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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 
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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; 

- 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.  

 

 

3. Letni cilji zavoda zastavljeni v Letnem programu dela 2011 in ocena uspeha 

pri doseganju zastavljenih ciljev 

 

3.1. 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 
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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. 

 

3.1.1. SESTANKI RRE 

 

V letu 2011 smo se raziskovalci sestali 14. marca, 19. aprila, 20. junija, 22. septembra in 14. 

novembra. Na sestankih smo obravnavali vsebine, povezane s področjem dela Razvojno 
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raziskovalne enote (RRE): organizacija in izvedba raziskovalnega dela (konkretne raziskovalne 

naloge oziroma vsebine) v letu 2011 ter analiza opravljenih nalog, poročila o opravljenem 

delu.   

 

3.1.2. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

a) Zagreb, 4. marec 2011 

 

Direktorica SCNR mag. Andreja Valič Zver se je 4. marca 2011 srečala z Reinchardom 

Wesslom, vodjem izpostave za jugovzhodno Evropo Konrad Adenauer Stiftung. Pogovarjala 

sta se o nadaljnjih možnostih sodelovanja med obema ustanovama. Srečala se je tudi z 

nekdanjim veleposlanikom Republike Avstrije v Sloveniji in visokim predstavnikom EU v Bosni 

dr. Valentinom Inzkom, ki vodi Narodni svet koroških Slovencev. Direktorica je z delom SCNR 

seznanila tudi evropskega poslanca in vodjo poslanske skupine Evropske ljudske stranke v EP  

Josepha Daula. 

 

b) Bruselj, 28. in 29. marec 2011 

 

V prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju je 28. marca 2011 potekal delovni sestanek 

Evropske Platforme spomina in vesti, ki je nastala na podlagi Praške deklaracije o evropski 

vesti in komunizmu. V razpravi je sodelovala direktorica Študijskega centra za narodno 

spravo mag. Andreja Valič Zver, ki je aktivna članica delovne skupine od njene ustanovitve. 

Sestanek je bil namenjen pregledu opravljenega dela ter oblikovanju in usmeritvam Evropske 

platforme v prihodnosti. Srečanja so se udeležili tudi sodelavci SCNR dr. Mateja Čoh, mag. 

Renato Podbersič, Boštjan Kolarič, Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. 

 

Naslednji dan, 29. marca 2011, je v Evropskem parlamentu potekala javna tribuna z 

naslovom Kaj mladi Evropejci vedo o totalitarnih režimih. Organizirana je bila na pobudo 

treh poslancev Evropskega parlamenta, in sicer podpredsednika Evropskega parlamenta in 

poslanca iz Romunije Lászla Tőkésa, latvijske poslanke in vodje skupine poslancev v 

Evropskem parlamentu z naslovom Reconciliation of European Histories Sandre Kalniete ter 

člana iste skupine in slovenskega poslanca dr. Milana Zvera. Na konferenci, ki je bila 

razdeljena na štiri panele, je svoje prispevke predstavilo kar 30 strokovnjakov iz več 

evropskih držav: Litve, Latvije, Estonije, Poljske, Madžarske, Češke, Slovaške, Romunije, 

Bolgarije, Finske, Švedske, Francije, Nemčije, Španije, Nizozemske, Velike Britanije in 

Slovenije. 

 

Javne tribune so se na povabilo udeležili direktorica Študijskega centra za narodno spravo 

mag. Andreja Valič Zver s sodelavci dr. Matejo Čoh, mag. Renatom Podbersičem, Marto 
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Keršič, Boštjanom Kolaričem in Mirjam Dujo Jurjevčič. Mag. Valič Zverova je na konferenci 

sodelovala s prispevkom v panelu, ki se je spraševal o tem, kako mlade učiti o totalitarni 

preteklosti.  

 

Prvi del javne tribune je potekal pod naslovom Holokavst, gulag, Katyn, Goli otok – Temna 

stran naše zgodovine. V drugem delu pa referenti odgovarjali na vprašanje Kako učiti o 

totalitarni preteklosti in kako pripraviti mlade ljudi za demokratično prihodnost? Direktorica 

Študijskega centra za narodno spravo mag. Andreja Valič Zver je v tem delu govorila tudi kot 

učiteljica zgodovine in predsednica šolske sekcije Zveze zgodovinskih društev Slovenije. 

Predstavila je svoje večletno delo v razredu ter poudarila pomen razvijanja zgodovinske 

zavesti pri utrjevanju demokracije. Po njenem mnenju demokracija ni dana enkrat za vselej, 

prihodnost demokracije pa je odvisna od preteklosti, ki deluje v sedanjem času. Ključna 

težava demokracije je pomanjkanje zgodovinske zavesti. Poudarila je, naj bo skupna 

evropska preteklost osvetljena skozi prizmo vrednot, na katerih temelji evropsko 

združevanje: človekove pravice, svoboda, demokracija, enakost, solidarnost, spoštovanje 

drugačnih, multikulturalizem itd. Kot pomoč pri poučevanju o totalitarizmih je predlagala 

različne učne pripomočke ter opozorila na primeri dobre prakse, kot na primer nemško-

francoski učbenik, baltski učbenik, projekt Človekove pravice in pouk zgodovine, projekt 

Historiana.eu, projekt Crossroads of European histories, projekt History that Connets etc.  

Glavna ugotovitev javne tribune je bila, da mladi o totalitarni preteklosti vedo mnogo 

premalo in da jim je treba na različne načine omogočiti, da pridejo do informacij. Le tako 

bodo lahko gradili varno, mirno in demokratično Evropo, ki bo temeljila na spoštovanju 

človekovih pravic in pravne države . 

 

c) London, 13. april 2011 

 

Mednarodni znanstveni posvet z naslovom Zločini komunističnega totalitarizma – kako 

razdvajajo narode je potekal 13. aprila 2011 v Londonu na sedežu Centra za raziskovanje 

postkomunističnih gospodarstev (The Centre for Research into Post-Communist Economies). 

Posvet sta organizirala The Centre for Research into Post-Communist Economies iz Velike 

Britanije in Študijski center za narodno spravo iz Ljubljane. Posvet je vodil predsednik 

Britansko-slovenskega društva prijateljstva Keith Miles. 

 

Sodelujoči zgodovinarji, pravniki, publicisti in digitalni oblikovalci so spregovorili o vrnitvi 

domobrancev ob koncu vojne 1945 in posledicah takratnega dogajanja, o odgovornosti 

tedanjih britanskih oblasti pri vračanju domobrancev in civilistov v Jugoslavijo, o povojnem 

preganjanju Cerkve, ilegalnih skupinah, o nastanku ideje o ustanovitvi britansko-slovenske 

zgodovinske komisije ter kako mladim predstaviti bolečo polpreteklo zgodovino. 
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Za konferenco so pripravili referate tudi sodelavci Študijskega centra za narodno spravo.  

Mag. Andreja Valič Zver je predstavila pobudo za ustanovitev britansko-slovenske 

zgodovinske komisije, ki naj bi zbrala in ovrednotila dokumente in pričevanja ter pripravila 

skupno poročilo o okoliščinah vrnitve slovenskih beguncev iz taborišča Vetrinj. Dr. Mateja 

Čoh je govorila o ilegalnih skupinah in protikomunističnem odporu v Sloveniji med letoma 

1945 in 1952, mag. Majda Pučnik Rudl je govorila o množičnih povojnih pobojih, mag. 

Renato Podbersič pa je govoril o tipičnih primerih hudih kršitev človekovih pravic in 

onemogočanja temeljnih svoboščin v Sloveniji po koncu druge svetovne vojne.  

 

Po zaključku mednarodnega znanstvenega posveta so udeleženci britanski vladi izročili 

peticijo z zbranimi več kot 1600 podpisi v podporo ustanovitvi britansko-slovenske 

zgodovinske komisije. Ob tej priložnosti so se udeleženci konference srečali s slovenskimi 

izseljenci Elizabeto Pleničar, Valentinom Moharjem in Ivanom Lavričem ter posneli njihova 

pričevanje pričevanja o vojnem času, o razlogih in okoliščinah pobega maja 1945 ter o 

življenju v begunskih taboriščih. 

 

d) Bruselj, Mechelen, 3. in 4. maj 2011 

 

Na povabilo Evropske komisije se je direktorica Študijskega centra za narodno spravo mag. 

Andreja Valič Zver 3. in 4. maja 2011 udeležila delovnega srečanja evropske povezave 

organizacij, ki so aktivne na področju spominjanja (Networking meeting with organisations 

active in the field of Memory and Remembrance). Srečanje je potekalo v Bruslju in 

Mechelenu. Mag. Valič Zverova se je sestala tudi s predstavniki Evropske platforme spomina 

in vesti ter se dogovarjala o nadaljnjem sodelovanju. Udeleženci srečanja so obiskali Muzej 

holokavsta v Mechelenu, kjer bodo prihodnje leto odprli novo zgrajen muzej, posvečen 

holokavstu in kršenju človekovih pravic. Udeleženci delovnega srečanja so ob koncu 

izoblikovali zaključna priporočila, srečanja evropske povezave pa se bodo v prihodnosti 

nadaljevala (jeseni 2011 na Poljskem v času poljskega predsedovanja EU, jeseni 2012 na 

Nizozemskem v Muzeju Anne Frank itd.). 

 

e) Bruselj, 20. in 21. junij 2011 

 

Mag. Andreja Valič Zver se je na povabilo Evropske komisije 20. in 21. junija udeležila 

srečanja izbranih predstavnikov organizacij, ki sodelujejo v programu Europe for Citizens. Na 

srečanju v Bruslju so oblikovali vsebino prihodnje finančne perspektive 2014 – 2020. 

 

f) Bruselj, 22. junij 2011 
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V prostorih Evropskega parlamenta je potekalo srečanje zgodovinarjev z naslovom Sprava 

Evropskih zgodovin. Na njem je litovski zgodovinar dr. Nerijus Šepetys predstavil svojo knjigo 

Demokracija v Litvi, v kateri je opisal politično in družbeno zgodovino Litve v 20. stoletju. 

Srečanja se je na povabilo latvijske evropske poslanke Sandre Kalniete udeležila tudi 

direktorica mag. Andreja Valič Zver. 

 

g) Zagreb, 21. in 22. junij 2011 

 

Sodelavec Študijskega centra za narodno spravo Boštjan Kolarič se je na povabilo švicarskega 

zunanjega ministrstva in nevladne organizacije Swisspeace 21. in 22. junija 2011 v Zagrebu 

udeležil delavnice o pravu ICTY (Mednarodno sodišče za zločine na območju nekdanje 

Jugoslavije) in ustanovitvi Informacijskih centrov na območju nekdanje Jugoslavije. Kot 

povabljen ekspert je predstavil delo Študijskega centra za narodno spravo in dobro prakso 

ter sodeloval na panelu o odprtosti arhivov. 

 

h) Fagaras (Romunija), 28. junij – 4. julij 2011 

 

Med 28. junijem in 4. julijem 2011 sta se mag. Renato Podbersič in Boštjan Kolarič udeležila 

mednarodne konference z naslovom Condemning Communism – between Justice and 

History. Konferenca je potekala v romunskem mestu Fagaras v Transilvaniji. Pred konferenco 

sta se 29. junija srečala s prof. dr. Miodragom Milinovim v Temišvaru. Dr. Milin je vodja 

tamkajšnje podružnice romunske Akademije znanosti in profesor novejše zgodovine na več 

romunskih fakultetah.  

 

Mednarodna konferenca je potekala med 30. junijem in 3. julijem 2011 v mestu Fagaraš, 

glavni organizator pa 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 Condemnation of 

Communism in Slovenia – Historical Perspective, Boštjan Kolarič pa referat z naslovom 

Condemnation of Communist Crimes in Slovenia – Legal Perspective.  

 

4. julija 2011 sta v Beogradu obiskala Institut za suvremenu istoriju ter se sestala z dr. 

Srdjanom Cvetkovidem, vodjem srbske komisije za raziskovanje povojnih prikritih grobišč. 

 

i) Varšava, 23. in 24. avgust 2011 

 

V okviru poljskega predsedovanja Evropski uniji je 23. in 24. avgusta 2011 potekala v Varšavi, 

v prostorih Muzeja varšavske vstaje, mednarodna konferenca o totalitarnih zločinih ter 

počastitev evropskega dneva spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, na katero 
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so bili povabljeni pravosodni ministri držav članic Evropske unije. Konferenco sta organizirala 

Ministrstvo za pravosodje Republike Poljske in Inštitut za nacionalni spomin – Komisija za 

pregon zločinov proti poljskemu narodu.  

 

Iz Slovenije se je konference na povabilo organizatorjev udeležila direktorica mag. Andreja 

Valič Zver. Osrednji govor je imel, poleg direktorja Inštituta za nacionalni spomin dr. Lukasza 

Kaminskega, poljski pravosodni minister Krizysztof Kwiatkowski, ki je poudaril pomen 

resnice, pravice in spomina. Navzoči pravosodni ministri so podpisali Varšavsko deklaracijo o 

pomenu spominjanja na tragično preteklost Evrope. Deklaracija poudarja pomen 

izobraževanja, zgodovinopisja in prava. V video nagovoru je udeležence konference 

pozdravila tudi evropska komisarka za pravosodje in podpredsednica Evropske komisije 

Viviane Reding. Poudarila je, da imajo žrtve pravico do svojega človeškega dostojanstva, 

spominjanja in priznanja. Po njenih besedah se mora Evropska unija združiti v spominjanju 

na zločine totalitarnih režimov. Udeleženci konference so s predstavniki poljske vlade položili 

vence pri spomeniku varšavske vstaje, spomeniku padlim in umorjenim na vzhodu in pri 

spomeniku herojev varšavskega geta. Temu je sledilo delovno srečanje predstavnikov 

nacionalnih institucij, ki se ukvarjajo s preučevanjem totalitarnih režimov ter predstavnikov 

Evropske platforme spomina in vesti. 

 

j) Berlin, 13. in 14. september 2011 

 

Mag. Andreja Valič Zver je 13. septembra 2011 z nekaj sodelavci SCNR obiskala 

najpomembnejšo nemško ustanovo, ki se ukvarja s problematiko kršenja človekovih pravic s 

strani nekdanje politične policije, t. i. Gauckov inštitut v Berlinu, ki se nahaja v nekdanjih 

prostorih STASI-ja. Urad zveznega pooblaščenca za zadeve nekdanje službe državne varnosti 

NDR (Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen DDR) je v bistvu nekdanji arhiv vzhodnonemškega STASI-ja, kjer imajo nekdanji 

državljani NDR preko opolnomočenca nemške vlade dostop do podatkov, ki so se o njih 

zbirali v času komunizma. Odprt je za znanstveno raziskovanje, izdaja pa tudi lastne 

publikacije. Po sedanji nemški zakonodaji si lahko vsak nekdanji vzhodnonemški državljan 

ogleda svoj dosje, ima pravico izvedeti, kdo ga je ovajal ter si ogledati kartoteko svojega 

ovaduha, ne more pa videti kartotek drugih ovajanih oseb. V arhivu centrale STASI-ja v 

Berlinu imajo arhivske depoje in različne oddelke. Med drugim se tam nahaja tudi prostor, 

kjer hranijo centralno kazensko evidenco; hranijo čez 900.000 evidenčnih kartonov kazensko 

preganjanih posameznikov iz nekdanje NDR. Imajo tudi arhiv s kartotekami formalnih in 

neformalnih sodelavcev STASI-ja. V prihodnje je možnih več različnih oblik sodelovanja med 

Študijskim centrom in Uradom zveznega pooblaščenstva, zlasti na znanstvenem področju ter 

na področju primerjave ohranjenosti in dostopa do podatkov nekdanjih tajnih služb in 

preučevanja zakonske  ureditve na tem področju. Po obisku v arhivu so si ogledali tudi pred 

http://www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html
http://www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html
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kratkim posodobljeno razstavo o dejavnosti nekdanje vzhodnonemške tajne politične policije 

STASI. 

 

Naslednji dan, 14. septembra 2011, je direktorica Študijskega centra s sodelavci obiskala 

Zvezni urad za preučevanje diktature vzhodnonemške komunistične partije (Bundesstiftung 

zur Aufarbeitung der SED-Diktatur), ki ga vodi dr. Anna Kaminsky. Zvezni urad proučuje 

problematiko diktature komunistične partije v nekdanji Nemški demokratični republiki. Urad 

sodeluje s spominskimi centri, z muzeji, zgodovinskimi društvi, neodvisnimi arhivi, združenji 

žrtev komunističnega nasilja, skrbi pa tudi za šolsko in izvenšolsko izobraževanje o nekdanji 

partijski diktaturi in njenih posledicah. Urad izdaja veliko zgodovinskih publikacij in skrbi tudi 

za širjenje zavesti v javnosti o posledicah diktatur in totalitarizma. Direktorica urada dr. Anna 

Kaminsky izrazila veliko pripravljenost za vsestransko tesnejše sodelovanje; dogovorjeno je 

bilo, da se podpiše pogodba o sodelovanju, saj si urad zelo prizadeva okrepiti sodelovanje s 

sorodnimi institucijami v nekdanjih komunističnih državah. 

 

k) Berlin, 14. in 15. september 2011 

 

Sodelavci Študijskega centra za narodno spravo so se 14. in 15. septembra 2011 v Berlinu 

udeležili mednarodne konference z naslovom Gradivo komunističnih tajnih policij in 

proučevanje preteklosti (Einsicht durch Einsicht? Die Akten der kommunistischen 

Geheimpolizeien und die Aufarbeitung der Vergangenheit). Konferenca je potekala na 

sedežu Predstavništva Evropske komisije, organizirali pa so jo Nemško združenje za 

vzhodnoevropske študije (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e. V.), Urad zveznega 

pooblaščenca za gradivo nekdanje službe državne varnosti NDR (Die Bundesbeauftragte für 

die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR) in Združenje Jugovzhodna 

Evropa (Südosteuropa-Gesellschaft).  

 

Arhivi nekdanjih tajnih političnih organizacij v vzhodnoevropskih državah predstavljajo 

obsežne dokaze o delovanju sistema nadzora in preganjanja njihovih državljanov. Po 

dvajsetih letih od padca komunističnega sistema je vprašanje ohranjenosti arhivov in 

dostopa do gradiva še vedno zelo občutljiva tema v državah naslednicah. Veliko ljudi želi 

informacije o krivicah, ki so se jim zgodile. Raziskovalci si prizadevajo za nova znanstvena 

spoznanja o delovanju komunističnega totalitarnega režima. Poleg tega dostop do arhivov 

tajnih političnih policij omogoča transparentno delovanje javnih institucij, saj lahko prikaže 

vpletenost visokih javnih uslužbencev v aparat tajnih policij. Namen konference je bil 

prikazati proces odpiranja in dostopnosti arhivov tajnih političnih policij. 

Udeležence so uvodoma pozdravili vodja predstavništva Evropske komisije v Nemčiji 

Matthias Petschke, predsednica Nemškega združenja za vzhodnoevropske študije in 
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nekdanja predsednica nemškega parlamenta Rita Süssmuth ter predstavnica sveta Združenja 

Jugovzhodna Evropa Anneli Ute Gabanyi.  

 

Na konferenci so nastopili različni strokovnjaki iz več evropskih držav. Strinjali so se, da je 

treba arhive tajnih političnih policij odpreti tako za žrtve in njihove svojce, kot za raziskovalce 

in novinarje, kar pa ne more biti uresničeno brez sprejetja ustrezne zakonodaje. Treba si je 

tudi prizadevati, da se storilci kaznivih dejanj kaznujejo. Mag. Andreja Valič Zver je na 

povabilo organizatorjev na konferenci predstavila prispevek o problematiki dostopa do 

arhivov nekdanje jugoslovanske tajne politične policije – Udbe. 

 

l) Berlin, 16. september 2011 

 

Mag. Andreja Valič Zver je skupaj s članico sveta SCNR dr. Tamaro Griesser-Pečar obiskala 

berlinski muzej Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, ki je urejen v nekdanji kaznilnici na 

področju Vzhodnega Berlina. Pogovarjali sta se z direktorjem ustanove dr. Hubertusom 

Knabejem ter njegovim pomočnikom dr. Helmuthom Frauendorferjem. Pod njegovim 

vodstvom sta si tudi ogledali muzej, ki priča o zločinski naravi nekdanjega vzhodnonemškega 

režima. V kaznilnici je v nečloveških razmerah bivalo povprečno okrog dva tisoč zapornic in 

zapornikov, celotno področje mesta okrog kaznilnice pa je bilo zaprto območje. Muzej vsako 

leto obišče ogromno obiskovalcev, še zlasti mladih, v njem pa se odvijajo tudi kulturne 

prireditve in mednarodna srečanja. 

   

m) Praga, 14. oktober 2011  

 

V petek, 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. V imenu Študijskega centra za 

narodno spravo je ustanovno listino podpisala direktorica mag. Andreja Valič Zver, ki je bila 

na predlog poljske, nemške, madžarske in romunske delegacije izvoljena v petčlanski Izvršilni 

odbor. Predsednik Evropske platforme je postal Šved Göran Lindblad, izvršna direktorica pa 

Čehinja dr. Neela Winkelman. Ustanovni člani Evropske platforme spomina in vesti so 

organizacije in inštituti za proučevanje totalitarnih režimov iz Bolgarije, Češke, Estonije, 

Nemčije, Madžarske, Latvije, Litve, Nizozemske, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije in 

Švedske. 

 

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 
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po ustanovitvi platforme, ki bi zagotavljala podporo za mreženje in sodelovanje 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, ki je bila ustanovljena pod pokroviteljstvom  

predsednika vlade Republike Češke Petra Nečasa, združuje vladne in nevladne institucije in 

organizacije, ki so aktivne na področju raziskovanja, dokumentiranja, povečevanja zavedanja 

in izobraževanja o totalitarnih režimih. Članice Platforme bodo sodelovale na srečanjih in 

konferencah, raziskovalne totalitarno preteklost, izdajale publikacije, organizirale potujoče 

razstave. 

 

n) Bruselj, 19. oktober 2011 

 

Mag. Andreja Valič Zver se je 19. oktobra 2011 v Evropskem parlamentu udeležila javne 

tribune z naslovom Spomin na zločine totalitarnih režimov v Evropi. Tribuno je organizirala 

politična skupina Evropske ljudske stranke in je bila posvečena poročilu Evropske komisije z 

naslovom Spomin na zločine totalitarnih režimov v Evropi. Na tribuni sta med drugimi 

nastopila tudi podpredsednik Evropskega parlamenta László Tőkés in predsednica 

parlamentarnega odbora za kulturo in izobraževanje Doris Pack. Slovenski prispevek o 

problematiki arhivskega gradiva Službe državne varnosti je pripravil poslanec dr. Vinko 

Gorenak. 

 

o) Bruselj, 20. oktober 2011 

 

Mag. Andreja Valič Zver se je 20. oktobra 2011 udeležila prvega srečanja članov Izvršnega 

odbora Evropske platforme spomina in vesti, ki je potekalo v Evropskem parlamentu v 

Bruslju. Člani odbora so pripravili sporočilo za javnost o uradni ustanovitvi Evropske 

platforme ter uskladili nadaljnje aktivnosti (projekti, financiranje, prijave na razpise itd.). 

 

p) Haag, 14.–17. november 2011 

 

Boštjan Kolarič se je udeležil Mednarodne konference o globalni dediščini ICTY 
(Mednarodnega kazenskega sodišča za bivšo Jugoslavijo), ki je potekala v Svetovnem 
kongresnem centru v Haagu. Ugledni mednarodnopravni strokovnjaki na čelu s 
predsednikom sodišča Patrickom Robinsonom, so razpravljali o vlogi in pomenu sodne 
prakse sodišča za razvoj mednarodnega kazenskega prava.  
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q) Bruselj, 21.–24. november 2011 

 

Mag. Andreja Valič Zver se je udeležila srečanja članov Izvršnega odbora Evropske 

platforme spomina in vesti, ki je potekalo v Evropskem parlamentu v Bruslju.  

 

r) Vilna, 28. in 29. november 2011 

 

V litovskem parlamentu v Vilni je 28. in 29. novembra 2011 potekala mednarodna 

konferenca z naslovom History and Memory. The Soviet Past, 1953–1990. Konferenco je v 

okviru projekta History and Memory, ki ga podpira Evropska komisija, organizirala posebna 

litovska komisija – International Commission for the Evaluation of the Crimes of Nazi and 

Soviet Occupation Regimes in Lithuania. Na konferenci sta nastopila sodelavca Študijskega 

centra za narodno, in sicer mag. Renato Podbersič z referatom Communism in Slovenia – 

Historical Perspective, Boštjan Kolarič pa s prispevkom Crimes Committed by Yugoslav 

Communist Regime – Legal Perspective. Pred začetkom konference sta se 27. novembra 

2011 srečala z litovskimi kolegi in si ogledala Muzej KGB (The Museum of Genocide Victims), 

ki so ga odprli leta 1992. 

 

s) Gradec, 12. december 2011 

 

Dr. Mateja Čoh je sodelovala z avstrijsko zgodovinarko dr. Eddo Engelke. Za njeno 

publikacijo o ilegalnem prehajanju jugoslovansko-avstrijske meje in jugoslovanskih beguncih 

v Avstriji v petdesetih letih 20. stoletja je napisala prispevek z naslovom Križarji v Sloveniji 

1945–1952 (Kreuzritter in Slowenien 1945–1952). Monografija z naslovom Jeder Flüchtling 

ist eine Schwächung der Volksdemokratie je izšla novembra 2011 pri založbi LIT Verlag. 

 

 

3.1.3. SPORAZUM O SODELOVANJU S ČEŠKIM INŠTITUTOM ZA PROUČEVANJE 

TOTALITARNIH REŽIMOV 

 

Študijski center za narodno spravo je 2. in 3. junija 2011 gostil vodstvo češkega Inštituta za 

proučevanje totalitarnih režimov (USTR) in Arhiva obveščevalnih služb (ABS), ki deluje v 

okviru omenjenega Inštituta. O nastanku in delovanju inštituta sta spregovorila direktor 

mag. Daniel Herman in dr. Pavel Žáček, sicer nekdanji direktor inštituta. Dr. Neela 

Winkelmann je predstavila delovanje Evropske platforme spomina in vesti, ki združuje 

predstavnike različnih evropskih držav z izkušnjo totalitarne preteklosti.  
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3. junija 2011 pa je bil na podlagi poslanstev, ustanovitvenih aktov in sodelovanja v okviru 

Evropske platforme spomina in vesti med Inštitutom za proučevanje totalitarnih režimov iz 

Prage, Arhivom obveščevalnih služb Češke republike in Študijskim centrom za narodno 

spravo podpisan Sporazum o sodelovanju. Sporazum, ki je bil sklenjen za pet let, temelji na 

pobudi predstavnikov vseh treh institucij o medsebojni izmenjavi znanstveno raziskovalnih 

izsledkov, strokovnih izkušenj, izobraževalnih projektov ter dokumentarnega in arhivskega 

gradiva in je pravno neobvezujoč (gentlemen’s agreement). Podpisniki sporazuma so mag. 

Daniel Herman, direktor Inštituta za proučevanje totalitarnih režimov, dr. Jana Poddaná, 

direktorica Arhiva obveščevalnih služb in mag. Andreja Valič Zver, direktorica Študijskega 

centra za narodno spravo. Podpis sporazuma je potekal v navzočnosti češkega veleposlanika 

v Republiki Sloveniji njegove ekselence Petra Voznice. 

 

3.1.4. ORGANIZACIJA POSVETA 

 

Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta je 26. januarja 2011 v Glazerjevi 

dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor potekalo znanstveno srečanje ŠOA – spominjajmo 

se. Srečanje je organiziral kulturni center Sinagoga Maribor, v sodelovanje Študijskim 

centrom za narodno spravo, z Ministrstvom za zunanje zadeve in Inštitutom za novejšo 

zgodovino. Sodelavec Študijskega centra za narodno spravo mag. Renato Podbersič je 

pripravil referat z naslovom Reševanje goriških Judov s poudarkom na obdobju nemške 

okupacije 1943–1945. Srečanja so se udeležili tudi mednarodni strokovnjaki za proučevanje 

holokavsta iz Nemčije in Izraela. 

 

3.1.5. MEDNARODNO SREČANJE OB 2. OBLETNICI VSTOPA V HUDO JAMO 

 

Študijski center za narodno spravo je 3. marca 2011, ob drugi obletnici vstopa v Hudo jamo, 

organiziral mednarodno znanstveno srečanje. Na srečanju so nastopili: mag. Andreja Valič 

Zver (Študijski center za narodno spravo) z referatom Na dnu človeških usod, Jože Dežman 

(Gorenjski muzej Kranj) z referatom Tabuizacija in detabuizacija, Marko Štrovs (Ministrstvo 

za delo, družino in socialne zadeve) s prispevkom Hudi spomini na Hudo jamo, dr. Lia 

Katarina Kompan Erzar (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani) z referatom Družina v 

primežu generacij, dr. Bojan Žalec (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani) z referatom 

Temeljni problemi (družbene) morale na Slovenskem, prof. dr. Tomaž Erzar (Teološka 

fakulteta Univerze v Ljubljani) s prispevkom Izgubljeno sočutje, Pavel Jamnik (Ministrstvo za 

notranje zadeve) je referat naslovil Fizični posegi v prekrita grobišča, Jim Kosem, MARCA 

(Halfman Research & Design – consultant to Horizon Digital Economy Research/Univerza 

Nottingham) s prispevkom Medijski projekt Spomenik in slikarka Margarita Maria Dolinar, ki 

je prisotnim v referatu z naslovom Slovenska svetloba – dosežek sprave predstavila svojo 

sliko Slovenska Guernica. 
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3.1.6. MEDNARODNI SIMPOZIJ NA VRHOVIH IN V GLOBELIH BALKANA: VOJNA V 

JUGOVZHODNI EVROPI OD SREDNJEGA VEKA DO TRETJEGA REICHA 

 

Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU in Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju sta 18. 

junija 2011 v Kobaridu organizirala mednarodni simpozij z naslovom Na vrhovih in v globelih 

Balkana: vojna v jugovzhodni Evropi od Srednjega veka do Tretjega Reicha. Na njem so 

predstavniki Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU iz Ljubljane, Oddelka za zgodovino 

Univerze na Dunaju, Oddelka za vojne študije Kraljeve vojaške akademije Sandhurst, 

Študijskega centra za narodno spravo iz Ljubljane, Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC 

SAZU iz Ljubljane in Fakultete za novejšo zgodovino Univerze v Oxfordu razpravljali o vojnah, 

ki so v zadnjih petsto letih pretresale območje jugovzhodne Evrope. Na simpoziju sta  

nastopila tudi mag. Andreja Valič Zver, ki je predstavila referat z naslovom Maj 1945: konec 

vojne? Primer Slovenije in mag. Renato Podbersič, ki je pripravil prispevek z naslovom 

Vzpostavitev komunistične oblasti v Sloveniji med drugo svetovno vojno. Mag. Andreja Valič 

Zver je posebej poudarila velik pomen tovrstnih mednarodnih znanstvenih srečanj, tako 

zaradi predstavitve novih zgodovinskih dejstev kot tudi predstavitve gledanja in izmenjave 

stališč o slovenski zgodovini in zgodovini narodov iz jugovzhodne Evrope. 

 

3.1.7. SIMPOZIJ ZAČETKI PROTIFAŠISTIČNEGA UPORA V EVROPI 

 

Dne 25. julija 2011 je v Kulturnem domu v Bovcu potekal zgodovinski simpozij z naslovom 

Začetki protifašističnega upora v Evropi. Simpozij je moderiral mag. Renato Podbersič, ki je 

pripravil tudi uvodni referat  Združitev Italije in slovenska zahodna meja. 

S prispevki o TIGR-u so sodelovali Marko Bidovec, Borut Rutar in dr. Mira Cencič. 

 

3.1.8. OKROGLA MIZA O ZGODOVINOPISJU 

 

Na Študijskem centru je 11. maja 2011 potekala okrogla miza o zgodovinopisju, ki je bila 

namenjena pogovoru o trenutnem stanju v slovenskem zgodovinopisju in kriterijih 

raziskovanja v zgodovinski stroki, spodbujanju kritične, argumentirane in strokovne razprave 

znotraj stroke, problemu revizije in preseganju ideološkosti v zgodovinopisju ter konkretnim 

težavam pri financiranju in razpisih. Svoja razmišljanja so predstavili dr. Tamara Griesser 

Pečar, dr. Stane Granda, dr. Janko Prunk, ddr. Igor Grdina in Jože Dežman. 

 

Temeljna ugotovitev je bila, da je potrebno zgodovinopisje, tako kot vsako drugo znanost, 

razvijati naprej, zato je treba različna spoznanja preverjati in jih vedno znova dopolnjevati. 

Pri tem je pomembno, da se upoštevajo dejstva in ne, da se dejstva prilagajajo želenim 

končnim ugotovitvam oziroma rezultatom. 
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3.1.9. OKROGLA MIZA TOTALITARNI OSTANKI PRETEKLOSTI NA SLOVENSKEM 

 

V Bovcu je 28. julija 2011 potekala okrogla miza z naslovom Totalitarni ostanki preteklosti 

na Slovenskem. Referata sta pripravila direktorica Študijske centra za narodno spravo mag. 

Andreja Valič Zver, ki je izpostavila nezmožnost spoprijetja države z zgodovino in opozorila 

na problematiko arhivskega gradiva ter Boštjan Kolarič, ki je govoril o žrtvah medvojnih in 

povojnih pobojev. V razpravi, ki jo je moderiral mag. Renato Podbersič, sta sodelovala še 

ddr. Igor Grdina in dr. Stane Granda. 

 

3.1.10. MEDNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE – MED 

PRIČAKOVANJI IN REALNOSTJO (1991–2011) 

 

Na mednarodnem znanstvenem simpoziju Osamosvojitev Slovenije – med pričakovanji in 

realnostjo, ki je potekal med 26. in 28. oktobrom 2011 v Mariboru, je sodelovala mag. 

Andreja Valič Zver z referatom Zgodovinska vloga Demosa kot akterja oblikovanja 

samostojne slovenske države. Uvodoma je predstavila vprašanje terminologije, nato pa 

spregovorila o oblikovanju slovenske nacionalne zavesti. Predstavila je stranke znotraj 

DEMOS-a in njihovo delovanje v procesu osamosvajanja Slovenije ter rezultate ankete o 

delovanju DEMOS-ove vlade, ki jo je izvedla med večino njenih akterjev.  

 

3.1.11. 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: mag. 

Andreja Valič Zver (predsednica), dr. Tamara Griesser Pečar, 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 peticijo z zbranimi več kot 1600 

podpisi. 

 



     

Študijski center za narodno spravo 
 

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

3.1.12. RAZISKOVALNI PROGRAM NASILJE KOMUNISTIČNEGA TOTALITARIZMA V 

SLOVENIJI 1941–1990 

 

V letu 2011 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. ARRS je 10. 

oktobra 2011 poslala dopis, da je Znanstveni svet za humanistiko na 3. seji pozitivno ocenil 

letno poročilo za leto 2010 raziskovalnega programa P6-0380 Nasilje komunističnega 

totalitarizma v Sloveniji 1941-1990 in hkrati predlagal, da Znanstveni svet agencije, skladno s 

šestim odstavkom 71. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 

spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, podaljša obdobje financiranja raziskovalnega 

programa za eno leto. S sklepom direktorja ARRS z dne 1. decembra 2011 je bilo podaljšano 

financiranje raziskovalnega programa za eno leto, do 31. decembra 2012 ter za novo vodjo 

programske skupine od 1. januarja 2012 imenoval dr. Tamaro Griesser Pečar. Namesto dr. 

Milka Mikole in Marte Keršič sta članici raziskovalne skupine postali dr. Tamara Griesser 

Pečar in mag. Andreja Valič Zver. 

 

Posebno pozornost člani namenjamo raziskovanju različnih oblik nasilja komunističnega 

sistema na Slovenskem v času druge svetovne vojne in po njej, pri čemer se osredotočamo 

predvsem na raziskovanje obdobja takoj po koncu vojne. V letu 2011 smo nadaljevali z 

raziskovanjem revolucionarnega nasilja v času druge svetovne vojne na Primorskem in 

Gorenjskem, množičnih političnih in montiranih procesov, nasilja nad kmeti in kulaških 

procesov, preganjanja nekatoliških verskih skupnosti, ilegalnega prehajanja jugoslovansko-

avstrijske meje od konca vojne do konca petdesetih let 20. stoletja, delovanja ilegalnih 

skupin (band) v Sloveniji po koncu vojne.  

 

3.1.13. REVOLUCIONARNO NASILJE V SLOVENIJI 1941–1945 

 

V letu 2011 smo nadaljevali delo na obsežnem raziskovalnem projektu z naslovom 

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

revolucionarno nasilje med drugo svetovno vojno po posameznih slovenskih pokrajinah, 

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

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

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

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

 

V letu 2011 sta v omenjeni zbirki izšli prvi knjigi: dr. Damjan Hančič je avtor znanstvene 

monografije z naslovom Revolucionarno na vzhodnem Gorenjskem, 1941–1945, mag. Renato 
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Podbersič pa je avtor znanstvene monografije z naslovom Revolucionarno nasilje na 

Primorskem, 1941–1945.  

 

Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič sta nadaljevali z raziskovanjem revolucionarnega 

nasilja na Notranjskem.  

 

3.1.14. NACISTIČNE ZAPLEMBE PREMOŽENJA 

 

Jelka Piškurid je v letu 2011 raziskovala arhivsko in dokumentarno gradivo o nacističnih 

zaplembah premoženja v Sloveniji med letoma 1941 in 1945 (prim.: Verordnungs- und 

Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark; Pooblaščenec državnega 

komisarja za utrjevanje nemštva na spodnjem Štajerskem). 

 

3.1.15. IZDAJANJE PUBLIKACIJ 

 

Študijski center je v letu 2011 pripravil naslednje publikacije:  

 

 Dr. Damjan Hančič znanstveno monografijo o revolucionarnem nasilju na Gorenjskem 

z naslovom  Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem 1941–1945. Monografija 

je recenzirana. 

V prvi knjigi iz zbirke o revolucionarnem nasilju na Slovenskem avtor dr. Damjan Hančič 

na primeru vzhodne Gorenjske, natančneje širšega kamniškega območja, analizira 

položaj ob nemški okupaciji v letih 1941 do 1945. V nadaljevanju opiše delovanje 

partizanskih enot in partije med okupacijo ter organizacijo in delovanje enot, ki so 

izvajale revolucionarno nasilje. V osrednjem delu monografije avtor prikaže konkretne 

primere revolucionarnega nasilja na vzhodnem gorenjskem območju. Odgovoriti skuša 

na vprašanja, v kakšni obliki se je kazalo partizansko oziroma revolucionarno nasilje 

nad prebivalstvom, v kolikšni meri je bilo to nasilje usmerjeno proti resničnim 

sodelavcem okupatorja in v kolikšni meri le proti politično-ideološkim nasprotnikom OF 

oziroma njene vodilne sile komunistične partije. V monografiji so objavljeni seznam  

žrtev na obravnavanem območju, dokumenti o revolucionarnem nasilju na vzhodnem 

Gorenjskem, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije in  pričevanja, ki jih hrani Študijski 

center za narodno spravo. 

 Mag. Renato Podbersič znanstveno monografijo o revolucionarnem nasilju na 

Primorskem z naslovom Revolucionarno nasilje na Primorskem, 1941–1945. 

Monografija je recenzirana. 

Avtor uvodoma predstavi položaj in razmere na Primorskem pred in ob italijanski 

okupaciji, italijansko in kasneje nemško okupacijsko politiko, delovanje KPS ter 

delovanje partizanskih in drugih enot, ki so v času vojne izvajale nasilje predvsem nad 
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civilnim prebivalstvom. Opozori, da so bile razmere ob začetku druge svetovne vojne 

na Primorskem drugačne kot v predvojni Dravski banovini – Primorska je bila tedaj 

namreč del Kraljevine Italije. V osrednjem delu monografije na posameznih primerih 

prikaže različne oblike revolucionarnega nasilja na širšem goriškem območju. 

Ugotavlja, da so bili primeri neposrednega revolucionarnega nasilja do pomladi 1943 

redki, da se je to nasilje okrepilo zlasti po kapitulaciji Italije ter jeseni 1943 in sredi leta 

1944 doseglo vrh. Uvodno študijo dopolnjujejo objavljeni dokumenti, ki jih hrani Arhiv 

Republike Sloveniji ter pričevanja iz arhiva Študijskega centra za narodno spravo. 

 

3.1.16. ZBIRKE ŠTUDIJSKEGA CENTRA ZA NARODNO SPRAVO 

 

V letu 2011 smo registrirali 3 zbirke, in sicer: 

 Zbirka Revolucionarno nasilje: knjižna zbirka, v kateri bodo izhajale monografije o 

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

dr. Mateja Čoh. 

 

 Zbirka MultiMedija SCNR: v zbirki je 34 DVD-jev s posnetimi dogodki, ki jih je 

organiziral Študijski center za narodno spravo od julija 2009 do novembra 2011 

(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. Urednica zbirke je Mirjam Dujo Jurjevčič. 

 

3.1.17. PREDSTAVITVE PUBLIKACIJ 

 

V letu 2011 je Študijski center za narodno spravo sam ali v sodelovanju različnimi 

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

 16. februarja 2011 je dr. Mateja Čoh v prostorih Študijskega centra za narodno 

spravo pripravila predavanje ob izidu znanstvene monografije Za svobodo, kralja in 

domovino, Ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1952. 
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 18. februarja 2011 je v Muzeju novejše zgodovine Slovenije potekala predstavitev 

monografije Le vkup, le vkup, uboga gmajna, Preganjanje kmetov in kmečki upori v 

Sloveniji 1945–1955. Pri predstavitvi so aktivno sodelovale tudi sodelavke Študijskega 

centra, ki so v monografiji objavile svoje prispevke, in sicer dr. Mateja Čoh, mag. 

Majda Pučnik Rudl in Marta Keršič. 

 

 22. februarja 2011 je dr. Milko Mikola predstavil knjigo Dokumenti in pričevanja o 

povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji v Petišovci. Dogodek so organizirali Študijski 

center za narodno spravo, Izpostava Inštituta za narodnostna vprašanja v Lendavi – 

Etnikai Kutatóintézet-Lendvai Kutatócsoport, KS in KD Horváth József Petišovci – 

Petesházi HK és a Horváth József ME in Zavod za kulturo madžarske narodnosti 

Lendava – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. 

 

 8. aprila 2011 je na Študijskem centru za narodno spravo potekala predstavitev 

zbornika Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju. V zborniku, ki ga je uredil in 

predstavil dr. Damjan Hančič, so zbrani slovenski prispevki z javne tribune z naslovom 

Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v Bruslju, v prostorih 

Evropske komisije, in je bila organizirana v okviru slovenskega predsedstva Svetu 

Evropske unije. Na predstavitvi so spregovorili tudi dr. Peter Jambrek, dr. Lovro 

Šturm, mag. Andreja Valič Zver in dr. Vladimir Prebilič. 

 

 20. aprila 2011 sta Zgodovinski arhiv na Ptuju in Študijski center za narodno spravo v 

razstavišču knjižnice Ivana Potrča Ptuj organizirala predavanje ob izidu knjige dr. 

Mateje Čoh Za svobodo, kralja in domovino. 

 

 18. maja 2011 je dr. Mateja Čoh pripravila predavanje s predstavitvijo knjige Za 

svobodo, kralja in domovino v Mariboru. Dogodek sta organizirala Zgodovinsko 

društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru in Študijski center za narodno spravo. 

 

 23. maja 2011 je dr. Mateja Čoh predstavila knjigo Za svobodo, kralja in domovino, 

ter sodelovala pri predstavitvi knjige Le vkup, le vkup, uboga gmajna pri Društvu 

slovenskih izobražencev v Trstu. Dogodek sta organizirala Društvo slovenskih 

izobražencev iz Trsta in Študijski center za narodno spravo. 

 

 7. junija 2011 sta se dr. Mateja Čoh in mag. Majda Pučnik Rudl s prispevkoma 

udeležili predstavitve knjige Le vkup, le vkup, uboga gmajna v Slovenski Bistrici, ki so 

jo organizirali Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Mohorjeva družba Celovec in 

Študijski center za narodno spravo.   
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 21. junija 2011 se je dr. Mateja Čoh udeležila pogovora z naslovom Slovenski kmet 

pod komunizmom in v samostojni državi. Povod za pogovor je bila knjiga Le vkup le 

vkup uboga gmajna.   

 

3.1.18. DRUGO 

 

Mag. Renato Podbersič je 29. januarja 2011 predaval na Državnem izobraževalnem zavodu s 

slovenskim učnim jezikom v Gorici. Predavanje je naslovil Preganjanje Judov med 

holokavstom in je bilo posvečeno obeležitvi mednarodnega dneva spomina na holokavst. 

 

Dr. Mateja Čoh je aprila 2011 raziskovala v britanskem državnem arhivu v Londonu (The 

National Archives). Pregledovala je sezname in popise arhivskega gradiva ter arhivsko 

gradivo, ki se nanaša na dogajanje v Jugoslaviji/Sloveniji po koncu druge svetovne vojne, na 

delovanje ilegalnih skupin v Sloveniji po letu 1945, ilegalno prehajanje jugoslovansko-

avstrijske in jugoslovansko-italijanske meje po koncu vojne ter gradivo o slovenskih beguncih 

v avstrijskih begunskih taboriščih po koncu vojne. V zvezi s tem je pregledala gradivo iz serij 

britanskega zunanjega ministrstva (Foreign Office) in britanskega obrambnega ministrstva 

(War Office). 

 

Julija 2011 je dr. Mateja Čoh v avstrijskem državnem arhivu (Österreichische Staatsarchiv) 

na Dunaju raziskovala dogajanje na jugoslovansko-avstrijski meji med letoma 1945 in 1960. 

Pregledovala je popise in arhivsko gradivo avstrijskega ministrstva za notranje zadeve 

(Bundesministerium für Inneres) ter gradivo avstrijskega zunanjega ministrstva 

(Bundeskanzleramt, Auswärtige Angelegenheiten).  

 

Septembra 2011 je mag. Renato Podbersič v Centralnem državnem arhivu v Rimu 

pregledoval arhivsko gradivo, predvsem fonde Direkcije za javno varnost Ministrstva za 

notranje zadeve (Ministero dell' Interno – Direzione Pubblica Sicurezza); pregledal je 

predvsem dokumente glede dogajanja na Primorskem med drugo svetovno vojno in 

italijanskega preganjanja (in tudi reševanja) Judov na slovenskem okupiranem ozemlju med 

drugo svetovno vojno. Obiskal je tudi Zgodovinski arhiv združenja judovskih občin Italije 

(L'Archivio Storico dell' Unione delle Comunita ebraiche Italina, AUCEI), kjer je pregledal 

predvsem fonde judovskih občin severovzhodne Italije oziroma Julijske krajine. 

 

Dr. Mateja Čoh je od 2.  do 10. oktobra 2011 raziskovala v ameriškem državnem arhivu 

(National Archives and Records Administration) v College Parku. Pregledovala je arhivske 

popise in inventarje ter arhivsko gradivo iz naslednjih fondov: RG 226, Records of the office 

of Strategic Services; RG 260, Records of US occupation headquarters, Records of US Forces 

in Austria; RG 319, Rrecords of the army staff. Od 11. do 16. oktobra 2011 je bila na 
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delovnem obisku pri slovenskih izseljencih v Clevelandu. S sodelavkama Marto Keršič in 

Jelko Piškurid so snemale pričevanja, predstavile delovanje in poslanstvo Študijskega centra 

za narodno spravo, se srečale z vodstvom Slovensko ameriškega sveta ter obiskale Slovenski 

raziskovalni center v Ameriki (Slovenian Reseach Centre of America). Za slovenske izseljence 

je dr. Mateja Čoh pripravila predavanje z naslovom Za svobodo, kralja in domovino o 

delovanju ilegalnih skupin v Sloveniji med letoma 1945 in 1952. 

 

Mag. Andreja Valič Zver je nadaljevala doktorski študij s področja novejše zgodovine na 

Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. 

Mag. Renato Podbersič je septembra 2011 na Fakulteti za humanistiko Univerze na 

Primorskem v Kopru uspešno zagovarjal dispozicijo doktorske disertacije Preganjanje Judov 

na Primorskem. 

 

Boštjan Kolarič je na Fakulteti za državne in evropske študije iz Brda pri Kranju, vpisal prvi 

letnik doktorskega študijskega programa III. stopnje- Javna uprava, kjer bo prijavil temo 

doktorske disertacije z naslovom Hudodelstva zoper človečnost po koncu II. svetovne vojne 

na slovenskem ozemlju. 

 

 

 

3.1.19. BIBLIOGRAFIJA 

 

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

izvaja Biblioteka SAZU-ja. 

Prilagamo seznam objav iz sistemov Cobiss in SICRIS. 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

 

 ČOH, Mateja. Dosje Andreja Glušiča. Stud. Hist. Slov., 2011, letn. 11, št. 2/3, str. 501-

524, ilustr. [COBISS.SI-ID 1142917]  

 

1.04 Strokovni članek 

 

 VALIČ ZVER, Andreja. Pozabiti totalitarno preteklost?. Demokracija (Ljubl, 1996), 28. 

apr. 2011, letn. 16, št. 17, str. 44-46, portret, fotogr. [COBISS.SI-ID 32661549]  

 PODBERSIČ, Renato. Nadškof Sedej in prva svetovna vojna : ob 80. obletnici Sedejeve 

smrti. Koled. - Goriška mohorjeva druž., 2011, str. 51-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 

14807090]  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1142917
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32661549
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=14807090
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 PODBERSIČ, Renato. Svetilnik slovenstva : ob 80. obletnici smrti škofa Frančiška 

Borgia Sedeja. Mohorjev koled., 2011, str. 171-176, fotogr. [COBISS.SI-ID 32066093]  

 

1.05 Poljudni članek 

 

 ČOH, Mateja. Za svobodo, kralja in domovino : ilegalne skupine v Sloveniji med 

letoma 1945 in 1952. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 21. maj 2011-14. jun. 2011, leto 

67, št. 116 (20.247)-št. 136 (20.267). *COBISS.SI-ID 32729133]  

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 

 

 VALIČ ZVER, Andreja. Magic totalitarianism?. V: BREIER, Zsuzsa (ur.), MUSCHG, Adolf 

(ur.). Freiheit, ach Freiheit --- : vereintes Europa - geteiltes Gedächtnis. *Göttingen+: 

Wallstein, cop. 2011, str. 114-118. [COBISS.SI-ID 33240621]  

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 

 

 VALIČ ZVER, Andreja. Je modro govoriti o stvareh, ki bolijo? = Is it wise to discuss 

themes that hurt?. V: HANČIČ, Damjan (ur.). Totalitarizmi na Slovenskem v 20. 

stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih 

režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju, (Zbirka 

Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 

2010, str. 217-224, fotogr. [COBISS.SI-ID 32375853]  

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

 

 VALIČ ZVER, Andreja, HANČIČ, Damjan, KOLARIČ, Boštjan, LETNAR ČERNIČ, Jernej, 

PODBERSIČ, Renato. National report on the crimes of communism in Slovenia : 

country report. V: SVOBODA, David (ur.), O'CONNOR, Cóílín (ur.). Crimes of the 

communist regimes : an assessment by historians and legal experts : proceedings [of 

the] international conference at the Main Hall of Senate of the Parliament of the 

Czech Republic (24-25 February 2010), and at the Office of the Government of the 

Czech Republic (26 February 2010). *Praha+: Ústav pro studium totalitních režimù, 

cop. 2011, str. 203-236, tabela. [COBISS.SI-ID 33221677]  

 HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato. Totalitarni režimi na Slovenskem v 20. stoletju 

= Totalitarian regimes in Slovenia in the 20th century. V: HANČIČ, Damjan (ur.). 

Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne 

tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v 

prostorih Evropske komisije v Bruslju, (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1). 
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Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010, str. 39-64. [COBISS.SI-ID 

32377133]  

 ČOH, Mateja. Značilnosti pravosodja v Sloveniji med letoma 1945 in 1951 = 

Characteristics of the judicial system in Slovenia between 1945 and 1951. V: HANČIČ, 

Damjan (ur.). Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih 

prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. 

aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju, (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in 

izzivi, 1). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010, str. 65-81. [COBISS.SI-ID 

32376877]  

 STRAJNAR, Neža. Dosleden boj proti veri : preganjanje nekatoliških verskih skupnosti 

v prvem desetletju po drugi svetovni vojni na Slovenskem = Consistent fight against 

religion : persecution of non-Catholic religious communities on Slovene territory in 

the first decade after World War II. V: HANČIČ, Damjan (ur.). Totalitarizmi na 

Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom 

Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije 

v Bruslju, (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1). Ljubljana: Študijski center za 

narodno spravo, 2010, str. 99-110. [COBISS.SI-ID 32376621]  

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 

 

 PODBERSIČ, Renato. Condemnation of communism in Slovenia - historical 

perspective. V: The program [and the abstracts] of the international symposium 

"Condemnig communism - between justice and history", the V-th Edition, 30 June - 3 

July 2011, Fǎgǎraş - Sâmbǎta de Sus, România. Fǎgǎraş: Fundatia Culturala "Negru 

Voda", 2011, str. 27. [COBISS.SI-ID 33099821] 

 KOLARIČ, Boštjan. Condemnation of communist crimes in Slovenia - legal perspective. 

V: The program [and the abstracts] of the international symposium "Condemnig 

communism - between justice and history", the V-th Edition, 30 June - 3 July 2011, 

Fǎgǎraş - Sâmbǎta de Sus, România. Fǎgǎraş: Fundatia Culturala "Negru Voda", 2011. 

- Str. 28. [COBISS.SI-ID 33099565] 

 PODBERSIČ, Renato. Slovenska in italijanska historiografija : primerjava in usmeritev = 

Le storiografie slovena e italiana : comparazione e prospettive. V: REBESCHINI, 

Monica (ur.), OBID, Alenka (ur.). [Program in povzetki, (Glasnik UP ZRS, letn. 16 

(2011), št. 6). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 

2011, str. 47-51. [COBISS.SI-ID 2079699]  

 PODBERSIČ, Renato. Reševanje goriških Judov s poudarkom na obdobju nemške 

okupacije (1943-1945) = The flight of Gorizian Jews during the German occupation 

(1943-1945). V: Vsako leto eno ime : reševanje Judov 1938-1941 in slovenski pravičnik 

Uroš Žun : znanstveno srečanje v okviru projekta Šoa - spominjajmo se ob 
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mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, Univerzitetna knjižnica Maribor, 

Glazerjeva dvorana, 26. januar 2011 : povzetki referatov. Maribor: Sinagoga kulturni 

center, 2011, f. 7. [COBISS.SI-ID 32401197]  

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

 

 ČOH, Mateja. Križari - Kreuzritter in Slowenien 1945-1952. V: ENGELKE, Edda. "Jeder 

Flüchtling ist eine Schwächung der Volksdemokratie" : die illegalen Überschreitungen 

am jugoslawisch-steirischen Grenzabschnitt in den Fünfzigerjahren, (Forschungen zur 

geschichtlichen Landeskunde der Steiermark, Bd. 56). Wien; Münster: LIT, 2011, str. 

197-214. [COBISS.SI-ID 33451821] 

 ČOH, Mateja. Preganjanje kmetov v Sloveniji med letoma 1945 in 1955. V: DEŽMAN, 

Jože (ur.). Le vkup, le vkup, uboga gmajna : preganjanje kmetov in kmečki upor v 

Sloveniji 1945-1955. 1. izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2011, str. 31-93. 

[COBISS.SI-ID 32333101]  

 KERŠIČ, Marta Milena. Šentjošt nad Horjulom. V: DEŽMAN, Jože (ur.). Le vkup, le 

vkup, uboga gmajna : preganjanje kmetov in kmečki upor v Sloveniji 1945-1955. 1. 

izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2011, str. 421-446, fotogr. [COBISS.SI-ID 

32333613]  

 

1.20 Predgovor, spremna beseda 

 

 ČOH, Mateja. Predgovor urednice zbirke = Revolutionary Violence book collection. V: 

HANČIČ, Damjan. Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, 1941-1945, 

(Zbirka Revolucionarno nasilje, 1). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 

2011, str. 5, 181. [COBISS.SI-ID 33536557]  

 HANČIČ, Damjan. Uvod. V: HANČIČ, Damjan (ur.). Totalitarizmi na Slovenskem v 20. 

stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih 

režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju, (Zbirka 

Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 

2010, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 32377901]  

 KERŠIČ, Marta Milena. Mednarodna konferenca "Zločini totalitarnih režimov" : 

Bruselj, 8. aprila 2008, povzetek konference = The international conference "Crimes 

commited by totalitarian regimes". V: HANČIČ, Damjan (ur.). Totalitarizmi na 

Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom 

Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije 

v Bruslju, (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1). Ljubljana: Študijski center za 

narodno spravo, 2010, str. 7-13. [COBISS.SI-ID 32377645]  
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1.21 Polemika, diskusijski prispevek 

 

 VALIČ ZVER, Andreja. Genocidni značaj totalitarizmov : tribuna. Demokracija (Ljubl, 

1996), 6. jan. 2011, leto 16, št. 1, str. 32-33, fotogr. [COBISS.SI-ID 32375341]  

 VALIČ ZVER, Andreja. Ime rože ali Življenje drugih na slovenski način : tribuna. 

Demokracija (Ljubl, 1996), 2. jun. 2011, leto 16, št. 22, str. 34-35, fotogr. [COBISS.SI-

ID 32764717]  

 VALIČ ZVER, Andreja. Nazadovanje spravnega procesa v Sloveniji : tribuna. 

Demokracija (Ljubl, 1996), 1. sep. 2011, letn. 16, št. 35, str. 20-21, fotogr. [COBISS.SI-

ID 33103149]  

 VALIČ ZVER, Andreja. Pismo Borutu Pahorju, Alešu Zalarju in Gregorju Golobiču. 

Dnevnik, 29. jan. 2011, leto 61, št. 24. *COBISS.SI-ID 32662573]  

 VALIČ ZVER, Andreja. Politična zloraba : Mladina, št. 01 : pisma. Mladina, 14. jan. 

2011, *Št.+ 2, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 32662317]  

 VALIČ ZVER, Andreja. Poročilo Evropske komisije o zločinih totalitarnih režimov : 

prejeli smo. Primorski dnev., 26. jan. 2011, leto 67, št. 21, str. 5. *COBISS.SI-ID 

32739117]  

 PUČNIK RUDL, Majda. Slovenski zgodovinski atlas nič dlje od ideoloških vod. 

Demokracija, 24. nov. 2011, leto 16, št. 47, str. 73. *COBISS.SI-ID 33452333] 

 

1.22 Intervju 

 

 VALIČ ZVER, Andreja. Brez Demosa in odločnosti Pučnika osamosvojitve ne bi bilo. 

Demokracija (Ljubl, 1996), 23. jun. 2011, letn. 16, št. 23, str. 48-51, fotogr. [COBISS.SI-

ID 33102637]  

 VALIČ ZVER, Andreja. Čas kulture spominjanja : pogovor z mag. Andrejo Valič, 

direktorico Študijskega centra za narodno spravo : feljton. Družina. [Tiskana izd.], 27. 

mar. 2011, letn. 60, 13, portret. [COBISS.SI-ID 32766765]  

 ČOH, Mateja. Povojno odporništvo : pogovor z zgodovinarko dr. Matejo Čoh ob izidu 

njene knjige Za svobodo, kralja in domovino. Družina. [Tiskana izd.], 5. jun. 2011, letn. 

60, št. 23, str. 8, portret. 

http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/all/B3050E932F085F87C12578A20022FD

F1?OpenDocument. [COBISS.SI-ID 32983085]  

 ČOH, Mateja. Mateja Čoh: Ilegalne skupine so hotele zrušiti komunistično oblast : 

MMC-jev intervju o slovenski polpretekli zgodovini. MMC RTV SLO, 26. mar. 2011. 

http://www.rtvslo.si/slovenija/mateja-coh-ilegalne-skupine-so-hotele-zrusiti-

komunisticno-oblast/253042. [COBISS.SI-ID 32466221]  
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MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 

 

2.01 Znanstvena monografija 

 

 HANČIČ, Damjan. Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, 1941-1945, 

(Zbirka Revolucionarno nasilje, 1). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 

2011. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-92574-7-0. [COBISS.SI-ID 259133184]  

 PODBERSIČ, Renato. Revolucionarno nasilje na Primorskem, 1941-1945, (Zbirka 

Revolucionarno nasilje, 2). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 182 

str., ilustr. ISBN 978-961-92574-9-4. [COBISS.SI-ID 259602432] 

 

 

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek 

 

 KERŠIČ, Marta Milena, KERŠIČ, Marta Milena (ur.), HANČIČ, Damjan (ur.), JURJEVČIČ, 

Mirjam (ur.), PIŠKURID, Jelka (ur.), ŠTUMBERGER, Barbara (ur.). Ormoški Petriček : 

otroci iz koncentracijskega taborišča OZNE Strnišče pri Ptuju, (Zbirka Dokumentarni 

film SCNR, 1). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 1 video DVD, 

barve, zvok. ISBN 978-961-92574-8-7. [COBISS.SI-ID 259282944]  

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI) 

 

3.11 Radijski ali TV dogodek 

 

 VALIČ ZVER, Andreja. Moja zgodba : Radio Ognjišče. Ljubljana, 20.IV.2011. 26 min, 27 

sek. [COBISS.SI-ID 32770861]  

 KERŠIČ, Marta Milena, ČOH, Mateja. Slovenian Hour with Tony Ovsenik : Cleveland 

Public Radio. Cleveland, 22.X.2011. 60 min. [COBISS.SI-ID 33470253]  

 VALIČ ZVER, Andreja. Sreda v sredo : pogovorna oddaja z Borisom Cipotom : Televizija 

AS. Murska Sobota, 16.III.2011. 31 min, 42 sek. [COBISS.SI-ID 32766509] 

 VALIČ ZVER, Andreja. Šele ko razumemo, se lahko spravimo : Radio Ognjišče. 

Ljubljana, 23.VIII.2011. http://radio.ognjisce.si/sl/121/aktualno/5158/. [COBISS.SI-ID 

33217837]  

 KERŠIČ, Marta Milena, ČOH, Mateja. V Clevelandu o polpretekli zgodovini : Radio 

Ognjišče : oddaja Slovencem po svetu in domovini : novice iz Združenih držav Amerike. 

Ljubljana, 23.X.2011. 17 min. 

http://audio.ognjisce.si/index.php?p=Slovencem_po_svetu_in_domovini/2011. 

[COBISS.SI-ID 33469997]  
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3.12 Razstava 

 

 PODBERSIČ, Renato, SVOLJŠAK, Petra. Oprostite nam, oprostite nam, o vi mrtvi! : 

judovski vojaki avstro-ogrske vojske na soški fronti : *razstava, Sinagoga Maribor, 

17.XI.2011-3.II.2012]. Maribor, 2011. [COBISS.SI-ID 33450029]  

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 

 

 PODBERSIČ, Renato. Communism in Slovenia : historical perspective : [predavanje na 

mednarodnem posvetovanju "History and Memory. The Soviet Past - 1953-1990", 

Seimas, building no. 3, conference hall, 28-29.XI.2011]. Vilnius, 2011. [COBISS.SI-ID 

33450285]  

 PODBERSIČ, Renato. Communist rule established in Slovenia during the Second World 

War : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Na vrhovih in v globelih Balkana: 

vojna v jugovzhodni Evropi od srednjega veka do Tretjega Reicha", dvorana 

"Fundacije Poti miru v Posočju", 18.VI.2011+. Kobarid, 2011. [COBISS.SI-ID 33040685]  

 PODBERSIČ, Renato. Condemnation of communism in Slovenia : historical perspective 

: [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Condemnig Communism - Between 

Justice and History", "Brâncoveanu" Academia, 30.VI-3.VII.2011]. Sâmbãta de Sus, 

2011. [COBISS.SI-ID 33041453]  

 VALIČ ZVER, Andreja. May 1945 : the end of the war? : the case of Slovenia : 

[predavanje na mednarodnem posvetovanju "Na vrhovih in v globelih Balkana: vojna 

v jugovzhodni Evropi od srednjega veka do Tretjega Reicha", dvorana "Fundacije Poti 

miru v Posočju", 18.VI.2011+. Kobarid, 2011. [COBISS.SI-ID 33040941]  

 VALIČ ZVER, Andreja. Na dnu človeških usod : *uvodno predavanje na mednarodnem 

znanstvenem posvetovanju ob drugi obletnici vstopa na prizorišče zločina v rovu sv. 

Barbare v Hudi jami, Študijski center za narodno spravo, 3.III.2011+. Ljubljana, 2011. 

[COBISS.SI-ID 32662829]  

 VALIČ ZVER, Andreja. Zgodovinska vloga Demosa kot akterja oblikovanja samostojne 

slovenske države : *predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju 

"Osamosvojitev Slovenije - med pričakovanji in realnostjo (1991-2011)", Kazinska 

dvorana SNG Maribor in Kadetnica, 26.-28.X.2011]. Maribor, 2011. [COBISS.SI-ID 

33221933]  

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 

 

 CAŞU, Igor, PETROV, Nikita, RESANOVID, Aleksandar, VALIČ ZVER, Andreja. Centre and 

periphery : secret police records of former federations : [predavanje na mednarodnem 

posvetovanju "Keeping Secret of Going Public? The Secret Police Files of the Former 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=33450029
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=33450285
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=33040685
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=33041453
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=33040941
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32662829
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=33221933


     

Študijski center za narodno spravo 
 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 29 

Communist Countries", European Commission, Representation in Germany, 14.-

15.IX.2011]. Berlin, 2011. [COBISS.SI-ID 33222189]  

 VALIČ ZVER, Andreja. Dictators were not good guys : *predavanje na srečanju "How to 

Teach about Totalitarian Past and how to Prepare Young People for Democratic 

Future?" v okviru posvetovanja "What do Young Europeans Know about 

Totalitarianisms?, Evropski parlament, 29.III.2011]. Bruselj, 2011. [COBISS.SI-ID 

32765485]  

 PODBERSIČ, Renato. Reševanje goriških Judov s poudarkom na obdobju nemške 

okupacije 1943-1945 : [predavanje na znanstvenem posvetovanju v okviru projekta 

"Šoa - spominjajmo se" ob mednarodnem spominu na žrtve holokavsta, Glazerjeva 

dvorana UKM, 26.I.2011]. Maribor, 2011. [COBISS.SI-ID 32378413]  

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO 

 

Urednik 

 

 KERŠIČ, Marta Milena, KERŠIČ, Marta Milena (ur.), HANČIČ, Damjan (ur.), DUJO 

JURJEVČIČ, Mirjam (ur.), PIŠKURID, Jelka (ur.), ŠTUMBERGER, Barbara (ur.). Ormoški 

Petriček : otroci iz koncentracijskega taborišča OZNE Strnišče pri Ptuju, (Zbirka 

Dokumentarni film SCNR, 1). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 1 

video DVD, barve, zvok. ISBN 978-961-92574-8-7. [COBISS.SI-ID 259282944]  

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

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

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

center za narodno spravo, 2009-. [COBISS.SI-ID 33468973]  

 Na fronti. Podbersič, Renato (član uredniškega odbora 2004-). Šempeter: Društvo 

Soška fronta Nova Gorica, 2001-. ISSN 1580-7282. [COBISS.SI-ID 114822912]  

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

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

 

 

3.2. 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 2011 ter na podlagi osebnih 

planov delavcev v Enoti za svetovanje. Od februarja 2011 je bila na porodniškem dopustu 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=33222189
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32765485
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32378413
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=259282944
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=33289517
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=33468973
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=114822912
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=33257517
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sodelavka Neža Strajnar, zato je bilo njeno delo prerazporejeno na druge zaposlene v okviru 

ES. Pridobili smo dodatno delovno pomoč sodelavke Barbare Štumberger za polovični 

delovni čas, ki nadomešča delavko na porodniškem dopustu. 

 

Kratkoročno je bil program Enote za svetovanje v letu 2011 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,  

 organizacija strokovne ekskurzije, 

 priprava predstavitvenega gradiva za prodajo publikacij SCNR, 

 sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami s ponudbami vzgojno-izobraževalnih 

vsebin, 

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

namenjeno za znanstveno-raziskovalno dejavnost, 

 priprava okroglih miz in prireditev na temo slovenske zgodovine v času pred, med in 

po drugi svetovni vojni 

 predstavitev izdanih publikacij na tiskovnih konferencah in srečanjih za strokovno in 

širšo javnost. 

 

3.2.1. PRIČEVANJA 

 

Zbiranje pričevanj se nanaša na politične zapornike, izgnance, disidente, druge žrtve 

totalitarnih režimov in njihovih svojcev. Z njimi imamo navezane kontakte in 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.  
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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 letošnjem letu smo posneli nekaj pričevanj na temo trpljenja otrok, ki so bili zaprti v 

Strnišču pri Ptuju in na Ormoškem gradu. Snemanje je vodil profesionalni snemalec Jože 

Jagrič iz Studia Fos,  scenarij pa smo pripravili na Študijskem centru za narodno spravo v 

sodelovanju z lokalnim pričevalcem Rajkom Topolovcem. Iz posnetkov smo zmontirali krajši 

dokumentarni film Ormoški Petriček, ki je bil predstavljen na Ptuju 23. avgusta 2011 ob 

spominski slovesnosti Dneva žrtev totalitarnih in avtoritarnih režimov. Film je bil kasneje 

predvajan na lokalni televiziji Ptuj in na lokalni televiziji Ormož. Prav tako ga bodo kot učni 

pripomoček uporabljali za učence in dijake v Zgodovinskem arhivu Ptuj.  

 

Oktobra 2011 so sodelavke SCNR dr. Mateja Čoh, Marta Keršič in Jelka Piškurid snemale 

pričevanja slovenskih izseljencev v Clevelandu,  ZDA. Pričevanja se v večini nanašajo na čas 

ob koncu vojne in po njej, ko so mnogi Slovenci, v strahu pred komunizmom, zapustili svoje 

domove, se nastanili po taboriščih v Avstriji in nato odšli živet na različne kontinente sveta. 

Tam so si ustvarili novo življenje. Pričevanja so posneta v video in zvočni obliki. Shranjena so 

v arhivski škatli kot del arhiva SCNR in na Multimediji SCNR.  

 

Sodelavka mag. Majda Pučnik Rudl je pripravila pisne povzetke 103 pričevanj, ki smo jih 

pridobili od gospoda Johna Corsellisa iz Velike Britanije. Dostopni so v računalniški obliki na 

Multimediji SCNR in v fizični obliki arhivirani v arhivu SCNR.  

 

Sodelavka mag. Majda Pučnik Rudl je za Radio Ognjišče posnela, zmontirala in vsebinsko 

dopolnila 13 pričevanj, ki so bila predvajana v oddaji Moja zgodba. Posnetki so dostopni na 

spletnem arhivu omenjene radijske postaje, hkrati pa so arhivirani računalniško in v fizični 

obliki tudi v arhivu SCNR. Skupno je posnela 44 pričevanj, ki so namenjeni za nadaljnjo 

obdelavo, predvajanje in raziskovanje.  

 

V hrambo smo prejeli tudi nekatere arhive posameznikov, ki želijo, da se njihovo gradivo 

ohrani in po potrebi uporablja za znanstveno raziskovalne namene. Gradivo se nanaša na 

polpreteklo slovensko zgodovino in v glavnem zajema družinske dokumente. 

 

Poročilo: pričevanja 2011 

 

Posneta pričevanja  

Pričevanja - 

po pošti in prinesena 

osebno na SCNR 

Skupaj 

zbranih 

pričevanj 
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zvočno 27 
11 66 

kamera 28 

 

 

3.2.2. SODELOVANJE Z VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI 

 

Sodelujemo s srednjimi in osnovnimi šolami s ponudbami 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 

2011/2012. 

 

11. februarja 2011 je imel mag. Renato Podbersič predavanje o holokavstu za dijake na 

Gimnaziji Nova Gorica.  

 

26. marca 2011 je mag. Andreja Valič Zver s pozdravnim nagovorom sodelovala na 

Državnem srednješolskem tekmovanju iz znanja zgodovine.  

 

18. aprila 2011 je imela mag. Andreja Valič Zver na Gimnaziji Želimlje predavanje o 

osamosvojitvi Slovenije za dijake, ki bodo v šolskem letu 2011/12 opravljali maturo.  

 

21. junija 2011 smo v Breznu pod Macesnovo gorico v Kočevskem Rogu izvedli testiranje 

projekta Spomenik, v sodelovanju s raziskovalci iz Univerze Nottingham, dijaki Gimnazije 

Želimlje in Narodno in univerzitetno knjižnico. V projekt je bilo vključenih 30 dijakov.  

 

28. septembra 2011 so sodelavke SCNR Marta Keršič, Jelka Piškurid in Mirjam Dujo Jurjevčič 

na  Gimnaziji Kranj izvedle projekt Družinska zgodba – izkušnja intervjuja v 2 oddelkih (60 

dijakov) 1. letnikov. Projekt se je nadaljeval 16. novembra 2011. V prvem delu so dijakom 

spregovorile o pomenu pričevanj za zgodovinsko stroko, o tehnični opremi, ki je potrebna za 

izpeljavo snemanj in o navajanju virov, ki jih pri delu uporabljajo. Dijaki so dobili nalogo, da v 

svojem domačem okolju poiščejo osebo, ki jim je pripravljena spregovoriti o svoji preteklih 

doživetjih. Opravili so zapis in ga opremili z dodatnim dokumentacijskim gradivom in 

fotografijami. Zgodbo so postavili v določeno zgodovinsko obdobje. V drugem delu projekta 

je delo potekalo po skupinah. Dijaki so odgovarjali na zastavljena vprašanja, hkrati so si 

izmenjali vsebine zgodb, ki so jih zapisali. Nazadnje je vsaka skupina svojo zgodbo predstavila 

pred razredom. Vse zbrane zgodbe so predstavljene v razrednem zborniku. 
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Letos smo pripravili krajši dokumentarni film Ormoški Petriček, kjer so posneta pričevanja o 

trpljenju otrok, zaprtih v Strnišču pri Ptuju in na Ormoškem gradu. Kot učni pripomoček ga 

bodo uporabljali za učence in dijake v Zgodovinskem arhivu Ptuj.  

 

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

podiplomskega študija iz različnih fakultet. 

 

3.2.3. PROJEKT SPOMENIK 

 

21. junija 2011 je bilo pri Breznu pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu izvedeno  

testiranje projekta Spomenik. S strani SCNR so se testiranja udeležile sodelavke  Marta 

Keršič, Mirjam Dujo Jurjevčič in  mag. Majda Pučnik Rudl, ostali prisotni pa so bili Jim 

Kosem, Dave Kirk in dr. Rolf Wiesemes  iz Univerze Nottingham v Veliki Britaniji, mag. Jurij 

Emeršič, profesor zgodovine na Gimnaziji Želimlje, Helena Janežič, vodja zbirke tiskov 

Slovencev zunaj RS v NUK, Tone Kuntner, pesnik in igralec  ter 30 dijakov Gimnazije Želimlje, 

ki so projekt poskusno testirali. 

 

V projektu Spomenik so testiranci  preko mobilnega telefona, katerega številka je bila 

napisana na označeni tabli, spremljali posnetek besedila pričevalca. Besedilo je govorilo o 

spominih preživelega domobranca, ki se je uspel rešiti iz brezna smrti. Dijaki in drugi 

obiskovalci so pričevanju prisluhnili z velikim zanimanjem in z željo, da se seznanijo s 

slovensko polpreteklo zgodovino tudi preko pričevanja. V intervjujih, ki so jih podali po 

končanem testiranju so povedali, da jim je takšen način posredovanja zelo blizu, da se jih 

močno dotakne in da bi morali čim več mladim in ostalim omogočiti tovrstno obliko 

seznanitve s tragično slovensko zgodovino. 

 

4.2.4. OKROGLE MIZE - DOGODKI V ORGANIZACIJI SCNR 

 

Organiziramo okrogle mize, na katere vabimo priznane strokovnjake s področja humanistike, 

prava in družboslovja in na katerih predstavljamo teme, ki so bile do sedaj v javnosti premalo 

obravnavane. 

 

 

DOGODKI, KI JIH JE ORGANIZIRAL SCNR 

 

Datum Kraj Tema, naslov Sodelujoči Število 

udeležencev 

Sreda, 26. 

januar 

Univerzitetna 

knjižnica  

Znanstveno 

srečanje: 

Mag. Renato 

Podbersič 

okoli 100 
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2011 ob 9. 

uri 

Maribor, 

Glazerjeva 

dvorana 

HOLOKAVST in 

njegove posledice 

na Slovenskem 

  

 

 Sreda, 2. 

februar 

2011 ob 

17. uri.  

 

 

 

 

 

 

 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

PRAVO IN PRAV 

 

prof. dr. Lovro 

Šturm, bivši 

minister za 

pravosodje 

Republike 

Slovenije 

doc. dr. Matej 

Avbelj, dekan 

Fakultete za 

državne in 

evropske študije 

dr. Jernej Letnar 

Černič, 

Fakulteta za 

državne in 

evropske 

študije, 

uvodni pozdrav 

mag. Andreja 

Valič Zver 

 

Od 60 do 70 

Sreda  16. 

februar 

2011 ob 

11.  

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

 

»ZA SVOBODO, 

KRALJA IN 

DOMOVINO«, uri,  

Ilegalne skupine v 

Sloveniji med 

letoma 1945 in 

1952 

  

 

 dr. Mateja Čoh 

- predavanje o 

knjigi, mag. 

Andreja Valič 

Zver, uvodna 

beseda 

40 prisotnih 

Torek, 22. 

februar 

2011 ob 

17. uri  

 Vaški dom v 

Petišovcih 

Dokumenti in 

pričevanja o 

povojnih izgonih 

prebivalstva v 

Sloveniji 

dr. Milko 

Mikola, 

predstavitev 

knjige, 

dr. Mateja Čoh, 

30 do 40 

udeležencev, tudi 

poslanec 

madžarske 

narodne skupnosti 
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pozdravna 

beseda, 

Marta Keršič, 

prodaja knjig 

Četrtek, 3. 

3. 2011 od 

9.30 do 14. 

Ure 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

 

Mednarodno 

znanstveno 

srečanje ob 2. 

obletnici vstopa v 

Hudo jamo 

mag. Andreja 

Valič Zver  

Jože Dežman  

Marko Štrovs  

dr. Lia Katarina 

Kompan Erzar 

dr.  Bojan Žalec 

dr. Tomaž Erzar  

Pavel Jamnik  

Jim Kosem,  

Margarita Maria 

Dolinar  

Okoli 60 

udeležencev  

Torek, 29. 

marec 

2011 od 8. 

do 19. ure 

Evropski 

parlament v 

Bruslju 

Kaj vedo mladi 

Evropejci o 

totalitarizmih? 

mag. Andreja 

Valič Zver- 

referat in 30 

udeležencev iz 

17 evropskih 

držav 

200 udeležencev iz 

držav članic EU 

Četrtek, 7. 

april 2011 

ob 11. uri 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

TOTALITARIZMI NA 

SLOVENSKEM V 20. 

STOLETJU 

Zbornik slovenskih 

prispevkov z javne 

tribune z naslovom 

Zločini totalitarnih 

režimov, ki je 

potekala 8. aprila 

2008 v prostorih 

Evropske komisije 

v Bruslju 

prof. dr. Peter 

Jambrek, 

prof. dr. Lovro 

Šturm, 

mag. Andreja 

Valič, 

dr. Vladimir 

Prebilič 

dr. Damjan 

Hančič. 

Okoli 40 

udeležencev 

Sreda, 13. 

april 2011 

London Mednarodna 

konferenca Zločini 

komunističnega 

totalitarizma . kako 

razdvajajo narode 

mag. Andreja 

Valič Zver, dr. 

Tamara Griesser 

Pečar, dr. 

Mateja Čoh, 

30 udeležencev 
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mag. Renato 

Podbersič, 

Majda Pučnik 

Rudl 

20. april 

2011 

Ptuj Predavanje s 

predstavitvijo 

znanstvene 

monografije  »ZA 

SVOBODO, KRALJA 

IN DOMOVINO«. 

Ilegalne skupine v 

Sloveniji med 

letoma 1945 in 

1952 

dr. Mateja Čoh  

Sobota, 7. 

maj 2011 

Goli otok Strokovna 

ekskurzija 

mag. Renato 

Podbersič, mag. 

Majda Pučnik 

Rudl 

50 udeležencev 

Sreda, 11. 

maj 2011 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

Okrogla miza o 

zgodovinopisju 

mag. Andreja 

Valič Zver, dr. 

Tamara Griesser 

Pečar, dr. Stane 

Granda, dr. 

Janko Prunk, 

ddr. Igor Grdina 

in Jože Dežman 

Okoli 60 

udeležencev 

Sreda, 18. 

maj 2011 

Maribor Predavanje s 

predstavitvijo 

znanstvene 

monografije  »ZA 

SVOBODO, KRALJA 

IN DOMOVINO«. 

Ilegalne skupine v 

Sloveniji med 

letoma 1945 in 

1952 

dr. Mateja Čoh 16 udeležencev 

Četrtek, 2. 

junij 2011 

Študijski center 

za narodno 

Predavanje “The 

Czech experience: 

dr. Pavel Žáček 

(USTR), dr. 

Okoli 30 

udeležencev 
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spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

Don’t hide the 

truth” in 

predstavitev 

Evropske 

platforme spomina 

in vesti 

Neela 

Winkelmann 

(USTR) 

Petek 3. 

junij 2011 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

Predstavitev 

Inštituta USTR in 

Arhiva ABS, podpis 

tripartitnega 

sporazuma o 

sodelovanju med 

Študijskim centrom 

za narodno spravo, 

Inštitutom za 

proučevanje 

totalitarnih 

režimov in 

Arhivom 

obveščevalnih 

služb 

mag. Daniel 

Herman (USTR), 

Jana  Poddaná 

(ABS), mag. 

Andreja Valič 

Zver(SCNR) 

Okoli 30 

udeležencev 

Torek, 21. 

junij 2011 

Brezno pod 

Macesnovo 

gorico 

Testiranje projekta 

Spomenik 

Marta Keršič 

(SCNR), Mirjam 

Dujo Jurjevčič 

(SCNR), Majda 

Pučnik Rudl 

(SCNR), Jim 

Kosem, Dave 

Kirk (Univerza 

Nottingham), 

Rolf Wiesemes 

(Univerza 

Nottingham), 

mag. Jurij 

Emeršič 

(Gimnazija 

Želimlje), 

Helena Janežič 

(NUK), Tone 

50 udeležencev 
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Kuntner 

Ponedeljek, 

22. avgust 

2011 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

Tiskovna 

konferenca ob 

spominski 

slovesnosti ob 

vseevropskem 

dnevu spomina na 

žrtve vseh 

totalitarnih in 

avtoritarnih 

režimov 

mag. Andreja 

Valič Zver, dr. 

Damjan Hančič, 

Mateja Jančar 

okoli 15 

udeležencev 

Sreda, 24. 

avgust 

2011 

Občina Ptuj Tiskovna 

konferenca ob 

spominski 

slovesnosti ob 

vseevropskem 

dnevu spomina na 

žrtve vseh 

totalitarnih in 

avtoritarnih 

režimov 

dr. Štefan Čelan, 

dr. Mateja Čoh, 

Mateja Jančar 

 

Barbara 

Štumberger 

3 udeleženci 

Sreda, 24. 

avgust 

2011 

Minoritski 

samostan, Ptuj 

Spominska 

slovesnost ob 

vseevropskem 

dnevu spomina na 

žrtve vseh 

totalitarnih in 

avtoritarnih 

režimov 

mag. Andreja 

Valič Zver, dr. 

Jože Trontelj, 

dr. Štefan Čelan, 

Marta Keršič, 

Mirjam Dujo 

Jurjevčič, Jelka 

Piškurid, 

Barbara 

Štumberger, dr. 

Mateja Čoh, dr. 

Damjan Hančič, 

mag. Renato 

Podbersič, mag. 

Majda Pučnik 

Rudl, Damjana 

Čemažar 

okoli 250 

obiskovalcev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. do 17. Cleveland Delovni obisk pri dr. Mateja Čoh, Posneli 19 
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oktober 

2011  

Slovencih v 

Clevelandu 

Marta Keršič in 

Jelka Piškurid 

pričevanj 

12. oktober 

2011  

Dom sv. Vida, St. 

Vitus Village, 

6114 Lausche 

Ave. Cleveland, 

Ohio 

Predstavitev  

delovanja 

Študijskega centra 

za narodno spravo 

in predstavitev 

knjige dr. Mateje 

Čoh »Za svobodo, 

kralja in 

domovino« 

dr. Mateja Čoh, 

Marta Keršič in 

Jelka Piškurid 

Okoli 40 

udeležencev 

Torek, 15. 

november 

2011  

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

»TIGR na razpotju: 

streljati ali ne 

streljati?«, 

dr. Tatjana 

Rejec, 

 Alenka Puhar 

40 udeležencev 

 Sreda, 16. 

november 

2011 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana 

Odprtje razstave z 

naslovom Padec 

železne zavese v 

sodelovanju z 

veleposlaništvom 

Češke republike 

dr. Petr Voznica 

in mag. Andreja 

Valič Zver 

25 udeležencev 

 

 

DOGODKI, KI SMO SE JIH UDELEŽILI SODELAVCI SCNR  

 

Datum Kraj Tema, naslov Udeleženci s 

strani SCNR: 

aktivna 

udeležba, 

prispevek, 

referat, 

razstava… 

Udeleženci s 

strani SCNR: 

sodelovanje, 

prodaja knjig, stik 

s pričevalci, 

snemanje, 

fotografiranje… 

25. januar 

2011 

MZZ, Ljubljana Tiskovna konferenca ob 

mednarodnem dnevu 

spomina na žrtve 

holokavsta 

mag. Andreja 

Valič Zver 

mag. Renato 

Podbersič, 

Boštjan Kolarič 

26. januar 

2011 

Maribor Dan spomina na žrtve 

holokavsta 

mag. Renato 

Podbersič 

Mirjam Dujo 

Jurjevčič, Marta 
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Keršič, Boštjan 

Kolarič, dr. 

Mateja Čoh 

27. januar 

2011 

Gorica Dan spomina na žrtve 

holokavsta, slovesnost v 

sinagogi 

mag. Renato 

Podbersič 

 

28. januar 

2011 

dvorec Coronini, 

Šempeter pri 

Novi Gorici 

Predavanje Preganjanje 

Judov med holokavstom 

mag. Renato 

Podbersič 

 

29. januar 

2011 

Slovenski šolski 

center v Gorici 

Predavanje Preganjanje 

Judov med holokavstom 

mag. Renato 

Podbersič 

 

29. januar 

2011 

Akademija dr. 

Jožeta Pučnika, 

Ljubljana 

Predavanje o 

totalitarizmih 

mag. Andreja 

Valič Zver 

 

3. februar 

2011 

SAZU, Ljubljana Tiskovna konferenca 

Liberalne akademije 

 Mirjam Dujo 

Jurjevčič, Jelka 

Piškurid 

7. februar 

2011 

Šentjošt nad 

Horjulom 

Predstavitev knjige Janka 

Mačka Kako se je začelo 

Marta Keršič  

10. 

februar 

2011 

MNZS, Ljubljana Okrogla miza Zbora za 

vrednote z naslovom Ali 

je Slovenija še pravna 

država? 

 Damjan Hančič 

10. - 11. 

februar 

2011 

Nova Gorica Predavanje na Gimnaziji 

Nova Gorica o 

holokavstu 

mag. Renato 

Podbersič 

 

15. 

februar 

2011 

Nova Gorica Oddaja na TV Primorka 

Judje na Goriškem 

mag. Renato 

Podbersič - 

gost oddaje 

 

15. 

februar 

2011 

Ajdovščina Predstavitev Mohorjevih 

knjig 

mag. Renato 

Podbersič 

 

15. 

februar 

2011 

Zavod sv. 

Stanislava, 

Ljubljana 

30. obletnica smrti dr. 

Valentina Meršola 

 Marta Keršič, 

mag. Majda 

Pučnik Rudl 

18. 

februar 

2011 

MNZS, Ljubljana Predstavitev knjige “Le 

vkup, le vkup, uboga 

gmajna. Preganjanje 

dr. Mateja 

Čoh, Marta 

Keršič, mag. 
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kmetov in kmečki upori v 

Sloveniji 1945 – 1955″  

Majda Pučnik 

Rudl 

9. marec 

2011 

Društvo Dom, 

Črnomelj 

Predavanje Pomen in 

prispevek DEMOSa in dr. 

Pučnika k osamosvojitvi 

Slovenije 

mag. Andreja 

Valič Zver 

 

12. marec 

2011 

Murska Sobota TV As - intervju mag. Andreja 

Valič Zver 

 

21. marec 

2011 

Ljubljana Okrogla miza Sovražni 

govor 

 mag. Majda 

Pučnik Rudl 

22. - 23. 

marec 

2011 

Ljubljana Pučnikovi dnevi 2011  dr. Damjan 

Hančič, Boštjan 

Kolarič, mag. 

Majda Pučnik 

Rudl 

26. marec 

2011 

Škofja Loka Državno srednješolsko 

tekmovanje iz znanja 

zgodovine 

mag. Andreja 

Valič Zver 

 

28. marec 

2011 

Bruselj Evropska platforma 

spomina in vesti 

mag. Andreja 

Valič Zver 

dr. Mateja Čoh, 

Marta Keršič, 

Mirjam Dujo 

Jurjevčič, mag. 

Renato Podbersič, 

Boštjan Kolarič 

29. marec 

2011 

Bruselj Kaj mladi Evropejci vedo 

o totalitarizmih? 

mag. Andreja 

Valič Zver 

dr. Mateja Čoh, 

Marta Keršič, 

Mirjam Dujo 

Jurjevčič, mag. 

Renato Podbersič, 

Boštjan Kolarič 

18. april 

2011 

Gimnazija 

Želimlje 

Predavanje o 

osamosvojitvi pri pouku 

zgodovine 

mag. Andreja 

Valič Zver 

Boštjan Kolarič 

20. april 

2011 

Radio Ognjišče Intervju mag. Andreja 

Valič Zver 

 

3. - 4. maj 

2011 

Belgija Delovno srečanje 

evropske povezave 

organizacij, ki so aktivne 

mag. Andreja 

Valič Zver 
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na področju spominjanja 

(Networking meeting 

with organisations active 

in the field of Memory 

and Remembrance) 

Petek, 20. 

maj 2011 

Maribor, 

pokopališče 

Pobrežje 

Slovesno odkritje 

spomenika miru in table 

z imeni padlih vojakov, ki 

so življenje izgubili v času 

2. svetovne vojne 

 mag. Andreja 

Valič, Boštjan 

Kolarič 

23. maj 

1011 

Trst Predstavitev knjige “Le 

vkup, le vkup, uboga 

gmajna. Preganjanje 

kmetov in kmečki upori v 

Sloveniji 1945 – 1955″  in 

“Za svobodo, kralja in 

domovino. Ilegalne 

skupine v Sloveniji med 

letoma 1945 in 1952″  

dr. Mateja 

Čoh 

 

31. maj 

2011 

Cankarjev dom, 

Ljubljana 

Predstavitev knjige Huda 

jama - skrito za enajstimi 

pregradami 

 Marta Keršič 

Nedelja, 5. 

junij 2011 

Kočevski rog Spominska maša in 

spravna slovesnost 

 mag. Andreja 

Valič Zver, Marta 

Keršič, Boštjan 

Kolarič, Barbara 

Štumberger 

Torek, 7. 

junij 2011 

viteška dvorana 

Bistriškega 

gradu, Slovenska 

Bistrica 

Predstavitev knjige “Le 

vkup, le vkup, uboga 

gmajna. Preganjanje 

kmetov in kmečki upori v 

Sloveniji 1945 – 1955″  

dr. Mateja 

Čoh, mag. 

Majda Pučnik 

Rudl 

 

17. junij 

2011 

Števerjan Proslava ob 20. obletnici 

samostojne Slovenije 

 mag. Andreja 

Valič Zver 

Torek, 21. 

junij 2011 

Knjigarna 

Mohorjeve 

družbe, 

Nazorjeva, 

Pogovor “Slovenski kmet 

pod komunizmom in v 

samostojni državi” 

dr. Mateja 

Čoh 
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Ljubljana 

17. - 18. 

junij 2011 

Kobarid Mednarodni simpozij 

"Na vrhovih in v globelih 

Balkana: vojna v 

jugovzhodni Evropi od 

Srednjega veka do 

Tretjega Reicha" 

mag. Andreja 

Valič Zver, 

mag. Renato 

Podbersič 

 

junij 2011 Evropski 

parlament, 

Bruselj 

Srečanje "Sprava 

evropskih zgodovin" 

mag. Andreja 

Valič Zver 

 

20. - 21. 

junij 2011 

Evropska 

komisija, Bruselj 

Srečanje izbranih 

predstavnikov 

organizacij, ki sodelujejo 

v programu Europe for 

Citizens. Na srečanju v 

Bruslju so oblikovali 

vsebino prihodnje 

finančne perspektive 

2014 – 2020 

mag. Andreja 

Valič Zver 

 

28. junij 

2011 

SSK, Ljubljana Udeležba na slavnostni 

akademiji ob 20. 

obletnici ustanovitve SSK 

 mag. Andreja 

Valič Zver 

28. junij - 

4. julij 

2011 

Romunija Mednarodna konferenca 

“Condemning 

Communism – between 

Justice and History” 

mag. Renato 

Podbersič, 

Boštjan  

Kolarič 

 

6. julij 

2011 

Ljubljana, 

Svetovni 

slovenski 

kongres 

Odkritje spominske 

plošče »OBELEŽJE 

ZGODOVINE 1941-1945« 

 mag. Andreja 

Valič Zver, dr. 

Damjan Hančič 

8. julij 

2011 

Ljubljana Obisk tiskovne 

konferenca ob izidu 

zbornika "Dvajset let 

samostojne Slovenije" 

 mag. Andreja 

Valič Zver, mag. 

Renato Podbersič, 

dr. Damjan 

Hančič, Boštjan 

Kolarič, mag. 

Majda Pučnik 

Rudl, Marta 
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Keršič, Jelka 

Piškurid, Mirjam 

Dujo Jurjevčič 

Četrtek, 

25. julij 

2011 

Kulturni dom 

Bovec 

Zgodovinski simpozij 

“Začetki protifašističnega 

upora v Evropi” 

mag. Renato 

Podbersič, 

mag. Andreja 

Valič Zver, 

Boštjan 

Kolarič 

 

23. avgust 

2011 

Varšava Mednarodna konferenca 

o totalitarnih zločinih 

mag. Andreja 

Valič Zver 

 

24. avgust 

2011 

Varšava Delovno srečanje 

predstavnikov 

nacionalnih institucij, ki 

se ukvarjajo s 

preučevanjem 

totalitarnih režimov 

mag. Andreja 

Valič Zver 

 

12. -14. 

september 

2011 

Koper Udeležba na simpoziju o 

slovensko-italijanskem 

zgodovinopisju v Julijski 

krajini 

mag. Renato 

Podbersič 

 

13. 

september 

2011 

Berlin Delovni obisk Urada 

zveznega pooblaščenca 

za gradivo STASI-ja (Die 

Bundesbeauftragte für 

die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes 

der ehemaligen DDR) 

mag. Andreja 

Valič Zver, dr. 

Tamara 

Griesser 

Pečar, dr. 

Mateja Čoh, 

dr. Damjan 

Hančič, 

Boštjan 

Kolarič, Jelka 

Piškurid 

 

14. 

september 

2011 

Berlin Delovni obisk  Zveznega 

urada za preučevanje 

diktature 

vzhodnonemške 

komunistične partije 

(Bundesstiftung zur 

mag. Andreja 

Valič Zver, dr. 

Tamara 

Griesser 

Pečar, dr. 

Mateja Čoh, 
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Aufarbeitung der SED-

Diktatur) 

dr. Damjan 

Hančič, 

Boštjan 

Kolarič, Jelka 

Piškurid 

14. - 15. 

september 

2011 

Berlin Udeležba na mednarodni 

konferenci o arhivih 

tajnih političnih policij v 

bivših komunističnih 

državah vzhodne Evrope 

z naslovom "Einsicht 

durch Einsicht?" 

mag. Andreja 

Valič Zver 

dr. Tamara 

Griesser Pečar, 

dr. Mateja Čoh, 

dr. Damjan 

Hančič, Boštjan 

Kolarič, Jelka 

Piškurid 

15. 

september 

2011 

Berlin Obisk 8. poletnega 

večera sodobne 

zgodovine in podelitve 

nagrad najboljšim 

študentom na  natečaju 

za oblikovanje plakata na 

temo Svoboda - Freiheit 

(organizirala  

Bundesstiftung zur 

Aufarbeitung der SED-

Diktatur) 

 mag. Andreja 

Valič Zver, dr. 

Mateja Čoh, dr. 

Damjan Hančič, 

Boštjan Kolarič, 

Jelka Piškurid 

16. 

september 

2011 

Berlin Delovni obisk  ustanove 

Spominsko mesto Berlin 

– Hohenschönhausen 

mag. Andreja 

Valič Zver, dr. 

Tamara 

Griesser Pečar 

 

2. oktober 

2011 

Teharje Spominska slovesnost za 

žrtvami povojnih 

pobojev 

 Jelka Piškurid,  

Mirjam Dujo 

Jurjevčič 

10. 

oktober 

2011 

Ptuj 25. zborovanje 

Arhivskega društva 

Slovenije 

   Mirjam Dujo 

Jurjevčič, 

Damjana 

Čemažar, Boštjan 

Kolarič, mag. 

Majda Pučnik 

Rudl, Barbara 

Štumberger 
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14. 

oktober 

2011 

Praga Ustanovitev Paltforme 

evropskega spomina in 

vesti 

mag. Andreja 

Valič Zver, 

Boštjan 

Kolarič 

 

19. 

oktober 

2011 

Bruselj, Evropski 

parlament 

Javna tribuna »Spomin 

na zločine totalitarnih 

režimov v Evropi” 

mag. Andreja 

Valič Zver 

 

20. 

oktober 

2011  

Bruselj Srečanje članov 

Izvršnega odbora 

Evropske platforme 

spomina in vesti 

mag. Andreja 

Valič Zver 

 

22. 

oktober 

2011  

Ljubljana,  

Inštitut dr. 

Jožeta Pučnika 

Predavanje o 

osamosvojitvi in 

totalitarizmih 

mag. Andreja 

Valič Zver, 

mag. Renato 

Podbersič, 

Boštjan 

Kolarič 

 

11. -17. 

oktober 

2011 

Cleveland Delovni obisk pri 

Slovencih v Clevelandu 

dr. Mateja 

Čoh, Marta 

Keršič in Jelka 

Piškurid 

 

26. -28. 

oktober 

2011 

Maribor, 

Kadetnica 

Simpozij Osamosvojitev 

Slovenije 

mag. Andreja 

Valič Zver, 

Jelka Piškurid,  

 dr. Mateja Čoh, 

Boštjan Kolarič,  

Jelka Piškurid 

1. 

november 

2011 

Kranj,  kranjski 

grad Khislstein 

Poklon žrtvam  mag. Andreja 

Valič Zver 

3. -6. 

november 

2011 

Celje, Ljubljana Mednarodna znanstvena 

konferenca Možnosti in 

pomen sprave 

mag. Andreja 

Valič Zver 

Boštjan Kolarič 

11. 

november 

2011 

Črna vas pri 

Ljubljani 

Ekumensko bogoslužje v 

spomin na žrtve vojn v 

Črni vasi pri Ljubljani 

 

 Marta Keršič in 

Jelka Piškurid 

11. 

november 

2011 

Škrbina na Krasu Spominska slovesnost za 

po vojni pobite 

primorske padalce 

 mag. Renato 

Podbersič 

14. - 17. Haag Konferenca Globalna Boštjan  
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november 

2011 

dediščina ICTY Kolarič 

22. 

november 

2011 

Ljubljana, INZ Predstavitev publikacij 

INZ 

 dr. Mateja Čoh,  

Jelka Piškurid 

28.- 29. 

november 

2011 

Vilna Mednarodna konferenca 

»History and Memory. 

The Soviet Past – 1953-

1990« 

mag. Renato 

Podbersič, 

Boštjan 

Kolarič 

 

27. 

november 

2011 

Vilna The Museum of 

Genocide Victims 

 mag. Renato 

Podbersič, 

Boštjan Kolarič 

12. 

december 

2011 

Ljubljana, 

Cankarjev dom 

Film Iskanje skritega 

spomina Angele Vode 

 Boštjan Kolarič,  

Jelka Piškurid,  

Marta Keršič 

12. 

december 

2011 

Gradec Predstavitev knjige dr. 

Edde Engelke 

 dr. Mateja Čoh,  

dr. Tamara 

Griesser Pečar 

14. 

december 

2011 

Ljubljana, Center 

Evropa 

Evropsko državljanstvo – 

Bremena in priložnosti 

preteklosti 

mag. Andreja 

Valič Zver 

 

15. 

december 

2011 

Ljubljana, 

Mohorjeva 

družba 

Predstavitev knjige Park 

spomina Teharje 

 mag. Andreja 

Valič Zver,  Jelka 

Piškurid 

16. 

december 

2011 

Ljubljana, RTV 

SLO 

Sodelovanje v prispevku 

v Oddaji obzorja duha 

mag. Andreja 

Valič Zver 

 

15.  – 18. 

december 

2011 

Jeruzalem Seminar Euroclio mag. Renato 

Podbersič 

 

20. 

december 

2011 

Ljubljana, 

Veleposlaništvo 

republike češke 

Poklon spominu Vaclava 

Havla 

 mag. Andreja 

Valič Zver,  dr. 

Damjan Hančič, 

Marta Keršič, 

Barbara 

Štumberger 

21. 

december 

Ljubljana, 

Fakulteta za 

Akademski forum 

Ustanovitev države 

 Boštjan Kolarič 



     

Študijski center za narodno spravo 
 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 48 

 

 

3.2.5. SODELOVANJE S SLOVENCI PO SVETU 

 

V tednu od 11. do 17. oktobra 2011 so bile tri sodelavke Študijskega centra za narodno 

spravo dr. Mateja Čoh, Marta Keršič in Jelka Piškurid na delovnem obisku pri Slovencih v 

Clevelandu. Vsak dan so obiskovale Slovence na njihovih domovih in snemale pričevanja, ki 

se nanašajo na drugo svetovno vojno, predvsem pa na povojni čas, ki so ga naši pričevalci 

preživljali v taborišču v Vetrinju in v ostalih taboriščih na avstrijskem Koroškem. Od tam so se 

konec 40. in v začetku 50. let 20. stoletja začeli odseljevati. Največ jih je novi dom našlo v 

ZDA, Kanadi in Argentini.  

 

Posnetih je bilo 19 pričevanj, kar nekaj od njih je obogatenih z dodatnimi pisnimi in 

fotografskimi dokumenti. Zgodbe so bile posnete s kamero in diktafonom. Posnetke smo 

shranili v Arhivu SCNR kot video in zvočne zapise. Predstavljajo lepo zbirko osebnih in 

družinskih zgodb Slovencev, ki bivajo v Clevelandu, ZDA. Vsakemu od pričevalcev smo 

kasneje poslali zmontirani DVD posnetek z njegovim pričevanjem.  

 

 

3.2.6. SPOMINSKE IN SPRAVNE SLOVESNOSTI 

  

Udeležujemo se spominskih in spravnih slovesnosti, kjer zbranim udeležencem predstavimo 

naše delo, prodajamo publikacije izdane na SCNR in iščemo stik s pričevalci. Slovesnosti 

potekajo po različnih krajih Slovenije.  Letos smo se udeležili Dneva spomina na žrtve 

holokavsta v Mariboru, 30. obletnice smrti dr. Valentina Meršola v Šentvidu pri Ljubljani,  

slovesnega odkritja spomenika miru in table z imeni padlih vojakov, ki so življenje izgubili v 

času 2. svetovne vojne v Mariboru, proslave ob 20. obletnici samostojne Slovenije v 

Števerjanu, spominske spravne maše v Kočevskem rogu,  spravne maše pri Kapeli mučencev 

v Šentjoštu nad Horjulom, slavnostne akademije ob 20. obletnici ustanovitve SSK v Ljubljani 

in odkritja spominske plošče »OBELEŽJE ZGODOVINE 1941-1945« v Ljubljani. Ob dnevu 

spomina na mrtve se je direktorica SCNR mag. Andreja Valič Zver poklonila spominu po vojni 

zaprtih v kranjskem gradu Khislstein, ki so bili brez sojenja pobiti v gozdičku pri kranjskem 

mestnem pokopališču. Jeseni pa smo se udeležili spominske slovesnosti za žrtvami povojnih 

pobojev na Teharjah, ekumenskega bogoslužja v spomin za žrtve vojn v Črni vasi pri Ljubljani 

in spominske slovesnosti za po vojni pobite primorske padalce v Škrbini na Krasu.  

 

3.2.7. VSEEVROPSKI DAN SPOMINA NA ŽRTVE TOTALITARNIH REŽIMOV 

2011 državne in 

evropske študije 
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V letošnjem letu smo že tretjič pripravili spominsko slovesnost ob 23. avgustu- vseevropskem 

dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Slovesnost je potekala 24. 

avgusta 2011 na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju. S pozdravnimi govori so 

sodelovali direktorica SCNR mag. Andreja Valič Zver, župan MO Ptuj dr. Štefan Čelan in 

evropska poslanka Sandra Kalniete (video nagovor). Prebrana je bila poslanica dr. Ljuba Sirca.   

Slavnostni govornik je bil predsednik SAZU akademik prof. dr. Jože Trontelj. Njegovemu 

predavanju je sledilo predvajanje dokumentarnega filma Ormoški Petriček v produkciji 

Študijskega centra za narodno spravo. Film prikazuje trpljenje otrok, ki so bili zaprti v Strnišču 

pri Ptuju in na Ormoškem gradu. Kot soorganizatorji so sodelovali Minoritski samostan sv. 

Petra in Pavla Ptuj, MO Ptuj, Društvo izobražencev Viktorina ptujskega in Inštitut dr. Jožeta 

Pučnika.  

 

3.2.8. STROKOVNA EKSKURZIJA 

 

Maja 2011 smo organizirali strokovno ekskurzijo na Goli otok in sv. Grgur. Ekskurzije se je 

udeležilo blizu 50 udeležencev. Organizirano je bilo strokovno vodstvo s strani Študijskega 

centra za narodno spravo (mag. Renato Podbersič in mag. Majda Pučnik Rudl), hkrati pa so 

bili prisotni pričevalci, politični zaporniki z Golega otoka, ki so nam predstavili svojo izkušnjo 

zapora (mag. Andrej Aplenc in Mihael Cenc).  

 

3.2.9. RAZSTAVNA DEJAVNOST 

 

Z razstavo Ob 20. obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji, ki je bila prvič 

predstavljena 14. aprila 2010 v Evropskem parlamentu v Bruslju, smo letos gostovali na 

Gimnaziji Želimlje in v prostorih Društva slovenskih izobražencev v Trstu. Na gimnaziji 

Želimlje je bila predstavljena tudi razstava Boj proti veri in cerkvi, avtorice Tamare Griesser 

Pečar s sodelavci.  

 

Ob češkem državnem prazniku Dnevu borbe za svobodo in demokracijo je 16. 11. 2011 na 

Študijskem centru za narodno spravo potekalo odprtje razstave z naslovom PADEC ŽELEZNE 

ZAVESE. Razstava je bila odprta v sodelovanju z veleposlaništvom Češke republike in 

prikazuje prevzem komunistične oblasti na Češkem v letih 1945 – 48, utrinke varovanja s 

češke meje proti zahodu v letih 1949 -1989 ter dogodke ob padcu berlinskega zidu in t.i. 

žametno revolucijo, ki je povzročila padec komunističnega režima. Na odprtju sta 

spregovorila veleposlanik Češke republike v RS njeg. eksc. Petr Voznica, uvodni pozdrav pa je 

imela direktorica SCNR mag. Andreja Valič Zver, ki je izpostavila vzorno sodelovanje 

Študijskega centra s češkim veleposlaništvom kot tudi s sorodnimi češkimi institucijami.  
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SCNR je sodeloval pri organizaciji in prenosu razstave Voices of Freedom iz Češke v Slovenijo. 

Razstava je nastala v koprodukciji Češkega inštituta USTR iz Prage in čeških centrov in je bila 

na pobudo SCNR decembra 2011 prezentirana slovenski javnosti v Gorenjskem muzeju v 

Kranju. Pozdravni govor na odprtju je imela mag. Andreja Valič Zver. 

 

3.2.10. 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. 

 

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

zaposleni na SCNR (domače in mednarodne konference, posveti, seje parlamentarnih 

komisij…).  

 

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

stran se stalno posodablja in skrbimo za sprotno obveščanje o vseh dejavnostih zavoda.  

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. 

 

3.2.11. JAVNI POZIVI IN PROJEKTI 

 

Sledimo projektom in razpisom, ki se razpisujejo v Sloveniji in tujini. Razpise spremlja 

sodelavka Enote za svetovanje Jelka Piškurid. 

 

PREGLEDANI RAZPISI: 

o sprotno spremljanje razpisov na spletnih straneh 

o 10 pregledanih razpisnih dokumentacij 
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PRIJAVE NA RAZPISE: 

o Razpis Zavoda za šolstvo v okviru Obveznih izbirnih vsebin za srednje šole in 

gimnazije – dva projekta sta bila uvrščena v njihov program 

o Projekt Spomenik - Digital monument prijavljen na razpis Evropa za državljane, 

Akcija 4: Aktivno evropsko spominjanje - nosilci projekta, partner Jim Kosem 

(Spomenik Ltd) - nismo bili izbrani 

o kot partnerji prijavljeni na projektu "Platform of European Memory and 

Conscience" na International Visegrad Fund (nosilci Institute for the Study of 

Totalitarian Regimes, Praga) – projekt je bil izbran 

o prijava na Javni razpis ARRS za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 

2012 (naslov projekta je Konec 2. svetovne vojne v Sloveniji in prevzem 

oblasti)  – rezultatov razpisa še ni. 

 

3.2.12. INTERNA STROKOVNA KNJIŽNICA  

 

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

je Jelka Piškurid (v času odsotnosti Neže Stranjar). Knjižno zbirko redno dopolnjujemo z 

najnovejšo domačo in tujo strokovno literaturo predvsem s področja zgodovine 

totalitarizmov 20. stoletja. Knjižnica ima preko 1170 različnih knjižnih enot, 374 enot 

strokovne periodike, 21 diplomskih, magistrskih oz. doktorskih del, CD-jev in DVD-jev je 

skupaj 75, fotokopij različnega gradiva je 25. V  letu 2011 je knjižnica pridobila 220 knjižnih 

enot, od tega so nam jih nekaj podarili posamezniki oz. smo jih pridobili z medsebojno 

izmenjavo s sorodnimi institucijami. 

 

Pripravili smo bibliografijo izdanih knjižnih del od leta 1990 dalje, na temo kršenja človekovih 

pravic in svoboščin v času komunizma. 

 

Knjižnica - poročilo o stanju 2011 

 

vrsta knjižnične enote stanje dne 3.1.2012 
št. pridobljenih enot v 

letu 2011 

knjige* 1163 220 

periodika* 374 60 

diplomska, magistrska, 

doktorska dela 
21 1 

CD, DVD* 75 28 

VHS 5 2 
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fotokopije gradiva 25 5 

skupaj 1663 316 

 

* 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. 

 

3.2.13. POSNETE ODDAJE IN DOGODKI SCNR 

 

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

svetovne in slovenske zgodovine 20. stoletja. Posnete oddaje od januarja do decembra 2011:  

 

 

Slovenija, 

20.st. 

1. sv. Vojna 
2. sv. vojna –

svet 
drugo 

SKUPAJ 

posnetih 

oddaj 

30 4 68 21 123 

 

Dokumentarne filme in oddaje snemamo na DVD-je in jih arhiviramo v arhivske škatle. 

Vodimo seznam posnetih oddaj in dokumentarnih filmov. 

 

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

video posnetki, ki jih predhodno zmontiramo (mednarodne konference, okrogle mize, 

predstavitve knjig, razstave). 

 

 

mednarodne 

konference 

(doma&tujina) 

okrogle mize 
predstavitve 

knjig 
Razstave drugo SKUPAJ 

15 4 8 3 22 52 

 

Priloga 1 -  Poročilo o opravljenih snemanjih, montaži, arhiviranju  

 

3.2.14. SEJE ENOTE ZA SVETOVANJE 
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Seje enote za svetovanje so potekale po potrebi. Tedensko se dogovarjamo o sprotnih 

aktivnostih. Pišemo poročila o delu sodelavk v Enoti za svetovanje. 

 

 

4. DRUGO 

 

Sodelovali smo v uredniškem odboru javnega zavoda SCNR, ki skrbi za izdajo publikacij 

našega zavoda. 

 

Mag. Majda Pučnik Rudl je kot predsednica Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, ki 

deluje v okviru Ministrstva za pravosodje vodila in izvedla 25 sej v letu 2011.  

 

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. 

 

4.1.  ČLANSTVO V STROKOVNIH DRUŠTVIH 

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

Slovenije, Politološko društvo Slovenije. 

 

Dr. Mateja Čoh: 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. 

 

4.2. ČLANSTVO V MEDNARODNIH STROKOVNIH DRUŠTVIH:  

 

Mag. Renato Podbersič: Istituto di Storia sociale e religiosa, Gorica/Italija. 

 

Mag. Andreja Valič Zver: EUROCLIO - European Conference of History Educators. 
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4.3. OSTALO 

 

Mag. Renato Podbersič: urednik revije Na Fronti, ki jo izdaja Društvo soška fronta, član 

uredniškega odbora za izdajo novega Primorskega slovenskega biografskega leksikona. 

 

Mag. Andreja Valič Zver: predsednica šolske sekcije Zveze zgodovinskih društev Slovenije, 

članica Arhivske komisije RS, predsednica Sveta Gorenjskega muzeja Kranj. 

 

4.4. 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; 

 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) 
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4.5. STROKOVNO SODELOVANJE: 

 

- MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE, 

- INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO, 

- GORENJSKI MUZEJ, KRANJ, 

- POKRAJINSKI ARHIV 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.  

 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 

 

Finančni plan Študijskega centra za narodno spravo (SCNR) za leto 2011 je sprejel Svet 

zavoda SCNR na 6. redni seji dne 22.2.2011. Zaradi rebalansa proračuna Republike Slovenije 

za leto 2011 so bila sredstva Študijskega centra za narodno spravo znižana za 30.000 evrov.  

 

 

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

iz preteklega leta 

 

Iz programa dela za leto 2011 in poročila o delu ugotavljamo, da so na področju 

izobraževanja javnosti, udeležbe na mednarodnih dogodkih in številu doma organiziranih 

dogodkov cilji bili preseženi. 

 

 

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
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Na podlagi primerjave načrtovanih in uresničenih ciljev v letu 2011 lahko ugotovimo, da so 

bili zastavljeni cilji uresničeni, ter kljub zmanjšanju finančnih sredstev ter na določenih 

področjih preseženi.  

 

Glede na varčevalne ukrepe smo poslovali gospodarno in učinkovito.  

 

Kot primer gospodarnosti navajamo podatek, da službene poti v tujino opravljamo z 

najcenejšimi javnimi prevoznimi sredstvi (npr. z vlakom ali nizko cenovnimi letalskimi 

prevozniki, čeprav to pomeni daljši let zaradi prestopa) ter da tudi v primeru javnih naročil 

male vrednosti pridobivamo tri ponudbe, kar ni obveza po Zakonu o javnem naročanju.  

 

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ 

 

Notranji nadzor poslovanja je urejen na način nadzora s strani odgovorne osebe zavoda. 

Ocenjujemo, da je uveljavljeni sistem zadovoljiv. V letu 2011 nismo opravili zunanje revizije, 

ki je po zakonu obvezna vsaka tri leta.  

Za to smo se odločili, ker smo imeli v letu 2011 notranjo revizijo s strani Ministrstva za 
pravosodje. Najpomembnejše ugotovitve za zmanjšanje tveganja, so naslednje: 
 

1. ŠCNS, kot posredni proračunski uporabnik, pri pripravi in sprejetju finančnega načrta 
sledi predpisom in sicer 26. členu ZJF in Navodilu o pripravi finančnih načrtov 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.  

2. ŠCNS v svojih notranjih aktih opredeli roke za pripravo in posredovanje okvirnega 
finančnega načrta MP ter rok, do katerega svet Zavoda sprejme finančni načrt ob 
upoštevanju 26. člena ZJF ter obveznost pridobitve soglasja ustanovitelja.  

3. ŠCNS svetujem, da v svojih notranjih aktih natančneje opredeli postopek javnega 
naročanja blaga in storitev z navedbo mejnih vrednosti, ki bo omogočal pravilen izbor 
postopka javnega naročanja ter vzpostavi evidenco o oddaji naročil za blago in 
storitve, katerih vrednost je nižja od 20.000 EUR brez DDV, kakor to določa 5. 
odstavek 24. člena ZJN-2. 

4. ŠCNS svetujem, da posveti več pozornosti vsebinski kontroli računov in obračunov 
plač, predvsem povračila stroškov - poračuna glede na evidenco delovnih dni. 

5. MP uredi poslovanje tako, da se bodo pravice in obveznosti iz sklepa o ustanovitvi in 
iz pogodbe o financiranju lahko učinkovito izvrševale in sicer, da določi odgovorno 
osebo in postopek potrjevanja letnega programa dela in finančnega načrta ŠCNS ter 
postopek za izvrševanje ostalih pravic in obveznosti iz sklepa o ustanovitvi. MP 
svetujem, da v pogodbi o financiranju določi, da mora ŠCNS pripraviti letni obračun 
prejetih in porabljenih proračunskih sredstev in ga predložiti MP 

6. MP zagotovi evidentiranje zadev tudi v zvezi s ŠCNS v skladu z določbo 92. člena UUP. 
7. MP uredi poslovanje tako, da bo tudi skrbnik proračunske postavke 9505 imel dostop 

do dokumentov ŠCNS, ki so podlaga za odločanje oziroma izvajanje nalog skrbnika 
proračunske postavke. 
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8. MP pogodbo o financiranju dopolni tako, da bo natančneje določala namene porabe 
kot je to že predlagal proračunski inšpektor. 

 

 

 

 

9. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi 

 

Program dela za leto 2011 je bil realiziran.  

 

10. Ocena učinkov poslovanja javnega zavoda na druga področja 

 

Z raziskovalnim delom, prirejanjem okroglih miz, mednarodnimi konferencami in 

sodelovanjem v izobraževalnem procesu se SCNR vse aktivneje vključuje tudi na področja 

raziskovanja, izobraževanja in kulture. 

 

V letu 2011 smo se prijavili na razpis Zavoda za šolstvo in bili z dvema programoma 

(Primerjava treh totalitarizmov in Intervju - družinska zgodba) uvrščeni v Katalog obveznih 

izbirnih vsebin za 2011/2012. 

 

Mag. Renato Podbersič je asistent na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

Direktorica mag. Andreja Valič Zver je predsednica šolske sekcije pri Zvezi zgodovinskih 

društev Slovenije in članica organizacijskega odbora državnega tekmovanja mladih 

zgodovinarjev pri Društvu učiteljev zgodovine Slovenije. 

 

Sodelujemo s srednjimi in osnovnimi šolami s ponudbami vzgojno-izobraževalnih vsebin 

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

 

Mag. Renato Podbersič je leta 2011 sodeloval pri pripravi in izvedbi projektnega dne na 

Škofijski gimnaziji Vipava. Tema letošnjega projektnega dne je bila soočanje s totalitarizmi v 

20. stoletju na Slovenskem. Podbersič je pripravil in vodil delavnico o preganjanju Judov na 

Goriškem med drugo svetovno vojno. Prav tako je pripravil predavanje (dve šolski uri) z 

naslovom Kršitve človekovih pravic - totalitarizmi na Slovenskem, za dijake četrtih letnikov na 

Gimnaziji Kranj. 

 

Oktobra 2011 so sodelavke SCNR Mirjam Jurjevčič, Neža Strajnar in Marta Keršič v treh učnih 

urah dijakom prvega letnika Gimnazije Kranj predstavile projekt Družinska zgodba - izkušnja 

intervjuja in ob tem pripravile vezano obliko zbranih pričevanj dijakov. Oblikovale so učni 
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pripomoček pod istim naslovom, ki je na voljo profesorjem in učiteljem zgodovine v osnovnih 

in srednjih šolah. Učni pripomoček je opremljen z DVD -jem, na katerem so zvočni in video 

posnetki pričevanj, ki smo jih posneli na SCNR.  

 

Študijski center za narodno spravo, Minoritski samostan sv. Petra in Pavla Ptuj, MO Ptuj, 

Društvo izobražencev Viktorina Ptujskega in Inštitut dr. Jožeta Pučnika smo ob 23. avgustu - 

vseevropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov pripravili 

odmevno spominsko slovesnost, ki je potekala 24. avgusta 2011 na dvorišču Minoritskega 

samostana na Ptuju. 

 

OKROGLE MIZE - DOGODKI V ORGANIZACIJI SCNR 

  

Organiziramo okrogle mize, na katere vabimo priznane strokovnjake s področja humanistike, 

prava in družboslovja in na katerih predstavljamo teme, ki so bile do sedaj v javnosti premalo 

obravnavane. 

 

Udeležujemo se spominskih in spravnih slovesnosti, kjer zbranim udeležencem predstavimo 

naše delo, prodajamo publikacije izdane na SCNR in iščemo stik s pričevalci. Slovesnosti 

potekajo po različnih krajih Slovenije.   

 

 

 

11. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

 

Na SCNR je sistemiziranih 12 delovnih mest. Od 11.02.2011 do 31.12.2011 je bila ena 

uslužbenka na porodniškem dopustu, katere zaposlitev smo nadomeščali s skrajšanim 

delovnim časom, 4 ure dnevno.  Dne 24.10.2011 smo zaposlili javno uslužbenko za skrajšani 

delovni čas 8 ur tedensko, za določen čas 1 leto, zaradi ohranitve pridobitve sredstev iz 

programa ARRS. Na dan 31.12.2011 smo imeli 10 zaposlenih za nedoločen čas. Pet 

zaposlenih dobiva plače delno financirane iz programa ARRS. Na podlagi Sporazuma med 

Ministrstvom za pravosodje in SCNR z dne 01.10.2010, smo za potrebe na delovnem 

področju poprave krivic po Zakonu o popravi krivic, za čas od 12.10.2010 do 31.12.2011, z 

Ministrstva za pravosodje dobili napoteno javno uslužbenko.  

Sprememb sistemizacije delovnih mest v letu 2011 ni bilo. 

 

 

 

12. Poročilo o investicijskih vlaganjih 
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V letu 2011 smo redno servisirali osnovna sredstva in opremo ter zamenjali del računalniške 

opreme ter nabavili dodatno opremo za snemanje pričevanj in dokumentiranje in manjše 

pisarniško pohištvo. Dodatno smo uredili in opremili konferenčno dvorano.  

V letu 2011 smo uspeli urediti legalni priklop odjemnega mesta za električno energijo na 

Elektro Ljubljana in sodelovali v postopku ureditve etažne lastnine na naslovu Tivolska cesta 

42.  

 

 

13. Za leto 2011 ne bo izplačana delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu. 

 

 

 

 

PRILOGA:  Izjava o oceni notranjega nadzora 

 

 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA  JAVNIH FINANC 

 na  

 Študijskem centru za narodno spravo 

Tivolska cesta 42 

1000 Ljubljana 

Šifra:  31067  

Matična številka:  3325369000  

 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema 

finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. 

členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam 

doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi 

absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne 

bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki 

omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega 

tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in 

gospodarno. 
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Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora 

javnih financ na Študijskem centru za narodno spravo 

Študijskemu centru za narodno spravo 

Oceno podajam  na podlagi:   

 

 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za: 

- ekonomsko finančno področje 

- splošno področje 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor 

proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: 

Ministrstvo za pravosodje, Služba za notranjo revizijo 

  

 Na Študijskem centru za narodno spravo 

je vzpostavljen(o): 

 

 

 

 

 

1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti, v 

označeno polje vpišite  X): 

a) na celotnem poslovanju,  X  

b) na pretežnem delu poslovanja,   

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

2. upravljanje s tveganji: 

2.1. cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni  indikatorji za merjenje doseganja 

ciljev (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,    

b) na pretežnem delu poslovanja,  X  
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c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je 

način ravnanja z njimi (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,    

b) na pretežnem delu poslovanja,   X 

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne 

aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere samo eno od 

naslednjih možnosti:  

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,   

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere samo eno od 

naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,   

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

 

 

 

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) 

notranje revizijsko službo (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  X  

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.   
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V letu 2011 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave 

(navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

 

- nadgradnja spletnih strani zavoda v smeri večje preglednosti in računalniške 

podprtosti posameznih področij poslovanja zavoda 

- izvedba priporočil študije požarne varnosti in energijske varčnosti 

- sprejem pravilnika o izobraževanju zaposlenih in pravilnika o pripravi in 

posredovanju letnega finančnega načrta SCNR 

 

 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki 

jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in 

predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje): 

- najpomembnejše tveganje za delovanje SCNR je nedorečen odnos z Ministrstvom za 

pravosodje in posledično nepotrditev predlogov finančnih načrtov ter zmanjševanje 

finančnih načrtov tekom leta.  

 

 Za leto 2012 SCNR načrtuje: 

- pregled notranje organiziranosti zavoda in dokončno ureditev odnosov z resornim 

ministrstvom 

- nadaljnje posodabljanje podpore poslovanja z informacijsko tehnologijo v smeri 

večje preglednosti in lažjega izvajanja nalog 

 

 

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  

  

Mag. Andreja Valič Zver 

 

Podpis:  
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RAČUNOVODSKI DEL 

 

Pojasnila k  računovodskim izkazom 

 

RAČUNOVODSKI DEL 
 

Pojasnila k  računovodskim izkazom 

 

 

 

Priloga 1 – Bilanca stanja na dan 31.12.2011 
  

1. Nepremičnine  - SCNR  je pridobil od Ministrstva za pravosodje v upravljanje 

nepremičnino na  Tivolski 42 v Ljubljani in katere knjigovodska vrednost znaša na 

dan 31.12.2011  EUR 586, 726,69. 

  

2. Oprema –  Od Ministrstva za pravosodje je bila pridobljena v upravljanje oprema, 

katere neodpisana vrednost na 31.12.2011 znaša EUR 14.601,42.  

  

  

3. SCNR je iz sredstev, ki jih je zavod pridobil za redno delovanje in iz sredstev ARRS 

izvršil v letu 2011 nakup programske opreme, opreme in drobnega inventarja v višini 

EUR 17.416,56. Knjigovodska oziroma neodpisana vrednost  opreme, pridobljene iz 

lastnih sredstev  na dan 31.12.10 znaša 33.538,53  EUR.  

 

Inventurna komisija je izvedla popis osnovnih sredstev, tako da knjižno stanje 

izkazuje dejansko stanje opredmetenih osnovnih sredstev. 

  

4. Stanje denarnih sredstev na računu pri UJP znaša na dan 31.12.2011 31.826,88 EUR.  

  

  

5. Terjatve na 31.12.2011 so evidentirane do:  

-terjatve za pozitivne obresti na TR    EUR       11,01   

-proračuna RS za plače za mesec 12/11 (izplačilo 1/12)      EUR   28.491,31 

-terjatve do ZZZS za refundirane boleznine                         EUR        125,54 

-terjatve do ARRS     (priloga )                                             EUR     7.081,12 

-  terjatve do kupcev  publikacij                                            EUR          77,88 

 

      6.   Obveznosti na dan 31.12.2011 so evidentirane do: 

             - obveznosti za plače 12/11 (izplačilo 1/12)                              EUR   28.491,31 

             - obveznosti do dobaviteljev (seznam – priloga )                      EUR     5.911,66  

  

              Vse obveznosti do dobaviteljev so bile že poravnane v letu 2012. 
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      7.      Zaloga proizvodov: 

-         313 publikacij – Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih 

taboriščih v  Sloveniji   

-         60 publikacij – Četništvo na Štajerskem 

-     39 publikacij -   Pohorska afera 

-    356 publikacij -  Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalcev v 

Sloveniji 

-      274 publikacij – Zbornik Totalitarizmi – vprašanja in izzivi 

-      200 publikacij – Za svobodo, kralja in domovino 

-      200 publikacij – Zbornik slovenskih prispevkov o totalitarizmih 

-      400 publikacij -  Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem 

-      400 publikacij -  Revolucionarno nasilje na Primorskem 

 

  

      8.        Dolgoročno odloženi prihodki – sredstva prejeta od Ministrstva za pravosodje po     

sklepu Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda SCNR in so namenjeni pokrivanju 

stroškov izdaje publikacij v naslednjih obdobjih, v tistem delu, ki ne bo pokrit s 

prihodki od prodaje na trgu. 

 

 

 9.    Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje izkazujejo obveznost za nepremičnino in   

opremo prejeto od Ministrstva za pravosodje. Stanje obveznosti je usklajeno z 

Ministrstvom za finance, Direktorat za javno računovodstvo (priloga ).  

 

 

 

 

Priloga 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov za obdobje od 1.1.2011 do 

31.12.2011 
 

       10.  V  letu 2011 je SCNR  ustvaril 5.706,69 EUR  prihodkov iz naslova prodaje     

Publikacij, kar predstavlja pridobitno dejavnost v skladu s  Pravilnikom o pridobitni 

in nepridobitni dejavnosti.  V zvezi z pridobitno dejavnostjo ni nastala obveznost za 

obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ker je bilo več odhodkov kot prihodkov  

iz naslova pridobitne dejavnosti. 

 

Vsi ostali prihodki so nastali v zvezi z uresničevanjem nalog, zaradi katerih je bil 

Zavod ustanovljen in sicer Zavod uresničuje javni interes na področju znanosti in 

opravlja organizacijske, razvojne, svetovalne, koordinacijske  in izobraževalne 

naloge na področju poprave krivic, narodne sprave in proučevanju totalitarnih 

režimov na Slovenskem v 20. stoletju.  

 

V letu 2011 je SCNR sklenil aneks št. 4 k pogodbi št. P4-0380 o izvajanju in 

sofinanciranju raziskovalnega programa Nasilje komunističnega totalitarizma v 

Slovenije 1941-1990. Višini sredstev raziskovalnega programa, ki ga financira Javna 
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agencija za raziskovalno dejavnost RS za leto 2011 znaša 77.517,44 EUR. Poraba 

sredstev je vodena ločeno in izvršena v skladu z namenom pogodbe. 

 

 

Pri vodenju poslovnih knjig je upoštevan Zakon o računovodstvu, Slovenski 

računovodski standardi, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in 

opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne 

dejavnosti, zaloge publikacij so vodene oziroma ovrednotene po dejanskih stroških. 

 

Zaradi povečanja zalog publikacij v letu 2011 je ustvarjen tudi večji presežek 

prihodkov nad odhodki, kot je bilo načrtovano. 

 

Predlog sklepa o namenu uporabe presežka prihodkov nad odhodki: 

 

Presežek prihodkov se nameni za investicijsko vzdrževanje na nepremičnini na 

Tivolski 42 in izdajo publikacij.. 

  

  

  

Ljubljana,14.02.2012 

  

Računovodstvo SCNR 

Libres d.o.o. 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


