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1. POSLOVNI DEL 
1. Zakonske in druge pravne podlage  

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

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

posrednih uporabnikov proračuna posredni uporabnik proračuna Javni zavod Študijski center za 

narodno spravo, Tivolska 42, izjavlja, da je pri svojem poslovanju v letu 2011 deloval na podlagi 

naslednjih pravnih podlag:  

 

Zakoni  

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

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

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

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

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

 

Pravilniki  

Pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in 

razvojne nazive (Uradni list RS, 75/94, 96/02) 

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

Pravilnik o delovni uspešnosti (sprejet na 3. redni seji, dne 3.12.2008) 

Pravilnik o finančnem poslovanju (sprejet na 3. redni seji, dne 3.12.2008) 

Pravilnik o popisu sredstev in njihovih virov (sprejet na 3. redni seji, dne 3.12.2008) 

Pravilnik o varstvu pri delu (sprejet na 3. redni seji, dne 3.12.2008) 

Pravilnik o varstvu pred požarom (sprejet na 3. redni seji, dne 3.12.2008) 

Pravilnik o izobraževanju (sprejet na 3. redni seji, dne 3.12.2008) 

Pravilnik o računovodstvu na Študijskem centru za narodno spravo (sprejet na 3. redni seji, dne 

3.12.2008) 

Pravilnik o izobraževanju (sprejet na 7. redni seji, dne 4.10.2011) 

Pravilnik o pripravi in posredovanju letnega finančnega načrta SCNR (sprejet na 7. redni seji, dne 

4.10.2011) 

 

Ostalo  

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

Statut javnega zavoda Študijski center za narodno spravo 

Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, 8/2004, 136/2004)  

 

2. Dolgoročni cilji javnega zavoda Študijski center za narodno spravo 

• Raziskovalna dejavnost: raziskovanje različnih oblik nasilja ter kršenja temeljnih človekovih 

pravic in svoboščin, ki so jih povzročili totalitarni sistemi v Sloveniji v 20. stoletju; 
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• Zbiranje pričevanj: zbiranje pričevanj političnih zapornikov, izgnancev, disidentov, drugih 

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

zapisov z raziskovalnega področja; 

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

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

drugih etničnih skupnosti zagrešili totalitarni sistemi v 20. stoletju; 

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

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

človekovih pravic v 20. stoletju; 

• Navezava stikov s Slovenci v zamejstvu in po svetu; 

• Sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami (sodelovanje pri obveznih izbirnih 

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

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

na Slovenskem v 20. stoletju; 

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

koncentracijskih, delovnih in begunskih taborišč; 

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

javnosti predstavljeni v krajši obliki; 

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

temeljnih človekovih pravic in svoboščin; 

• Mednarodno sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami v tujini; 

• Sodelovanje s sorodnimi institucijami v Sloveniji.  

 

 

2. LETNI CILJI ZAVODA ZASTAVLJENI V LETNEM PROGRAMU DELA 

2013 IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

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

zunanjim strokovnim in znanstvenim sodelavcem s pomočjo najsodobnejše informacijske in 

raziskovalne tehnologije; 

• posredovanje znanja in izsledkov raziskovalcev zainteresirani javnosti;  

• razvijanje človeških virov ter razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti, s povečanjem vloge 

znanosti pri vzgoji kadrov. 

Raziskovalno področje RRE je predvsem področje kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki 

so jih povzročili totalitarni režimi na Slovenskem v 20. stoletju. V tem okviru izvaja RRE predvsem 

naslednje naloge:  

• organizira in opravlja znanstveno raziskovalno dejavnost; 

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

• opravlja strokovne, svetovalne in druge storitve; 

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

raziskovalnem področju; 

• sodeluje pri vzgoji raziskovalnih kadrov; 

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

discipline; 

• pospešuje vključevanje študentov v raziskovalno delo in sodeluje pri podiplomskem 

študiju študentov; 

• skrbi za prenašanje znanstveno-raziskovalnih izsledkov v prakso; 

• skrbi za objavljanje raziskovalnih spoznanj; 

• organizira znanstvena in strokovna posvetovanja s področja svoje dejavnosti. 

 

ENOTA ZA SVETOVANJE 

 

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

Študijskega centra, Statuta javnega zavoda, na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji,  na podlagi plana dela SCNR za leto 2013 ter na podlagi osebnih planov delavcev v Enoti 

za svetovanje.  

 

Kratkoročno je bil program Enote za svetovanje v letu 2013 usmerjen na naslednja področja: 

• vodenje in posodabljanje knjižnega gradiva interne knjižnice s strokovno literaturo in 

periodiko, 

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

centra ter urejanje pričevanj, ki prispejo po pošti, 

• spremljanje javnih pozivov in projektov na različnih domačih in mednarodnih razpisih,  

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

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

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

javnost, 

• dopolnjevanje predstavitvenega gradiva za prodajo publikacij SCNR, 

• priprava promocijskega materiala SCNR,   
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• sodelovanje z osnovnimi in s srednjimi šolami s ponudbo vzgojno-izobraževalnih vsebin in 

nudenje informacij diplomskim in podiplomskim študentom iz Slovenije in tujine, 

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

namenjeno za znanstveno-raziskovalno dejavnost, 

• urejanje pridobljenega arhivskega gradiva, 

• sodelovanje v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče 

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

javnost 

V času od novembra 2012 do konca leta 2013 je bila na porodniškem dopustu vodja Razvojno 

raziskovalne enote dr. Mateja Čoh Kladnik. 

Do maja 2013 je bila na porodniškem dopustu sodelavka Mirjam Dujo Jurjevčič. Njeno odsotnost smo 

delno nadomestili s sodelavko Majo Zupančič. Dosedanja sodelavka mag. Majda Pučnik Rudl je bila 

imenovana za vodjo Sektorja za popravo krivic na Ministrstvu za pravosodje. Od imenovanja dalje ne 

opravlja več nalog, ki jih je opravljala za potrebe Študijskega centra za narodno spravo. Njeno delo pri 

oddaji Moja zgodba, kjer so objavljena zbrana pričevanja, sta prevzeli sodelavki SCNR Marta Keršič in 

Mirjam Dujo Jurjevčič. 

 

 

3. IZVEDENE NALOGE IN CILJI V LETU 2013 
 

RAZISKOVALNI PROGRAM NASILJE KOMUNISTIČNEGA TOTALITARIZMA V SLOVENIJI 1941–1990 

 

V letu 2013 smo nadaljevali delo v okviru raziskovalnega programa Nasilje komunističnega 

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

Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS) od 1. januarja 2009. V letu 2012 se je Študijski center 

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

dejavnosti v obliki raziskovalnih programov ter predlagal podaljšanje sofinanciranja raziskovalnega 

programa. Dne 10. decembra 2012 je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije (ARRS) sprejel sklep o izboru raziskovalnih programov za naslednje obdobje 

financiranja. Med izbranimi programi je bil tudi predlagani raziskovalni program Študijskega centra za 

narodno spravo, ki je v ocenjevalnem postopku dosegel 20,5 točk (oceni obeh tujih recenzentov sta 

bili zelo dobri). Več točk ni dobil noben program iz področja zgodovinopisja. Predlog je bil, da se 

financiranje raziskovalnega programa podaljša za obdobje 4 let. Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport je 31. decembra 2012 na podlagi tega sklepa izdalo odločbo, v kateri je 

odločil o nadaljnjem sofinanciranju programa ter povišal financiranje števila raziskovalnih ur iz 2288 

na 3000. Znanstveni svet ARRS je namreč predlagal, »da se zaradi pomembnosti tematike raziskovalni 

program P6-0380 prijavitelja Študijskega centra za narodno spravo, financira v obsegu 3000 

raziskovalnih ur letno. Temeljna naloga raziskovalnega programa je raziskovanje kršitev temeljnih 

človekovih pravic in svoboščin med drugo svetovno vojno in po njej, kar je izredno pomembno za 

Republiko Slovenijo«. ARRS sofinancira program od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2016. Vodja 
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programske skupine je dr. Tamara Griesser Pečar, člani pa dr. Andreja Valič Zver, dr. Mateja Čoh 

Kladnik, dr. Damjan Hančič, mag. Renato Podbersič, Neža Strajnar, Boštjan Kolarič in Jelka Piškurić.  

V nadaljevanju predstavljamo temeljna izhodišča raziskovalnega programa. Slovenija je edina članica 

EU, ki je v 20. stoletju doživela tri totalitarne režime: nacizem, fašizem, komunizem. Komunistični 

režim je trajal najdlje: od konca druge svetovne vojne do prvih demokratičnih volitev aprila 1990, ko 

so se opozicijske politične stranke združile v DEMOS. Je tudi veliko manj raziskan. EU – in Slovenija 

kot njen del – temelji na skupnih vrednotah, kar pomeni svobodo, demokracijo ter spoštovanje 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Poudarek programa bo pretežno na številnih kršitvah 

osnovnih človekovih pravic in svoboščin v Sloveniji med in po drugi svetovni vojni vse do leta 1990. 

Namen je, na isti ravni kot sta že obdelana nacizem in komunizem, omogočiti širok pristop k 

problemom, ki jih je povzročil komunizem v Sloveniji. Komunistični režim je prišel na oblast v Sloveniji 

leta 1945 s pomočjo revolucije, ki je potekala vse od leta 1941 naprej. Komunistična partija je videla v 

okupaciji edino možnost, da si prilasti oblast. Zato je ustanovila krovno organizacijo, Osvobodilno 

fronto, ki je monopolizirala upor proti okupatorju, kar je povzročilo državljansko vojno. Takoj po vojni 

so se začeli množični poboji vrnjenih domobrancev, pa tudi likvidacije ideoloških nasprotnikov, 

montirani sodni procesi proti dejanskim in namišljenim nasprotnikom, obstajala so koncentracijska in 

delovna taborišča, prišlo je do številnih zaplemb premoženja in do obvezne oddaje pridelkov. 

Mnogim so bile odvzete osnovne človekove in državljanske pravice, tudi volilna pravica, mnogi pa so 

bili pregnani iz domačega kraja, med njimi številni člani nemške in madžarske manjšine. Sodišča so 

takoj po vojni izrekala izredno visoke kazni, tudi smrtne, obsojala pa so tudi na prisilno delo, 

konfiskacijo premoženja itn. Pod posebnim udarom je bila Katoliška cerkev, ker je bila edina 

organizirana sila zunaj partije in vse do leta 1990 sovražnik številka ena. Vrstili so se številni sodni 

procesi in administrativni postopki proti kleru. Tudi procesi proti premožnejšim kmetom, tim. 

»kulakom«, ki so potekali predvsem v letih 1949 - 1951, so bili politično motivirani. Šlo je namreč za 

kolektivizacijo kmečke zemlje. Po vojni se je komunistična oblast razširila na vsa področja javnega 

življenja (političnega, družbenega, kulturnega, verskega in gospodarskega). Princip delitve oblasti ni 

veljal, tudi sodstvo je bila podrejeno komunistični oblasti. Formalno ustanavljanje političnih strank ni 

bilo dovoljeno, opozicija je bila izključena iz političnega procesa in ni bilo enakosti pred zakonom, 

svobode govora ali tiska. Večji del premoženja je bil zasežen. Režim se je opiral na tajno politično 

policijo (Oddelek za zaščito naroda (Ozna), ki je bila ustanovljena leta 1944, od začetka leta 1946 

naprej Uprava državne varnosti (UDV, Udba) in od leta 1966 Služba uprave državne varnosti). 

Ozna/Udba je s svojimi zaposlenimi agenti in z neuradnimi sodelavci nadzirala vsakdanje življenje 

ljudi. Nastala je nova komunistična elita, ki je imela številne privilegije.  

Programska skupina torej nadaljuje z raziskovanjem komunističnega totalitarnega sistema, kot je bilo 

zastavljeno leta 2008. Tudi v letu 2013 smo usmerili raziskovanje v številne kršitve temeljnih 

človekovih pravic in svoboščin v Sloveniji med in po drugi svetovni vojni, vse do leta 1990. Nadaljevali 

smo z raziskovanjem revolucionarnega nasilja v času druge svetovne vojne na Primorskem in 

Gorenjskem, množičnih političnih in montiranih procesov, nasilja nad kmeti, preganjanja Katoliške 

cerkve in nekatoliških verskih skupnosti, ilegalnega prehajanja jugoslovansko-avstrijske meje od 

konca vojne do konca petdesetih let 20. stoletja. 
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RAZISKOVALNI PROJEKT REVOLUCIONARNO NASILJE V SLOVENIJI 1941–1945 

 

V letu 2013 smo nadaljevali delo na obsežnem raziskovalnem projektu z naslovom Revolucionarno 

nasilje v Sloveniji 1941–1945. Cilj raziskovanja je celovito prikazati revolucionarno nasilje med drugo 

svetovno vojno po posameznih slovenskih pokrajinah, torej na Štajerskem in v Prekmurju, na 

Koroškem, Gorenjskem, Dolenjskem z Belo krajino, Notranjskem in Primorskem. Študijski center o tej 

problematiki pripravlja več monografij, v katerih so poleg uvodnih študij, objavljeni tudi dokumenti in 

pričevanja o tej raziskovalni temi; izhajajo v knjižni zbirki z naslovom Revolucionarno nasilje. 

Raziskovanje revolucionarnega nasilja v Sloveniji poteka predvsem na podlagi arhivskega gradiva, 

med katerim želimo omeniti predvsem dokumente o organizaciji in delovanju posameznih vojaških 

(partizanskih) enot, Osvobodilne fronte in Komunistične partije Slovenije, Varnostno obveščevalne 

službe (VOS), Oddelka za zaščito naroda (Ozna), Vojske državne varnosti (VDV), Korpusa narodne 

osvoboditve Jugoslavije, Narodne zaščite in vojaških sodišč pri partizanskih enotah. Na podlagi 

arhivskega in drugega dokumentarnega gradiva ter pričevanj in že znanih dejstev, raziskovalci v 

uvodni študiji pojasnijo dogajanje v času druge svetovne vojne v posamezni pokrajini ter prikažejo 

ozadje, tj. vzroke in posledice pomembnejših dogodkov in procesov. Predstavijo različne oblike 

nasilja, ki so ga nad civilnim prebivalstvom v času druge svetovne vojne izvajali partizanske enote, 

pripadniki VOS-a, VDV, Ozne, Narodne zaščite in terenci. Predstavijo tudi delovanje vojaških sodišč in 

posebej izpostavijo smrtne obsodbe, ki so jih izrekala, ter nasilje nad borci partizanskih enot. S 

konkretnimi primeri so prikazani najbolj značilni primeri revolucionarnega nasilja, med katerimi 

omenimo: mučenja in usmrtitve t. i. narodnih sovražnikov, za katere so pripadniki partizanskega 

gibanja uporabljali izraza 'likvidacija' oziroma 'justifikacija'; izgone družin t. i. narodnih sovražnikov iz 

kraja bivanja; požiganje vasi in posameznih domačij t. i. narodnih sovražnikov; izvajanje nasilnih 

rekvizicij ter posilstva in razne druge oblike ustrahovanja prebivalstva.  

V letu 2011 sta v omenjeni zbirki izšli prvi knjigi in sicer dr. Damjana Hančiča, z naslovom 

Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, 1941–1945 in  mag. Renata Podbersiča,  z 

naslovom Revolucionarno nasilje na Primorskem, 1941–1945.  

Dr. Damjan Hančič je v letu 2013 nadaljeval z raziskovanjem revolucionarnega nasilja na Gorenjskem 

(zahodni del) in v okviru tega izdal publikacijo z naslovom Revolucionarno nasilje na osrednjem in 

zahodnem Gorenjskem. Mag. Renato Podbersič je nadaljeval z raziskovanjem revolucionarnega 

nasilja na Primorskem (Idrijsko, Tolminsko), Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič sta nadaljevali z 

raziskovanjem revolucionarnega nasilja na Notranjskem, dr. Milko Mikola pa z zbiranjem gradiva o 

revolucionarnem nasilju na Štajerskem.  

 

 

ZNANSTVENI POSVET OB 4. OBLETNICI VSTOPA V HUDO JAMO 

 

Ob 4. obletnici vstopa v Hudo Jamo so Študijski center za narodno spravo, Arhiv Republike Slovenije 

in Slovenski filmski arhiv pripravili tri dogodke: tiskovno konferenco z ogledom Hude jame, 
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znanstveni posvet in ogled filma Christophoros z okroglo mizo. Na znanstvenem posvetu v Arhivu RS  

je sodelovalo 17 referentov. 

Zbrane sta na začetku pozdravila pozdravila dr. Andreja Valič Zver, direktorica Študijskega centra za 

narodno spravo, ki je imela tudi uvodni referat z naslovom “Kraljestvo senc” in Jože Dežman, direktor 

Arhiva Republike Slovenije. Posveta se je udeležila tudi namestnica varuhinje človekovih pravic RS, 

mag. Kornelija Marzel. 

Avtorji in naslovi referatov: 

I.  Panel – Pojmovne opredelitve totalitarizma 

1. doc. dr. Tamara Griesser-Pečar, Totalitarnost slovenske povojne oblasti 

2. izr. prof. dr. Bojan Žalec, Genocid in totalitarizem: primerjalna pojmovna analiza 

3. Boštjan Kolarič,  Huda jama – primer genocida 

4.red. prof. drr. Igor Grdina, Totalitarizmi in emancipacijsko-eliminacijski problem njihove 

historizacije 

II. Panel – Dejstva in interpretacije 

5. dr. Vida Deželak Barič, Smrtne žrtve druge svetovne vojne na Slovenskem in žrtve notranjega 

slovenskega obračuna 

6. dr. Ljuba Dornik Šubelj, »Oddelek za zaščito naroda Ministrstva za ljudsko obrambo in množične 

usmrtitve« 

7. Pavel Jamnik, Grobišče Kočna – Poljane nad Jesenicami 

8. mag. Renato Podbersič, (Ne)znana grobišča na Primorskem 

9. dr. Damjan Hančič, »Hude jame« na Kamniškem 

III. Pokop in žalovanje 

10. dr. Jernej  Letnar Černič, Normativna ureditev spominskega parka Huda jama in drugih povojnih 

grobišč na Slovenskem 

11. mag. Majda Pučnik Rudl in Marta Milena Keršič, Otroštvo, ki ga ni bilo 

12. Izr. prof. dr. Tomaž Erzar, Pogoji odpuščanja 

IV. Detabuizacija spomina 

13. Red. prof. dr. Janez Juhant, TEOF UL; predsednik Združenja ob lipi sprave,  »Spomin na žrtve je 

opomin človeških stranpoti in spodbuda k sodelovanju« 

14. mag. Jurij Pavel Emeršič,  Maličenje spomina 

15. Jelka Piškurič, Različni spomini – ista preteklost? 

16. dr. Katarina Kompan Erzar,  Očiščenje spomina in vzpostavljanje varnih odnosov v ne-varni družbi 

17. Jože Dežman, »Neprestano moramo inovativno osmišljati temeljni problem in pri tem uporabljati 

skrajno razločno govorico« (Jože Pučnik, 1998). Prispevki vseh sodelujočih so bili novembra 2013 

objavljeni v Zborniku »Odstiranje zamolčanega«.  

 

MEDNARODNI SIMPOZIJ »DIE MASSAKER VON VIKTRING UND BLEIBURG« 

 

V soboto 11. 5. in v nedeljo, 12. 5. 2013 sta se sodelavca SCNR, doc. dr. Tamara Griesser Pečar in dr. 

Damjan Hančič udeležila mednarodnega simpozija z naslovom Die Massakar von Bleiburg und 

Viktring (Masaker v Vetrinju in Pliberku), ki je potekal v prostorih preurejenega samostana v Vetrinju 

pri Celovcu (Avstrija). Dr. Griesserjeva, ki je bila na simpoziju navzoča oba dneva, je predstavila 

http://www.scnr.si/sl/konference-in-simpoziji/mednarodni-simpozij-die-massaker-viktring-und-bleiburg/
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referat z naslovom Jaltski sporazum in izročanje beguncev Jugoslaviji v maju 1945, v katerem je 

izpostavila, da na podlagi tega sporazuma ni bilo osnov za vrnitev protikomunističnih beguncev s 

strani britanskih sil Titovi Jugoslaviji maja in junija 1945. Dr. Damjan Hančič pa je predstavil referat 

Množična grobišča na območju Kamnika in na ostalem Gorenjskem, v katerem je med drugim 

poudaril, da je bilo število pobitih na Kamniškem samo v treh tednih po končani 2. svetovni vojni tri 

krat večje kot prej v vseh 4 letih 2. svetovne vojne. Prispevki s simpozija bodo v letu 2014 izšli tudi v 

zborniku. 

 

MEDNARODNA KONFERENCA »SODOBNE OBLIKE KOMEMORACIJE TOTALITARNIH GENOCIDNIH 

PRIZORIŠČ« 

 

V Varšavi je 14. in 15. maja 2013 potekala mednarodna konferenca z naslovom »Sodobne oblike 

komemoracije totalitarnih genocidnih prizorišč« (Modern Forms of Commemoration of Totalitarian 

Genocide Places). Konferenca je potekala v organizaciji Platforme evropskega spomina in vesti, 

Inštituta narodnega spomina – Komisije za pregon zločinov zoper poljski narod, Muzeja varšavske 

vstaje in Inštituta za proučevanje totalitarnih režimov iz Prage. 

Na konferenci je bil v ospredju skupni premislek o vlogi, ki so jo igrali spomeniki v preteklosti, kakšna 

je njihova vloga danes in kakšna bo v prihodnosti. Eden pomembnejših ciljev srečanja pa je bila 

izmenjava izkušenj mednarodnih strokovnjakov in ostalih udeležencev na temo spomenikov in 

spominjanja. 

Po programu so se zvrstile okrogle mize, na katerih so se predstavili povabljeni predstavniki številnih 

mednarodnih institucij, ki raziskujejo totalitarne zločine. Razprave so obravnavale vprašanja, kot so 

vloga spomenikov v sodobni družbi, sodobne oblike spomina (kako govoriti o storjenih kaznivih 

dejanj), izobraževanje na področju spominjanja in “sporočilo za prihodnost”. 

Na konferenci je aktivno sodelovala dr. Andreja Valič Zver. V prispevku z naslovom »Da se ne bi več 

ponovilo« je predstavila primere dobrih praks, ki jih na področju izobraževanja v obliki projektov 

izvaja Študijski center za narodno spravo. 

 

 

MEDNARODNA KONFERENCA V ROMUNIJI 

 

Med 4. in 7. julijem 2013 sta se mag. Renato Podbersič in Boštjan Kolarič udeležila mednarodnega 

simpozija z naslovom “Stalinization and de-Stalinization – The institutional evolution and social 

impact”. Simpozij z udeležbo zgodovinarjev iz Romunije, Moldavije, Bolgarije, Madžarske, Kanade, 

Poljske in Slovenije je potekal v romunskem mestu Fagaraš v Transilvaniji. Pred simpozijem sta se v 

mestu Oradea sestala z gospo Rozalio Anno Toth v pisarni evropskega poslanca dr.  Lászla Tőkésa, 

enega od glavnih protagonistov demokratične revolucije v Romuniji decembra 1989. Predstavila sta 

delovanje SCNR in izmenjala knjige. 

Glavni organizator simpozija je bil romunski Inštitut za raziskovanje komunističnih zločinov (Institute 

for Investigation of Communist Crimes and the Memory of Romanian Exile), s sedežem v Bukarešti. 

Na konferenci je mag. Podbersič predstavil referat z naslovom »Huda jama – the submission on how 

http://www.scnr.si/sl/konference-in-simpoziji/mednarodna-konferenca-sodobne-oblike-komemoracije-totalitarnih-genocidnih-prizorisc/
http://www.scnr.si/sl/konference-in-simpoziji/mednarodna-konferenca-sodobne-oblike-komemoracije-totalitarnih-genocidnih-prizorisc/
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to museally present the mass killing site in St. Barbara Pit«, B. Kolarič pa referat z naslovom »An 

example of modern approach. The Spomenik (Monument) project in Slovenia.” 

 

MEDNARODNI ZNANSTVENI POSVET O FAŠIZMU IN PROTIFAŠIZMU NA PRIMORSKEM 

 

Študijski center za narodno spravo, Občina Kobarid, Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta in 

Krožek Antona Gregorčiča iz Gorice so v petek, 30. avgusta 2013, v Kobaridu pripravili dva dogodka v 

počastitev Dneva spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov: mednarodni znanstveni 

posvet o fašizmu in protifašizmu na Primorskem,  ki je potekal v prostorih ustanove »Fundacija poti 

miru v Posočju«  in osrednjo prireditev na Kobariškem trgu s slavnostnim govornikom pisateljem 

Borisom Pahorjem. 

 

Dopoldanski mednarodni znanstveni posvet je bil namenjen razmisleku o fašizmu in protifašizmu na 

Primorskem. Po uvodnih nagovorih, dr. Andreje Valič Zver iz Študijskega centra za narodno spravo, 

Iva Jevnikarja iz Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, Darje Hauptman, županje občine Kobarid in 

Željka Cimpriča iz Kobariškega muzeja, so spregovorili ugledni strokovnjaki, ki delujejo v domovini in 

zamejstvu. Mag. Renato Podbersič iz Študijskega centra za narodno spravo, je predstavil »Združitev 

Italije in pojav iredentizma«, Miha Uršič iz Fundacije Poti miru v Posočju »Italijanska okupacija 

Posočja med prvo svetovno vojno in civilne žrtve«, dr. Tamara Griesser Pečar, »Register pojavov in 

žrtev totalitarizma s poudarkom na fašizmu«, dr. Mira Cencič, docent za didaktiko v pokoju 

»Protifašistične narodno-obrambne organizacije«, dr. Blaž Torkar iz Vojaškega muzeja Slovenske 

Vojske »Delovanje fašističnih represivnih organov v Julijski krajini med obema vojnama« in prof. 

Ferruccio Tassin, podpredsednik Inštituta za socialno in versko zgodovino iz Gorice »Fašistična 

koncentracijska taborišča«. 

 

MEDNARODNA KONFERENCA »Soočanje z genocidom in samomorom/ Facing Genocide and 

Suicide« 

 

Od 7 - 9. 11. 2013 je potekala v Domu sv. Jožefa v Celju mednarodna konferenca z naslovom 

»Soočanje z genocidom in samomorom/ Facing Genocide and Suicide«. Na njej sta sodelovala dr. 

Tamara Griesser Pečar s prispevkom »Ali je uničenje političnih skupin genocid? Masovni pomori v 

Sloveniji leta 1945/46/“Is destruction of a political group genocide? Mass killings in Slovenia 

1945/46«  in Boštjan Kolarič s prispevkom »Poli(ti)cid kot nadgradnja genocida/Politicide as upgrade 

of genocide«.  

 

MEDNARODNA KONFERENCA V BRATISLAVI 

 

Od 19. do 20. novembra 2013 je v Bratislavi potekala mednarodna konferenca z naslovom Politični 

izgnanci iz srednje in vzhodne Evrope. Motivi, strategije, dejavnosti in percepcije Vzhoda in Zahoda 

1945 – 1989.  

Organizatorji so k dvodnevni konferenci povabili ugledne strokovnjake s področja zgodovinopisja in 

družboslovja, ki so osvetlili problem izgnanstva s strani polpreteklih dogajanj v svojih državah.  
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Organizatorja sta Nacionalni spominski inštitut iz Bratislave in Evropska mreža za spominjanje in 

solidarnost iz Varšave, kot soorganizatorji pa so sodelovali še Inštitut narodnega spomina (Poljska); 

Študijski center za narodno spravo (Slovenija) in Nemško združenje za vzhodnoevropske študije 

(Berlin).  

 

S strani Študijskega centra za narodno spravo je na konferenci nastopila dr. Mateja Čoh Kladnik s 

prispevkom, Slovensko izseljevanje v Avstrijo kot del boja proti komunističnemu režimu v Sloveniji 

(1945-1949), Neža Strajnar pa je sodelovala v organizacijskem odboru za pripravo konference.  

 

 

O SPOMINJANJU ŽRTEV NA OKROGLI MIZI V REYKJAVIKU 

 

V ponedeljek, 16. septembra 2013, je dr. Andreja Valič Zver, na povabilo prof. Hannesa Gissurarsona, 

direktorja Icelandic Research Centre for Innovation and Economic Growth, v islandski Narodni 

knjižnici predavala o pomenu spominjanja žrtev totalitarizma v Evropi. Dobro obiskano okroglo mizo 

je vodil islandski minister za kulturo in izobraževanje. Srečanje z dr. Andrejo Valič Zver je potekalo v 

čast profesorja Arnor Hannibalssona, ki se je zaključilo s prikazom fotografske razstave “Mednarodni 

komunizem in Islandija”. Razstavo so sicer odprli ob 23. avgustu, dnevu spomina na žrtve vseh 

totalitarnih režimov. 

 

LETNO SREČANJE IN KONFERENCA PLATFORME EVROPSKEGA SPOMINA IN VESTI V HAAGU 

 

V Haagu je 12. in 13. novembra 2013 potekalo letno srečanje Platforme Evropskega spomina in vesti, 

kjer so med drugim obravnavali primere sojenj nacističnim vojnim zločincem v zadnjem času in 

izpostavili problematiko prava in pravičnosti pri preganjanju drugih zločinov proti človeštvu v vseh 

totalitarnih režimih. Zasedanja v Haagu sta se udeležila tudi direktorica SCNR in članica izvršnega 

odbora Platforme dr. Andreja Valič Zver ter sodelavec SCNR Boštjan Kolarič, ki je v uvodnem panelu 

»Državljani EU – pravica do sodne pravice in totalitarni zločini« s pravnega stališča predstavil stanje 

na tem področju v naši državi. Ob tej priložnosti je bila v Haagu odprta tudi mednarodna potujoča 

razstava »Totalitarizmi v Evropi«, ki je v začetku letošnjega leta že gostovala tudi v Sloveniji. Dr. 

Andreja Valič Zver je bila soglasno ponovno izvoljena za članico izvršnega odbora Platforme. 

 

BREZJANSKI POGOVORI 2013 

 

Na Brezjah so 16. novembra 2013 potekali Brezjanski pogovori z naslovom »Božji služabnik Anton 

Vovk – luč vere za naš čas«, ki so jih priredili Frančiškanski samostan v Brezjah, Gorenjski muzej in 

Inštitut Antona Trstenjaka. Doc. dr.Tamara Griesser-Pečar je imela proispevek z naslovom »Anton 

Vovk in njegov čas (1945-1963)«. 

 

 

 

 

http://www.scnr.si/sl/okrogle-mize/o-spominjanju-zrtev-na-okrogli-mizi-v-reykjaviku/
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ZNANSTVENO SREČANJE VSAKO LETO ENO IME – Neznani slovenski pravičniki iz Prekmurja in 

Primorske 

 

Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta je 24. januarja 2013  v Univerzitetni knjižnici 

Maribor potekalo že tradicionalno znanstveno srečanje »Vsako leto eno ime – Neznani slovenski 

pravičniki iz Prekmurja in Primorske«. Srečanje je pripravil Center judovske kulturne dediščine 

sinagoga Maribor, ki ga vodi dr. Marjan Toš. Na znanstvenem srečanju je sodeloval tudi mag. Renato 

Podbersič, sodelavec SCNR. Predstavil je referat z naslovom »Učitelj Andrej Vendramin – neznani 

pravičnik iz Solkana«.  

 

MEDNARODNA KONFERENCA O ARHIVIH V BERNU 

 

Dne 15. maja 2013 je v Bernu potekala mednarodna konferenca o arhivih, na kateri je sodeloval 

sodelavec SCNR Boštjan Kolarič. Na konferenci so razpravljali o vprašanjih, kako naj se arhive 

nekdanjih pravosodnih institucij uporablja, da bi jih lahko vključili v strategijo celostnega ukvarjanja s 

preteklostjo. Mednarodni strokovnjaki s tega področja so predstavili, kakšna naj bodo arhivska 

pravila, da bi ta cilj lahko dosegli, kakšen je družbeni in politični vpliv teh arhivov ter katera sredstva 

so potrebna za pravilno uporabo arhivov v zvezi z vzdrževanjem, opisom, dostopom in terenskim 

delom. 

 

EUROPEAN NETWORK OF OFFICIAL AUTHORITIES IN CHARGE OF SECRET-POLICE FILES  

 

Študijski center za narodno spravo je septembra 2012 pridobil status opazovalca v Evropski mreži 

institucij, ki bodisi hranijo bodisi se ukvarjajo s preučevanjem gradiva komunističnih tajnih služb – 

European Network of Official Authorities in Charge of Secret-Police Files. Trenutno 7-članska 

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

pooblaščenca za zadeve nekdanje službe državne varnosti NDR (Die Bundesbeauftragte für die 

Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR) oziroma t. i. Gauckovega inštituta. 

 
PUČNIKOVI DNEVI 2013 
 
V četrtek 18. 4. in petek 19. 4. so v hotelu Union potekali Pučnikovi dnevi 2013, kjer so udeleženci 
obravnavali Pučnikovo izročilo, današnje stanje in slovensko prihodnost. Prvi panel z naslovom  »Jože 
Pučnik, človek, politik, pobudnik ustanovitve Demosa« je moderirala direktorica SCNR dr. Andreja 
Valič Zver, ki je ob zaključku panela predstavila tudi referat z naslovom »Politična  modernizacija 
Slovenije. Ali je res šlo za sodelovanje obeh elit?«. 
 

IZDAJANJE PUBLIKACIJ IN ZGOŠČENK 

 

Študijski center za narodno spravo je v letu 2013 izdal ali za izdajo pripravil: 

- zbornik Odstiranje zamolčanega, uredili dr. Damjan Hančič, dr. Gregor Jenuš in Neža Strajnar 

http://www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html
http://www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html
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- dr. Damjan Hančič, Revolucionarno nasilje na Osrednjem in Zahodnem Gorenjskem 

- dr. Andreja Valič Zver, Demos: Slovenska osamosvojitev in demokratizacija ( v sodelovanju z 

Zgodovinskim društvom dr. Franceta Kovačiča v Mariboru, zbirka znanstvenih monografij 

Studia Historica Slovenica) 

- Vojakovo pismo, zgoščenka  

- Ormoški Petriček , zgoščenka 

 

V zborniku ODSTIRANJE ZAMOLČANEGA so objavljeni prispevki, ki so nastali v okviru znanstvenega 

posveta ob četrti obletnici vstopa v Hudo jamo in posveta Občutljivi osebni podatki v arhivskem 

gradivu tajnih policij. V njem je predstavljeno razmišljanje raziskovalcev, humanistov ter 

družboslovcev o slovenski polpretekli zgodovini, njeni totalitarnosti in soočanjih z njenimi 

dolgoročnimi posledicami. 

Prvi del zbornika prinaša prispevke, ki so nastali v okviru znanstvenega posveta ob četrti obletnici 

vstopa v Hudo jamo, ki je potekal 5. marca 2013 v Ljubljani in na katerem je sodelovalo sedemnajst 

predavateljev. Njihovi prispevki iz različnih zornih kotov (zgodovinskega, pravnega, psihološkega in 

filozofskega) obravnavajo problematiko povojnih množičnih pobojev in njihovih posledic, ki se še 

danes bolj ali manj intenzivno odražajo v različnih segmentih vsakdanjega življenja. 

Uvod k prvemu delu zbornika je besedilo Kraljestvo senc direktorice SCNR dr. Andreje Valič Zver, v 

katerem ujame duh časa, ki se zdi tako daleč, a so njegove rane še vedno žive. Sledi ji prvi sklop z 

naslovom Pojmovne opredelitve totalitarizma. Sestavlja ga niz prispevkov: doc. dr. Tamare Griesser - 

Pečar Totalitarnost slovenske povojne oblasti, prof. dr. Bojana Žalca Genocid in totalitarizem: 

pojmovna analiza, pravnika Boštjana Kolariča Huda jama – primer genocida in prof. ddr. Igorja 

Grdine Zgodovina, spomin in tradicija. 

V drugem sklopu z naslovom Dejstva in interpretacije dr. Vida Deželak Barič predstavlja prispevek 

Smrtne žrtve druge svetovne vojne na Slovenskem in notranji obračun, dr. Ljuba Dornik Šubelj 

predstavlja oddelek za zaščito naroda ministrstva za ljudsko obrambo in njegovo odgovornost za 

množične usmrtitve, kriminalist Pavel Jamnik predstavi grobišče Kočna – Poljane nad Jesenicami, 

mag. Renato Podbersič nas seznani z (ne)znanimi grobišči na Primorskem, dr. Damjan Hančič pa z 

množičnimi povojnimi grobišči na Kamniškem. 

Tretji sklop pod naslovom Pokop in žalovanje prinaša prispevke doc. dr. Jerneja Letnarja Černiča 

»Most med preteklostjo, sedanjostjo ter prihodnostjo«: povojna prikrita grobišča in ureditev 

spominskih obeležij, muzejev in parkov, Marte Milene Keršič o vojnih in povojnih izkušnjah otrok, ki 

so zaradi vojne in povojnega preganjanja staršev imeli težko otroštvo, prof. dr. Tomaž Erzar pa s 

psihološkega stališča predstavlja pogoje odpuščanja. 

Zadnji, četrti sklop prispevkov z naslovom Detabuizacija spomina prinaša razprave prof. dr. Janeza 

Juhanta z naslovom Spomin na žrtve je opomin človeških stranpoti in spodbuda k sodelovanju, mag. 

Jurija Pavla Emeršiča Barbarizirana krajina, Jelke Piškurić Različni spomini – ista preteklost?, dr. 

Katarine Kompan Erzar Detabuizacija spomina: Očiščenje spomina in vzpostavljanje varnih odnosov v 

nevarni družbi ter dva prispevka Jožeta Dežmana z naslovoma Slovenija – razpad tabujev titoizma in 

tranzicijska pravičnost ter Muzeji, spomeniki in spomeniška območja titoizma. 
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Drugi del zbornika prinaša prispevke, ki so nastali v okviru posveta Občutljivi osebni podatki v 

arhivskem gradivu tajnih policij, ki je potekal v Arhivu Republike Slovenije novembra 2012. Slednji 

posega na področje materialne dediščine slovenske totalitarne polpretekle zgodovine in je posvečen 

soočanju z varovanjem arhivskega gradiva nekdanjega enopartijskega družbenopolitičnega sistema. 

Od sprejetja Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 

št. 30/2006) se v slovenski javnosti zastavlja vprašanje, kako ravnati z dostopnostjo do podatkov, ki 

so nastali pri delovanju nekdanjih enopartijskih represivnih organov in se v arhivskem gradivu 

pojavljajo, saj so bili ti večinoma pridobljeni na nedemokratičen način in s kršitvami človekovih pravic. 

Temu je treba dodati tudi dejstvo, da so bile v Sloveniji izjemno velike količine tovrstnega gradiva 

uničene, po ocenah arhivistov in zgodovinarjev tudi do 80 odstotkov. Kljub vsemu pa je ohranjeno 

arhivsko gradivo neprecenljiv vir za proučevanje delovanja totalitarnega jugoslovanskega 

(slovenskega) enopartijskega družbenopolitičnega režima, omejevanje dostopa do tovrstnih 

podatkov pa vzbuja sum elitizma in prikrivanja slovenske polpretekle zgodovine. Razprava o dostopu 

do arhivskega gradiva nekdanjih represivnih organov in polemika o tem, da bi morebitno razkritje 

(nekdaj tajnih) podatkov lahko celo ogrozilo državno varnost, je leta 2011 pripeljala do referenduma 

o arhivskem zakonu. Po spodletelem poskusu njegove spremembe se je v strokovni javnosti 

polemika, kakšen naj bi torej bil pravi način uporabe arhivskega gradiva represivnih organov, ki bi 

omogočal raziskovanje slovenske polpretekle zgodovine in varovanja občutljivih osebnih podatkov 

posameznikov, ki so bili žrtve tega, nadaljeval. 

Prispevki, ki so objavljeni v drugem delu zbornika, tako predstavljajo razmišljanje arhivistov, 

pravnikov in zgodovinarjev, ki so se sestali na posvetu Občutljivi osebni podatki v arhivskem gradivu 

tajnih policij o razkoraku med zakonodajo in prakso ter težkim položajem, v katerem so se znašli 

arhivisti in uporabniki arhivskega gradiva organov nekdanjega enopartijskega družbenopolitičnega 

sistema: uvodni članek z naslovom Odstiranje zamolčanega je napisala dr. Andreja Valič Zver. Dr. 

Dragan Matić predstavlja prispevek (Ne)dostopnost občutljivih osebnih podatkov v arhivskem gradivu 

Službe državne varnosti (SDV): isti zakon, različna praksa!, dr. Matevž Košir v prispevku z naslovom 

Odprti arhivi in odgovornost uporabnikov predstavlja načela Mednarodnega arhivskega sveta in 

nekaterih drugih mednarodnih predpisov, ki urejajo dostop do osebnih podatkov v arhivskem 

gradivu, Urban Brulc iz Urada informacijskega pooblaščenca RS je avtor prispevka Razmerje med 

splošnimi pravili varstva občutljivih osebnih podatkov in specialnimi pravili o javni dostopnosti 

arhivskega gradiva, Tadej Cankar predstavlja nastanek in delovanje represivnih organov nekdanjega 

enopartijskega družbenopolitičnega sistema ter arhivsko gradivo, ki ga hrani Arhiv Republike 

Slovenije, dr. Gregor Jenuš predstavlja različne prakse dostopa do arhivskega gradiva v prispevku z 

naslovom Občutljivi osebni podatki in anonimizacija arhivskega gradiva v fondu SI AS 1931 ter 

spregovori tudi o zahtevnem in odgovornem postopku anonimizacije občutljivih osebnih podatkov, 

dr. Jernej Letnar Černič predstavlja prispevek Ustavnopravni in mednarodnopravni vidiki svobode 

dostopa do arhivov; doc. dr. Tamara Griesser - Pečar je kot odlična poznavalka arhivskega gradiva 

nekdanjega enopartijskega družbenopolitičnega sistema predstavila primer Katoliške cerkve kot ene 

najbolj spremljanih organizacij na Slovenskem. Mag. Lubomir Augustin in mag. Pavel Kugler iz Češke 

republike v zborniku predstavita češke izkušnje s soočanjem s totalitarno polpreteklo zgodovino in z 

njenim arhivskim gradivom.  
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Dr. Damjan Hančič, REVOLUCIONARNO NASILJE NA OSREDNJEM IN ZAHODNEM GORENJSKEM 

 

Gre za tretjo knjigo iz zbirke Revolucionarno nasilje in drugo, ki se ukvarja z območjem Gorenjske. Po 

prvi, ki je bila izdana pred dvema letoma in zajema območje vzhodne Gorenjske, se ta osredinja na 

območje osrednje in zahodne Gorenjske, točneje medvojnega škofjeloškega, kranjskega ter 

jeseniškega partijskega oz. OF-okrožja, ki danes obsega območja upravnih enot Kranj, Tržič, 

Radovljica, Jesenice, Škofja Loka in severozahodni del UE Ljubljana. Obdobje raziskave študije je 

omejeno na čas od 6. aprila 1941 do 15. maja 1945; na koncu sledi še seznam vseh žrtev, ki jih je na 

celotnem območju medvojne Gorenjske (vanj je vključen tudi dopolnjeni seznam žrtev z vzhodnega 

Gorenjskega, ki je bilo tema raziskovanja prve knjige) povzročila partizansko-revolucionarna stran. 

 

 

Dr. Andreja Valič Zver, DEMOS: SLOVENSKA OSAMOSVOJITEV IN DEMOKRATIZACIJA  

 

Dr. Andreja Valič Zver prikaže in analizira sile, ki so prispevale k osamosvojitvi: v prvi vrsti nastanek, 

delovanje, vlogo in pomen Demosa (Demokratične opozicije Slovenije), ki je bil ustanovljen novembra 

1989 in je pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika združil različne zveze z namenom, da nastopijo skupaj na 

volitvah. Časovno sega monografija do leta 1992, ko seveda še ne moremo govoriti o ustaljeni 

demokraciji, saj korenite sistemske spremembe potrebujejo vsaj eno generacijo, če ne več, so pa že 

od vsega začetka vidni napredki v smeri določene liberalizacije. Avtorica postavi dogajanje v Sloveniji 

v zgodovinski prostor od razsvetljenstva naprej, zatem predstavi ideje o združeni Sloveniji, ki so 

krepile nacionalno identiteto in predstavi dogajanja vse  do okupacije in revolucionarnega nasilja, 

prevzema oblasti leta 1945, čas komunističnega totalitarizma in končno razpad komunistične 

Jugoslavije. Zatem postavi boj za osamosvojitev in neodvisnost v širši mednarodni aktualni politični 

prostor, torej v obdobje konec osemdesetih, in v začetek devetdesetih let, ko se Evropa začenja 

korenito spreminjati. 

Monografija dr. Andreje Valič Zver je ključnega pomena za razumevanje prelomnega obdobja v letih 

1989–1992. 

 

PREDSTAVITVE PUBLIKACIJ, KI JIH JE IZDAL ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO  

 

V letu 2013 je Študijski center za narodno spravo sam ali v sodelovanju s sorodnimi institucijami po 

Sloveniji organiziral naslednje predstavitve knjig, ki jih je zavod izdal: 

− 14. januarja 2013 je v prostorih Atrija ŠS Jadro in Rotunde pri sv. Ani v Kopru potekala 

predstavitev knjige Revolucionarno nasilje na Primorskem. Knjigo je predstavil avtor mag. 

Renato Podbersič, uvodoma pa je na predstavitvi spregovoril Tino Mamič. 

− 6. novembra 2013 je v prostorih SCNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

potekala predstavitev zbornika Odstiranje zamolčanega, v katerem so zbrani prispevki 

avtorjev z dveh znanstvenih posvetov. Prvi je potekal v Arhivu RS, 5. marca 2013 v Ljubljani 

ob četrti obletnici vstopa v Hudo jamo. Na njem je sodelovalo sedemnajst predavateljev. 

Drugi posvet je prav tako potekal v prostorih Arhiva RS z naslovom Občutljivi osebni podatki v 
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arhivskem gradivu tajnih policij. Zbornik so predstavili uredniki dr. Damjan Hančič, dr. Gregor 

Jenuš in Neža Strajnar.  

 

ZBIRKE ŠTUDIJSKEGA CENTRA ZA NARODNO SPRAVO 

 

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

− 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 so v zbirki izšle tri publikacije 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.  

− 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. Zato smo se odločili, da bomo izdajali serijo publikacij z 

naslovom Dokumenti in pričevanja. Ta zbirka nadaljuje delo raziskovalcev v okviru Sekotrja za 

popravo krivic na Ministrstvu za pravosodje. V njej je skupno izšlo 6 publikacij, od tega dve v 

okviru SCNR. 

− Zbirka Totalitarizmi – vprašanja in izzivi: V zbirki Totalitarizmi – vprašanja in izzivi izhajajo 

zborniki, v katerih so zbrani prispevki in referati udeležencev na mednarodnih konferencah in 

posvetih, ki jih organizira Študijski center za narodno spravo. Do sedaj so izšle štiri 

publikacije, zadnja med njimi v letu 2013, z naslovom Odstiranje zamolčanega. 

− Zbirka MultiMedija SCNR: v zbirki je 52 DVD-jev s posnetimi dogodki, ki jih je organiziral 

Študijski center za narodno spravo od julija 2009 do novembra 2013 (okrogle mize, 

predstavitve knjig, konference – doma in v tujini, razstave in ostali dogodki). Urednica zbirke 

je Mirjam Dujo Jurjevčič.   

− Zbirka Dokumentarni film SCNR: V zbirki bodo CD-ji, DVD-ji in tiskane izdaje o dogajanju v 

času 2. svetovne vojne in po njej v Sloveniji, o družbenem in političnem sistemu v Sloveniji po 

2. svetovni vojni, o nasilju vseh treh totalitarnih režimov (nacizem, fašizem, komunizem) v 

Sloveniji, o usodi domobrancev, o političnih procesih, izgonih in deportacijah, zaporih, 

koncentracijskih in drugih taboriščih, o slovenskih izseljencih po svetu, o osamosvojitvi 

Slovenije, ipd. V zbirki bodo objavljena tudi posneta pričevanja. Kot prvi je v tej zbirki v letu 

2011 nastal dokumentarni film Ormoški Petriček: otroci iz koncentracijskega taborišča OZNE 

Strnišče pri Ptuju, ki je bil posnet v okviru Študijskega centra za narodno spravo. Drugi 

dokumentarni film, ki je bil posnet v okviru Študijskega centra za narodno spravo je Vojakovo 

pismo: Prisilna mobilizacija Slovencev v nemško vojsko. Urednica zbirke je Mirjam Dujo 

Jurjevčič.  

 

VSEEVROPSKI DAN SPOMINA NA ŽRTVE TOTALITARNIH REŽIMOV  

 

Študijski center za narodno spravo je v sodelovanju z Občino Kobarid, Društvom slovenskih 

izobražencev iz Trsta in Krožkom Antona Gregorčiča iz Gorice v petek, 30. avgusta 2013 v Kobaridu že 
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petič pripravil spominsko slovesnost v počastitev Dneva spomina na žrtve vseh totalitarnih in 

avtoritarnih režimov. Poleg mednarodnega znanstvenega posveta o fašizmu in protifašizmu na 

Primorskem je bila organizirana osrednjo prireditev na Kobariškem trgu s slavnostnim govornikom 

pisateljem Borisom Pahorjem. 

 

Uvodna govornica na slovesnosti je bila direktorica SCNR dr. Andreja Valič Zver. Slavnostni govornik 

je bil slovenski pisatelj iz Trsta, akademik, stoletnik in dobitnik nagrade Evropskega parlamenta 

Državljan Evrope za leto 2013, gospod Boris Pahor. V kulturnem delu programa je bila krstno 

izvedena kantata “Skrivnost rož v gorah”, skladatelja Avgusta Ipavca. Kantata v ljudskem stilu za 

zbore, dva solista, mali orkester in orgle je bila posvečena žrtvam prve svetovne vojne in so jo izvedli 

zbori iz Posočja, pod vodstvom Marka Muniha. Kantata je bila napisana posebej za to priložnost s 

spominom na žrtve vseh vojn, ki trpijo zaradi nasilja totalitarnih režimov. 

 

Prireditve so se poleg številnih udeležencev (več kot 600), med drugim udeležili: poslanci v DZ RS: 

Alenka Jeraj, Daniel Krivic, Jožef Jerovšek, poslanka in predsednica Nove Slovenije Krščanske ljudske 

stranke Ljudmila Novak s soprogom, dr. Milan Zver, poslanec v Evropskem parlamentu, Jan Zobec, 

namestnik predsednika ustavnega sodišča, Lea Hladky Turk – asistenka na vojaškem vikariatu, Nj. Eks. 

Joseph A. Mussomeli, veleposlanik ZDA v Sloveniji, nj. Eks. Marianna Oravcova, veleposlanica 

Slovaške, nj. eks. dr. István Szent-Iványij, veleposlanik Madžarske, Mrs. Carmen Florea, predstavnica 

romunske ambasade, dr. Kristin Schneidewindt, namestnica nemške veleposlanice, Ms. Lena 

Handwerk, predstavnica nemškega veleposlaništva, Maria Cristina Antonelli, generalna konzulka 

italijanske republike in Lucia Castellani, namestnica italijanske veleposlanice ter številni drugi ugledni 

gostje. 

 

POČASTITEV SPOMINA NA ŽRTVE TOTALITARNIH REŽIMOV NA EVROPSKI RAVNI 

 

Na evropski ravni je v letu 2013 počastitev spomina na žrtve totalitarnih režimov potekala v Litvi, ki 

predseduje EU. Slovesnosti in mednarodne konference so se udeležili ministri oz. državni sekretarji za 

pravosodje in predstavniki mladih z območja Evropske skupnosti. S strani Slovenije in SCNR se je 

slovesnosti udeležila sodelavka SCNR Neža Strajnar.  

22. avgusta, na predvečer spominskega dne, je v Vilni potekala slovesnost prižiganja svečk ob 

nekdanjem KGB zaporu, kjer je danes urejen muzej, posvečen žrtvam genocida (Museum of Genocide 

Victims). Ob tej priložnosti je prof. Vytautas Landbergis, osamosvojitelj in poslanec evropskega 

parlamenta, poudaril, da je potrebno vse žrtve obravnavati enako, ne glede na to, kdo je nad njimi 

storil zločin. Naslednji dan, 23. avgusta, je v spominskem parku miru v Tuskulenai-ju najprej potekala 

otvoritev mednarodne razstave “Totalitarizmi v Evropi”.  Razstavo je otvoril predsednik vlade 

Republike Litve, g. Algirdas Butkevičius. Razstava, pripravljena v mednarodnem sodelovanju s člani 

Platforme evropskega spomina in vesti, želi javnost ozavestiti in izobraziti o osnovnih značilnostih 

totalitarnih sistemov 20. stoletja v različnih evropskih državah ter o zločinih, ki so jih zagrešili fašizem, 

nacizem in komunizem. Otvoritvi razstave je sledila mednarodna konferenca z naslovom “Vpeljava 

tradicije Evropskega dneva spomina na žrtve totalitarnih režimov”.  Mednarodni konferenci je sledilo 

srečanje s člani odpora, izgnanci in ljudmi, ki so preživeli holokavst z naslovom „Zgodovinske 

http://www.scnr.si/sl/spominske-slovesnosti/pocastitev-spomina-na-zrtve-totalitarnih-rezimov/
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pripovedi o totalitarnih zločinih“. Tobijas Jafetas, Julijana Zarchi, Anatas Lukaša so delili z udeleženci 

svoje zgodbe z izkušnjami trpljenja pod totalitarizmi. Slovesnost se je nadaljevala z avtobusno 

ekskurzijo „Road of totalitarianism and resistence“. Predstavniki evropske mladine, med njimi je bila 

tudi predstavnica SCNR Neža Strajnar. Zadnji dan, 24. avgusta, pa so si ogledali Grutas Park blizu 

Druskininkaia. V njem so zbrani kipi iz časa sovjetske okupacije. Dogodek je potekal v organizaciji 

Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za pravosodje Republike Litve. Neža Strajnar je aktivno 

sodelovala pri pisanju in sprejemanju deklaracije »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Declaration by European youth on the occasion of the European day of remembrance for the victims 

of totalitarian regimes (23 August 2013, Vilnius)«. 

 

 

OBELEŽITEV DNEVA ČLOVEKOVIH PRAVIC 

 

Študijski center za narodno spravo je 4. decembra, ob dnevu človekovih pravic, pripravil pogovor z 

Josephom A. Mussomelijem, veleposlanikom ZDA v Sloveniji. Po uvodnem nagovoru dr. Andreje Valič 

Zver, ki je izpostavila zavezanost Študijskega centra občutljivosti za kulturo varovanja človekovih 

pravic, je sledilo krajše razmišljanje veleposlanika o človekovih pravicah ter kratka primerjava med 

ZDA in Slovenijo ter pogovor z veleposlanikom, ki ga je vodil pravnik dr. Jernej Letnar Černič. 

  

Veleposlanik J. Mussomeli je poudaril, da bo brez polne in objektivne obravnave dogodkov iz II. 

svetovne vojne in jugoslovanskega obdobja slovenska družba težko napredovala tako dobro in hitro, 

kot bi lahko, saj je vsak delček slovenske politike in ekonomije prikrajšan zaradi neuresničene sprave. 

Ena glavnih misli veleposlanika Mussomelija je bila, da na preteklost ne smemo pozabiti, vendar je 

naša dolžnost, da ne živimo v preteklosti, ampak se skušamo iz nje kaj koristnega naučiti. 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA NA GOLI OTOK 

 

Študijski center za narodno spravo je v soboto, 28. septembra 2013, v  sodelovanju z agencijo 

Domicijan letos že tretjič organiziral strokovno ekskurzijo na Goli otok. Ekskurzije sta se udeležila tudi 

dva preživela zapornika, mag. Andrej Aplenc in Mihael Cenc, ki sta udeležence vodila po otoku in jim 

v svojih spominih spregovorila o trpljenju in nasilju v taborišču. Udeležencev na strokovni ekskuriji je 

bilo 68. Odziv je bil velik tudi v medijih.  

 

RAZSTAVE 

 

Sodelavka Študijskega centra za narodno spravo dr. Mateja Čoh Kladnik je sodelovala pri pripravi 

razstave Vroče sledi hladne vojne – Heisse Spuren des Kalten Krieges. Otvoritev je bila 6. septembra 

2102 v Gorenjskem muzeju v Kranju. Razstavo je pripravil Gorenjski muzej v sodelovanju z Arhivom 

Republike Slovenije in Mohorjevo založbo Celovec, vodji projekta sta bila Jože Dežman in Hanzi 

Filipič. Razstava  predstavlja predvsem posledice prehodov Slovencev čez mejo med Slovenijo in 

Avstrijo ter soočanje z njenimi. Temeljni poudarki so naslednji: dogajanje v letu 1945 (beg 

slovenskega prebivalstva, vračanje vojnih ujetnikov in civilistov v Slovenijo in njihova usoda, 

http://www.scnr.si/sl/ostalo/4652/


      

Študijski center za narodno spravo 
 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 19 

pobijanje, beg in izgon nemške manjšine iz Slovenije), ilegalni prehodi meje do leta 1960, delovanje 

uporniških skupin, t. i. Matjaževe vojske, mejni režim (mejni prehodi, varovanje meje), politika 

jugoslovanskih in slovenskih oblasti do slovenske manjšine v Avstriji, tihotapstvo, ilegalni pretok ljudi, 

blaga, idej. Naslovi razstavnih panojev so: Beg domobrancev v Vetrinj in njihova vrnitev v Slovenijo, 

Družina Korošec – Kocmur, Družina Brodar, Matjaževa vojska, Smrt na meji, Izgon prebivalstva z 

obmejnega pasu, Studia Slovenica, Tajna politična policija in emigranti, Uničenje nemške manjšine v 

Sloveniji, Taffelsturm, Primer Toplišek, Teroristični napad v Velikovcu, Udba in Mohorjeva, Ciril Žebot: 

Slovenija včeraj, danes, jutri in Neminljiva Slovenija, Drago Jančar – zaradi knjige v zapor. V letu 2013 

je bila razstava predstavljena v več krajih po Sloveniji in v zamejstvu. 

 

Mednarodna razstava »Totalitarizmi v Evropi: fašizem, nacizem, komunizem« Študijski center za 

narodno spravo in Gorenjski muzej sta 17. januarja 2013 v Mestni hiši v Kranju organizirala okroglo 

mizo in otvoritev mednarodne razstave z naslovom »Totalitarizmi v Evropi«. Razstava je bila prvič na 

ogled od septembra lani v Bratislavi, druga postaja je Slovenija (Kranj), kjer je bila na ogled do sredine 

februarja, nato pa je šla na  gostovanje v Prago in po številnih drugih evropskih deželah. 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. Razstava je bila pripravljena v 

mednarodnem sodelovanju s člani Platforme evropskega spomina in vesti ter javnih in nevladnih 

institucij in organizacij, ki preučujejo dediščino totalitarizma v Evropi in želi javnost ozavestiti in 

izobraziti o najhujših zločinih, ki so jih v Evropi v 20. stoletju zagrešile totalitarne diktature, ter 

ponazoriti njihove zgodovinske vzajemne povezave, da bi podprla temeljne človekove pravice in 

preprečila ponovni vzpon katere koli oblike totalitarne oblasti v prihodnosti. Gonilna sila teh 

prizadevanj je bila dvojna totalitarna izkušnja držav Višegrajske skupine (Poljske, Slovaške, Madžarske 

in Češke republike). Od zahodno-evropskih držav se poleg Nemčije predstavlja še Nizozemska, sicer 

pa je razstava osredotočena na EU države srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope (Estonija, Latvija, 

Litva, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Romunija, Bolgarija). Razstava je zasnovana kot 

album, posvečen državam, ki so trpele pod totalitarizmom. Po sredini, kjer so strani knjige zvezane z 

grobo vrvico, teče umišljena časovna os, ki označuje čas trajanja režima. Vsaka stran v knjigi vsebuje 

statistične podatke o civilnih žrtvah mednarodnih zločinov, zagrešenih po ukazu vodstva totalitarnih 

režimov – holokavsta in drugih genocidov, vojnih zločinov, množičnih pobojev, deportacij in 

prisilnega preseljevanja, etničnega čiščenja, usmrtitev in zapornih kazni zaradi političnih prepričanj, 

prisilnega dela itd. Kjer je to mogoče, je narava totalitarnih struktur moči ponazorjena s številom 

članov totalitarne stranke in pripadnikov tajne policije. Tam, kjer je znano, je navedeno tudi število 

ljudi, ki jim je uspelo pobegniti iz držav. Nazadnje je na vsaki strani še povzetek sodnega pregona 

storilcev po koncu režima. Poleg statističnih podatkov so prikazani obrazi nekaterih glavnih političnih 

vodij in vodilnih izvršnih funkcionarjev organizacij ali enot, ki nosijo odgovornost za različne oblike 

kršenja človekovih pravic. Razstava je sodelovalni projekt; vsebino posameznih panojev so prispevali 

navedeni partnerji in ne predstavlja mnenj drugih projektnih partnerjev. Podatki so odsev sedanjih 

spoznanj, ki temeljijo na raziskavah v predstavljenih državah. Pogosto so nepopolni, ker raziskave o 

žrtvah niso bile opravljene ali še vedno potekajo. V drugih primerih so nepopolni zaradi pomanjkljivih 

zgodovinskih evidenc ali težavnega dostopa do njih. Prav tako so zaradi metodologij različnih avtorjev 

nekatere žrtve včasih morda navedene v prekrivajočih se kategorijah.  
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Odprtja razstave in okrogle mize so se udeležili tudi poslanec DZ Republike Slovenije, mag. Branko 

Grims in dva podžupana Mestne občine Kranj Darko Jarc in Bojan  Homan. Uvodni nagovor je imela 

direktorica SCNR dr. Andreja Valič Zver.  

Razstava je bila v letu 2013 predstavljena v številnih evropskih mestih: Bratislavi (SK), Kranju (SI), 

Pragi (CZ), Bruslju (BE), Oradei (RO), Varšavi (PL), Talininu (EE), Vilniusu (LT), Berlinu (DE), Hagu (NL) in 

Kijevu (UA). Decembra sta se razstavi pridružila še dva panela iz Ukrajine, tako, da sedaj razstava 

pokriva žrtve nacističnega, fašističnega in komunisitčnega totalitarzima 13 evropskih držav. Svojo pot 

bo nadaljevala tudi v letu 2014.  

 

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

SOORGANIZACIJI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI  

 

− 15. januarja 2013 je na SCNR potekala predstavitev knjige dr. Milka Mikole, z naslovom 

Rdeče nasilje: represija v Sloveniji po letu 1945. Pogovor z avtorjem je vodila zgodovinarka 

doc. dr. Tamara Griesser Pečar. V obdobju po letu 1945 do 50-ih let so se v Sloveniji zgodili 

množični zunajsodni poboji, koncentracijska in delovna taborišča, kamor so ljudi pošiljali na 

podlagi sodb vojaških sodišč in sodišč slovenske narodne časti, nasilne razlastitve 

premoženja, politični sodni procesi, zatiranje verske svobode ter zatiranje delavcev in žensk. 

Slovenija je bila totalitarna država z eno stranko in močno ideologijo. Kot je zatrdil Mikola, naj 

bi bilo žrtev komunističnega nasilja okoli 100 tisoč. Mikola je na predstavitvi knjige tudi dejal, 

da je bilo nasilje povojne komunistične oblasti najhujše v obdobju od konca vojne do 50-ih 

let. 

 

− V Avli Arhiva RS je 22. marca 2013 potekala predstavitev knjige Vroče sledi hladne vojne, pri 

kateri je sodelovala tudi sodelavka Študijskega centra za narodno spravo dr. Mateja Čoh 

Kladnik. Knjigo sta predstavila Jože Dežman in Hanzi Filipič.  

 

− Na Študijskem centru za narodno spravo je 24. aprila 2013 potekala predstavitev znanstvene 

monografije dr. Floriana Thomasa Rulitza Vetrinjska in „Bleiburška tragedija“, na kateri so 

poleg avtorja knjige sodelovali tudi zgodovinarka doc. dr. Tamara Griesser Pečar in 

zgodovinar Jože Dežman ter publicist in zgodovinar Hanzi Filipič iz Mohorjeve družbe iz 

Celovca, ki je predstavitev tudi moderiral. Znanstvena monografija dr. Floriana Thomasa 

Rulitza Vetrinjska in „bleiburška tragedija“ opisuje kot pravi podnaslov „Nasilje partizanskih 

enot nad begunci v maju 1945 na avstrijskem Koroškem“. Kot je povedala dr. Griesser 

Pečarjeva, knjiga  sodi prav gotovo  k temeljnim raziskavam dogajanja na Koroškem ob oz. 

takoj po koncu 2. svetovne vojne, ker so se prav tja zatekle različne protikomunistične 

vojaške enote iz jugoslovanskega prostora: slovenski domobranci in četniki oz. Slovenska 

narodna vojska, četniki, domobrani in ustaši, pa tudi številni civilisti različnih jugoslovanskih 

narodnosti.  Obstajajo sicer že različne dobre študije o vprašanju vračanja Jugoslovanov, tudi 

o življenju in dogajanjih v taboriščih, predvsem pa  študije o prikritih grobiščih na slovenskih 

tleh, o žrtvah vojne in revolucije ter o angleški odgovornosti za repatriacijo brez 
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mednarodnopravne podlage, veliko vprašanj pa je še vedno odprtih. Do sedaj so se raziskave 

osredotočile na dogajanje izročitve protikomunističnih enot in angleške odgovornosti za 

repatriacijo, predložena monografija pa obravnava še popolnoma neobdelano področje tega 

kar se je dogajalo na koroških tleh.  Monografija pospravi z nekaterimi ustaljenimi miti in 

objektivno, po pravilih zgodovinske stroke rekonstruira dejansko stanje leta 1945 na 

Koroškem, tudi delovanje partizanskih čet oz. jugoslovanske armade tam. Poleg številne 

literature in dokumentov iz angleškega in slovenskega državnega arhiva je Rulitz prvič obdelal 

dokumente iz avstrijsko-koroških arhivov: iz Deželnega arhiva v Celovcu, Arhiva Deželnega 

sodišča v Celovcu, Arhiva  deželne policije oz. deželne žandarmerije, pa tudi iz arhivov 

okrajnih poveljstev Celovec, Beljak in Velikovec, iz Arhiva krške škofije ter številnih župnijskih 

arhivov, šolskih kronik, krajevnih in privatnih arhivov ter Arhiva Črnega križa na Koroškem, ki 

oskrbuje vojaška grobišča. Dragocen vir so tudi številna pričevanja očividcev in preživelih 

žrtev. Rulitz na podlagi novih virov poda natančne časovne in krajevne opise dogodkov, 

spopadov, prikritih morišč in grobišč na Koroškem, predvsem na področju Pliberka in 

Velikovca, pa tudi pogajanj med Britanci in jugoslovansko vojsko (JA). Ti novi viri, ki jih 

kritično osvetli in analizira ter primerja z že znanimi dokumenti, dopolnjujejo sliko dogodkov 

na Koroškem leta 1945. Na naslovni strani je tudi prvič objavljena fotografija vetrinjskega 

taborišča z britanskega letala, ki je bila posneta 15. maja 1945 iz arhiva v Washingtonu. Rulitz 

je našel odgovor tudi na nekatera sporna vprašanja. Tako je nedvoumno dokazal, da spopadi 

niso končali 15. maja kot do danes trdi večina zgodovinarjev, boji in pokoli na koroških tleh so 

potekali vse do 23. maja, torej do umika jugoslovanske armade iz Koroške. Na podlagi 

koroških dokumentov in pričevanj je potrdil tudi, da so bili glavni boji pri Borovljah 10. maja 

1945, kar je vedno poudarjal tudi pokojni Tine Velikonja, in ne 11. maja, kot to lahko 

razberemo iz partizanske literature in režimskega zgodovinopisja. To sicer ponovno 

problematizira koroški zgodovinar Avguštin Malle v svoji recenziji Rulitzevaga dela. 

Zgodovinopisje je do sedaj popolnoma ignoriralo grobišča umorjenih jugoslovanskih 

beguncev na avstrijsko-koroških tleh, delno so te grobove zaradi propagandnih razlogov 

pripisali celo napačni strani. Ko so Titove čete zasedle Koroško, so posebne enote Vojske 

državne varnosti in Ozne prijele tudi veliko civilistov domačinov  na prostoru Pliberka in 

Velikovca, to se pravi avstrijskih državljanov. Redke so umorile na avstrijskem prostoru, 

večinoma pa so jih nasilno odpeljali v Jugoslavijo, kjer so končali na moriščih tako npr. v 

masovnem grobu v Lešah. Za usodo nekaterih pa še danes ne vemo. Bila so dopisovanja med 

avstrijsko in jugoslovansko vladno stranjo, kot je razvidno iz dokumentov v dunajskem arhivu, 

vendar do razčiščenja usode teh ljudi ni prišlo. Avstrija pa tega tudi ni zasledovala s preveliko 

vnemo. Knjiga je opremljena tudi s številnim slikovnim gradivom, dokumenti in zemljevidi. 

Rulitz tudi poudarja, da pravna podlaga za izročitev jugoslovanskih beguncev niso bile 

konference zaveznikov v Moskvi, Teheranu, Jalti in Potsdamu. Februarja 1945 so na Jalti bili 

bilateralno sklenjene pogodbe med Sovjetsko zvezo in Američani ter s Sovjetsko zvezo in 

Angleži – kasneje tudi Francozi in Belgijci – o vrnitvi sovjetskih državljanov. Zanimiva je 

Rulitzeva  obravnava  ti. „kravjih kupčij“ med Britanci in Jugoslavijo v času od 15. do 19. maja, 

ko je šlo na eni strani za repatriacijo jugoslovanskih beguncev in na drugi strani za umik 

jugoslovanskih enot iz Koroške. V dveh tednih med nemško kapitulacijo in umikom 
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jugoslovanske vojske je jugoslovanska vojska poravnala notranje jugoslovanske račune. 

Morišča v Avstriji ležijo ob glavnih poteh, po katerih so begunce transportirali nazaj v 

Jugoslavijo, večina teh je na nekdanjem plebiscitnem področju. Dosedanjo zgodovinsko 

prikaz bo po tej raziskavi potrebno delno spremeniti in delno dopolniti. 

− V četrtek, 6. junija 2013 je na SCNR potekala predstavitev knjige »Zvestoba vrednotam. 

Podoba Dušana Černeta in po njem poimenovanih pobud«, ki jo je izdal Krožek za družbena 

vprašanja Virgil Šček iz Trsta v sodelovanju s tržaško založbo Mladika. Knjigo so predstavili 

njen urednik Ivo Jevnikar in soavtorji Ana Marija Prijatelj, Saša Martelanc ter Marjan Pertot. 

Na začetku je zbrane pozdravil Rafko Dolhar, predsednik Krožka za družbena vprašanja Virgil 

Šček. Knjiga Zvestoba vrednotam predstavlja Dušana Černeta (1916–1975), njegovo družino, 

delo, sodelavce in čas, v katerem je deloval. Dokumentirano, brez diplomatskih ovinkov tudi 

pri kočljivih temah. Začenja se „v stari Avstriji“, opisuje obdobje revščine in aleksandrink, 

fašističnega preganjanja in tigrovskega upora, emigracije v Jugoslavijo, vojne in revolucije, 

pojav „goriške sredine“, partizanov, četnikov in domobrancev na Goriškem, povojno 

obnavljanje kulturnega in političnega življenja na Goriškem, nove boleče delitve, Černetovo 

preselitev v Trst in delo na Radiu, njegovo vlogo v samostojnem političnem gibanju, ki je 

dosegla vrh v času, ko je z drugimi tržaškimi javnimi delavci postavljal temelje današnji zbirni 

stranki Slovenska skupnost. 

OKROGLE MIZE 
 

- Totalitarizmi v Evropi: fašizem, nacizem, komunizem. Ob odprtju razstave o Totalitarizmih v 
Evropi so o totalitarizmih, njihovem prepoznavanju in soočanju z njimi na okrogli mizi 
spregovorili: doc. dr. Tamara Griesser Pečar, dr. Andreja Valič Zver, ddr. Igor Grdina in Jože 
Dežman, ki je okroglo mizo tudi vodil. Kot je v uvodu k razstavi v Kranju zapisala koordinatorica 
projekta dr. Neela Winkelmann-Heyrovská s češkega Inštituta za preučevanje totalitarnih 
režimov v Pragi, nas krvava zgodovina 20. stoletja lahko le navdaja z upanjem, da bo v 21. 
stoletju po vsem svetu prišlo do zloma skrajnih gibanj in ideologij, usmerjenih v uničenje drugih 
ljudi. Radikalni fanatizem ali fanatični radikalizem na podlagi rasnih, političnih, verskih ali 
drugih prepričanj sta od nekdaj bila in sta še vedno grožnja človeštvu. Tragično je, da je v 20. 
stoletju Evropa postala zibelka in območje najpogubnejših totalitarnih režimov na podlagi 
radikalnega prepričanja – komunizma, fašizma in nacizma –, ki so povzročili pomore ali 
neizmerno trpljenje nešteto milijonov nedolžnih ljudi. Še vedno namreč obstaja razlika med 
splošnim dojemanjem fašistične in nacistične diktature na eni strani ter komunistične diktature 
na drugi. Prvi dve sta odgovorni za hude zločine, ki so pripeljali do neprimerljive tragedije – do 
holokavsta in druge svetovne vojne z vsemi njenimi grozodejstvi. Njuno mednarodno obsodbo 
po koncu vojne v Evropi maja 1945 so v Evropi omogočila Mednarodno vojaško sodišče v 
Nürnbergu v letih 1945 in 1946 ter mnoga nacionalna sodišča za vojne zločine, ki so jih 
ustanovile zmagovite zavezniške sile in so sodno preganjala ter obsodila politično, vojaško in 
gospodarsko vodstvo poražene nacistične Nemčije. Dosežena pravica je bila pogoj za moralno 
rehabilitacijo žrtev in spravo znotraj družbe. Nasprotno pa dejstvo, da je komunistični 
totalitarizem v času svoje vladavine, ki se je začela leta 1917 z boljševiško revolucijo v Rusiji in 
nekaterih državah preživela vse do danes, odgovoren za veliko večje izgube človeških življenj 
kot druga svetovna vojna, še ni postalo del javne zavesti. Glavna razloga za to pomanjkljivo 
zavedanje sta, da so komunistične diktature večino svojih grozodejstev izvajale nad svojimi 
državljani v obdobju miru ter da zlomu komunističnega bloka v srednji in vzhodni Evropi v letih 
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med 1989 in 1991 ni sledil noben pomembnejši proces pravne obsodbe tistih, ki so bili 
odgovorni za najhujše zločine na nacionalni, kaj šele na mednarodni ravni. V totalitarni diktaturi 
ima ena politična skupina popoln nadzor nad državo in družbo, pri čemer svojim državljanom 
odreka tako rekoč vse temeljne svoboščine in človekove pravice ter izvaja gnusne zločine. 
Mednarodna skupnost se je zavezala, da bo temeljne človekove pravice in svoboščine varovala 
s številnimi instrumenti, med katerimi so bili prvi Ustanovna listina ZN iz leta 1945, Splošna 
deklaracija o človekovih pravicah iz leta 1948 in evropska Konvencija o varstvu človekovih 
pravic Sveta Evrope iz leta 1950, sledile pa so še nadaljnje pogodbe. Poleg tega mednarodni 
sporazumi že od druge polovice 19. stoletja prepovedujejo vojne zločine. Statut Mednarodnega 
vojaškega sodišča v Nürnbergu, Konvencija o genocidu iz leta 1948, Ženevska konvencija iz leta 
1949 in poznejši instrumenti so na seznam prepovedanih dejanj dodali tudi genocid in zločine 
proti človeštvu. V današnji svobodni in demokratični Evropi je naša dolžnost ohranjati spomin 
in dediščino tistih, ki so se borili proti totalitarnim režimom in se jim upirali, tistih, ki so bili ubiti 
in izbrisani iz spomina, ter tistih, ki so pod komunizmom, fašizmom in nacizmom trpeli zaradi 
zatiranja, političnega preganjanja in poniževanja. Demokratične države in mi vsi smo dolžni 
podpirati in spodbujati temeljne človekove pravice vseh državljanov ter biti pozorni na znake, ki 
kažejo, da bi te pravice lahko bile znova kršene. Želimo, da bi razstava prispevala k mednarodni 
obsodbi vseh oblik totalitarizma, vključno s komunizmom. 
 

- Študijski center za narodno spravo in Svetovni slovenski kongres sta ob mednarodnem dnevu 
spomina na žrtve holokavsta v prostorih SSK organizirala okroglo mizo z naslovom »Ciril Kotnik 
– bodoči slovenski pravičnik«. Na okrogli mizi so sodelovali: Ivo Jevnikar -  časnikar in publicist, 
Ivan Martelanc -  upokojeni diplomat in mag. Renato Podbersič , sodelavec SCNR. Zbrane je 
uvodoma pozdravila direktorica SCNR, dr. Andreja Valič Zver.  Ciril (Čiro) Kotnik (1895, 
Ljubljana – 1948, Rim) je bil slovenski diplomat, ki je več kot dvajset let deloval na 
veleposlaništvu Kraljevine SHS oz. Jugoslavije v Rimu. Med drugo svetovno vojno je opravljal 
službo diplomatskega predstavnika jugoslovanske begunske vlade pri Sv. sedežu in je tako smel 
ostati v Rimu. Aktivno je deloval v prid preganjanim Judom in protifašistom, zato ga je oktobra 
1943 aretiral gestapo. Zveza italijanskih judovskih občin mu je leta 1955 posmrtno podelila 
zlato kolajno. Potekajo priprave za priznanje njegovega statusa pravičnika med narodi, za 
zasluge pri reševanju Judov med holokavstom. 

 
- Študijski center za narodno spravo in Mohorjeva založba Celovec sta na Študijskem centru za 

narodno spravo pripravila okroglo mizo in predavanje Igorja Omerze Metode delovanja UDBE, 
ki je sovpadalo s predstavitvijo njegove nove knjige  “88 korakov do pekla – Kako je Zemljaričev 
Janez ugrabil Bato Todorovića”. Na predstavitvi je sodeloval tudi urednik Mohorjeve založbe 
Celovec, mag. Hanzi Filipič. Avtor je ob dveh knjigah, ki ju je izdal pri Celovški Mohorjevi: Od 
Belce do Velikovca ali Kako sem vzljubil bombo ter 88 stopnic do pekla – Kako je Zemljaričev 
Janez ugrabil Bato Todorovića, orisal metode delovanja Udbe in nekatere njene akcije. Prav 
tako je razložil, od kod njeno ponarodelo ime, strukturo te organizacije ter vlogo in pomen 
tajne politične policije v propadlem jugoslovansko-slovenskem režimu. Kot je povedal Omerza 
je še leta 1987 slovenska Udba naredila preverko za 120.000 prebivalcev Slovenije. UDBA je bila 
eno glavnih orodij totalitarne komunistične oblasti v povojni Jugoslaviji. Nastala je leta 1946, ko 
je bila OZNA razdeljena na civilni in vojaški oddelek: civilni del – UDBA in vojaška – KOS. UDBA 
kot jugoslovanska oziroma slovenska politična policija je bila organ za prepoznavanje in 
sankcioniranje političnih nasprotnikov v nekdanji socialistični Jugoslaviji. Zakon ji je dajal skoraj 
neomejene pristojnosti, ki so jih udbovci formalno spoštovali. Udba pa je delovala tudi v tujini, 
kjer takšnih pristojnosti ni imela, zato je delovala tajno. Opravila je niz podtalnih akcij, umorov, 
izsiljevanj in ugrabitev. Pri tem je uporabljala svoje agente in sodelovala z jugoslovanskimi in 
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tudi tujimi civilisti. UDBA je bila razpuščena leta 1990 z razpadom Jugoslavije. Čeprav je bila 
njena dejavnost  tako močna in totalna, pa se danes večkrat  dozdeva, kot da je pravzaprav ne 
bi bilo. Malokdo hoče  slišati za to, da je kakorkoli sodeloval z Udbo. Le redki njeni pripadniki so 
jo opisali kot zločinsko združbo (na primer Zavadlav in Svetina). Če pa že kdo kaj prizna, skuša 
prodajati racionalizacije v slogu, da je delal za »domovino«. Tajna politična policija ni delala za 
domovino, temveč za režim, ki je mnogim domovino jemal. Kogar je sistem izločil, je postal 
človek brez domovine (J. Dežman, Reporter, 4. avgust 2012). Boljše razumevanje razlik med 
preteklim, komunističnim in sedanjim demokratičnim sistemom nam ilustrirajo tudi nekatere 
ustavne določbe slovenskega Ustavnega sodišča. Doslej se še noben drug državni organ ni tako 
jasno izrazil o preteklem političnem sistemu v Sloveniji. Ustavno sodišče je dokaj jasno 
povedalo, da obdobje po 9. 5. 1945 ni bilo osvoboditev, ampak da je en totalitarni sistem 
zamenjal drug totalitarni sistem. Obdobje sistematskega in permanentnega zatiranja ne samo 
človekovih pravic, ampak tudi temeljnih svoboščin je trajalo od omenjenega datuma pa do 
prvih demokratičnih volitev, to je 45 let. Torej ni mogoče govoriti, da je do množičnih kršitev 
človekovih pravic prihajalo samo v obdobju po vojni ali celo nekaj let po koncu druge svetovne 
vojne, temveč, da se je to dejansko dogajalo do pomladi leta 1990. Vse to je mogoče najti v 
obširnih obrazložitvah ustavnega sodišča. Ne nazadnje je prejšnji politični sistem opredelilo kot 
totalitaren in seveda marsikaj povedalo še o posameznih segmentih njegovega delovanja, zlasti 
tudi o tajni politični policiji, ki je bila pod neposredno kontrolo vsakokratne vladajoče partijske 
elite, kot tudi o vojaški politični policiji, ki je bila pod kontrolo vojaškega vrha. Vse te analize so 
izvedene, so obširne, samo premalo znane in premalo upoštevane (L. Šturm, O razkoraku med 
uzakonjenim in pravičnim, Refleksije – Zbornik prispevkov, Študijski center za narodno spravo, 
Ljubljana 2012). Uvodni nagovor na okrogli mizi je imela dr. Andreja Valič Zver. 
 

- okrogla miza Mrtve pokopavati in ogled filma Christophoros. Z ogledom dveh filmov režiserja 
Borisa Andreja Mlakarja Kam je odtekla voda in Christophoros smo 11. marca 2013 zaključili 
sklop dogodkov, ki smo jih pripravili ob 4. obletnici vstopa v Hudo jamo. Oba filma sta bila 
predvajana v Slovenski kinoteki, v okviru male retrospektive slovenskega filmskega režiserja 
Borisa Andreja Mlakarja. Film Christophoros je bil premierno predstavljen leta 1985.  
Domobranski vojaki bežijo pred partizansko vojsko. Partizan Ivan in domobranec Martin, ki sta 
se rodila v isti vasi, poskušata ubiti drug drugega. Oba preživita. Tudi v miru jima je usojeno, da 
starost doživita kot soseda in tudi zadnja prebivalca v vasi. V njuni soseščini živi vdova Lenka s 
sinom Krištofom. Po koncu vojne, pred sinovim rojstvom, je bil njen mož ubit v povojnih 
pobojih domobrancev. Lenkina ženskost neprestano pomirja strasti obeh mož, ki ju razdvajajo 
nasprotne ideologije. Toda ali se dva stara sovražnika lahko spravita? Mlakarjev film 
Christhoporos je preroško označil temeljno zahtevo sprave: Mrtve je treba pokopati. Polna 
dvorana Slovenske kinoteke je po ogledu filmov prisluhnila pogovoru na okrogli mizi z 
naslovom Mrtve pokopavati. Na njej  so sodelovali direktor Arhiva RS Jože Dežman, vodja SFA 
pri Arhivu RS mag. Alojzij Teršan, univ. dipl. ing. arh. Marko Mitja Feguš in režiser Boris Andrej 
Mlakar. Dotaknili so se večplastnosti sporočila omenjenega filma, spregovorili o opusu 
slovenskih celovečernih in dokumentarnih filmov, ki govorijo o spravnem procesu, o vlogi, moči 
in pomenu umetnikovega izražanja na to temo in kaj je potrebno zagotoviti, če je v ljudeh, 
katerih zgodbo želijo ustvarjalci v filmu predstaviti, še vedno prisoten strah, kako bo nanje 
reagirala javnost. Pravna država mora poskrbeti, da so žrtve ne glede na tako ali drugačno 
usmeritev zaščitene, predvsem pa mora družba poskrbeti za dostojni pokop vseh žrtev. Tako 
optimistično je izzvenelo tudi dejanje v zadnjem kadru Christophorosa. Okrogle mize sta se 
udeležili sodelavki SCNR mag. Majda Pučnik Rudl in Marta Keršič.  
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- Socialna akademija, nemška izobraževalna ustanova Haus am Maiberg  in Študijski center za 
narodno spravo (organizacijo sta vodila dr. Damjan Hančič in Marta Keršič) so 20. marca 2013 
v Galeriji Družina pripravili okroglo mizo z naslovom  Iz »hudih jam« v svetlobo – z novo 
kulturo spominjanja. Ob 4. obletnici spomina na odkritje množičnega grobišča v Hudi jami se je 
pokazalo, da temine nasilja nedemokratičnih režimov v preteklem stoletju še vedno bremenijo 
slovensko narodno in državno skupnost. Nemčija je s predelavo nacističnega in komunističnega 
nasilja na svojih tleh ter s svojo kulturo spominjanja na te dogodke v tem pogledu dober zgled 
za druge države. V dialogu s slovenskimi in nemškimi strokovnjaki smo skušali osvetliti poti, po 
katerih se lahko narodne in državne skupnosti rešijo iz temin travmatične preteklosti. Na 
okrogli mizi so s svojimi razmišljanji sodelovali prof. dr. Tomaž Erzar, filozof, teolog in 
psihoterapevt, doc. dr. Tamara Griesser – Pečar, zgodovinarka, Bendikt Widmaier, politolog. 
Organizacijo okrogle mize sta podprli nemški ustanovi Zvezna centrala za politično 
izobraževanje in Robert Bosch Stiftung. 
 

 
OBISK BOLNICE FRANJA – AMERIŠKI VELEPOSLANIK S SODELAVCI SCNR  
 
Sodelavci Študijskega centra za narodno spravo so se 27. 6. 2013 na povabilo ameriškega 
veleposlanika Josepha Mussomelija udeležili obiska partizanske bolnice Franja. Iz SCNR so se obiska 
udeležili: direktorica dr. Andreja Valič Zver, mag. Renato Podbersič in Jelka Piškurić. Ameriški 
veleposlanik v Sloveniji Joseph Mussomeli je danes ob obisku Partizanske bolnice Franja izpostavil 
“impresiven” pogum in moč partizanov, ki so bolnišnico postavili, pa tudi dejstvo, da so tam zdravili 
tudi tuje vojake, celo sovražne. “Vse so obravnavali kot ljudi,” je poudaril Mussomeli in to izpostavil 
kot pomembno lekcijo. 
 
 
DOGODKI, KI SO SE JIH UDELEŽILI SODELAVCI SCNR 
 

- V prostorih Svetovnega slovenskega kongresa je v ponedeljek, 18. februarja 2013, v okviru 
Združenja univerzitetnih izobraženk Slovenije potekalo predavanje dr. Andreje Valič Zver z 
naslovom Srce, razum in pogum, da spregovoriš. Spregovorila je o Študijskem centru za 
narodno spravo, o spravnem procesu in o pomenu raziskovanja polpretekle slovenske 
zgodovine. 
 

- 22. februarja 2013, je v Oradei v Romuniji potekala komemoracija ob dnevu spomina na žrtve 
komunizma. Povabilu nekdanjega podpredsednika Evropskega parlamenta Lászla Tőkésa se je 
odzvala tudi dr. Andreja Valič Zver, direktorica Študijskega centra za narodno spravo. V govoru 
je poudarila, da je  bolj kot zgodovina sama, »lahko še bolj krut molk o vsem, kar smo si ljudje 
hudega prizadejali. Zato govorimo, pišemo, se spominjamo, ker preteklost živi v sedanjosti in 
oblikuje naš jutri.« 
 

- Udeležba na pokopu škofa Rožmana v Ljubljani. V soboto 13. aprila je potekal pokop 
pokojnega ljubljanskega škofa dr. Gregorija Rožmana. Somaševanje zbora kanonikov 
ljubljanskega stolnega kapitlja je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. Spominske 
pogrebne maše so se udeležile direktorica SCNR dr. Andreja Valič Zver, doc.dr. Tamara 
Griesser Pečar in Marta Keršič.  
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- 23. aprila 2013 je predsednik RS Borut Pahor, v navzočnosti preživele žrtve holokavsta, 
prekmurske Judinje Erike Fürst, nizozemskega veleposlanika v RS Johannesa Doume in 
kamniškega župana Marjana Šarca zasadil drevo Ane Frank. Slovesnosti sta se udeležila tudi 
predstavnika SCNR mag. Renato Podbersič in dr. Damjan Hančič. Ob koncu nagovora se je 
nizozemski veleposlanik med drugim zahvalil tudi SCNR za pomoč pri sodelovanju pri tem 
projektu. 
 

- Ob 9. maju, Dnevu Evrope, je v Zeleni dvorani kulturno-upravnega središča v Svetem Juriju ob 
Ščavnici, v organizaciji Društva za zaščito naravne in kulturne dediščine Sv. Jurij ob Ščavnici in 
Pokrajinskega arhiva, potekal pogovor z direktorico Študijskega Centra za narodno spravo dr. 
Andrejo Valič Zver, ki je navzočim predstavila vlogo in pomen Demosa v procesu slovenske 
osamosvojitve. 
 

- Pri založbi Modrijan je maja 2013 izšla nova knjiga rednega profesorja za etnologijo Balkana in 
kulturno antropologijo dr. Božidarja Jezernika Goli otok. Knjiga prinaša vpogled v okrutnost 
Golega otoka, ki je po pričevanjih mnogih presegla vsa starejša taborišča. Predstavitve knjige 
sta se udeležili Marta Keršič in Maja Zupančič.  
 

- Okrogla miza o poučevanju zgodovine ob predstavitvi revije Vzgoja. V prostorih ljubljanskih 
jezuitov na Poljanah, je 21. maja 2013 potekala okrogla miza o poučevanju zgodovine, v uvodu 
katere so predstavili tudi najnovejšo številko revije Vzgoja – revija za učitelje, vzgojitelje in 
starše. Tega dogodka se je udeležila tudi direktorica SCNR, dr. Andreja Valič Zver, ki je za to 
številko prispevala tudi članek z naslovom »Spravni proces na Slovenskem – Vloga pouka 
zgodovine«. 
 

- Zbornik Evropska Slovenija 9. maja 2013 je v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa 
potekala prva javna predstavitev zbornika Evropska Slovenija. Zbornik Evropska Slovenija je 
nastal na podlagi civilne iniciative mladih, generacije 30/40, ki si postavlja eno samo vprašanje: 
Kakšno Slovenijo hočemo? Na vprašanje je odgovarjalo 20 avtorjev, vsak s svojim prispevkom, v 
katerem podajajo ključne predloge za prihodnost. Pri zborniku je sodeloval tudi sodelavec 
Študijskega centra za narodno spravo Boštjan Kolarič. Njegov prispevek nosi naslov Slovenija 
in njen odnos do totalitarizmov. 
 

- V petek, 24. maja 2013 sta Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in društvo Združeni ob Lipi 
sprave pripravili spominsko žalno slovesnost ob 71-letnici umora prof. dr. Lamberta Ehrlicha, 
ki je potekala ob Ehrlichovem doprsnem kipu, na Poljanski cesti 4 v Ljubljani. Slovesnosti se je 
udeležila sodelavka SCNR Marta Keršič.  
 

- Ob 25. obletnici procesa proti četverici je bila na Roški cesti v Ljubljani 31. maja 2013 odkrita 
spominska plošča. Sledil je ogled razstave v hostlu Celica (Metelkova ulica), ki je bila 
postavljena ob 10-letnici delovanja mladinskega hotela. Obeh dogodkov so se udeležili 
direktorica SCNR dr. Andreja Valič Zver, dr. Damjan Hančič, mag. Renato Podbersič, Boštjan 
Kolarič, Marta Keršič, Jelka Piškurić in Neža Strajnar.  

 
- Posvet ob 25. obletnici ustanovitve Odbora za varstvo človekovih pravic. 3. junija 2013 je v 

Arhivu RS potekal posvet ob obletnici ustanovitve Odbora. Na posvetu je s prispevkom Proces 
proti četverici in nastajanje neodvisne politične družbe sodelovala tudi direktorica Študijskega 
centra za narodno spravo dr. Andreja Valič Zver. V svojem prispevku je prikazala svetovne, 
jugoslovanske in slovenske politične razmere, ki so pripeljale do začetka slovenske pomladi. 

http://www.scnr.si/sl/spominske-slovesnosti/ob-25-obletnici-procesa-proti-cetverici-je-bila-na-roski-cesti-v-ljubljani-odkrita-spominska-plosca/
http://www.scnr.si/sl/spominske-slovesnosti/ob-25-obletnici-procesa-proti-cetverici-je-bila-na-roski-cesti-v-ljubljani-odkrita-spominska-plosca/
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- Spominska slovesnost v Kočevskem Rogu, 9. junij 2013. Ob grobišču pod Krenom v Kočevskem 

Rogu, ki simbolno predstavlja številna druga grobišča po vsej Sloveniji, je v nedeljo, 9. junija 
2013 potekala 24. spominska slovesnost  s sveto mašo za žrtve revolucionarnega nasilja. Zbralo 
se je okoli tri tisoč ljudi, med njimi mnogo mladih družin z otroki. Somaševanje je vodil 
novomeški škof msgr. Andrej Glavan. V pridigi je opozoril na bratomorno vojno in na nujnost 
dostojnega pokopa vseh, ki ležijo v slovenskih povojnih grobiščih. Šele to bo privedlo do sprave. 
Med tremi govorniki je imela govor z naslovom Slovenija dežela dveh seznamov tudi sodelavka 
Študijskega centra za narodno spravo Marta Milena Keršič. Za promocijo SCNR je skrbela Neža 
Strajnar.  

 
- V soboto, 15. junija 2013, je Društvo Združeni ob lipi sprave na ljubljanskih Žalah obeležilo Dan 

krivde, odpuščanja in sprave. Zbranim je pregovoril predsednik društva Janez Juhant in 
poudaril pomen jasnega vpogleda v med in povojne dogodke. Slovesnosti se je s strani SCNR 
udeležil predsednik Sveta SCNR dr. Damjan Hančič. 
 

- V nedeljo, 30. junija 2013 je v Šentjoštu nad Horjulom potekala spominska slovesnost pri 
Kapeli mučencev. Letos je bila posvečena spominu na ljubljanskega nadškofa dr. Gregorija 
Rožmana. Kot aktivna udeleženka, scenaristka in vodja kulturnega programa je pri slovesnosti 
sodelovala Marta Keršič. Prodajali smo tudi knjige, ki jih je izdal SCNR.  
 

- V soboto, 24. in v nedeljo, 25. avgusta 2013 je v Rovtah potekala spominska slovesnost ob 20. 
letnici postavitve farne plošče, 70. letnici domobranstva in evropskem dnevu spomina na 
žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V soboto je bilo odprtje razstave medvojnega in 
povojnega gradiva iz Rovt, nastop domoljubnega zbora in okrogla miza, na kateri je poleg 
Jožeta Dežmana, Jožeta Olupa in dr. Andreja Mihevca sodelovala tudi sodelavka Študijskega 
centra za narodno spravo Marta Keršič. V svoji predstavitvi je spregovorila o večplastnem 
pomenu zbiranja pričevanj, osebnih in družinskih zgodb in poudarila, da sprava ni enkratno 
dejanje, ampak proces, ki se odvija na različnih ravneh, z različnim časovnim tempom. Okrogle 
mize se je udeležila tudi Mirjam Dujo Jurjevčič. Marta Keršič je sodelovala tudi pri spominski 
slovesnosti v nedeljo.  

 
- V nedeljo, 8. septembra 2013 se je na Vrhu Sv. Treh Kraljev zbrala velika množica romarjev, ki 

so se udeležili spominske maše in spravne slovesnosti, ki je nato sledila pred farnimi ploščami 
na pokopališču. Mašo je vodil kanonik ljubljanske nadškofije Janez Celar. Osrednja govornica na 
slovesnosti je bila direktorica Študijskega centra za narodno spravo (SCNR) dr. Andreja Valič 
Zver. Zbrane je spomnila na dolg slovenske države in družbe na vse pomorjene, ki še danes 
nimajo svojih grobov. Slovesnosti sta se udeležili tudi Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič.  
 

- Predstavitev zbornika “Bela knjiga slovenske osamosvojitve – nasprotovanja, ovire, izdaja”. V 
petek, 6. septembra 2013, je v Stični potekala slavnostna prireditev Pristava 1990 – 2013 v 
organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO).  Ob tej priložnosti je bil 
predstavljen zbornik Bela knjiga osamosvojitve. Predstavitev je vodila dr. Andreja Valič Zver, 
direktorica Študijskega centra za narodno spravo. Tej predstavitvi so sledile še predstavitve 
omenjene knjige po številnih slovenskih krajih (Kobarid, Nova Gorica, Radlje ob Dravi, Jablje, 
Brezovica-Podpeč, Žiri…). 

 
- V nedeljo, 6. oktobra 2013, je bila v spominskem parku Teharje spominska slovesnost za žrtve 

medvojnega in povojnega nasilja. Mašo je daroval celjski škof Stanislav Lipovšek. Po sveti maši 

http://www.scnr.si/sl/spominske-slovesnosti/spominska-slovesnost-v-kocevskem-rogu-9-junij-2013/
http://www.scnr.si/sl/predstavitve-knjig/predstavitev-zbornika-bela-knjiga-slovenske-osamosvojitve-nasprotovanja-ovire-izdaja/
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je sledilo pretresljivo pričevanje Ivana Korošca, ki se je rešil iz teharskega koncentracijskega 
taborišča. Slovesnosti sta se udeležili tudi predstavnici Študijskega centra za narodno spravo 
Mirjam Dujo Jurjevčič in Jelka Piškurić. Skrbeli sta za promocijo SCNR in za stik s pričevalci.  
 

- Na gradu Negova pri Gornji Radgoni je 26. septembra 2013 potekala okrogla miza »Stereotipno 
o Judih na Slovenskem«. Prireditev je sodila v program Evropskega dneva judovske kulture 
2013, organizirala pa jo je ustanova Sinagoga Maribor – center judovske kulturne dediščine. Na 
okrogli mizi je sodeloval tudi sodelavec SCNR mag. Renato Podbersič in predstavil svoj referat z 
naslovom »Judovska dediščina Primorske«.  

 
- V dneh od četrtka 10. 10. 2013 do sobote 12. 10. 2013 se je sodelavec SCNR dr. Damjan Hančič 

na povabilo organizatorjev – European Remembrance and Solidarity, Budesstiftung für die 
Verarbeitung der SED Diktatur in European Solidarty Centre – udeležil 2. mednarodnega 
simpozija »European Remembrance« v Berlinu, ki je potekal pod naslovom »Kako lahko 
nadnacionalno sodelovanje pripomore k (skupnemu) evropskemu spominjanju? Cenzure in 
vzporednice v Evropi«. Na konferenci je sodelovalo 121 predstavnikov institucij, ki se ukvarjajo 
z zgodovino, spominjanjem, spravo in podobnim. SCNR je v okviru konference predstavil svoje 
delo z opisom institucije, predstavitvijo vseh do sedaj izdanih publikacij, konferenca pa je bila 
tudi priložnost za poglobitev stikov in sodelovanja z že poznanimi institucijami ter navezavo 
novih stikov. 

 
- Slovenska osamosvojitev in zgodovinski revizionizem.  Direktorica dr. Andreja Valič Zver je 

sodelovala na 9. Pučnikovem večeru z naslovom Slovenska osamosvojitev in zgodovinski 
revizionizem, ki ga je organiziral Inštitut dr. Jožeta Pučnika v četrtek, 7. novembra 2013, v 
dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu v Ljubljani. Skupaj z ddr. Igorjem Grdino, dr. 
Janezom Šumrado in mag. Bernardom Brščičem so razmišljali o zgodovini, znanosti, 
totalitarizmu, revizionizmu in stanju v Sloveniji. 

 
- Od 7. do 9. novembera 2013 je v  Domu sv. Jožefa v Celju potekala mednarodna konferenca z 

naslovom: Soočanje z genocidom in samomorom. Na njej sta aktivno sodelovala doc. dr. 
Tamara Griesser Pečar, s prispevkom Ali je uničenje političnih skupin genocid? Masovni pomori 
v Sloveniji leta 1945/46 in Boštjan Kolarič, s prispevkom Poli(ti)cid kot nadgradnja genocida.   

 
- Spominska slovesnost v Škrbini na Krasu.  Dne 11. novembra je v Škrbini na Krasu potekala 

tradicionalna spominska slovesnost za padle in pobite t.i. primorske padalce, letos že 
šestnajstič po vrsti. Posvečena je spominu na primorske rodoljube, ki so se v Afriki kot 
italijanski vojni ujetniki pridružili zavezniškim britanskim enotam kot izurjeni radiotelegrafisti in 
diverzanti ter nato kot padalci prišli v okupirano domovino.Vstopili so v partizanske vrste, po 
vojni pa so nekateri izginili v nikoli pojasnjenih okoliščinah. Postali so žrtve revolucionarnega 
nasilja. Spominske slovesnosti se je udeležil sodelavec SCNR mag. Renato Podbersič.  

 
 

- V nedeljo 24. novembra 2013 je v Cerknici potekala spravna maša, ki ji je sledil pokop žrtev 
komunističnega nasilja na območju Mačkovca. Spravne slovesnosti sta se s strani SCNR udeležili 
Mirjam Dujo Jurjevčič in Marta Keršič. 

 
- V soboto, 7. decembra 2013 je v Zavodu Sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano potekal občni 

zbor in božično novoletno srečanje članov in prijateljev Nove slovenske zaveze.  Zbrane sta 
pozdravili poslanki Državnega zbora Republike Slovenije, poslanka SDS Romana Tomc in 
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poslanka ter podpredsednica Nove Slovenije Iva Dimic. Navzočim je spregovorila  predsednica 
Ženske zveze pri Novi Sloveniji in članica Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti  
Mojca Kucler Dolinar. V imenu Študijskega centra za narodno spravo se je srečanja udeležila 
Marta Keršič. V pozdravnem nagovoru je opozorila na številne nerešene naloge, ki bi jih morala 
v procesu sprave izpeljati država in za to odgovorne institucije. 

 
 
DOGODKI, KI JIH JE ORGANIZIRAL SCNR 2013 – tabela 
 

Datum Kraj Tema, naslov Sodelujoči Število 
udeležencev 

14. januar 
2013 

Atrij ŠS Jadro 
in Rotundo pri 
sv. Ani v Kopru 

Predstavitev knjige 
Revolucionarno nasilje na 
Primorskem 

Mag. Renato 
Podbersič, Tino 
Mamič 

60 - 70 

15. januar 
2013 ob 11. 
uri 

Študijski 
center za 
narodno 
spravo, 
Tivolska 42, 
Ljubljana 

Predstavitev knjige Rdeče 
nasilje 

Dr. Milko Mikola 
Dr. Tamara Griesser 
Pečar 

70 

17. januar 
2013 ob 17. 
uri 

Grajska 
dvorana v 
Mestni hiši v 
Kranju 

Okrogla miza o 
totalitarizmih 

Dr. Andreja Valič 
Zver, dr. Tamara 
Griesser Pečar, drr.  
Grdina, Jože Dežman 

80 – skupaj s 
spodnjim 
dogodkom, 
odprtjem 
razstave 

17. januar 
2013 ob 18. 
uri 

Mestna hiša 
Kranj 

Odprtje mednarodne 
razstave Totalitarizmi v 
Evropi 

Dr. Andreja Valič 
Zver – govornica pri 
odprtju 

razstava 
odprta do 
marca 2013, 
vseh 
obiskovalcev 
je bilo 2149 

24. januar 
2013 

Univerzitetna 
knjižnica 
Maribor 
 

»Vsako leto eno ime – 
Neznani slovenski 
pravičniki iz Prekmurja in 
Primorske« 

Mag. Renato 
Podbersič in ostali 
predavatelji 

80 

28. januar 
2013 ob 11. 
uri 

Dvorana pri 
Svetovnem 
slovenskem 
kongresu, 
Cankarjeva 
ulica, Ljubljana 

Okrogla miza o Cirilu 
Kotniku 

Mag. Renato 
Podbersič, Ivo 
Jevnikar, 
Martelanc (bivši 
diplomat) 

50 

5. februar 
2013 ob 11. 
uri 

Študijski 
center za 
narodno 
spravo, 
Tivolska 42, 
Ljubljana 

Metode delovanja UDBE Igor Omerza, mag. 
Hanzi Filipič, 
 
Uvodni nagovor dr. 
Andreja Valič Zver 

75 

11. februar Mestna hiša Totalitarizmi v Evropi  Dr. Damjan Hančič – 192 dijakov 
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2013 od 7. 
do 14. ure 

Kranj vodenje po razstavi z 
nalogami za dijake 

(6 razredov 
po 32 
učencev) 

4. marec 
2013 ob 11. 
uri 

Rov. sv. 
Barbare v Hudi 
jami Laško 

Tiskovna konferenca za 
novinarje (ob 4. obletnici 
vstopa v Hudo jamo) 

Jože Dežman 20 
udeležencev 
- novinarjev 

5. marec 
2013 od 8. 
30 do 14.30 

Arhiv RS, 
Zvezdarska 1, 
Ljubljana 

Znanstveni posvet ob 4. 
obletnici vstopa v Hudo 
jamo 

Dr. Andreja Valič 
Zver, doc. dr. Tamara 
Griesser Pečar,dr. 
Damjan Hančič, mag. 
Renato Podbersič, 
Boštjan Kolarič, jelka 
Piškurić, mag. Majda 
Pučnik Rudl in Marta 
Milena Keršič 

90 
udeležencev 

11. marec 
2013 ob 16. 
uri 

Slovenska 
kinoteka, 
Miklošičeva 
cesta 28, 
Ljubljana 

Ogled filma Christophoros 
in okrogla miza »Mrtve 
pokopavati« 

Marta Keršič in 
Majda Pučnik – 
udeleženki filma in 
okrogle mize 

120 
udeležencev 

20. marec 
2013 ob 10. 
uri 

Galerija 
Družina, 
Krekov trg 1, 
Ljubljana 

Iz »hudih jam« v svetlobo doc. dr. Tamara 
Griesser Pečar 
Mario Plešej 

70 
obiskovalcev 

22. marec 
2013, ob 
11.00 uri 

Avla Arhiva 
Republike 
Slovenije, 
Zvezdarska 1, 
Ljubljana 

predstavitev knjige 
 
Vroče sledi hladne vojne 
    
 

Jože Dežman in 
Hanzi Filipič 

 

24. april 
2013 ob 11. 
uri 

Študijski 
center za 
narodno 
spravo, 
Tivolska 42, 
Ljubljana 

Predstavitev znanstvene 
monografije dr. Floriana 
Thomasa Rulitza Vetrinjska 
in „Bleiburška tragedija“ 

Dr. Tamara Griesser 
Pečar,  
dr. Florian Thomas 
Rulitz, Jože Dežman 
in Hanzi Filipič  

30 
obiskovalcev 

11. in 12. 
maj 2013 

Samostan 
Vetrinje, 
Celovec 

Pliberški pokol 
in vetrinjska tragedija 

Dr. Tamara Griesser 
Pečar,  
Dr. Damjan Hančič  

150 
obiskovalcev 
 

6. junij 2013 SCNR, Tivolska 
42, Ljubljana 

Predstavitev knjige o 
Dušanu Černetu 

 20 
udeležencev 

27. junij 
2013 

Bolnica Franja Obisk sodelavcev SCNR z 
ameriškim veleposlanikom 
Mussomelijem v bolnici 
Franja 

Dr. Andreja Valič 
Zver, mag. Renato 
Podbersič in Jelka 
Piškurić. 

10 
udeležencev 

30. avgust 
2013 

V prostorih 
Ustanove 
»Fundacija 
poti miru v 

Mednarodni znanstveni 
posvet o fašizmu in 
protifašizmu na 
Primorskem 

Dr. Andreja Valič 
Zver – uvodni 
prispevek, Dr. 
Tamara Griesser 

60 
udeležencev 
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Posočju« Pečars prispevkom 
»Register pojavov in 
žrtev totalitarizma s 
poudarkom na 
fašizmu«,, mag. 
Renato Podbersič, 
prispevek z 
naslovom »Združitev 
Italije in pojav 
iredentizma«, 

30. avgust 
2013 

Kobariški trg, 
Kobarid 

Spominska slovesnost ob 
23. avgustu 

Dr. Andreja Valič 
Zver – uvodni 
nagovor 

600 
udeležencev 

28. 
september 
2013 

Goli otok Strokovna ekskurzija na 
Goli otok 

 68 
udeležencev 

17. oktober 
2013 

SCNR, Tivolska 
42, Ljubljana 

Dijaki slovenske gimnazije 
iz Celovca na obisku na 
SCNR 

Marta Keršič, 
predstavitev, Mirjam 
Dujo Jurjevčič 

30 
udeležencev 

6. november 
2013  

SCNR, Tivolska 
42, Ljubljana 

Predstavitev zbornika 
Odstiranje zamolčanega 

Dr. Andreja Valič 
Zver, Dr. Damjan 
Hančič, Neža Strajnar 

30 
udeležencev 
 
 
 
 

19. in 20. 
november 
2013 

Bratislava 
Historická 
budova NR SR, 
Župné 
námestie 1 

Mednarodna konferenca z 
naslovom Politični izgnanci 
iz srednje in vzhodne 
Evrope. Motivi, strategije, 
dejavnosti in percepcije 
Vzhoda in Zahoda 1945 – 
1989 

Dr. Mateja Čoh 
Kladnik – prispevek z 
naslovom 
»Slovensko 
izseljevanje v 
Avstrijo, kot del boja 
proti 
komunističnemu 
režimu v Sloveniji 
1945-1949«, Neža 
Strajnar – 
organizacijski odbor 

Soorganizato
rji  
 
 

4. december 
2013 ob 14. 
uri 

SCNR, Tivolska 
42, Ljubljana 

Pogovor z Josephom A. 
Mussomelijem, 
veleposlanikom ZDA v 
Sloveniji, ob Dnevu 
človekovih pravic 

Dr. Andreja Valič 
Zver, uvodni pozdrav 

50 
udeležencev 

 
Dogodkov, ki smo jih organizirali na Študijskem centru za narodno spravo ali pa v sodelovanju z 
drugimi institucijami v letu 2013 je bilo skupno 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Na njih smo zabeležili 1965 udeležencev + 2149 obiskovalcev, ki si je ogledalo razstavo Totalitarizmi 
v Evropi v Gorenjskem muzeju v Kranju.  
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DOGODKI, KI SO SE JIH UDELEŽILI SODELAVCI SCNR 2013 - tabela 
 

Datum Kraj Tema, naslov Sodelujoči 

18. februar 
2013 ob 17. 
uri 

Dvorana pri Svetovnem 
slovenskem kongresu, 
Cankarjeva ulica, Ljubljana 

Srce, razum, pogum – upati si 
spregovoriti 

Dr. Andreja 
Valič Zver, 
predavateljica 

22. februar do 
23. februar 
2013 

Romunija v 
Oradei/Nagyvarod 

Mednarodna konferenca o 
totalitarizmih- predavanje o 
spravnem procesu v slovenskem 
prostoru 
»Dneva spomina na žrtve 
komunizma« 

Dr. Andreja 
Valič Zver, 
predavateljica 

13. april 2013 Ljubljanska stolnica Maša ob pokopu dr. Gregorija 
Rožmana 

Dr. Andreja 
Valič Zver, dr. 
Tamara Griesser 
Pečar, Marta 
Keršič 

18. in 19. april 
2013 

Hotel Union Pučnikovi dnevi 
dr. Andreja Valič Zver, referat z 
naslovom »Politična 
modernizacija Slovenije. Ali je res 
šlo za sodelovanje obeh elit?«. 

dr. Andreja Valič 
Zver, 
moderatorka in 
referentka 

22. april 2013 Volčji Potok V Arboretumu zasadili drevo Ane 
Frank 

Mag. Renato 
Podbersič in dr. 
Damjan Hančič 

9. maj 2013 Zelena dvorana kulturno-
upravnega središča v 
Svetem Juriju ob Ščavnici, v 
organizaciji  

Vloga in pomen DEMOSA v 
procesu slovenske osamosvojitve 

Dr. Andreja 
Valič Zver, 
prispevek 
»Zakaj govorimo 
o preteklosti« 

9. maj 2013 Svetovni slovenski kongres, 
Cankarjeva Ljubljana 

Predstavitev zbornika Evropska 
Slovenija 

Boštjan Kolarič, 
sodeloval s 
prispevkom 
»Slovenija in 
njen odnos do 
totalitarizmov« 

14. in 15. maj 
2013 

Varšava Mednarodna konferenca 
»Sodobne oblike komemoracije 
totalitarnih genocidnih prizorišč« 

Dr. Andreja 
Valič Zver je 
sodelovala s 
prispevkom z 
naslovom »Da 
se ne bi več 
ponovilo« 

16. maj 2013 Bern v Švici  Mednarodna konferenca o 
arhivih 

Boštjan Kolarič 
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20. maj 2013 Knjigarna Modrijan Predstavitev knjige dr. Božidarja 
Jezernika »Goli otok« 

Marta Keršič, 
Maja Zupančič - 
poslušalki 

21. maj 2013 Jezuitska družba, Poljanska, 
Ljubljana 

Okrogla miza o poučevanju 
zgodovine ob predstavitvi 
najnovejše številke revije Vzgoja 

Dr. Andreja 
Valič Zver, 
referat z 
naslovom  
»Spravni proces 
na Slovenskem 
– Vloga pouka 
zgodovine«. 

24. maj 2013 Poljanska cesta 4, Ljubljana spominska žalna slovesnost ob 
71-letnici umora prof. dr. 
Lamberta Ehrlicha 

Marta Keršič, 
udeleženka 

31. maj 2013 Roška cesta, Ljubljana, 
Metelkova ulica Ljubljana 

Odkritje spominske plošče ob 25. 
obletnici procesa proti četverici, 
razstava v hostlu Celica 

Dr. Andreja 
Valič Zver, Neža 
Strajnar, dr. 
Damjan Hančič 
Jelka Piškurič, 
Marta Keršič, 
Boštjan Kolarič 

3. junij 2013 Arhiv RS, Zvezdarska 1, 
Ljubljana 

Posvet ob 25. obletnici 
ustanovitve Odbora za varstvo 
človekovih pravic 

Dr. Andreja 
Valič Zver, 
prispevek z 
naslovom 
“Proces proti 
četverici in 
nastajanje 
neodvisne 
politične 
družbe” 

9. junij 2013 Kočevski rog Spominska slovesnost v 
Kočevskem rogu 

Marta Keršič, 
sodelovala z 
govorom 
»Slovenija 
dežela dveh 
seznamov«, 
Neža Strajnar, 
udeleženka 

30. junij 2013 Šentjošt Spominska slovesnost pri Kapeli 
mučencev 

Marta Keršič, 
aktivna 
udeleženka 
scenarij, 
kulturni 
program 

15. junij 2013 Ljubljanske Žale Slovesnost ob lipi sprave Dr. Damjan 
Hančič, 
udeleženec 
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4. do 6. julij 
2013 

Fagaraš v Transilvaniji mednarodni simpozij z naslovom 
“Stalinization and de-Stalinization 
– The institutional evolution and 
social impact”. 

mag. Renato 
Podbersič je 
predstavil 
referat z 
naslovom 
»Huda jama – 
the submission 
on how to 
museally 
present the 
mass killing site 
in St. Barbara 
Pit«, Boštjan 
Kolarič pa 
referat z 
naslovom »An 
example of 
modern 
approach. The 
Spomenik 
(Monument) 
project in 
Slovenia. 

22. do 25. 
avgust 2013 

Litva, Vilna Počastitev spomina na žrtve 
totalitarnih režimov – 
konferenca»Vpeljava tradicije 
Evropskega dneva spomina na 
žrtve totalitarnih režimov” , 
otvoritev razstave »Totalitarizmi v 
Evropi”.  in spominska svečanost,  
ekskurzija „Road of 
totalitarianism and resistence“. 

Neža Strajnar 

24. avgust 
2013 

Rovte, Dom krajanov Okrogla miza ob evropskem 
dnevu spomina na žrtve 
totalitarizmov, odprtje razstave 

Marta Keršič, 
prispevek na 
okrogli mizi, 
Mirjam 
Jurjevčič, 
udeleženka 

25. avgust 
2013 

Rovte Spominska slovesnost ob 20. 
letnici postavitve farne plošče, 
70. letnici domobranstva in 
evropskem dnevu spomina na 
žrtve vseh totalitarnih in 
avtoritarnih režimov 

Marta Keršič, 
udeleženka 

8. september 
2013 

Vrh Sv. trije Kralji Spominska slovesnost ob 20. 
letnici postavitve farne plošče v 
spomin na med- in po vojni 
umorjene farane 

Dr. Andreja 
Valič Zver, 
slavnostni 
govor,  
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Mirjam Dujo 
Jurjevčič, Marta 
Keršič - 
udeleženki 

16. september 
2013 

Narodna knjižnica Islandije,  
Reykjavik 

Okrogla miza ob zaključku 
fotografske razstave 
»International Communism and 
Iceland.« 

Dr. Andreja 
Valič Zver,  
referat na temo 
»Why Should 
we Remember 
the Victims«. 

Oktober, 
november 
2013 

Različni kraji -  Kobarid, 
Nova Gorica, Radlje ob 
Dravi, Jablje, Brezovica-
Podpeč 

Predstavitev zbornika “Bela knjiga 
slovenske osamosvojitve – 
nasprotovanja, ovire, izdaja” 

Dr. Andreja 
Valič Zver, 
moderatorka, 
voditeljica 
pogovora 

26. september 
2013 

Grad Negova pri Gornji 
Radgoni 

Okrogla miza »Stereotipno o 
Judih na Slovenskem« 

Mag. Renato 
Podbersič, 
referat za 
naslovom  
»Judovska 
dediščina 
Primorske« 

6. oktober 
2013 

Spominski park Teharje Spravna slovesnost v Teharjah Mirjam Dujo 
Jurjevčič in Jelka 
Piškurić, 
udeleženki 

10. do 12. 
oktober 2013 

Berlin Druga konferenca o evropskem 
spominjanju v Berlinu, naslov  
»Kako lahko nadnacionalno 
sodelovanje pripomore k 
(skupnemu) evropskemu 
spominjanju? Cezure in 
vzporednice v Evropi«. 

Dr. Damjan 
Hančič, 
udeleženec 

7. november 
2013 

Dvorana Slovenske matice 
na Kongresnem trgu 8 v  
Ljubljani. 
 

9.  Pučnikov večer  
z naslovom 
Slovenska osamosvojitev  
in zgodovinski revizionizem 
 
  

Dr. Andreja 
Valič Zver, 
aktivna 
udeleženka 
okrogle mize, 
Neža Strajnar 

7.- 9. 
november 
2013 

Celje, Dom sv. Jožefa, 
Slovenia 

Mednarodna konferenca: 
Soočanje z genocidom in 
samomorom/ 
Facing Genocide and Suicide 
 

Dr. Tamara 
Griesser Pečar,  
Ali je uničenje 
političnih skupin 
genocid? 
Masovni pomori 
v Sloveniji leta 
1945/46/“Is 
destruction of a 
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Dogodkov, ki smo se jih v letu 2013 udeležili zaposleni na Študijskem centru za narodno spravo, in 
le - ti niso bili v naši organizaciji, je skupno 34. Ti dogodki so potekali v Sloveniji in v tujini. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

political group 
genocide? Mass 
killings in 
Slovenia 
1945/46” 
 
Boštjan Kolarič, 
Poli(ti)cid kot 
nadgradnja 
genocida/Politic
ide as upgrade 
of genocide   

12. in 13. 
november 
2013 

Haag Sestanek članov Platforme 
Evropskega spomina in vesti v 
Haagu 

dr. Andreja Valič 
Zver in Boštjan 
Kolarič, ki je 
sodeloval v 
panelu 
»Državljani EU – 
pravica do 
sodne pravice in 
totalitarni 
zločini« 

11. november Škrbina na Krasu Spominska slovesnost Mag. Renato 
Podbersič 

16. november 
2013 

Brezje na Gorenjskem Simpozij o nadškofu Vovku Dr. Tamara 
Griesser Pečar, 
sodelovala s 
prispevkom 
»Nadškof Vovk 
in njegov čas« 

24. november 
2013 

Cerknica Pokop žrtev komunističnega 
nasilja na območju Mačkovca 

Mirjam Dujo 
Jurjevčič in 
Marta Keršič 

7. december 
2013 

Zavod Sv. Stanislava v 
Šentvidu nad Ljubljano 

Občni zbor in božično novoletno 
srečanje članov in prijateljev 
Nove slovenske zaveze  

Marta Keršič, 
uvodni pozdrav 
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POPIS ZAPUŠČINE DR. JOSIPA EDGARJA LEOPOLDA – LAVOVA 

 

V letu 2013 smo na SCNR v sodelovanju z Biblioteko SAZU naredili popis zapuščine dr. Josipa Edgarja 

Leopolda – Lavova. Popis je pripravila Neža Strajnar. Zapuščino hrani Biblioteka SAZU. Dr. Josip Edgar 

Leopold – Lavov je bil rojen 17. januarja 1881 v Temišvarju v Romuniji. V mladosti se je odločil za 

duhovniški poklic. 28. 10. 1905 je v Rimu prejel mašniško posvečenje. Med leti 1906 in 1908 je bil 

kaplan pri Sv. Juraju v Trnju (na Hrvaškem).  Od leta 1908 je bil repetitor za filozofijo in teologijo v 

Velikem semenišču v Zagrebu, nato pa od 1910 do 1915 katehet na meščanski šoli v Zagrebu. Med 

prvo svetovno vojno je bil vojni kurat. Po prvi svetovni vojni je bil profesor verouka na realni gimnaziji 

v Zagrebu, od leta 1923 dalje pa redovnik v kartuzijanskem samostanu Pleterje. V Pleterjih je ostal do 

smrti leta 1977. Dolga leta je bil prior tega samostana. Bil je med vodilnimi člani Cirilmetodijskega 

društva katoliških duhovnikov. V 12 arhivskih škatlah so zbrani njegovi osebni dokumenti, albumi in 

dnevniki, korespondenca in fotografije ter dokumenti, ki se nanašajo na verske zadeve, na drugo 

svetovno vojno in obdobje po vojni, na kartuzijo Pleterje ter na odnos Cerkev – država. 

 

ZAPUŠČINA UROŠA ŠUŠTERIČA 

 

V letu 2013 smo prevzeli v trajno hrambo osebni arhiv/zapuščino g. Uroša Šušteriča, kapetana JVvD – 

vojvoda Triglavskega (roj. 24. septembra 1924). V 17 arhivskih škatlah, ki jih hranimo na Študijskem 

centru za narodno spravo, je zbrana njegova osebna vojno – politična zapuščina iz obdobja od leta 

1941 naprej. Zapuščina obsega njegov vojni arhiv (predvsem dokumente, ki se nanašajo na četniško 

gibanje, na obdobje druge svetovne vojne, odlikovanja, priznanja pridobljena v tem obdobju ter 

korespondenco) ter dokumente, ki se nanašajo na njegovo politično delovanje v 90-ih letih 20. 

stoletja v Sloveniji. Zapuščina ureja Neža Strajnar.  

USTNA ZGODOVINA 

Jelka Piškurić je v letu 2013 nadaljevala z ukvarjanjem z ustno zgodovino in njenimi metodami. Na 
podlagi tega dela in zbranih pričevanj je na simpoziju ob obletnici vstopa v Hudo jamo predstavila 
prispevek Različni spomini – ista preteklost?, ki je izšel tudi v zborniku Odstiranje zamolčanega. V 
prispevku se ukvarja z raznolikostjo pričevanj, s katerimi se srečuje pri raziskovalnem delu. 
Obravnava nekatere zakonitosti, ki vplivajo na spominjanje, odnose med avtobiografskim in 
kolektivnim spominom ter vpliv vsakokratne kulture spominjanja. Pri tem pokaže, da spomini niso 
odvisni samo od izkustva, temveč od sedanjosti in želja za prihodnost. Avtorica v prispevku zaključi z 
ugotovitvijo, da je prav različnost tista substanca, kjer se porajajo najzanimivejša vprašanja. 

Poleg tega je svojo pozornost usmerila predvsem v raziskovanje vsakdanjega življenja v socializmu. S 
to temo se je vpisala tudi na doktorski študij. Preko vsakdanjega življenja želi dobiti vpogled v 
motivacije in strategije delovanja, ki so jih ljudje sprejeli ne samo za obvladovanje svojega sveta 
ampak tudi za izboljšanje življenjskih pogojev. Vse to želi ugotoviti predvsem na podlagi ustnih virov, 
saj je subjektivna izkušnja pomembno gradivo za razumevanje družbenih procesov in socialnih 
pozicioniranj posameznikov. Glavni del njenega dela je trenutno terensko delo in zbiranje pričevanj. 
Poleg tega pa bo sama analiza pričevanj nadgrajena z analizo drugih virov, s čimer bo posamezne 
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življenjske izkušnje umestila v širši okvir in s tem skušala odgovoriti na zastavljena znanstvena 
vprašanja. 

IZOBRAŽEVANJE IN ZNANSTVENO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE  

 

Dr. Andreja Valič Zver je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru uspešno zagovarjala doktorsko 

disertacijo z naslovom Vloga Demosa v procesu slovenske osamosvojitve in demokratizacije. Mentor 

je bil prof. dr. Darko Friš, so mentor pa prof. dr. Janko Prunk . V letu 2013 je  dopolnjen doktorat 

izdala v knjižni obliki. 

Mag. Renato Podbersič nadaljuje s pisanjem doktorske disertacije z naslovom Preganjanje Judov na 

Primorskem. Mentor je prof. dr. Egon Pelikan s Fakultete za humanistiko Univerze na Primorskem v 

Kopru. 

Boštjan Kolarič nadaljuje doktorski študij na  Fakulteti za državne in evropske študije. Njegova 

disertacija nosi naslovHudodelstva zoper človečnost po koncu druge svetovne vojne na slovenskem 

ozemlju.  

Jelka Piškurić se je v šolskem letu 2013/2014 vpisala v drugi letnik doktorskega študija Humanistika in 

družboslovje – smer zgodovina (na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani). 

Na javni predstavitvi dispozicije, ki jo je imela septembra 2013, je bil nekoliko spremenjen naslov, ki 

se sedaj glasi Vsakdanje življenje v socialistični republiki Sloveniji, Ljubljana in njeno ruralno zaledje. 

Poleg mentorja prof. dr. Boža Repeta ji je bila določena tudi somentorica doc. dr. Mateja Habinc z 

Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. 

 

Predmet proučevanja v okviru doktorskega študija je usmerjen na raziskovanje vsakdanjega življenja 

v socializmu. Pri preučevanju vsakdanjega življenja se ne bo omejila samo na to, kako so ljudje v tem 

obdobju živeli, temveč je zastavljeni koncept doktorske teme tudi raziskati, kako so se ljudje 

prilagodili na sistem in kako so delovali in živeli znotraj njega. Posebej želi preučiti, kako so se ljudje 

znašli v sistemu, koliko so si prisvojili določene socialistične vrednote oziroma koliko so le-te 

nasprotovale njihovemu vrednostnemu sistemu, ali so kje občutili krivice, ali obstajajo razlike med 

tem, kako so sistem občutili takrat in kako danes. Trenutno se posveča terenskemu delu in snemanju 

pričevanj. 

 

BIBLIOGRAFIJA  

 

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

Biblioteka SAZU-ja. Za vpisovanje skrbi Neža Strajnar.  

Prilagamo seznam objav iz sistemov Cobiss in SICRIS. 

 

Priloga:  Osebna bibliografija sodelavcev Študijskega centra za narodno spravo za leto 2013 
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PRIČEVANJA 

 

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

nemško vojsko, vojne sirote, druge žrtve totalitarnih režimov in njihovih svojcev. Kontakte z njimi 

vzpostavimo na različne načine. Udeležujemo se spominskih slovesnosti in tam poiščemo stik  s 

pričevalci. K sodelovanju jih povabimo na naših prireditvah ali predstavitvah knjig. V primeru uporabe 

pričevanj za ožje namene (objave v publikacijah, dokumentarni film…) pa se za vzpostavitev 

kontaktov obrnemo tudi na nevladne organizacije in društva, v katera so naši potencialni pričevalci 

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

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

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

sodelovanje. 

 

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

fotografije, dokumenti in ostalo gradivo, ki nam ga pričevalec posreduje. Pričevanja se hranijo v 

arhivskih škatlah, poleg tega so ta pričevanja shranjena tudi na disku. Mape na disku so označene in 

arhivirane z istimi označbami kot tiste, ki jih hranimo v fizični obliki. Pisna pričevanja skeniramo in jih 

arhiviramo na disku. Tu so shranjeni tudi zvočni in video posnetki pričevanj, fotografije, skeniran je 

ostali material, ki so nam ga pričevalci izročili.  

 

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

zmontiramo in ga opremimo z dodatnim dokumentarnim gradivom. Takšne posnetke uporabimo pri 

vzgojno izobraževalnih projektih, ki jih izvajamo v šolah, uporabljamo jih v prispevkih, predstavljenih 

na različnih simpozijih, zborovanjih ali konferencah.   

 

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

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

arhiviramo in ga uporabimo le za raziskovalne namene. 

 

V letu 2013 smo posneli in zbrali 38 pričevanj.  Od tega jih je večino posnela, zmontirala in vsebinsko 

dopolnila mag. Majda Pučnik Rudl in so bila predvajana v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče. 

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

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

sodelavki Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Z Radijem Ognjišče je podpisana pogodba o 

sodelovanju, s katero se obvezujemo, da bomo pripravili eno oddajo mesečno za predvajanje. 

Frekvenca gledanja spletne strani in poslušanja pričevanj v Moji zgodbi je zelo velika in doseže tudi 

1000 klikov na dan. Tako doseže veliko poslušalcev. 
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Poročilo: pričevanja 2013 

 

Posneta pričevanja  

Pričevanja - 

po pošti in prinesena osebno 

na SCNR 

 

Skupaj 

zbranih 

pričevanj 

zvočno 15 15 57 

video 27   

 

 

SODELOVANJE Z VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI   

 

- Dr. Damjan Hančič je 11 . februarja 2013 vodil 6 skupin dijakinj in dijakov iz Gimnazije Kranj 

(prof. Nina Zupan Šorli, skupaj 192 dijakov) po razstavi v Mestni hiši Kranj. Naslov razstave je bil 

Totalitarizmi v Evropi: fašizem, nacizem in komunizem.  

- Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič sta 17. oktobra 2013 pripravili sprejem za 25 dijakinj in 

dijakov Gimnazije za Slovence iz avstrijskega Celovca. Na celodnevni strokovni ekskurziji so se 

ustavili tudi na Študijskem centru za narodno spravo v Ljubljani. Predstavili smo jim delovanje 

našega zavoda in jim spregovorili o vseh treh totalitarizmih, ki so prizadeli slovenski narod v 20. 

stoletju, s poudarkom na komunističnem režimu. V sklopu zgodovinskega prikaza smo 

predvajali pričevanje 89 – letnega Ivana Korošca, enega od štirih preživelih domobrancev, ki je 

preživel Teharsko taborišče. Predvajali smo tudi film o Hudi jami, ki je nastal leta 2009, ob 

odkritju posmrtnih ostankov umorjenih v povojnih pobojih, v rovu Sv. Barbare. Z velikim 

zanimanjem in sočutno so mladi dijaki in dijakinje spremljali povedano in tudi sami postavljali 

vprašanja. Vsa zahvala gre prof. mag. Alojzu Dolinarju, pobudniku omenjene poti po Sloveniji, 

ki želi, da dijaki Gimnazije Celovec spoznajo tudi to žalostno polpreteklo slovensko zgodovino in 

prof. mag. Hanzeju Rosenzopfu, ki je srečanju dal poseben pečat z zaključnim razmišljanjem o 

spravi. Zaključili smo z mislijo, da morajo mladi imeti možnost, da spoznajo stranpoti 

preteklosti, da se bodo znali odločati za boljšo sedanjost in prihodnost. 

- Sodelujemo s srednjimi in osnovnimi šolami s ponudbo vzgojno-izobraževalnih vsebin preko 

različnih projektov. Stike navezujemo tudi preko posameznih učiteljev in profesorjev.  

- Prijavili smo se na razpis Zavoda za šolstvo in bili z dvema programoma (Primerjava treh 

totalitarizmov in Intervju - družinska zgodba) uvrščeni v Katalog obveznih izbirnih vsebin za 

2013/2014.  

- Skozi leto smo nudili informacije in strokovne napotke več študentom diplomskega in 

podiplomskega študija iz različnih fakultet iz Slovenije in tujine. 

 

LEST WE FORGET – evropski učbenik o totalitarizmih v Evropi 

 

Študijski center za narodno spravo je sodeloval pri nastajanju in distirbuiranju ter predstavljanju 

evropskega učbenika za dijake srednjih šol, ki ga je izdala Platforma evropskega spomina in vesti. V 
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njem je zbranih 30 življenjskih zgodb iz 16 evropskih držav, pričevalcev, ki so trpeli pod totalitarnimi 

režimi. Učbeniku je priložen DVD. Namen učbenika je izobraziti današnjo mlado evropsko generacijo  

o tragični evropski preteklosti in najpomembnejših kršitvah človekovih pravic in svoboščin. Cilj je 

promocija boljšega razumevanja in integracija med evropskimi državljani in pa zaščita, da se v 

prihodnosti, kaj takega ne bi več ponovilo.  

 

SODELOVANJE SCNR V PROJEKTU »EDUCATION FOR HUMAN RIGHTS«  

 

Študijski center za narodno spravo je v preteklem letu kot partner sodeloval v projektu Education for 

Human Rights through History of the Communist Regimes in Eastern Europe and Former Soviet 

Union, ki ga je prijavil in koordiniral Respiro – Human Rights Research Centre iz Romunije. 

V okviru projekta je septembra 2012 v Bukarešti potekala mednarodna konferenca o poučevanju 

človekovih pravic in zgodovine komunističnih režimov v vzhodni Evropi. Konference se je kot aktivna 

udeleženka s prispevkom udeležila sodelavka SCNR Jelka Piškurič. Kot rezultat projekta je bil v letu 

2013 realiziran zbornik dobrih praks Teaching the History of Communism in Eastern Europe – 

Compendium of Good Practices. 

 

ZGODOVINSKA POLETNA ŠOLA 

 

Študijski center za narodno spravo iz Ljubljane, v sodelovanju s Študijsko raziskovalnim centrom za 

družino pripravlja zgodovinsko poletno šolo, ki naj bi se predvidoma odvijala konec avgusta 2014. 

Šola bi trajala dva do tri dni. Dijake in študente želimo seznanili s posameznimi oblikami represivnih 

metod, ki jih je izvajal totalitarni komunistični režim. V okviru tega bi se srečali z režiserjem 

dokumentarnih filmov na temo med in povojnega nasilja, predstavili bi jim delo v Arhivu RS in jih 

seznanili z arhivskimi fondi, ki se nanašajo na obdobje med- in povojnega komunističnega delovanja, 

obiskali bi d-fond v Narodno univerzitetni knjižnici, se seznanili s posameznimi zgodbami pričevalcev 

in skozi delavnico odkrivali pomen soočanja s travmami, ki jih v nas puščajo nerazrešene stvari iz 

preteklosti. Predvideno število udeležencev je okoli 20 dijakov in študentov. Priprave v letu 2013 

intenzivno potekajo.  

 

SODELOVANJE S SLOVENCI PO SVETU  

 

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

izseljenstvu. Tako jih ob njihovem obisku v matični domovini sprejmemo na Študijskem centru za 

narodno spravo, jim predstavimo naše delovanje in jih vabimo k sodelovanju. Stalni stik ohranjamo s 

slovensko skupnostjo iz Clevelanda, ki smo jo do sedaj obiskali dvakrat in tam tudi snemali pričevanja. 

Na podlagi razpisa Urada za Slovence po svetu smo se leta 2013 prijavili na razpis za sofinanciranje 

obiska pri Slovencih po svetu. Na razpisu smo bili uspešni. Sodelavca SCNR doc. dr. Tamara Griesser 

Pečar in mag. Renato Podbersič sta novembra in decembra 2013 deset dni preživela med Slovenci  v 

Argentini, z namenom, da predstavita delo SCNR, se seznanita z ohranjenim arhivskim gradivom in da 

posnameta pričevanja tamkaj živečih Slovencev. Zbrala sta veliko število pričevanj, ki jih bomo 

uporabili pri objavah v prispevkih, publikacijah, na Radiu Ognjišče. Pričevanja so arhivirana na 
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Multimediji SCNR. Prav tako sta uspela pridobiti dragoceno dokumentarno gradivo in osebne 

spomine, ki nam bodo služili pri raziskovalnem delu.  

 

V letu 2013 je Jelka Piškurić  ohranjala stike z Julie Debeljak, potomko Slovencev, ki so morali po 

koncu 2. svetovne vojne oditi iz Slovenije in so se naselili v Kanadi. Njen dedek in mnogi drugi 

sorodniki so bili ubiti po drugi svetovni vojni, ko je prišel na oblast komunizem. V Slovenijo je 

Debeljakova prišla, da bi bolje spoznala svoje korenine, predvsem pa z namenom, posneti 

dokumentarni film, ki bi predstavil ne samo njeno družinsko zgodovino temveč tudi medgeneracijski 

prenos travm in njihove učinke na prihodnje generacije. V letu 2013 je začela s snemanjem filma na 

omenjeno temo. 

 

STROKOVNA SKUPINA ZA OBRAVNAVANJE VPRAŠANJ BRITANSKO-SLOVENSKE POLPRETEKLE 

ZGODOVINE  

 

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

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

Zver (predsednica), doc. dr. Tamara Griesser Pečar, dr. Mateja Čoh Kladnik, dr. Jernej Letnar Černič, 

mag. Majda Pučnik Rudl, mag. Renato Podbersič in 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 2011 je bilo zbranih več podpisov za ustanovitev britansko-slovenske zgodovinske 

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

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

Rights Violations: Understanding Our Past for a Better Future ("Imaginarna svoboda" - kršitve 

človekovih pravic: razumevanje naše preteklosti za lepšo prihodnost). Poleg Študijskega centra za 

narodno spravo so se kot partnerji prijavili še Arhiv RS, Frančiškanski družinski inštitut, Gimnazija 

Želimlje, Društvo slovenskih izobražencev, Radio Ognjišče, CRCE in Platforma evropskega spomina in 

vesti. V okviru projekta smo nameravali raziskati dogajanje med in po koncu druge svetovne vojne, 

objaviti rezultate raziskave v publikaciji in digitalizirati arhivsko gradivo. Na podlagi številnih 

dokumentov tajne policije, ki so na voljo v Arhivu RS, je bil cilj projekta je preučiti kršitve človekovih 

pravic v času revolucije in komunističnega prevzema oblasti. Že med drugo svetovno vojno si je 

Komunistična partija prisvajala osvobodilno gibanje za izvajanje revolucije, kar je imelo za rezultat 

krvavi državljanski konflikt. Ob koncu druge svetovne vojne je bilo slovensko ozemlje preplavljeno z 

vojaškimi enotami različnih nacionalnosti. Britanci so vrnili slovenske in hrvaške vojake, ki so 

pobegnili v Avstrijo, Titovi vojski. Večina jih je končala v eni od 620 registriranih množičnih grobišč na 

območju Slovenije, pa tudi na območju južne Avstrije. Prevzem oblasti je šel z roko v roki s kršitvami 

človekovih pravic in svoboščin: aretacije, čistke, množični poboji, politična sojenja, diskriminacija. 

Takoj po drugi svetovni vojni je nova komunistična oblast začela obračunavati z vsemi političnimi 

nasprotniki in potencialnimi viri nevarnosti za nov režim. Preganjali so predstavnike tradicionalnih 

predvojnih strank, bogatejše razrede, kmete in predstavnike katoliške cerkve. Povojni poboji so 
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povzročili hude psihične in medgeneracijske posledice. Z digitalizacijo arhivskega gradiva smo 

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

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

zavedajo očitnih kršitev človekovih pravic v novejši evropski in slovenski zgodovini. To smo 

nameravali doseči z objavo arhivskega gradiva, pričevanj v okviru radijske oddaje Moja zgodba, s 

pripravo učnega gradiva za dijake osnovnih in srednjih šol ter z dokumentarnim filmom. Projekt bi 

zaključili z mednarodno konferenco, podatki, predstavljeni tam pa bi bili objavljeni v zborniku. 

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

problem, ki se ga je Platforma aktivno lotila. Doc. dr. Tamara Griesser Pečar je 2012 v Celovcu 

predstavila delovanje obstoječe skupine, njene naloge in cilje. Skupina nadaljuje s svojim delom tudi 

v letu 2013. O tej temi so njeni člani večkrat spregovorili na različnih sestankih in številnih srečanjih z 

veleposlaniki drugih držav. Predstavili so jim naša prizadevanja, da bi ta del polpretekle zgodovine 

bolj poglobljeno raziskovali in naredili korake tudi v smeri  približevanja političnih zastopnikov obeh 

vključenih držav.  

 

ZAPORNIŠKE CELICE NA BEETHOVNOVI 3, LJUBLJANA 

 

Dne 30. oktobra 2013 je javni zavod Študijski center za narodno spravo, Tivolska 42, 1000 Ljubljana 

prevzel v upravljanje zaporniške celice na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani. 

 

Na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani (stavba iz 19. stoletja) se v kletnih prostorih nahaja šest zaporniških 

celic, ki so bile do leta 1966 v uporabi Službe državne varnosti (SDV). Ob celicah sta ohranjeni še 

preprosta kopalnica in stranišče za zapornike.  

 

Posebna vladna delovna skupina, pod vodstvom takratnega ministra za pravosodje prof. dr. Lovra 

Šturma, je celice odkrila med 3. in 5. majem 2007. To so edine ohranjene zaporniške celice, v katerih 

so bili takoj po 2. svetovni vojni zapori Oddelka za zaščito naroda (Ozna). Ozna se je leta 1946 

razdelila na civilni oddelek oziroma Upravo državne varnosti (UDBA) in na vojaški oddelek, ki je dobil 

ime Kontraobveščevalna služba (KOS). Pisnih dokumentov, ki bi govorili o obstoju omenjenih celic do 

sedaj niso odkrili. Na podlagi ustnih virov pa naj bi se zaslišanja in pridržanja tu dogajala vse do leta 

1966, ko je prišlo do ponovnega preimenovanja varnostne službe v Službo državne varnosti (SDV).  

 

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

državnega pomena (Uradni list RS, št. 80/2007, z dne 4. 9. 2007). Do nedavnega so bile celice v lasti in 

upravljanju Ministrstva za notranje zadeve.  

 

Prvenstveno je potrebno zagotoviti, da se prostori celic ustrezno strokovno zaščitijo, da ne bodo več 

propadali in da se bodo po konservatorsko restavratorskih posegih obdržali v prvotnem stanju.  

Nadalje načrtujemo, da bi prostore pripravili in namenili za muzejsko dejavnost. Ohranjene 

zaporniške celice povojnega obdobja so v Sloveniji velika redkost, saj praktično ne obstaja nobena 

druga materialna dediščina, ki bi govorila o zločinskem delovanju totalitarnega komunističnega 

sistema. Verjetno smo na tem področju unikum v Evropi, saj imajo vse ostale države ohranjenih več 
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materialnih ostankov, ki kažejo na obdobje vladanja totalitarnih režimov, tako nacizma, fašizma in 

komunizma. Pri nas so uničena koncentracijska, delovna in uničevalna taborišča. Praktično ni večjih 

vidnih ostankov preko 600 do sedaj evidentiranih komunističnih morišč. Tudi dokumentarnih in 

arhivskih virov je ohranjenih zelo malo. Totalitarni režim za seboj ni pustil materialnih dokazov o 

izvajanju grozodejstev. Lokacija celic je v središču mesta Ljubljane in je kot taka na zelo frekventnem 

mestu  za obiskovalce.  Zanimiva bi bila tako za domače kot  tuje obiskovalce,  za obisk učencev, 

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

slikovnim, materialnim in arhivskim gradivom, posameznimi dokumenti, pismi, ohranjeno literaturo, s 

pričevanji žrtev in njihovih svojcev. V njem želimo prikazati različne oblike nasilja, ki ga je izvajala 

povojna oblast in ki se je dotaknilo različnih slojev prebivalstva. Želimo predstaviti zgodbe svojcev 

umorjenih žrtev, obsojencev, političnih zapornikov, podjetnikov, obrtnikov, lastnikov zemljišč, 

kmetov, intelektualcev, izseljencev in zamejcev, članov verskih skupnosti, desidentov, prebežnikov 

čez mejo, navadnih državljanov, zgodbe otrok in ostalih žrtev, ki so trpeli pod nedemokratičnim 

režimom. Posameznim skupinam bi bile dodeljene posamezne zaporniške celice. Poleg slikovnega 

gradiva bi predvajali zvočne in video posnetke. Potrebni material za muzej bomo iskali v arhivih, 

muzejih, raziskovalnih institucijah, preko nevladnih organizacij, društev in posameznikov v Sloveniji in 

med Slovenci po svetu,  ki jih je omenjeno obdobje posebej zaznamovalo. Na Študijskem centru za 

narodno spravo imamo zbranih nekaj pričevanj, primernih za objavo in predvajanje v omenjenih 

prostorih. Kar nekaj pričevanj bo potrebno še posneti. Nujno je, da slovenski družbeni in kulturni 

prostor pridobi muzej v takšni obliki, ki bo pripomogel k ohranjanju spomina na nedavno zgodovino 

in bo tudi mladi populaciji omogočil vpogled v čas, ko so bile izrazito kršene temeljne človekove 

pravice in svoboščine. Omenjeni muzej bi predstavljal korak na poti do odkrivanja novih dejstev, do 

soočanja z zgodovinsko resnico in do pomiritve v slovenskem narodu. 

 

PROMOCIJA JAVNEGA ZAVODA  

 

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

Konference za novinarje pripravimo tudi pred večjimi spominskimi dogodki, da novinarje predhodno 

opozorimo na dogodek. Ob vsakem pomembnejšem dogodku pošiljamo vsem medijskim hišam 

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

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

ostalo zainteresirano javnost po različnih krajih Slovenije, v zamejstvu in po svetu. 

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

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

udeležujemo. V letošnjem letu je bila zloženka publikacij posodobljena in prevedena v angleški jezik, 

tako, da jo uporabljamo tudi ob naših obiskih v tujini. Prav tako je Mirjam Dujo Jurjevčič pripravila 

zloženko o Zbirki Multimedija SCNR in Zbirki Dokumentarni filmi SCNR. DVD – je z dokumentarnimi 

filmi se prodaja, DVD- je iz zbirke Multimedija pa naročnikom pošljemo po predhodnem naročilu. V 

tej zbirki je trenutno 51 DVD-jev.  

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

na SCNR (domače in mednarodne konference, posveti, seje parlamentarnih komisij…).  
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Zaposleni na SCNR smo stalni pisci člankov o naših dogodkih in zgodovinskih temah in te prispevke 

pošiljamo na naslove različnih slovenskih glasil, ki jih nato objavijo. Prav tako smo prisotni v radijskem 

in televizijskem medijskem prostoru.  

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

stalno posodablja in skrbimo za sprotno obveščanje o vseh dejavnostih zavoda. V letu 2013 je bila 

izvedena temeljitejša sprememba spletne strani, ki jo je izpeljala Maja Zupančič. 

Z vsem naštetim skrbimo, da javnost seznanjamo z izsledki raziskav o kršenju človekovih pravic in 

svoboščin na Slovenskem v 20. stoletju na sedežu zavoda in po različnih krajih Slovenije. 

 

JAVNI POZIVI IN PROJEKTI  

 

Sledimo domačim in mednarodnim projektom in razpisom. Razpise spremlja sodelavka Enote za 

svetovanje Jelka Piškurić. 

 

PRIJAVE NA RAZPISE V LETOŠNJEM LETU: 

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

Od spominov do zgodovine. Gre za projekt zbiranja pričevanj v Argentini. Za pot v Argentino 

smo se odločili na pobudo tamkajšnjih slovenskih izseljencev, ki nas stalno opominjajo, da se 

iztekajo možnosti za snemanje pričevanj protagonistov dogodkov med drugo svetovno vojno 

in neposredno po njej, s tem pa čedalje bolj tvegamo izgubo informacij, ki so pomembne za 

poznavanje slovenske novejše zgodovine. Projekt je vključeval tudi predstavitev dela SCNR v 

Argentini. Obiskali smo slovenskih skupnosti v Buenos Airesu in Barilochah. Projekt je bil 

odobren in realiziran novembra in decembra 2013. 

• Na razpis Evropa za državljane smo se prijavili s projektom Europe, Listen! Projekt je bil 

zamišljen kot spletna stran, ki obiskovalcu ponudi sprehod skozi park, kjer naleti na zanimive 

sogovornike. Ti mu zaupajo svojo osebno zgodbo, v kateri so doživeli nasilje totalitarnega 

režima v 20. stoletju. Pričevanja, prikazana v video obliki, prinašajo mladi generaciji, ki jim je 

spletna stran primarno namenjena, seznanitev z različnimi oblikami kršenja temeljnih 

človekovih pravic in svoboščin. Zgodba vsakega posameznika je del skupne evropske 

preteklosti, je posledica časa, v katerem je vladalo nasilje, posledica zgodovinskega trenutka, 

ko so vladavine evropskih totalitarnih sistemov zasenčile in utišale demokratične strukture, 

zavrle in ponekod za mnogo let zaustavile kolesje človeškega napredka. Projekt smo prijavili z 

naslednjimi partnerji: Gorenjski muzej Kranj, Komisija za izvrševanje zakona o popravi krivic, 

NUK, Študijsko raziskovalni center za družino, Platforma evropskega spomina in vesti, Radio 

Ognjišče. Projekt ni bil sprejet. 

• Na razpis ARRS za sofinanciranje raziskovalnih projektov smo se prijavili s projektom Konec 

druge svetovne vojne v Sloveniji in prevzem oblasti: Slovenija v letih 1945 in 1946. 

Preučevanje konca druge svetovne vojne na slovenskih tleh je ključnega pomena za 

razumevanje t. i. ljudske oblasti oziroma tretjega totalitarnega sistema, ki je leta 1945 prišel 

na oblast in vladal do prvih svobodnih volitev na Slovenskem. Predlagani raziskovalni projekt 

poglablja program, ki ga izvaja Študijski center za narodno spravo, namreč Nasilje 



      

Študijski center za narodno spravo 
 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 46 

komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941-1990. Poleg SCNR je partner v projektu tudi 

Teološka fakulteta. Rezultati razpisa še niso znani. 

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

gimnazije. Dva projekta sta bila uvrščena v njihov program. 

• Na razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike 

Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, 

Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje v 

letu 2013 smo prijavili dr. Milka Mikolo (za Zoisovo priznanje) in dr. Tamaro Griesser Pečar 

(za priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije). Dr. Mikoli so 

podelili priznanje 22. 11. 2013. 

• V decembru 2013 smo se prijavili na razpis Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po 

svetu. Naslov projekta je Meja, ki ločuje in povezuje. Eden od glavnih namenov projekta je 

zbrati pričevanja o življenju naših zamejcev v Goriški in Tržaški pokrajini in vplivu meje na 

njihovo življenje. Osrednje zgodovinsko dogajanje po koncu druge sv. vojne na omenjenem 

območju, je bilo vprašanje meje – kje bo potekala meja. Ta meja je zelo boleče zarezala v 

življenje prebivalcev, ki so do tedaj stoletja živeli skupaj (najprej pod Avstro-Ogrsko in v času 

med obema vojnama pod Italijo). Ponekod je meja šla med hišami, čez vrtove in vinograde. 

Meja med Republiko Italijo in SFRJ, ki je bila določena leta 1947, pa ni ločevala le dveh držav, 

ampak tudi dva različna politična sistema. Za boljše razumevanje slovenske polpretekle 

zgodovine je potrebno spoznati in razumeti tudi pogled ljudi, ki po letu 1945 niso bili del naše 

države. 

KOT PARTNERJI SMO SE PRIJAVILI ALI SODELUJEMO V PROJEKTIH: 

• V letu 2013 smo nadaljevali delo v okviru raziskovalnega programa Nasilje komunističnega 

totalitarizma v Sloveniji 1941–1990, ki ga sofinancira ARRS (v letu 2012 se je Študijski center 

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

raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov ter predlagal podaljšanje 

sofinanciranja raziskovalnega programa, decembra 2012 je bilo le-to odobreno). Temeljna 

naloga raziskovalnega programa je raziskovanje kršitev temeljnih človekovih pravic in 

svoboščin med drugo svetovno vojno in po njej. 

• Rezultati prijave projekta Grenzüberschreitende Aufarbeitung von Nationalismus und 

Totalitarismus (Nationalsozialismus und Kommunismus) im Alpen-Adria-Raum (Kärnten, 

Slowenien und Kroatien), ki ga je lani prijavil dr. Florian Thomas Rulitz, mi pa smo eden od 

partnerjev, še vedno niso znani. 

DRUGO:  

• Letos se zaključuje projekt Education for Human Rights through History of the Communist 

Regimes in Eastern Europe and Former Soviet Union: International Workshop (prijavitelj je bil 

Respiro – Human Rights Research Centre, Romunija, projekt pa je financiral Soros 
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Foundation). Kot rezultat projekta je bil pripravljen zbornik dobrih praks Compendium of 

Good Practices, ki je v pdf obliki dostopen tudi na naši spletni strani. 

• Vključeni smo kot partnerji v projekt platforme: Platform of European Memory and 

Conscience (prijavljen na Visegrad Strategic Grant in Evropa za državljane). Letos sta bili v 

okviru projekta realizirana razstava Totalitarizmi v Evropi in publikacija Lest We Forget, 

Memory of Totalitarianism in Europe, A Reader for Older Secondary School Students 

Anywhere in Europe. 

INTERNA STROKOVNA KNJIŽNICA  

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

Neža Strajnar. Knjižno zbirko redno dopolnjujemo z najnovejšo domačo in tujo strokovno literaturo 

predvsem s področja zgodovine totalitarizmov 20. stoletja. Knjižnica ima preko 2168 različnih knjižnih 

enot, 483 enot strokovne periodike, 26 diplomskih, magistrskih oz. doktorskih del, CD-jev in DVD-jev 

je skupaj 160, fotokopij različnega gradiva je 29. V  letu 2013 je knjižnica pridobila več kot 112 

knjižnih enot, od tega so nam jih nekaj podarili posamezniki oz. smo jih pridobili z medsebojno 

izmenjavo s sorodnimi institucijami. 

 
Knjižnica - poročilo o stanju na dan 31. 12.  2013 
 

vrsta knjižnične enote stanje dne 31. 12. 2013 
št. pridobljenih enot v letu 
2013 

knjige* 1470 112 

periodika* 483 30 

diplomska, magistrska, doktorska 
dela 

26 2 

CD, DVD* 160 31 

fotokopije gradiva 29 2 

skupaj 2. 168 177 

 
* Nekatera dela so v več izvodih, kar ni upoštevano v končni številki. 
 
Vodimo tudi evidenco strokovnih člankov, ki se nanašajo na naše raziskovalno področje. Strokovni 
članki so popisani v excelovi tabeli in dostopni na skupnih dokumentih, kopije pa so shranjene v 
interni knjižnici SCNR. 
 

POSNETE ODDAJE IN DOGODKI SCNR  

 

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

slovenske zgodovine 20. stoletja. Dokumentarne filme in oddaje snemamo na DVD-je in jih 

arhiviramo v arhivske škatle. Vodimo seznam posnetih oddaj in dokumentarnih filmov. Zaradi 

pomanjkanja finančnih sredstev smo letos omejili snemanja TV dokumentarnih filmov.  Snemanja in 

evidenco posnetih oddaj vodi Mirjam Dujo Jurjevčič.  
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Posnete oddaje v letu 2013: 

 

  Intervju dr. Andreje Valič Zver- Požareport, 30.5.2013. 

  Tito- zadnje priče testamenta-9-13.del. 

  Gradimo novi svet- Goli otok, RTVSLO 2012. 

 

Oktobra 2009 smo vzpostavili  arhiv na  disku Multimedia. Na njem se zbirajo fotografije ter 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). Do sedaj je posnetih 51 zgoščenk. Za 

navedeni arhiv skrbi Mirjam Dujo Jurjevčič.  

 

DR. MILKO MIKOLA JE PREJEL ZOISOVO PRIZNANJE ZA POMEMBNE ZNANSTVENE DOSEŽKE V 

ZGODOVINI 

 

V Unionski dvorani v Mariboru je bila v petek, 22. novembra podelitev Zoisovih nagrad, Zoisovih 

priznanj, priznanja Ambasador znanosti in Puhovega priznanja. Dr. Milko Mikola, prvi direktor 

Študijskega centra za narodno spravo, ob njegovi ustanovitvi leta 2008, je za pomembne znanstvene 

dosežke v zgodovini prejel Zoisovo priznanje. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik RS 

Borut Pahor. 

Zgodovinar in arhivski svétnik dr. Milko Mikola se je v slovenski zgodovinski stroki uveljavil predvsem 

kot odličen poznavalec represije komunističnega totalitarizma v Sloveniji. Upravičeno lahko 

zapišemo, da je na tem področju slovenskega zgodovinopisja opravil pionirsko delo. O tej skoraj pol 

stoletja zamolčani temi je začel pisati in izdajati študije ter objavljati arhivske dokumente v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil kot arhivist zaposlen v Zgodovinskem arhivu Celje. 

Komunistično represijo v Sloveniji je proučeval tudi potem, ko je leta 2005 prevzel vodenje Sektorja 

za popravo krivic pri Ministrstvu za pravosodje in ko je leta 2008 postal vršilec dolžnosti direktorja 

novoustanovljenega Študijskega centra za narodno spravo. V tem času je pripravil in izdal kar štiri 

zbornike arhivskih dokumentov in pričevanj o komunističnih koncentracijskih in delovnih taboriščih v 

Sloveniji ter o povojnih nasilnih izgonih prebivalstva. Vsa svoja dotedanja dognanja o povojni 

komunistični represiji v Sloveniji pa je strnil v monografiji Rdeče nasilje, ki je v nakladi 4.500 izvodov 

izšla lani in je njegovo življenjsko delo. 

 

DRUGO  

 

Sodelovali smo v uredniškem odboru javnega zavoda SCNR, ki skrbi za izdajo publikacij našega 

zavoda. 

 

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

Funkcijo je opravljala tudi v letu 2013 in se mesečno udeleževala sej komisije.  
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Sodelavka Enote za svetovanje mag. Majda Pučnik Rudl je kot predsednica Komisije za izvajanje 

zakona o popravi krivic, ki deluje v okviru Ministrstva za pravosodje vodila in izvedla  seje omenjene 

Komisije v letu 2013. Z avgustom 2013 ne opravlja več del za SCNR.  

 

Skrbeli smo za ureditev panojev s fotografskimi posnetki dogodkov, ki jih pripravljamo v naši 

organizaciji. Fotografije tudi arhiviramo in vodimo Foto dokumentacijo dogodkov na SCNR. 

Skrbeli smo za aktualizacijo spletne strani Študijskega centra za narodno spravo. 

 

Prevajali smo slovenske tekste in sporočila, ki smo jih pošiljali mednarodni javnosti in jo s tem 

obveščali o dogodkih, ki jih organiziramo v okviru SCNR. 

Opravili smo pregled materialnih sredstev in prostorov SCNR in izpeljali inventuro. 

Opravljali smo druga dela po nalogu direktorice in pomagali pri urejanju tehničnih zadev. 

 

DELOVNI KOLEGIJI, SEJE RRE in ENOTE ZA SVETOVANJE   

 

Direktorica je tedensko  sklicevala delovne kolegije, na katerih smo vedno pregledali opravljeno delo, 

pregledali tekoče obveznosti in predvidene dogodke v prihodnosti in si razdelili naloge in obveznosti. 

Po potrebi in glede na povečan obseg dela smo imeli kolegije tudi več kot enkrat tedensko. Vsi 

zapisniki delovnih kolegijev so shranjeni na skupnih dokumentih. Seje RRE in Enote za svetovanje so 

potekale projektno,  po potrebi. Tedensko smo se dogovarjali o sprotnih aktivnostih. 

 

ČLANSTVO V STROKOVNIH DRUŠTVIH  

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

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

društev Slovenije. 

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

Gorica, Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 

Marta Keršič: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 

 

ČLANSTVO V MEDNARODNIH STROKOVNIH DRUŠTVIH:  

 

Dr. Andreja Valič Zver: članica izvršnega odbora Platforme evropskega spomina in vesti, EUROCLIO - 

European Conference of History Educators.  

Mag. Renato Podbersič: Istituto di Storia sociale e religiosa, Gorica/Italija. 

 

AGENCIJA EU ZA TEMELJNE PRAVICE 

 

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

temeljne pravice s sedežem na Dunaju. Direktor in člani vodstva Agencije so bili 23. in 24. 10.2012 na 

delovnem obisku v Sloveniji. Pri organizaciji obiska, ki je vključeval srečanja z uradnimi predstavniki 

države in nevladnimi organizacijami, je Agencija sodelovala s SCNR. V letu 2013 se je dr. Andreja Valič 

Zver redno udeleževala sej omenjene Agencije.  
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MEDNARODNA ZVEZA ZA SPOMIN NA HOLOKAVST 

 

Vlada Republike Slovenije je 25. julija 2013 imenovala stalno delegacijo RS za sodelovanje v 

Mednarodni zvezi za spomin na holokavst. Član stalne delegacije je tudi mag. Renato Podbersič.  

 

KOMISIJA VLADE RS ZA PRIKRITA VOJNA GROBIŠČA 

 

V Komisijo Vlade RS za prikrita vojna grobišča je bil v letu 2013 imenovan sodelavec Študijskega 

centra za narodno spravo Boštjan Kolarič.  

 

OSTALO  

 

Mag. Renato Podbersič: urednik revije Na Fronti, ki jo izdaja Društvo soška fronta, član uredniškega 

odbora za izdajo novega Primorskega slovenskega biografskega leksikona. 

Dr. Andreja Valič Zver: predsednica šolske sekcije Zveze zgodovinskih društev Slovenije, predsednica 

Arhivske komisije RS, članica Sveta Gorenjskega muzeja Kranj, članica sveta Zbora za republiko. 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE  

 

Sodelujemo s številnimi mednarodnimi institucijami in njihovimi strokovnjaki s področja raziskovanja 

totalitarnih sistemov: 

− v Nemčiji Zvezni pooblaščenec za dokumentacijo STASI-ja nekdanje NDR; 

− Nemčija: Zvezni urad za preučevanje diktature vzhodnonemške komunistične partije 

− Nemčija: ustanova Spominsko mesto Berlin – Hohenschönhausen 

− Belgija:  

− na Češkem Inštitut za proučevanje totalitarnih režimov; 

− na Slovaškem Ustanova narodnega spomina  

− v Estoniji Muzej okupacije Estonije in Vojni muzej Estonije; 

− v Latviji Muzej okupacije Latvije in Latvijsko združenje žrtev politične represije; 

− v Litvi Mednarodna komisija za oceno zločinov nacističnega in sovjetskega okupacijskega 

režima; 

− na Poljskem Inštitut narodovega spomina; 

− na Madžarskem Terror House in Zgodovinski arhiv madžarske državne varnosti; 

− v Bolgariji Komite za odkrivanje in raziskovanje povezav bolgarskih državljanov s službo 

državne varnosti in obveščevalnimi službami Bolgarske narodne armade ter Inštitut za 

študije o sodobni zgodovini, Institut Hannah Arendt; 
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− v Romuniji Nacionalni svet za študij arhivov Securitate in Inštitut za preiskovanje 

komunističnih zločinov v Romuniji; 

− v Srbiji Center za mir in razvoj demokracije; 

− na Švedskem Inštitut za informacije o zločinih komunizma; 

− v Grčiji Center za demokracijo in pomiritev v jugovzhodni Evropi; 

− v Veliki Britaniji Center za raziskovanje post-komunističnih ekonomij CRCE; 

− na Danskem Center za raziskovanje in rehabilitacijo žrtev mučenja, 

− CATO, Washington,  

− Inštitut za kulturno diplomacijo (CDI), Berlin, 

− Yad Vashem: Spominski center za proučevanje holokavsta (Yad Vashem – The Holocaust 

Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority) 

− Heritage foundation ZDA. 

 

ZNANSTVENO IN STROKOVNO SODELOVANJE: 

 

Sodelujemo s številnimi instituti, muzeji, knjižnicami in arhivi po Sloveniji. Organiziramo skupna 

predavanja, simpozije, konference, razstave… Naj jih naštejemo nekaj: 

- Muzej novejše zgodovine Slovenije, 

- Inštitut za novejšo zgodovino, 

- Gorenjski muzej Kranj, 

- Pokrajinski arhiv Maribor, 

- Kadetnica Maribor  

- Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, Maribor, 

- Zgodovinski arhiv Ptuj, 

- Zgodovinski arhiv Celje, 

- Koroški pokrajinski muzej, Slovenj Gradec, 

- Društvo slovenskih izobražencev, Trst, 

- Inštitut za narodnostna vprašanja, 

- Zavod za kulturo madžarske narodnosti, Lendava, 

- Muzej sinagoga Maribor, 

- Inštitut Jožeta Pučnika, Ljubljana,  

- Radio Ognjišče,  

- Študijsko raziskovalni center za družino 

- Študijski krožek za družbena vprašanja Anton Gregorčič Gorica 

- Teološka fakulteta v Ljubljani. 

 


