o ponatisu knjige in drugo. 

Prenova spletne strani Študijskega centra za narodno spravo, ki jo je vodila Mirjam Dujo 

Jurjevčič se je v letu 2019 zaključila. V letu 2020 bomo nadaljevali s posodabljanjem in 

sprotnim prevajanjem tekstov v angleški jezik. Na spletni strani bomo objavljali prispevke s 

fotografijami ter na tak način javnost obveščali o vseh aktualnostih. Javnost redno 

obveščamo tudi preko ostalih družbenih in socialnih omrežij. 


