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1. OPIS DELA RAZVOJNO RAZISKOVALNE ENOTE IN ENOTE ZA SVETOVANJE 

ZA LETO 2013 
 

RAZVOJNO RAZISKOVALNA ENOTA 

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

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

Statuta SCNR v začetku maja 2008 oblikovana Razvojno raziskovalna enota (RRE) Zavoda. Kot izhaja iz 

4. člena Pravilnika o raziskovalni dejavnosti, ki ga je sprejel Svet Zavoda na seji 2. julija 2008, so bili 

namen in cilji ustanovitve RRE naslednji:  

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

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

v javno korist; 

 ustvarjanje možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije; 

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

delom bistveno prispevajo k možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije in 

narodni spravi; 

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

zunanjim strokovnim in znanstvenim sodelavcem s pomočjo najsodobnejše informacijske in 

raziskovalne tehnologije; 

 posredovanje znanja in izsledkov raziskovalcev zainteresirani javnosti;  

 razvijanje človeških virov ter razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti, s povečanjem vloge 

znanosti pri vzgoji kadrov. 

 

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

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

naslednje naloge:  

 organizira in opravlja znanstveno raziskovalno dejavnost; 

 pridobiva in organizira raziskovalne projekte na nacionalni in mednarodni ravni; 

 opravlja strokovne, svetovalne in druge storitve; 

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

področju; 

 sodeluje pri vzgoji raziskovalnih kadrov; 

 s posredovanjem novih spoznanj in znanstvenih izsledkov skrbi za razvoj znanstvene 

discipline; 

 pospešuje vključevanje študentov v raziskovalno delo in sodeluje pri podiplomskem študiju 

študentov; 

 skrbi za prenašanje znanstveno-raziskovalnih izsledkov v prakso; 

 skrbi za objavljanje raziskovalnih spoznanj; 

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

Enota za svetovanje je notranja organizacijska enota Študijskega centra, ki je začela delovati 1. 

februarja 2009. Njeno delo zajema področje urejanja, organizacije in svetovanja, hkrati pa predstavlja 

vezni člen med Študijskim centrom in širšo javnostjo. Naloge in delovna področja Enote za svetovanje 

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

podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji ter na podlagi osebnih planov delavcev v 

Enoti za svetovanje.  Delo Enote za svetovanje bo v tem letu delno okrnjeno zaradi porodniškega 

dopusta sodelavke Mirjam Dujo Jurjevčič, ki bo odsotna do junija 2013. V Enoti za svetovanje bomo 

zaposlene sodelavke: mag. Majda Pučnik Rudl, ki je poleg tega še predsednica Komisije za popravo 

krivic v okviru Ministrstva za pravosodje, Marta Keršič, Jelka Piškurić in Neža Strajnar. 

 

Delovni plan za leto 2013 predstavlja v večini segmentov kontinuiteto dela iz leta 2012. Še vedno bo 

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

polpretekle slovenske zgodovine. Glede na predvidevanja, da bo ustnih pričevalcev iz leta v leto 

zaradi starosti in umiranja vedno manj, se nameravamo v bližnji prihodnosti še vedno intenzivno 

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

 

2. NALOGE IN CILJI ZA LETO 2013 
 

RAZISKOVALNI PROGRAM NASILJE KOMUNISTIČNEGA TOTALITARIZMA V SLOVENIJI   1941–1990 

 

Raziskovalni program z naslovom Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941-1990  je od 

1. januarja 2009 do 31. decembra 2012 sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije. Programsko skupino sta vodili dr. Mateja Čoh Kladnik (2009 – 2011) in dr. 

Tamara Griesser Pečar (2012). Poleg njiju so bili člani programske skupine dr. Milko Mikola, dr. 

Andreja Valič Zver, dr. Damjan Hančič, mag. Renato Podbersič, Marta Keršič in Neža Strajnar. 

 

Člani programske skupine smo raziskovali različne oblike nasilja komunističnega sistema na 

Slovenskem v času druge svetovne vojne in po njej, vse do osamosvojitve Slovenije. V letu 2013 

bomo nadaljevali z raziskovanjem revolucionarnega nasilja v času druge svetovne vojne, množičnih 

političnih in montiranih procesov, usode prisilno vrnjenih domobrancev in civilistov, nasilja nad kmeti 

in kulaških procesov, preganjanja Katoliške cerkve in nekatoliških verskih skupnosti, ilegalnega 

prehajanja jugoslovansko-avstrijske meje od konca vojne do konca petdesetih let 20. stoletja ter 

delovanje dr. Jožeta Pučnika. 

 

Študijski center za narodno spravo se je v letu 2012 prijavil na Javni razpis za podelitev koncesije za 

izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov, ki ga je 

ARRS objavila 22. junija. V prijavi smo predlagali podaljšanje financiranje raziskovalnega programa z 

naslovom Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941–1990. Za vodjo programske skupine 

smo predlagali dr. Tamaro Griesser Pečar, za člane pa dr. Matejo Čoh Kladnik, dr. Andrejo Valič Zver, 

dr. Damjana Hančiča, mag. Renata Podbersiča, Nežo Strajnar in Boštjana Kolariča. 
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Kratek opis vsebine 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, t.im. »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.  

 

Dne 10. 12. 2012 je Znanstveni svet javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

(ZSA) (ARRS) sprejel sklep o izboru raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja. Med 

izbranimi programi je bil tudi 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. 12. 

na podlagi tega sklepa izdalo odločbo. Število ur je bilo povečano kot je SCNR predlagal, torej od 2288 

na 3000 ur, ker je ZSA predlagal, »da se zaradi pomembnosti tematike raziskovalni program P6-0380 

prijavitelja Študijskega centra za narodno spravo, financira v obsegu 3000 raziskovalnih ur letno. 
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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«. 

 

REVOLUCIONARNO NASILJE V SLOVENIJI 1941–1945 

 

V letu 2008 smo se začeli ukvarjati z obsežnim raziskovalnim projektom, ki smo ga naslovili 

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

nasilje med drugo svetovno vojno po posameznih slovenskih pokrajinah, torej na Štajerskem in v 

Prekmurju, na Koroškem, Gorenjskem, Dolenjskem z Belo krajino, Notranjskem in Primorskem. 

Študijski center bo o tej problematiki pripravlja več monografij, v katerih bodo, poleg uvodnih študij, 

objavljeni tudi dokumenti in pričevanja o tej raziskovalni temi; izhajale bodo v knjižni zbirki z 

naslovom Revolucionarno nasilje. Raziskovanje te problematike bomo nadaljevali tudi v letu 2013, in 

sicer na podlagi arhivskega in drugega gradiva, prav tako pa bomo zbirali pričevanja o 

revolucionarnem nasilju. 

 

V letu 2013 bo dr. Damjan Hančič nadaljeval z raziskovanjem revolucionarnega nasilja na zahodnem 

Gorenjskem ter za objavo pripravil monografijo z dokumenti in pričevanji. Mag. Renato Podbersič bo 

nadaljeval z raziskovanjem revolucionarnega nasilja na Primorskem (Idrijsko, Tolminsko), Marta 

Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič pa z raziskovanjem revolucionarnega nasilja na Notranjskem. Dr. 

Milko Mikola bo raziskoval revolucionarno nasilju na Štajerskem ter za objavo pripravil publikacijo z 

dokumenti in pričevanji. 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

Študijski center usmerja svoje delovanje v širši evropski prostor in s svojim delovanjem sledi srednje 

in vzhodno evropskim državam, ki se na različne načine ukvarjajo z raziskovanjem totalitarnih 

sistemov. Od leta 2008 smo vzpostavili stike z več takšnimi institucijami in se udeležili več 

mednarodnih konferenc. V prihodnjem letu načrtujemo vzpostavljene stike ohranjati in poglabljati 

ter s prispevki (referati), ki se nanašajo na raziskovalno področje Študijskega centra za narodno 

spravo tudi v letu 2013 sodelovati na mednarodnih konferencah. 

 

V letu 2013 bomo skrbeli za vzpostavitev novih in tesnejših povezav z različnimi mednarodnimi 

institucijami ter si prizadevali za podpis sporazumov o sodelovanju, kot smo to v letu 2011 naredili s 

češkim Inštitutom za proučevanje totalitarnih režimov in Arhivom obveščevalnih služb. 

 

Študijski center za narodno spravo bo v letu 2013 aktivno sodeloval pri delovanju Evropske platforme 

spomina in vesti. 14. oktobra 2011 so direktorji enaindvajsetih partnerskih inštitutov in organizacij, 

specializiranih za raziskovanje zgodovine totalitarnih sistemov v 20. stoletju, v Pragi podpisali 

ustanovno listino Evropske platforme spomina in vesti. Novembra 2008 je bila ustanovljena stalna 

delovna skupina Evropske platforme, kot skupna iniciativa češke vlade in Inštituta za proučevanje 

totalitarnih režimov, ki je koordiniral delo skupine. Ustanovitev Evropske platforme spomina in vesti 

je 2. aprila 2009 podprl Evropski parlament z Resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu. Resolucija 

je vključevala zahtevo po ustanovitvi platforme, ki bi zagotavljala podporo za mreženje in sodelovanje 
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med nacionalnimi raziskovalnimi inštituti, specializiranimi za preučevanje zgodovine totalitarnih 

sistemov, za ustanovitev skupnega evropskega dokumentacijskega centra ter postavitev obeležja 

žrtvam vseh totalitarnih režimov. 15. junija 2009 je ustanovitev Evropske platforme podprl tudi Svet 

Evropske unije za splošne zadeve in zunanje odnose, 9. in 10. junija 2011 pa še Svet Evropske unije za 

zakonodajo in notranje zadeve. Evropska platforma spomina in vesti povezuje sorodne evropske 

institucije, ustvarjala zbirke virov in izobraževalnih programov, se zavzemala za dostop do arhivov in 

spominski dan na žrtve totalitarizmov. Temeljno izhodišče je, da je potrebno vse totalitarne sisteme 

obravnavati z enakimi merili. Študijski center za narodno spravo, pod vodstvom direktorice dr. 

Andreje Valič Zver, je bil eden izmed podpisnikov Platforme. Na predlog poljske, nemške, madžarske 

in romunske delegacije je bila direktorica Valičeva izvoljena v petčlanski Izvršilni odbor Evropske 

platforme; predsednik Platforme je postal Šved Göran Lindblad, izvršna direktorica pa Čehinja dr. 

Neela Winkelmanova. 

 

Preko različnih projektov, na katere smo se prijavili skupaj z mednarodnimi organizacijami, instituti in 

združenji bomo sodelovali v različnih projektnih skupinah. Za nekatere razpisane projekte rezultati še 

niso znani. Navajamo razpise, v katere smo bili vključeni že v letu 2012 in ki si nadaljujejo tudi :  

 Education for Human Rights through History of the Communist Regimes in Eastern Europe 

and Former Soviet Union: International Workshop (prijavitelj je Respiro – Human Rights 

Research Centre, Romunija, projekt financira Soros Foundation). Projekt je bil prijavljen leta 

2012, začel se je že izvajati, delo se bo nadaljevalo v letu 2013.  

 "Behind the Iron Curtain - Romanian case study" – projekt so leta 2012 prijavljali Centrul de 

Studii în Istorie Contemporană (Romunija,) na Evropa za državljane, mi sodelujemo kot 

partnerji. Projekt je bil odobren. 

 Grenzüberschreitende Aufarbeitung von Nationalismus und Totalitarismus 

(Nationalsozialismus und Kommunismus) im Alpen-Adria-Raum (Kärnten, Slowenien und 

Kroatien). Projekt vodi dr. Florian Thomas Rulitz, mi smo eden od partnerjev. Prijava je bila 

oddana na Wissenschaftsfonds der Republik Österreich (sodelovanje z Javno agencijo za 

raziskovalno dejavnost RS). Triletni internacionalni projekt „so prijavili Inštitut za jezikoslovje 

in računalniško linguistiko odseka za zgodovinsko in sistematično pedagogiko Alpen- Adria 

Univerze v Celovcu (Alpen-Adria Universität Klagenfurt:Institut für Sprachwissenschaft und 

Computerlinguistik und Institutsabteilungsleiter der Abteilung für Historische und 

Systematische Pädagogik). Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, 

Außenstelle im Volksgruppenbüro Dokumentationsstelle für Zeitgeschichte des Landes 

Kärnten (Inštitut Ludwig Boltzmann za vojne raziskave in Študijski center za narodno spravo 

pri VWF (Wissenschaftsfonds – Znanstveni fond) na Dunaju. Namen projekta je zbiranje 

pričevanj in primerjava teh z dejstvi in podatki iz različnih mednarodnih arhivov, predvsem 

zbiranje dejstev in številk v različnih arhivih (uradnih in osebnih) na območju Alpe-Jadran. 

Tema projekta je nastavljena v širšem kulturno-znanstvenem kontekstu, poleg obravnave 

polpretekle politične zgodovine, bodo upoštevani namreč tudi jezikovni ter 

pedogoški/psihološi vidiki. To je zelo važno tudi zaradi slovenske manjšine na Koroškem. 

Projekt naj bi prispeval k spravi, namreč k temu, da bi se premagali predsodki in klišeji.  FWF 

še ni izdal odločbe o izboru. Pri projektu bodo sodelovali dr. Tamara Griesser Pečar, dr. 

Damjan Hančič in Jelka Piškurić. 
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 Kot partnerji smo vključeni v projekt platforme: Platform of European Memory and 

Conscience, ( Visegrad Strategic Grant in Evropa za državljane), ki je bil prijavljen leta 2012 in 

še traja. V okviru tega projekta pripravljamo mednarodno razstavo Totalitarizem v Evropi:  

fašizem, nacizem komunizem. Razstava bo 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 bo 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 bo poleg Nemčije predstavila 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). 

 

Sodelavci Študijskega centra za narodno spravo se bomo v letu 2013 udeležili več mednarodnih 

konferenc in srečanj kot aktivni udeleženci. Do sedaj sta napovedani naslednji konferenci: 

 mednarodni simpozij v Vetrinju, na katerem bo sodelovala dr. Tamara Griesser Pečar z 
referatom o Jalti 

 mednarodni simpozij »Genocide«, ki ga organizira Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in 
na katerem bosta s prispevkoma sodelovali dr. Andreja Valič Zver in dr. Tamara Griesser 
Pečar. Naslov prispevka Griesser Pečarjeve: “Is  destruction of a political group genocide? 
Mass killings in Slovenia 1945.” 
 

 

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 

(predsednica), dr. Mateja Čoh, 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 
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vesti. 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 povzročili hude psihične in 

medgeneracijske posledice. Projekt bi zaključili z mednarodno konferenco, podatki, predstavljeni tam 

pa bi bili objavljeni v zborniku. Prijava na razpis leta 2012 ni bila uspešna. Dr. Tamara Griesser Pečar 

je leta 2012 v Celovcu predstavila delovanje obstoječe skupine. V letu 2013 bomo sledili novim 

razpisom, s katerimi bi omogočili razširitev raziskav na omenjeno tematiko. 

 

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. V 

letu 2013 se bomo aktivno udeleževali srečanj, ki jih bo omenjena Evropska mreža organizirala.  

 

ZNANSTVENI POSVETI  

 

ZNANSTVENI POSVET – MAREC 2013 

Ob 4. obletnici vstopa v Hudo jamo bo SCNR v sodelovanju z Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu 

RS, Komisijo Vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic in Komisijo Vlade RS za reševanje vprašanj 

prikritih grobišč organiziral znanstveni posvet. Osnovna izhodišča za posvet so tako splošne 

značilnosti totalitarnih režimov, kot tudi različne oblike nasilja na Slovenskem med in po 2. svetovni 

vojni ter posledice kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Posvet bo razdeljen na štiri 

panele: 

1. Pojmovne opredelitve totalitarizma 

2. Detabuizacija spomina 

3. Pokop in žalovanje 

4. Dejstva in interpretacije 

 

Dne 3. marca 2013 bodo minila štiri leta od vstopa raziskovalcev in rudarjev na prizorišče zločina v 

rov sv. Barbare, v rudniku Huda jama pri Laškem. Prizori mumificiranih trupel iz jame so pretresli 

slovensko in evropsko javnost.  Pa vendar, ali se je ta pretres odrazil tudi v naših dejanjih? Koliko je 

bilo od takrat storjenega za žrtve, koliko za njihove svojce, ali je za poboje že kdo odgovarjal? Na ta in 

druga vprašanja v zvezi z med in povojno represijo totalitarnega komunističnega režima bodo iskali 

http://www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html
http://www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html
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odgovore referenti na  znanstvenem posvetu ob obletnici vstopa v Hudo jamo. Prispevki, 

predstavljeni na posvetu bodo izdani v posebnem zborniku. 

 

Poleg posveta bodo v okviru 4. obletnice potekali tudi naslednji dogodki : tiskovna konferenca z 

ogledom Hude jame za novinarje in ogled filma Christophorosv dvorani Kinoteke, z okroglo mizo z 

naslovom »Pokopati mrtve«. 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. V nepojasnjenih okoliščinah 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 

skrivnostnih okoliščinah. Lenkina ženskost neprestano pomirja strasti obeh mož, ki ju razdvajajo 

nasprotne ideologije. Toda ali se dva stara sovražnika lahko spravita? 

 

Z navedenimi dogodki želimo opozoriti slovensko javnost na nujnost spominjanja na totalitarno 

preteklost in na ustvarjanje pogojev za izpeljavo spravnega procesa. 

 

ZNANSTVENI POSVET – AVGUST 2013 

Študijski center za narodno spravo bo avgusta 2013, ob obeležitvi evropskega dneva spomina na 

žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki bo posvečen 70 letnici kapitulacije Italije organiziral 

znanstveni posvet na temo fašističnega nasilja in odpora proti fašizmu na Primorskem v času 1920 – 

1943. V letu 2013 bomo že četrtič obeležili dan spomina na žrtve, ki bo potekal v Kobaridu, v 

sodelovanju z občino Kobarid in Društvom slovenskih izobražencev iz Trsta. Ob spominskem dnevu 

bomo letos posebej organizirali tudi znanstveni posvet. 

 

SOORGANIZACIJA POSVETA  

 

Študijski center za narodno spravo bo v sodelovanju s Sinagogo Maribor 26. januarja 2013 organiziral 

posvet o holokavstu med drugo svetovno vojno, ki se odvija vsako leto. Pri posvetu bomo aktivno 

sodelovali z referatom. 

 

USTNA ZGODOVINA 

Jelka Piškurić se bo tudi v letu 2013 posvetila metodam in uporabi ustne zgodovine. Poleg snemanja 

pričevanj bo z metodami ustne zgodovine raziskovala vsakdanje življenje v nekdanji Socialistični 

republiki Sloveniji. 

 

IZDAJANJE PUBLIKACIJ 

 

V letu 2013 načrtujemo izdajo naslednjih publikacij: 

 Dr. Andreja Valič Zver: Vloga Demosa v slovenski demokratizaciji in osamosvojitvi (publikacijo 

bo predvidoma izdala Mohorjeva družba Celovec). 

 Dr. Milko Mikola: Revolucionarno nasilje na Štajerskem. 

 Dr. Damjan Hančič: Revolucionarno nasilje na zahodnem Gorenjskem. 

 Zbornik znanstvenega posveta ob 4. obletnici Hude jame. 
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RAZSTAVE 

 

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

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

okviru tega projekta pripravljamo mednarodno razstavo Totalitarizem v Evropi:  fašizem, nacizem 

komunizem. Razstava bo 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 bo 

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 bo poleg Nemčije predstavila 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 bo 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 bo vsebovala 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 bo to mogoče, bo narava totalitarnih 

struktur moči ponazorjena s številom članov totalitarne stranke in pripadnikov tajne policije. Tam, 

kjer je znano, bo navedeno tudi število ljudi, ki jim je uspelo pobegniti iz držav. Nazadnje bo na vsaki 

strani še povzetek sodnega pregona storilcev po koncu režima. Poleg statističnih podatkov bodo 

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 bodo prispevali navedeni partnerji in ne predstavlja mnenj 

drugih projektnih partnerjev. Podatki so odsev sedanjih spoznanj, ki temeljijo na raziskavah v 

predstavljenih državah. Pogosto bodo še nepopolni, ker raziskave o žrtvah niso bile opravljene ali še 

vedno potekajo. V drugih primerih bodo nepopolni zaradi pomanjkljivih zgodovinskih evidenc ali 

težavnega dostopa do njih. Prav tako bodo zaradi metodologij različnih avtorjev nekatere žrtve včasih 

morda navedene v prekrivajočih se kategorijah. 

 

Razstava Vroče sledi hladne vojne – Heisse Spuren des Kalten Krieges, pri kateri je sodelovala  

sodelavka Študijskega centra za narodno spravo dr. Mateja Čoh Kladnik in je bila odprta septembra 

2012 v Gorenjskem muzeju v Kranju bo potovala po različnih krajih Slovenije in v zamejstvu. Razstavo 

je pripravil Gorenjski muzej v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije in Mohorjevo založbo 

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

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. 

 

Po Sloveniji potuje razstava z naslovom Boj proti veri in cerkvi, avtorice dr. Tamare Griesser Pečar s 

sodelavci. Skrbimo za navezovanje stikov z institucijami, ki bi razstavo želele in se dogovarjamo za 

predstavitve. Kolikor nam bo dopuščal prostor, bomo gostili tudi razstave, ki nam jih bodo ponudile 

strokovne institucije doma in iz tujine. 

 

Leta 2013 bomo dobili v upravljanje del prostorov na Beethovnovi 3 v Ljubljani, kjer se nahajajo 

nekdanje zaporniške celice, ki so zaščitene kot spomenik državnega pomena. Naš namen je, da celice 

najprej ustrezno konservatorsko zaščitimo in tako zaustavimo nadaljnje propadanje redkih 

materialnih ostankov nekdanje represivne totalitarne komunistične vladavine, potem pa celice 

ustrezno opremimo in jih uporabimo za potrebe razstavne dejavnosti in jih ponudimo na ogled širši 

javnosti.  

 

Ministrstvo za notranje zadeve je upravljavec stavbe na Beethovnovi ulica 3 v Ljubljani in 

pripadajočega dvorišča. Zaradi selitev notranjih organizacijskih enot na drugo lokacijo, MNZ 

omenjenih poslovnih prostorov ne potrebuje. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo in Študijski 

center za narodno spravo sta izrazila interes za pridobitev teh prostorov. Ministrstvo za pravosodje in 

javno upravo bo na podlagi navedenega sklepa postal upravljavec pritličja, 1., 2. in 3. nadstropja v 

stavbi, Študijski center za narodno spravo pa upravljavec kletnih prostorov, v katerih se nahajajo 

zaporniške celice, ki so bile razglašene za kulturni spomenik državnega pomena.  

 

OKROGLE MIZE 

 

V letu 2013 bomo nadaljevali z nizom okroglih miz in tematskih večerov. Predvidoma jih bomo 

pripravili enkrat mesečno. Teme so bodo nanašale na obletnice dogodkov polpretekle slovenske 

zgodovine. Tu nameravamo vključiti tudi obeležitve pomembnih dogodkov zamejskih in izseljenskih 

Slovencev. Pri pripravi se bomo opirali na mednarodne oziroma svetovne dneve, ki so posvečeni  

človekovim pravicah in dolžnostih ter govorijo o njihovih kršitvah. K sodelovanju bomo povabili 

ugledne domače in tuje strokovnjake predvsem s področja zgodovinopisja in prava. Okroglim mizam 

bomo skušali dodati tudi osebno noto s sodelovanjem pričevalcev žrtev in njihovih svojcev na sami 

prireditvi. 

 

Udeležili se bomo srečanj in spominskih slovesnosti različnih organizacij, zvez, krožkov in društev 

predvsem z namenom, da tam predstavimo svoje področje delovanja, prodajamo publikacije in 

navežemo stik z morebitnimi pričevalci. Na spominskih slovesnostih bomo sodelovali tudi aktivno s 

pozdravnimi govori ali referati. 
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VSEEVROPSKI DAN SPOMINA NA ŽRTVE TOTALITARNIH REŽIMOV 

 

Ob 23. avgustu vseevropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov bomo 

v letu 2013 že peto leto zapored pripravili spominsko slovesnost. Prvič je ta potekala na gradu 

Rajhenburg v Brestanici, kjer smo predstavili dokumentarni film o Angeli Vode, slavnostni govornik pa 

je bil prof. dr. Stane Granda. V letu 2010 je prireditev potekala na gradu Štanjel na Krasu. Tam smo 

prikazali dokumentarni film Sonja, ki govori o trpljenju Primorcev pod fašizmom, slavnostni govornik 

pa je bil slovenski pisatelj iz Trsta Boris Pahor. V letu 2011 smo slovesnost pripravili na Ptuju. 

Slavnostni govornik je bil predsednik SAZU akademik prof. dr. Jože Trontelj. Predstavili smo film 

Ormoški Petriček, v produkciji Študijskega centra za narodno spravo, ki govori o trpljenju otrok 

zaprtih v Strnišču pri Ptuju in na Ormoškem gradu. V letu 2012 je prireditev potekala na dvorišču 

uršulinskega samostana v Mekinjah pri Kamniku. Slavnostni govornik je bil prof. dr. Janez Juhant. V 

letu 2013 bo prireditev potekala v Kobaridu, v sodelovanju z občino Kobarid in Društvom slovenskih 

pisateljev iz Trsta.  Vsako leto skušamo prireditev pripraviti v sodelovanju z lokalno skupnostjo, kjer 

prireditev poteka in še z drugimi soorganizatorji. 

 

JAVNI POZIVI IN PROJEKTI 

 

Naša naloga je spremljanje javnih pozivov in pomoč pri prijavi projektov na različne domače in 

mednarodne razpise. Pri prijavi na razpise predlagamo, da med sodelavci SCNR in tudi med zunanjimi 

sodelavci, ki jih bomo povabili k pripravi projektov, poteka redna izmenjava informacij, potrebno se 

je namreč v naprej dogovoriti za okvirne teme, s katerimi se bomo prijavljali na projekte. Predlagamo 

tudi sodelovanje  s sorodnimi znanstvenimi in strokovnimi institucijami doma in v mednarodnem 

prostoru. Sodelavka ES Jelka Piškurić bo sproti sledila vsem razpisom in o razpisih obveščala 

sodelavce SCNR na delovnih kolegijih. 

  

INTERNA STROKOVNA KNJIŽNICA 

 

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

literaturo in periodiko. Knjižnica je namenjena interni uporabi zaposlenih na SCNR. Vodja knjižnice 

spremlja novosti na knjižnem trgu in naroča knjige in periodiko z raziskovalnega področja sodelavcev 

javnega zavoda (predvsem področje humanistike in družboslovja). Knjižnica je dobro založena tudi s 

knjigami, ki izidejo na mednarodnem knjižnem trgu. Vodi se evidenca novo nabavljenih knjig in 

periodike ter njihova izposoja. Poleg knjižnega gradiva so na voljo CD in DVD posnetki, zbirka 

Multimedija SCNR, zbirka Dokumentarni film SCNR in pregled strokovnih člankov. Strokovni članki se 

nanašajo na naše raziskovalno področje in jih vsakodnevno spremljamo v dnevnem in tedenskem 

časopisju ter  v periodiki, na katero smo naročeni. Strokovni članki so popisani v excelovi tabeli in 

dostopni na skupnih dokumentih, kopije pa so shranjene v interni knjižnici SCNR. Prostor, ki je 

trenutno namenjen knjižnici postaja premajhen, zato bo potrebno razmisliti, kje bi se knjige in ostalo 

gradivo nahajalo v prihodnje. 
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PRIČEVANJA 

 

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

imamo oblikovana notranja navodila ter potrebne formularje za pričevalce in izpraševalce, ki 

zagotavljajo varstvo osebnih podatkov. Izpopolnili smo se v rokovanju s tehničnimi aparati, ki so 

potrebni za izvedbo pričevanja. Pri tem sodelujemo s posamezniki in institucijami, ki imajo na 

področju zbiranja pričevanj več izkušenj. Razvoj na tehničnem področju in nabava tehnične opreme 

za snemanje zahteva stalno spremljanje novosti in prilagajanje nanje. 

 

Postavili smo notranji sistem dokumentiranja in arhiviranja pričevanj, ki prispejo na različne načine.  

Sprotni popis, vodenje in arhiviranje je velikega pomena, saj urejeni arhiv pričevanj predstavlja 

bogato gradivo za vsakega potencialnega raziskovalca.  Gre za zbiranje in dokumentiranje pričevanj, 

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

Kot je omenjeno že zgoraj, bomo skušali v tem letu snemanju pričevanj nameniti veliko časa, glede na 

to, da je pričevalcev iz leta v leto manj in da želimo njihove zgodbe uporabiti za nadaljnje raziskave 

ter objavljanje v publikacijah. Pričevanja bomo javnosti predstavili tudi preko Radia Ognjišče v oddaji 

Moja zgodba. Pri tem bomo sodelovali s Komisijo za popravo krivic z Ministrstva za pravosodje. 

 

V produkciji Študijskega centra za narodno spravo smo do sedaj posneli dva kratka dokumentarna 

filma in sicer  »Ormoški Petriček«, ki govori o trpljenju otrok, ki so bili zaprti v Strnišču pri Ptuju in na 

Ormoškem gradu in »Vojakovo pismo«, ki predstavlja zgodbe prisilno mobiliziranih slovenskih fantov 

v nemško vojsko. Če bodo omogočala finančna sredstva, bomo omenjena filma založili v več izvodih 

in jih namenili za prodajo in promocijo našega dela širši javnosti.  Iz posnetkov smo pripravili krajši 

dokumentarni film na DVD  - ju.  Glede na odziv številnih novih pričevalcev, ki bi prav tako želeli 

povedati svojo zgodbo, želimo snemanje razširiti, če bodo to omogočala finančna sredstva. Če bi se 

nabralo dovolj materiala bi pripravili daljši dokumentarni film za predvajanje širši javnosti. 

 

MONTAŽA, SNEMANJE IN ARHIVIRANJE ODDAJ  TER VIDEO IN ZVOČNIH POSNETKOV 

 

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

video posnetke zmontiramo, jih opremimo z naslovom, zaključnim kolofonom ter z dodatnim 

fotografskim in dokumentarnim gradivom. Posnetki so popisani in arhivirani v fizični obliki (mape, 

DVD posnetki…) dostopni in shranjeni pa so tudi na računalniku, preko skupnega strežnika pod 

datoteko MultiMedija. Vzpostavlja se bogat arhiv posnetega materiala. Montirane posnetke 

uporabljamo pri vzgojno izobraževalnih projektih, predstavitvah, radijskih oddajah in v raziskovalne 

namene. Vzpostavljena je bila zbirka Multimedija SCNR, ki jo ureja Mirjam Dujo Jurjevčič. 
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DOKUMENTACIJSKA DEJAVNOST 

 

Za raziskovalne namene pridobivamo arhivsko in dokumentarno gradivo različnih institucij in 

posameznikov, ki je namenjeno za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Posamezniki in nekatere 

organizacije so izrazile željo, da bi nam izročile osebne arhive. Pridobljeno gradivo bomo tudi v 

prihodnje shranjevali v arhivskih škatlah in vodili evidenco. Pridobili smo del dokumentarnega 

gradiva, ki je nastalo ob delovanju Preiskovalne komisije za raziskovanje povojnih množičnih pobojev, 

pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti (t.i. Pučnikove komisije, imenovane 

septembra 1993) Gradivo bomo ustrezno popisali in arhivirali ter ga namenili za potrebe 

raziskovalnih projektov. Prav tako bomo urejali zasebno zapuščino Uroša Šušteriča, ki nam jo je 

prepustil v pregled, popis in hrambo.  

 

SODELOVANJE Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI 

 

Sodelovali bomo z osnovnošolskimi in srednješolskimi vzgojno izobraževalnimi institucijami. Tudi v 

letu 2013/14 se bomo prijavili na razpis Zavoda za šolstvo pod Obvezne izbirne vsebine za gimnazije 

in srednje šole. V letu 2010 smo izdelali učni pripomoček Družinska zgodba - izkušnja intervjuja, ki je 

dostopen učiteljem osnovnih in srednjih šol in jim nudi možnost, da nas povabijo in da jim 

predstavimo potek snemanja pričevanj in zbiranja družinskih zgodb. Prav tako bomo v okviru tega 

projekta ponudili možnost, da jim pripravimo pogovor o totalitarizmih in kršenju človekovih pravic in 

svoboščin. 

 

Šolam bomo ponudili ogled pripravljenih razstav (Boj proti veri in cerkvi, Ob 20. obletnici prvih 

demokratičnih volitev). Sama tehnična zasnova razstav nam omogoča, da z njimi obiščemo šole in 

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

finančnih sredstev. Posredovali bomo tudi pri ponudbi morebitnih razstav sorodnih institucij iz tujine.  

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

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

preganjanju Judov, o Golem otoku, o kršenju otrokovih pravic v času med in po drugi svetovni vojni, o 

TIGR-u itd. Ponudba zajema predavanja v povezavi s posnetki pričevalcev in izseki dokumentarnih 

filmov, stik z živimi pričevalci in voden pogovor z njimi. Delo poteka ob aktivni vključenosti dijakov v 

proces spoznavanja in odkrivanja kršenja človekovih pravic in svoboščin. 

 

Nudili bomo informacije in strokovne napotke študentom diplomskega in podiplomskega študija iz 

različnih fakultet, ki se bodo na nas obrnili s strokovnimi vprašanji ter jim nudili informacije pri 

iskanju raziskovalnega gradiva. 
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SODELOVANJE S SLOVENCI V ZAMEJSTVU PO SVETU 

 

Do sedaj zbrana pričevanja med Slovenci po svetu bomo uporabili pri svojem raziskovalnem delu. 

 

V jeseni 2013 načrtujemo obisk slovenske skupnosti v Argentini. Imamo stike z osrednjo organizacijo 

Slovencev v Argentini Zedinjena Slovenija, s katero tudi redno sodelujemo. Osnovni namen obiska je 

zbiranje pričevanj, poleg tega pa načrtujemo tudi predstavitev Študijskega centra za narodno spravo 

in knjige Revolucionarno nasilje na Primorskem 1941-1945, ki jo je pripravil mag. Renato Podbersič, 

ter obisk zasebnih arhivov, ki so jih ustvarili Slovenci 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. Z obiskom zasebnih arhivov pa želimo prispevati k ohranitvi pomembnega dela slovenske 

kulturne dediščine, saj želimo vsaj del teh arhivov pridobiti za Študijski center za narodno spravo, 

bodisi v originalu ali v elektronski obliki. V ta namen smo že kontaktirali ga. Lučko Kralj Jerman iz 

Bariloch, ki hrani bogat arhiv svojega očeta dr. Janka Kralja, enega najvidnejših primorski politikov v 

obdobju med obema svetovnima vojnama. Omenjen arhiv bo zelo doprinesel k raziskovanju 

slovenske novejše zgodovine. V Argentini bomo obiskali slovenski skupnosti v Buenos Airesu in 

Barilochah. Sredstva za omenjeni projekt bomo skušali dobiti tudi preko javnih razpisov. 

 

V maju, juniju in juliju 2013 bo na obisku v Sloveniji več skupin mladih, ki so potomci Slovencev iz 

Argentine, Severne Amerike in drugih krajev po svetu, kjer živijo Slovenci. V dogovoru z njimi bomo 

oblikovali koledar skupnih srečanj, na katerem jim bomo predstavili naše delo in jih povabili k 

sodelovanju.  

 

S Slovenci v zamejstvu imamo stalne stike in z njimi redno sodelujemo pri pripravi skupnih okroglih 

miz, predavanjih na temo kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, predstavitvah knjig in 

skupnih razstavah. Sodelovanje bomo nadaljevali v letu 2013.  

 

Tudi v letu 2013 načrtujemo obisk dijakov iz Gimnazije Celovec, ki jim predstavimo delovanje našega 

centra in jih seznanimo s temo iz nedavne slovenske zgodovine, za katero se vnaprej dogovorimo. 

 

STROKOVNE EKSKURZIJE 

 

Sodelovali bomo pri pripravi in organizaciji strokovnih ekskurzij za ogled prikritih in zamolčanih 

grobišč, koncentracijskih, delovnih in begunskih taborišč, namenjenih širši javnosti ali zaključenim 

skupinam.  Načrtujemo organizacijo strokovne ekskurzije v Gonars z ogledom koncentracijskih 

taborišč. V dogovoru z lokalno skupnostjo in občino Kočevje nameravamo obiskati nekdaj zaprto 

območje Gotenice. V soboto 18. maja 2013 načrtujemo strokovno ekskurzijo na Goli otok, pri kateri 

bodo sodelovali tudi obsojenci iz Golega otoka. 
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PROMOCIJA  JAVNEGA ZAVODA 

 

Javni zavod SCNR izdaja publikacije svojih in vabljenih strokovnjakov s področja zgodovinopisja. 

Sodelovali bomo pri predstavitvah omenjenih publikacij zainteresirani javnosti na sedežu SCNR in po 

drugih krajih Slovenije. Vzpostavljeno imamo mrežo strokovnih institucij,  knjižnic, arhivov, s katerimi 

obojestransko sodelujemo in preko katerih pripravljamo predstavitve izdanih publikacij. Širšo javnost 

bomo preko medijev, tiskovnih konferenc in izjav za javnost seznanjali z našim delom. 

 

Novo izdane in dosedanje publikacije sodelavcev SCNR predstavljamo na posebni zloženki, ki je na 

voljo na vseh srečanjih in zborovanjih v okviru organizacije SCNR. 

 

O vseh dogodkih, katerih organizator je Študijski center za narodno spravo ali ki se jih sodelavci 

Študijskega centra aktivno udeležujemo, bomo javnost obveščali preko spletne strani SCNR in preko 

elektronske ter navadne pošte naslovnikov SCNR. 

 

Glede na številne udeležbe v tujini se vse bolj kaže potreba po oblikovanju informacijske zloženke v 

slovenskem in angleškem jeziku, v kateri bodo na kratko predstavljena področja našega delovanja in 

ki bo namenjena tujim institucijam ter domači in tuji  javnosti. 

 

BIOGRAFSKI LEKSIKON 

 

Mag. Renato Podbersič bo tudi v letu 2013 sodeloval kot član uredništva in pisec gesel za Slovenski 

biografski leksikon in Primorski slovenski biografski leksikon. 

 

BIBLIOGRAFIJA RAZISKOVALCEV 

 

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

bomo zbirali v knjižnici Študijskega centra. Skrbeli bomo za sprotno vpisovanje in vrednotenje 

bibliografije raziskovalcev v Cobiss.  

 

DOKTORSKI ŠTUDIJ IN IZPOPOLNJEVANJE NA STROKOVNEM PODROČJU 

 

Mag. Renato Podbersič bo v letu 2013 zaključil doktorsko disertacijo 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. Naslov njegove 

doktorske naloge je Hudodelstva zoper človečnost po koncu druge svetovne vojne na slovenskem 

ozemlju.  

 

Jelka Piškurić se je v šolskem letu 2012/2013 vpisala v prvi letnik doktorskega študija na Oddelku za 

zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Delovni naslov njene doktorske naloge je Živeti 
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sistem, Vsakdanje življenje v Socialistični republiki Sloveniji, mentor pa je prof. dr. Božo Repe. 

Predmet proučevanja je usmerjen na raziskovanje vsakdanjega življenja v nekdanji Ljudski oz. kasneje 

Socialistični republiki Sloveniji. Pri preučevanju vsakdanjega življenja se ne bo omejila samo na to, 

kako so ljudje v tem obdobju živeli. Zastavljeni koncept doktorske teme je raziskati, kako so se ljudje 

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

znašli v sistemu, koliko so si prisvojili določene socialistične vrednote oz. 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. Iz tega namerava raziskati tudi posledice takratnega načina 

življenja za življenje v samostojni državi po letu 1991. 

 

Skrbeli bomo za stalno strokovno izpopolnjevanje raziskovalcev (udeležba na seminarjih, simpozijih, 

strokovnih srečanjih in drugih dogodkih povezanih s področjem dela RRE). 

 

DRUGO 

 

Nekateri sodelavci SCNR sodelujemo kot člani  uredniškega odbora, ki skrbi za izdajo publikacij 

našega zavoda in se sestaja po potrebi. Uredniški odbor odloča o številu naklade posamezne 

publikacije, podarjenih izvodih, na podlagi stroškov predlaga okvirno ceno novo izdane publikacije, 

odloča o ponatisu knjige in drugo. 

 

Skrbeli bomo za ureditev panojev s fotografskimi posnetki dogodkov, ki jih pripravljamo v naši 

organizaciji. Fotografije potem arhiviramo in vodimo Foto dokumentacijo dogodkov na SCNR. 

 

Sodelovali bomo pri aktualizaciji spletne strani Študijskega centra za narodno spravo in pri pisanju 

člankov in pripravi fotografskih posnetkov za spletno stran. 

 

Sodelavka Enote za svetovanje mag. Majda Pučnik Rudl bo kot predsednica Komisije za izvajanje 

zakona o popravi krivic, ki deluje v okviru Ministrstva za pravosodje tudi v letu 2013 vodila in izvajala 

seje, na katerih se razpravlja o reševanju prispelih vlog žrtev in njihovih svojcev. 

 


