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1. OPIS DELA RAZVOJNO RAZISKOVALNE ENOTE IN ENOTE ZA SVETOVANJE 

ZA LETO 2014 

 

RAZVOJNO RAZISKOVALNA ENOTA 

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

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

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

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

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

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

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

ter prenos znanja v javno korist; 

• ustvarjanje možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije; 

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

raziskovalnim delom bistveno prispevajo k možnosti za skladen civilizacijski in 

kulturni razvoj Slovenije in narodni spravi; 

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

in zunanjim strokovnim in znanstvenim sodelavcem s pomočjo najsodobnejše 

informacijske in raziskovalne tehnologije; 

• posredovanje znanja in izsledkov raziskovalcev zainteresirani javnosti;  

• razvijanje človeških virov ter razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti, s povečanjem 

vloge znanosti pri vzgoji kadrov. 

 

Raziskovalno področje RRE je predvsem področje kršenja temeljnih človekovih pravic in 

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

izvaja RRE predvsem naslednje naloge:  

• organizira in opravlja znanstveno raziskovalno dejavnost; 

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

• opravlja strokovne, svetovalne in druge storitve; 

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

raziskovalnem področju; 

• sodeluje pri vzgoji raziskovalnih kadrov; 

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

discipline; 

• pospešuje vključevanje študentov v raziskovalno delo in sodeluje pri podiplomskem 

študiju študentov; 

• skrbi za prenašanje znanstveno-raziskovalnih izsledkov v prakso; 

• skrbi za objavljanje raziskovalnih spoznanj; 
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• organizira znanstvena in strokovna posvetovanja s področja svoje dejavnosti. 

 

ENOTA ZA SVETOVANJE 

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

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

predstavlja vezni člen med Študijskim centrom in širšo javnostjo. Naloge in delovna področja 

Enote za svetovanje so oblikovane na podlagi Sklepa vlade o ustanovitvi Študijskega centra, 

Statuta javnega zavoda, na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji ter na 

podlagi osebnih planov delavcev v Enoti za svetovanje.   

 

Delovni plan za leto 2014 predstavlja v večini segmentov kontinuiteto dela iz leta 2013. Še 

vedno bo poudarek na zbiranju, arhiviranju in predstavitvi pričevanj žrtev in njihovih svojcev 

iz obdobja polpretekle slovenske zgodovine. Glede na predvidevanja, da bo ustnih 

pričevalcev iz leta v leto zaradi starosti in umiranja vedno manj, se nameravamo v bližnji 

prihodnosti še vedno intenzivno posvečati beleženju in snemanju zgodb, ki so podlaga za 

raziskovalno delo našega zavoda. Pričevanja bomo uporabili za objave v publikacijah,  na 

javnih predstavitvah ter v šolah, objavljali pa jih bomo tudi v oddaji Moja zgodba na Radiu 

Ognjišče.  

 

Posebno pozornost bomo namenili delu z mladimi in poleg rednih oblik sodelovanja letos v 

ta namen pripravili zgodovinsko poletno šolo, v katero bodo vključeni dijaki gimnazij iz 

Slovenije in zamejstva in študentje zgodovine na Univerzi v Ljubljani. 

 

2. NALOGE IN CILJI ZA LETO 2014 

 

RAZISKOVALNI PROGRAM NASILJE KOMUNISTIČNEGA TOTALITARIZMA V SLOVENIJI   

1941–1990 

 

Raziskovalni program z naslovom Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941-

1990  je od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2012 sofinancirala Javna agencija za 

raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Programsko skupino sta vodili dr. Mateja Čoh 

Kladnik (2009 – 2011) in dr. Tamara Griesser Pečar (2012). Študijski center za narodno spravo 

se je v letu 2012 prijavil na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na 

področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov, ki ga je ARRS objavila 22. 

junija 2012. V prijavi smo predlagali podaljšanje financiranje raziskovalnega programa z 

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

skupine smo predlagali dr. Tamaro Griesser Pečar, za člane pa dr. Matejo Čoh Kladnik, dr. 

Andrejo Valič Zver, dr. Damjana Hančiča, mag. Renata Podbersiča, Nežo Strajnar, Jelko 

Piškurić in Boštjana Kolariča.  
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je 31. decembra 2012 na podlagi tega 

sklepa izdalo odločbo, v kateri je odločil o nadaljnjem sofinanciranju programa ter povišal 

financiranje števila raziskovalnih ur iz 2288 na 3000. Znanstveni svet ARRS je namreč 

predlagal, »da se zaradi pomembnosti tematike raziskovalni program P6-0380 prijavitelja 

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

Temeljna naloga raziskovalnega programa je raziskovanje kršitev temeljnih človekovih pravic 

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

Slovenijo«. ARRS sofinancira program od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2016. Vodja 

programske skupine je dr. Tamara Griesser Pečar, člani pa dr. Andreja Valič Zver, dr. Mateja 

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

Jelka Piškurić.  

 

Člani programske skupine smo raziskovali različne oblike nasilja komunističnega sistema na 

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

2014 bomo nadaljevali z raziskovanjem revolucionarnega nasilja v času druge svetovne 

vojne, množičnih političnih in montiranih procesov, usode prisilno vrnjenih domobrancev in 

civilistov, nasilja nad kmeti in kulaških procesov, preganjanja Katoliške cerkve in nekatoliških 

verskih skupnosti, ilegalnega prehajanja jugoslovansko-avstrijske meje od konca vojne do 

konca petdesetih let 20. stoletja ter raziskovanje o delovanju dr. Jožeta Pučnika. 

 

Kratek opis vsebine raziskovalnega programa: 

Slovenija je edina članica EU, ki je v 20. stoletju doživela tri totalitarne režime: nacizem, 

fašizem, komunizem. Komunistični režim je trajal najdlje: od konca druge svetovne vojne do 

prvih demokratičnih volitev aprila 1990, ko so se opozicijske politične stranke združile v 

DEMOS. Je tudi veliko manj raziskan. EU – in Slovenija kot njen del – temelji na skupnih 

vrednotah, kar pomeni svobodo, demokracijo ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin. Poudarek programa bo pretežno na številnih kršitvah osnovnih človekovih pravic 

in svoboščin v Sloveniji med in po drugi svetovni vojni vse do leta 1990. Namen je, na isti 

ravni kot sta že obdelana nacizem in fašizem, omogočiti širok pristop k problemom, ki jih je 

povzročil komunizem v Sloveniji. Komunistični režim je prišel na oblast v Sloveniji leta 1945 s 

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

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

Osvobodilno fronto, ki je monopolizirala upor proti okupatorju, kar je povzročilo državljansko 

vojno. Takoj po vojni so se začeli množični poboji vrnjenih domobrancev, pa tudi likvidacije 

ideoloških nasprotnikov, montirani sodni procesi proti dejanskim in namišljenim 

nasprotnikom, obstajala so koncentracijska in delovna taborišča, prišlo je do številnih 

zaplemb premoženja in do obvezne oddaje pridelkov. Mnogim so bile odvzete osnovne 

človekove in državljanske pravice, tudi volilna pravica, mnogi pa so bili pregnani iz domačega 
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kraja, med njimi številni člani nemške in madžarske manjšine. Sodišča so takoj po vojni 

izrekala izredno visoke kazni, tudi smrtne, obsojala pa so tudi na prisilno delo, konfiskacijo 

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

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

in administrativni postopki proti kleru. Tudi procesi proti premožnejšim kmetom, t.im. 

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

namreč za kolektivizacijo kmečke zemlje. Po vojni se je komunistična oblast razširila na vsa 

področja javnega življenja (političnega, družbenega, kulturnega, verskega in gospodarskega). 

Princip delitve oblasti ni veljal, tudi sodstvo je bila podrejeno komunistični oblasti. Formalno 

ustanavljanje političnih strank ni bilo dovoljeno, opozicija je bila izključena iz političnega 

procesa in ni bilo enakosti pred zakonom, svobode govora ali tiska. Večji del premoženja je 

bil zasežen. Režim se je opiral na tajno politično policijo (Oddelek za zaščito naroda (Ozna), ki 

je bila ustanovljena leta 1944, od začetka leta 1946 naprej Uprava državne varnosti (UDV, 

Udba) in od leta 1966 Služba uprave državne varnosti). Ozna/Udba je s svojimi zaposlenimi 

agenti in z neuradnimi sodelavci nadzirala vsakdanje življenje ljudi. Nastala je nova 

komunistična elita, ki je imela številne privilegije. Doc. dr. Tamara Griesser Pečar pripravlja 

knjigo na temo preganjanja katoliške cerkve v Sloveniji po drugi svetovni vojni do 

osamosvojitve. Neža Strajnar pa bo pripravila izdajo dokumentov o preganjanju nekatoliških 

verskih skupnostih.  

 

REVOLUCIONARNO NASILJE V SLOVENIJI 1941–1945 

 

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

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

revolucionarno nasilje med drugo svetovno vojno po posameznih slovenskih pokrajinah, 

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

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

katerih so, poleg uvodnih študij, objavljeni tudi dokumenti in pričevanja o tej raziskovalni 

temi; publikacije izhajajo v knjižni zbirki z naslovom Revolucionarno nasilje. Raziskovanje te 

problematike bomo nadaljevali tudi v letu 2014, in sicer na podlagi arhivskega in drugega 

gradiva, prav tako pa bomo zbirali pričevanja o revolucionarnem nasilju. 

 

V letu 2014 bo dr. Damjan Hančič predstavljal drugo knjigo o revolucionarnem nasilju na 

Gorenjskem, ki je izšla v letu 2013 in nosi naslov Revolucionarno nasilje na osrednjem in 

zahodnem Gorenjskem 1941 – 1945. Knjigi je dodan tudi poimenski seznam žrtev na tem 

območju v času med in po vojni. Dr. Hančič se bo posvetil novemu področju raziskovanja in 

sicer revolucionarnemu nasilju v Ljubljani, ki se bo zaradi specifičnega položaja obravnavalo 

posebej. Mag. Renato Podbersič bo nadaljeval z raziskovanjem revolucionarnega nasilja na 

Primorskem (Idrijsko, Tolminsko), Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič pa z raziskovanjem 
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revolucionarnega nasilja na Notranjskem. Dr. Milko Mikola bo izdal publikacijo z dokumenti 

in pričevanji o revolucionarnem nasilju na Štajerskem. Knjiga bo predvidoma izšla spomladi 

2014. Dr. Mateja Čoh Kladnik se bo posvetila raziskovanju revolucionarnega nasilja na 

Dolenjskem. Tako bodo v nekaj letih z raziskavami pokrite v večini vse pokrajine v Sloveniji. 

Ostajata še Koroška in Prekmurje.  

 

IZDAJANJE PUBLIKACIJ 

 

V letu 2014 načrtujemo izdajo naslednjih publikacij: 

- dr. Damjan Hančič, Revolucionarno nasilje v Ljubljani 1941-1945 

- Dr. Milko Mikola: Revolucionarno nasilje na Štajerskem (Zbirka Revolucionarno 

nasilje 4) 

- Dopolnitev dokumentov iz Zbirke Dokumenti Ljudske revolucije v Sloveniji (ureja 

Neža Strajnar) 

 

Dr. Damjan Hančič, Revolucionarno nasilje v Ljubljani, 1941 – 1945  

Gre za peto knjigo iz zbirke Revolucionarno nasilje in je posvečena slovenskemu glavnemu 

mestu Ljubljani, ki pomeni srčiko slovenske revolucije in jedro, iz katerega se je bolj ali manj 

širila po slovenskem ozemlju komunistična revolucija. Če hočemo razumeti revolucijo na 

Slovenskem je zato nujno potrebno najprej pogledati njen začetek in pojavne oblike v 

Ljubljani in zatem še v t.i. medvojni Ljubljanski pokrajini. Obravnavano območje zajema 

območje ljubljanskega mestnega in zunanjega partijskega in OF okrožja, v mejah od spomladi 

1942 do spomladi 1943. To pomeni območje mestnega središča Ljubljane, od februarja 1942 

naprej  obdanega z bodečo žico, in tedanjih ljubljanskih predmestij, ki so imela poleg 

mestnega deloma tudi vaško-kmečki značaj, zato se je razvoj revolucije in protirevolucije v 

slednjem kazal nekoliko drugače kot v prvem okrožju. 

 

Dokumenti Ljudske revolucije v Sloveniji – dopolnitev dokumentov 

Inštitut za zgodovino delavskega gibanja je med leti 1962 in 1989 izdal sedem zbornikov z 

izvirnimi dokumenti o ljudski revoluciji v Sloveniji. Vendar pa v omenjenih zbornikih 

predstavljeni dokumenti ponekod niso navedeni v integralnem besedilu. Dr. Lovro Šturm in 

dr. Blaž Ivanc sta na to opozorila leta 1998 v publikaciji Prispevek k dopolnitvi dokumentov iz 

Zbirke publikacij o ljudski revoluciji v Sloveniji. Ugotovila sta, da je na številnih mestih bilo 

najti samo oznake: «…«, z opombo pod črto, da je na tem delu dokumenta del teksta 

izpuščen. Zato je prišlo do pobude, da bi na SCNR - ju izdali  99 dokumentov, ki niso bili v 

objavljeni v celoti (ampak so bili cenzurirani) ter jih objavili v celoti (v navadnem besedilu bi 

bil tekst, ki so ga v zbirki že objavili, s krepko (poudarjeno) pisavo pa tekst, ki je bil izpuščen. 
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PREDSTAVITVE IZDANIH PUBLIKACIJ NA SEDEŽU SCNR IN PO SLOVENIJI: 

 

V letu 2014 bomo nadaljevali s predstavitvami publikacij, ki so jih napisali sodelavci 

Študijskega centra za narodno spravo. Predstavitve bodo potekale v Sloveniji in med 

zamejskimi Slovenci. Predvsem bodo v ospredju predstavitve naslednjih knjig: 

 

- dr. Andreja Valič Zver, Demos: Slovenska osamosvojitev in demokratizacija 

- dr. Damjan Hančič, Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem 

- zbornik Odstiranje zamolčanega (ur. dr. Damjan Hančič, dr. Gregor Jenuš, Neža 

Strajnar) 

 

 

ZNANSTVENI POSVET OB DNEVU SPOMINA NA ŽRTVE TOTALITARNIH REŽIMOV 

 

Ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga bomo letos 

pripravili na Turjaku, bomo septembra 2014 organizirali mednarodni znanstveni posvet na 

temo totalitarizmov. K sodelovanju bomo povabili domače in tuje strokovnjake s področja 

zgodovinopisja, prava, teologije, družinske terapije, medicine in umetnosti. Načrtujemo, da 

bomo zbrane prispevke sodelujočih referentov izdali v posebnem zborniku, v okviru zbirke 

Totalitarizmi – vprašanja in izzivi. 

 

SODELOVANJE NA MEDNARODNIH SIMPOZIJIH  

 

Sodelavci Študijskega centra za narodno spravo se bomo v letu 2014 udeležili več 

mednarodnih konferenc in srečanj kot aktivni udeleženci. Do sedaj so napovedani naslednji 

dogodki:  

• Sinagoga Maribor 24. januarja 2014 soorganizira posvet o holokavstu med drugo 

svetovno vojno, ki se odvija vsako leto. Pri posvetu bo aktivno sodeloval sodelavec 

SCNR mag. Renato Podbersič z referatom, z naslovom Po poti pozabljene podjetnosti- 

Judje v Ajdovščini 

• 27. in 28. februarja bo v Budimpešti potekala mednarodna konferenca zveze arhivov 

o tajnih političnih policijah. Na njej bosta kot aktivna udeleženca sodelovala doc. dr. 

Tamara Griesser Pečar in Boštjan Kolarič.  

• V juniju 2014 je načrtovan znanstveni posvet Evropske Platforme spomina in vesti, na 

katerem bomo aktivno sodelovali.  

• Od Evropskem dnevu spomina in vesti, ki ga bo EU letos obeležila v Latviji, bo konec 

avgusta 2014 organiziran posvet, ki se ga bomo udeležili tudi s strani SCNR.  
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MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

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

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

totalitarnih sistemov. Od leta 2008 smo vzpostavili stike s številnimi evropskimi in 

mednarodnimi institucijami in se udeležili več mednarodnih konferenc. V prihodnjem letu 

načrtujemo stike ohranjati in poglabljati ter s prispevki (referati), ki se nanašajo na 

raziskovalno področje Študijskega centra za narodno spravo tudi v letu 2014 sodelovati na 

mednarodnih konferencah. Na teh konferencah stalno iščemo nove stike z institucijami iz 

različnih držav.  

 

Tudi v letu 2014 bomo skrbeli za vzpostavitev novih in tesnejših povezav z različnimi 

mednarodnimi institucijami ter si prizadevali za podpis sporazumov o sodelovanju, kot smo 

to v letu 2011 naredili s češkim Inštitutom za proučevanje totalitarnih režimov in Arhivom 

obveščevalnih služb. 

 

Študijski center za narodno spravo bo v letu 2014 aktivno sodeloval pri delovanju Evropske 

platforme spomina in vesti. Platforma sedaj združuje 43 institucij iz 13 držav članic Evropske 

unije, Ukrajine, Moldavije, Islandije, ZDA in Kanade. Ustvarjala zbirke virov in izobraževalnih 

programov, se zavzemala za dostop do arhivov in spominski dan na žrtve totalitarizmov. 

Temeljno izhodišče je, da je potrebno vse totalitarne sisteme obravnavati z enakimi merili. 

Študijski center za narodno spravo, pod vodstvom direktorice dr. Andreje Valič Zver, je bil 

eden izmed podpisnikov Platforme. Na predlog poljske, nemške, madžarske in romunske 

delegacije je bila direktorica Valičeva izvoljena v petčlanski Izvršilni odbor Evropske 

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

Čehinja dr. Neela Winkelmanova. V mesecu juniju 2014 je načrtovan znanstveni posvet 

Evropske platforme, novembra pa je predvideno letno srečanje članic Platforme. 

 

PROJEKT EVROPA ZA DRŽAVLJANE V SODELOVANJU Z ROMUNIJO 

 

Leta 2012 smo se s Centrom za študije novejše zgodovine iz Romunije, kot partnerji prijavili 

na projekt Evropa za državljane, v sklopu aktivnega evropskega spominjanja. V okviru tega 

projekta je bil posnet dokumentarni film, narejen fotografski album  in pripravljeni stripi na 

temo začetkov stalinističnega režima v Romuniji. Pobudniki projekta iz Romunije želijo ob 

tem organizirati dvodnevni dogodek v Sloveniji/ Ljubljani in sicer sredi aprila (predvidoma 

med 21. in 25. aprilom). Pri tem bo potekalo sodelovanje s Študijskim centrom za narodno 

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

 

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

Evropski mreži institucij, ki bodisi hranijo bodisi se ukvarjajo s preučevanjem gradiva 

komunističnih tajnih služb – European Network of Official Authorities in Charge of 

Secret-Police Files. Trenutno 7-članska Evropska mreža je bila ustanovljena decembra 

2008 v Berlinu, in sicer na pobudo Urada zveznega pooblaščenca za zadeve nekdanje 

službe državne varnosti NDR (Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR) oziroma t. i. Gauckovega inštituta. V 

letu 2014 se bomo aktivno udeleževali srečanj, ki jih bo omenjena Evropska mreža 

organizirala. 27. in 28. februarja 2014 bo v Budimpešti potekala mednarodna 

konferenca zveze arhivov o tajnih političnih policijah. Na njej bosta kot aktivna 

udeleženca sodelovala doc. dr. Tamara Griesser Pečar in Boštjan Kolarič.  

 

 

STROKOVNA SKUPINA ZA OBRAVNAVANJE VPRAŠANJ BRITANSKO-SLOVENSKE 

POLPRETEKLE ZGODOVINE 

 

V letu 2014 bomo sledili novim razpisom, s katerimi bi omogočili razširitev raziskav, ki se 

ukvarjajo  z odprtimi vprašanji britansko-slovenske polpretekle zgodovine. 

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

za obravnavanje omenjene teme.  Člani skupine so: dr. Andreja Valič Zver(predsednica), dr. 

Mateja Čoh Kladnik, dr. Jernej Letnar Černič, mag. Majda Pučnik Rudl, mag. Renato 

Podbersič in Boštjan Kolarič. Naloge strokovne skupine so: obravnavanje vprašanj, dajanje 

pobud in predlogov; izmenjava mnenj in izkušenj; organizacija mednarodnega znanstvenega 

posveta na temo britansko-slovenske polpretekle zgodovine; zbiranje in pregledovanje 

arhivskega gradiva; snemanje pričevanj; priprava izhodišč ter dajanje pobud in predlogov za 

delo britansko-slovenske zgodovinske komisije; sodelovanje s sorodnimi mednarodnimi 

institucijami. V letu 2011 je bilo zbranih več podpisov za ustanovitev britansko-slovenske 

zgodovinske komisije in sredi aprila 2011 je bila britanski vladi izročena peticija z zbranimi 

več kot 1600 podpisi. Dr. Tamara Griesser Pečar je leta 2012 v Celovcu predstavila delovanje 

obstoječe skupine. O tej temi so njeni člani v letu 2013 večkrat spregovorili na različnih 

sestankih in številnih srečanjih z veleposlaniki drugih držav. Predstavili so jim naša 

prizadevanja, da bi ta del polpretekle zgodovine bolj poglobljeno raziskovali in naredili 

korake tudi v smeri  približevanja političnih zastopnikov obeh vključenih držav. Naša 

prizadevanja se bodo v tej smeri nadaljevala tudi v letu 2014.  

 

 

 

http://www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html
http://www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html
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RAZSTAVE 

 

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

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

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

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

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

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

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

vzhodne in jugovzhodne Evrope (Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, 

Slovenija, Romunija, Bolgarija). Razstava je bila v letu 2013 predstavljena v številnih 

evropskih mestih: Bratislavi (SK), Kranju (SI), Pragi (CZ), Bruslju (BE), Oradei (RO), Varšavi 

(PL), Talininu (EE), Vilniusu (LT), Berlinu (DE), Hagu (NL) in Kijevu (UA). Ob tem so imeli 

sodelavci Študijskega centra  vzporedne referate in prispevke na temo zgodovine 

totalitarizmov. Decembra 2013 sta se razstavi pridružila še dva panela iz Ukrajine, tako, da 

sedaj razstava pokriva žrtve nacističnega, fašističnega in komunističnega totalitarizma 13 

evropskih držav. Svojo pot bo nadaljevala tudi v letu 2014. Predvidoma jo bom v Sloveniji 

ponovno predstavili avgusta 2014 na Turjaku, ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in 

avtoritarnih režimov. 

 

Razstavni panoji so natisnjeni tudi v A3 formatu, na močnejšem papirju. To obliko panojev 

bomo v letu 2014 predstavili posameznim šolam, ki bi želele pripraviti razstavo v tej obliki.  

 

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

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

odprta septembra 2012 v Gorenjskem muzeju v Kranju bo potovala po različnih krajih 

Slovenije in v zamejstvu. Razstavo je pripravil Gorenjski muzej v sodelovanju z Arhivom 

Republike Slovenije in Mohorjevo založbo Celovec. Razstava  predstavlja predvsem posledice 

prehodov Slovencev čez mejo med Slovenijo in Avstrijo ter soočanje z njenimi. Temeljni 

poudarki so naslednji: dogajanje v letu 1945 (beg slovenskega prebivalstva, vračanje vojnih 

ujetnikov in civilistov v Slovenijo in njihova usoda, pobijanje, beg in izgon nemške manjšine iz 

Slovenije), ilegalni prehodi meje do leta 1960, delovanje uporniških skupin, t. i. Matjaževe 

vojske, mejni režim (mejni prehodi, varovanje meje), politika jugoslovanskih in slovenskih 

oblasti do slovenske manjšine v Avstriji, tihotapstvo, ilegalni pretok ljudi, blaga, idej. 

Razstava je v letu 2013  potovala po številnih krajih Slovenije in izven njenih meja. Takšno 

razstavno pot naj bi nadaljevala tudi v letu 2014.  

 

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

Pečar s sodelavci. Skrbimo za navezovanje stikov z institucijami, ki bi razstavo želele in se 
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dogovarjamo za predstavitve. Kolikor nam bo dopuščal prostor, bomo gostili tudi razstave, ki 

nam jih bodo ponudile strokovne institucije doma in iz tujine. 

 

 

ZAPORNIŠKE CELICE NA BEETHOVNOVI 3, LJUBLJANA 

 

Dne 30. oktobra 2013 je javni zavod Študijski center za narodno spravo, Tivolska 42, 1000 

Ljubljana prevzel v upravljanje zaporniške celice na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani.  

 

Na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani (stavba iz 19. stoletja) se v kletnih prostorih nahaja šest 

zaporniških celic, ki so bile do leta 1966 v uporabi Uprave državne varnosti (Udbe). Ob 

celicah sta ohranjeni še preprosta kopalnica in stranišče za zapornike.  

 

Posebna vladna delovna skupina, pod vodstvom takratnega ministra za pravosodje prof. dr. 

Lovra Šturma, je celice odkrila med 3. in 5. majem 2007. To so edine ohranjene zaporniške 

celice, v katerih so bili takoj po 2. svetovni vojni zapori Oddelka za zaščito naroda (Ozna). 

Ozna se je leta 1946 razdelila na civilni oddelek oziroma Upravo državne varnosti (Udba) in 

na vojaški oddelek, ki je dobil ime Kontraobveščevalna služba (KOS). Pisnih dokumentov, ki bi 

govorili o obstoju omenjenih celic do sedaj niso odkrili. Na podlagi ustnih virov pa naj bi se 

zaslišanja in pridržanja tu dogajala vse do leta 1966, ko je prišlo do ponovnega 

preimenovanja varnostne službe v Službo državne varnosti (SDV).  

 

Zaporniške celice so bile z Odlokom Vlade RS, 23. avgusta 2007 razglašene za kulturni 

spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 80/2007, z dne 4. 9. 2007). Do nedavnega so 

bile celice v lasti in upravljanju Ministrstva za notranje zadeve.  

 

V letu 2014 načrtujemo glede pridobljenih prostorov naslednje: prvenstveno je potrebno 

zagotoviti, da se prostori celic ustrezno strokovno zaščitijo, da ne bodo več propadali in da se 

bodo po konservatorsko restavratorskih posegih obdržali v prvotnem stanju. Pri tem bomo 

stopili v stik z odgovornimi za kulturno dediščino na Zavodu za kulturno dediščino Ljubljana. 

Pripravili bomo projektno dokumentacijo, s katero se bomo prijavili na razpis, takoj, ko bo le 

ta objavljen.  

Nadalje načrtujemo, da bi prostore pripravili in namenili za muzejsko dejavnost. Ohranjene 

zaporniške celice povojnega obdobja so v Sloveniji velika redkost, saj praktično ne obstaja 

nobena druga materialna dediščina, ki bi govorila o zločinskem delovanju totalitarnega 

komunističnega sistema. Verjetno smo na tem področju unikum v Evropi, saj imajo vse ostale 

države ohranjenih več materialnih ostankov, ki kažejo na obdobje vladanja totalitarnih 

režimov, tako nacizma, fašizma in komunizma. Pri nas so uničena koncentracijska, delovna in 

uničevalna taborišča. Praktično ni večjih vidnih ostankov preko 600 do sedaj evidentiranih 
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komunističnih morišč. Tudi dokumentarnih in arhivskih virov je ohranjenih zelo malo. 

Totalitarni režim za seboj ni pustil materialnih dokazov o izvajanju grozodejstev. Lokacija 

celic je v središču mesta Ljubljane in je kot taka na zelo frekventnem mestu  za obiskovalce.  

Zanimiva bi bila tako za domače kot  tuje obiskovalce,  za obisk učencev, dijakov in študentov 

ter za strokovno in znanstveno stroko. Muzej želimo opremiti s ohranjenim slikovnim, 

materialnim in arhivskim gradivom, posameznimi dokumenti, pismi, ohranjeno literaturo, s 

pričevanji žrtev in njihovih svojcev. V njem želimo prikazati različne oblike nasilja, ki ga je 

izvajala povojna oblast in ki se je dotaknilo različnih slojev prebivalstva. Želimo predstaviti 

zgodbe svojcev umorjenih žrtev, obsojencev, političnih zapornikov, podjetnikov, obrtnikov, 

lastnikov zemljišč, kmetov, intelektualcev, izseljencev in zamejcev, članov verskih skupnosti, 

desidentov, prebežnikov čez mejo, navadnih državljanov, zgodbe otrok in ostalih žrtev, ki so 

trpeli pod nedemokratičnim režimom. Posameznim skupinam bi bile dodeljene posamezne 

zaporniške celice. Poleg slikovnega gradiva bi predvajali zvočne in video posnetke. Potrebni 

material za muzej bomo iskali v arhivih, muzejih, raziskovalnih institucijah, preko nevladnih 

organizacij, društev in posameznikov v Sloveniji in med Slovenci po svetu,  ki jih je omenjeno 

obdobje posebej zaznamovalo. Na Študijskem centru za narodno spravo imamo zbranih 

nekaj pričevanj, primernih za objavo in predvajanje v omenjenih prostorih. Kar nekaj 

pričevanj bo potrebno še posneti. Nujno je, da slovenski družbeni in kulturni prostor pridobi 

muzej v takšni obliki, ki bo pripomogel k ohranjanju spomina na nedavno zgodovino in bo 

tudi mladi populaciji omogočil vpogled v čas, ko so bile izrazito kršene temeljne človekove 

pravice in svoboščine. Omenjeni muzej bi predstavljal korak na poti do odkrivanja novih 

dejstev, do soočanja z zgodovinsko resnico in do pomiritve v slovenskem narodu. 

 

OKROGLE MIZE 

 

V letu 2014 bomo nadaljevali z nizom okroglih miz in tematskih večerov. Teme so bodo 

nanašale na obletnice dogodkov polpretekle slovenske zgodovine. Tu nameravamo vključiti 

tudi obeležitve pomembnih dogodkov zamejskih in izseljenskih Slovencev. Pri pripravi se 

bomo opirali na mednarodne oziroma svetovne dneve, ki so posvečeni  človekovim pravicah 

in svoboščinam ter govorijo o njihovih kršitvah. K sodelovanju bomo povabili ugledne 

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

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

na sami prireditvi. 

 

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

društev predvsem z namenom, da tam predstavimo svoje področje delovanja, prodajamo 

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

sodelovali tudi aktivno s pozdravnimi govori ali referati. 
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VSEEVROPSKI DAN SPOMINA NA ŽRTVE TOTALITARNIH REŽIMOV 

 

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

režimov bomo v letu 2014 že šesto leto zapored pripravili spominsko slovesnost. Prvič je ta 

potekala na gradu Rajhenburg v Brestanici, v letu 2010 je prireditev potekala na gradu 

Štanjel na Krasu. V letu 2011 smo slovesnost pripravili na Ptuju, leta 2012 pa je prireditev 

potekala na dvorišču uršulinskega samostana v Mekinjah pri Kamniku. V letu 2013 se je 

prireditev odvijala v Kobaridu, v sodelovanju z občino Kobarid in Društvom slovenskih 

pisateljev iz Trsta. Slavnostni govornik je bil stoletnik, slovenski pisatelj iz Trsta Boris Pahor.  

Vsako leto skušamo prireditev pripraviti v sodelovanju z lokalno skupnostjo, kjer prireditev 

poteka in še z drugimi soorganizatorji. V letu 2014 je ena od možnih lokacij grad Turjak v 

sodelovanju z občino Velike Lašče. Pri oblikovanju programa za dan spomina na žrtve 

totalitarnih režimov v letu 2014 želimo k sodelovanju povabiti mlajšo generacijo. Med 

mladimi želimo poiskati tudi slavnostnega govornika oziroma enega od sogovornikov. 

 

ZGODOVINSKA POLETNA ŠOLA 

 

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

centrom za družino pripravlja zgodovinsko poletno šolo, ki se bo odvijala konec avgusta 

2014. Šola bo trajala dva do tri dni. Dijake in študente želimo seznanili s posameznimi 

oblikami represivnih metod, ki jih je izvajal totalitarni komunistični režim. V okviru tega se 

bodo udeleženci srečali z režiserjem dokumentarnih filmov na temo med in povojnega 

nasilja, predstavili bi jim delo v Arhivu RS in jih seznanili z arhivskimi fondi, ki se nanašajo na 

obdobje med- in povojnega komunističnega delovanja, obiskali bomo d-fond v Narodno 

univerzitetni knjižnici, se seznanili s posameznimi zgodbami pričevalcev in skozi delavnico 

odkrivali pomen soočanja s travmami, ki jih v nas puščajo nerazrešene stvari iz preteklosti. 

Ogledali si bomo ostanek zaporniških celic na Beethovnovi 3 v Ljubljani in se srečali s 

pričevalci, ki so okusili teptanje človekovih pravic. Predvideno število udeležencev je okoli 20 

dijakov in študentov.  

 

JAVNI POZIVI IN PROJEKTI 

 

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

in mednarodne razpise. Sodelavka Jelka Piškurić bo sproti sledila vsem razpisom in o razpisih 

obveščala sodelavce SCNR na delovnih kolegijih. 

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

instituti in združenji bomo sodelovali v različnih projektnih skupinah. Za nekatere razpisane 
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projekte rezultati še niso znani. Navajamo razpise, ki trenutno že potekajo, tiste, katerih 

rezultati še niso znani in tiste, na katere se nameravamo prijaviti:  

• Grenzüberschreitende Aufarbeitung von Nationalismus und Totalitarismus 

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

und Kroatien). Projekt vodi dr. Florian Thomas Rulitz, mi smo eden od partnerjev. 

Prijava je bila oddana na Wissenschaftsfonds der Republik Österreich (sodelovanje z 

Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS). Triletni internacionalni projekt „so 

prijavili Inštitut za jezikoslovje in računalniško linguistiko odseka za zgodovinsko in 

sistematično pedagogiko Alpen- Adria Univerze v Celovcu (Alpen-Adria Universität 

Klagenfurt:Institut für Sprachwissenschaft und Computerlinguistik und 

Institutsabteilungsleiter der Abteilung für Historische und Systematische Pädagogik). 

Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Außenstelle im 

Volksgruppenbüro Dokumentationsstelle für Zeitgeschichte des Landes Kärnten 

(Inštitut Ludwig Boltzmann za vojne raziskave pri Wissenschaftsfonds – Znanstveni 

fond) na Dunaju in Študijski center za narodno spravo. Namen projekta je zbiranje 

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

predvsem zbiranje dejstev in številk v različnih arhivih (uradnih in osebnih) na 

območju Alpe-Jadran. Tema projekta je nastavljena v širšem kulturno-znanstvenem 

kontekstu, poleg obravnave polpretekle politične zgodovine, bodo upoštevani 

namreč tudi jezikovni ter pedogoški/psihološi vidiki. To je zelo važno tudi zaradi 

slovenske manjšine na Koroškem. Projekt naj bi prispeval k spravi, namreč k temu, da 

bi se premagali predsodki in klišeji.  FWF še ni izdal odločbe o izboru. Pri projektu 

bodo sodelovali dr. Tamara Griesser Pečar, dr. Damjan Hančič in Jelka Piškurić. 

• Kot partnerji smo vključeni v projekt platforme: Platform of European Memory and 

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

2012 in še traja. V okviru tega projekta smo sodelovali pri pripravi  mednarodne 

razstave Totalitarizem v Evropi:  fašizem, nacizem komunizem. Razstava je posvečena 

spominu na vse tisto, kar je bilo v Evropi v 20. stoletju izgubljeno zaradi totalitarizma 

– na človeška življenja ter narodnostno in kulturno raznolikost. Razstava je 

pripravljena v mednarodnem sodelovanju s člani Platforme evropskega spomina in 

vesti ter javnih in nevladnih institucij in organizacij, ki preučujejo dediščino 

totalitarizma v Evropi, in želi javnost ozavestiti in izobraziti o najhujših zločinih, ki so 

jih v Evropi v 20. stoletju zagrešile totalitarne diktature, ter ponazoriti njihove 

zgodovinske vzajemne povezave, da bi podprla temeljne človekove pravice in 

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

sila teh prizadevanj je bila dvojna totalitarna izkušnja držav Višegrajske skupine 

(Poljske, Slovaške, Madžarske in Češke republike). Od zahodno-evropskih držav se 

poleg Nemčije predstavlja še Nizozemska, sicer pa je razstava osredotočena na EU 

države srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope (Estonija, Latvija, Litva, Poljska, 
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Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Romunija, Bolgarija). V letu 2013 se je s 

prikazom totalitarizmov v svoji državi z dvema paneloma pridružila še Ukrajina. 

Razstava potuje po različnih državah Evrope. Do sedaj je bila predstavljena v 

naslednjih krajih: Bratislava (SK), Kranj (SI), Praga (CZ), Bruselj (BE), Oradea (RO), 

Varšava (PL), Tallinn (EE), Vilnius (LT), Berlin (DE), Haag (NL) in Kijev (UA). 

Načrtujemo, da jo bomo avgusta, ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih 

režimov predstavili na Turjaku oz. v Velikih Laščah. 

• V letu 2014 se bomo, tako kot že vrsto let doslej, prijavili na razpis Zavoda za šolstvo, 

z dvema projektoma, ki jih ponujamo kot del obveznih izbirnih predmetov v katalogu 

za srednje šole in gimnazije, za šolsko leto 2014/15.  

• Decembra 2013 smo se prijavili na razpis Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in 

po svetu. Naslov projekta je Meja, ki ločuje in povezuje. Eden glavnih namenov 

projekta je zbrati pričevanja o življenju naših zamejcev v Goriški in Tržaški pokrajini in 

vplivu meje na njihovo življenje. Osrednje zgodovinsko dogajanje po koncu druge sv. 

vojne na omenjenem območju, je bilo vprašanje meje – kje bo potekala meja. Ta 

meja je zelo boleče zarezala v življenje prebivalcev, ki so do tedaj stoletja živeli skupaj 

(najprej pod Avstro-Ogrsko in v času med obema vojnama pod Italijo). Ponekod je 

meja šla med hišami, čez vrtove in vinograde. Meja med Republiko Italijo in SFRJ, ki je 

bila določena leta 1947, pa ni ločevala le dveh držav, ampak tudi dva različna 

politična sistema. Za boljše razumevanje slovenske polpretekle zgodovine je 

potrebno spoznati in razumeti tudi pogled ljudi, ki po letu 1945 niso bili del naše 

države. Rezultati razpisa bodo znani v prvi polovici leta 2014. 

• Leta 2013 smo dobili v upravljanje zaporniške celice na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani. 

Zaporniške celice imajo status kulturnega spomenika državnega pomena in so 

potrebne temeljite prenove. V prihodnosti načrtujemo, da bomo v celicah postavili 

muzej totalitarizmov. Najprej je potrebno pripraviti konservatorski načrt v dogovoru s 

dodeljenim konservatorjem iz ZVKD Ljubljana. Nato pa bomo spremljali razpise za 

dodelitev finančnih sredstev za obnovo in za postavitev muzeja.  

• V letu 2014 bomo izvedli zgodovinsko poletno šolo za dijake in študente iz Slovenije 

in zamejstva. K sodelovanju smo povabili Študijsko raziskovalni center za družino, ki 

se bo kot nevladna organizacija prijavil na projekt, ki ga razpisuje ameriško 

veleposlaništvo v Republiki Sloveniji. Rezultati razpisa bodo znani maja 2014.  

• V letu 2014 bomo spremljali razpise v okviru projekta Evropa za državljane in razpise 

na ARRS, ki bodo vključevali naše področje raziskovanja in dela.  

• Sodelovanje pri mladinskem projektu "Mesto spomina in sprave" . Na ta razpis se je 

kot nosilka projekta decembra 2013 prijavila Socialna akademija iz Ljubljane.  Mesto 

spomina in sprave je vzgojno-izobraževalni projekt v zvezi s preteklostjo, 

zaznamovano s kolektivnimi travmami, nerazrešenimi konflikti med družbenimi 

skupinami, nepojasnjenimi dogodki, ki vpliva na sedanje odnose v družbi. V Sloveniji 
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je še vedno zelo aktualno in pereče vprašanje medvojnega in povojnega nasilnega 

dogajanja. Obstajajo različne interpretacije dogodkov. Priča smo spopadu 

zagovornikov različnih interpretacij za uveljavitev svoje interpretacije. Med akterji le 

redko pride do iskrenega in odprtega dialoga, v okviru katerega bi skupaj iskali 

resnico. Mladi so v takih razmerah zmedeni in jih prav zaradi tega ta pomembna 

tematika tudi odvrača. Namen projekta je udeležence ozavestiti o travmatičnih 

dogodkih in njihovem ozadju ter jim utrditi spomin z namenom, da postanejo pozorni 

na aktualne dogodke, ki bi lahko povzročili enake ali podobne travmatične dogodke. 

Poleg tega je namen projekta dvigniti raven strpnosti in demokratičnega dialoga ter 

izboljšati medsebojno sožitje med različno mislečimi v družbi. Cilji programa so 

naslednji: udeležencem podati informacije o preteklih travmatičnih dogodkih in 

predstaviti različne interpretacije, udeležence usposobiti za refleksijo o lastnih 

predstavah in stališčih o obravnavani tematiki, udeležence usposobiti za oblikovanje 

mnenj in njihovo izražanje ter soočanje s sogovorniki o tej pomembni in občutljivi 

tematiki, udeležence usposobiti za demokratičen in strpen dialog z drugače mislečimi. 

 

INTERNA STROKOVNA KNJIŽNICA 

 

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

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

knjižnice Neža Strajnar spremlja novosti na knjižnem trgu in naroča knjige in periodiko z 

raziskovalnega področja sodelavcev javnega zavoda (predvsem področje humanistike in 

družboslovja). Knjižnica je dobro založena tudi s knjigami, ki izidejo na mednarodnem 

knjižnem trgu. Vodi se evidenca novo nabavljenih knjig in periodike ter njihova izposoja. 

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

Dokumentarni film SCNR in pregled strokovnih člankov. Strokovni članki se nanašajo na naše 

raziskovalno področje in jih vsakodnevno spremljamo v dnevnem in tedenskem časopisju ter  

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

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

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

in ostalo gradivo nahajalo v prihodnje. 

 

USTNA ZGODOVINA 

 

Jelka Piškurić se bo tudi v letu 2014 posvetila metodam in uporabi ustne zgodovine. Poleg 

snemanja pričevanj bo z metodami ustne zgodovine raziskovala vsakdanje življenje v 

nekdanji Socialistični republiki Sloveniji. 
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Prav tako se bodo s tem področjem ukvarjali ostali raziskovalci, ki pri svojem delu 

uporabljajo metode ustne zgodovine. Nadaljevali bomo s snemanjem pričevanj. Marta Keršič 

in Mirjam Dujo Jurjevčič sta v letu 2014 prevzeli sodelovanje z Radijem Ognjišče, kjer so v 

oddaji Moja zgodba tedensko predstavljene zgodbe žrtve totalitarizmov in njihovih svojcev. 

Do konca leta 2013 je za prispevke skrbela mag. Majda Pučnik Rudl, ki je zaposlena na 

Ministrstvu za pravosodje, Sektor za popravo krivic. 

 

 

PRIČEVANJA 

 

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

namen imamo oblikovana notranja navodila ter potrebne formularje za pričevalce in 

izpraševalce, ki zagotavljajo varstvo osebnih podatkov. Izpopolnili smo se v rokovanju s 

tehničnimi aparati, ki so potrebni za izvedbo pričevanja. Pri tem sodelujemo s posamezniki in 

institucijami, ki imajo na področju zbiranja pričevanj več izkušenj. Razvoj na tehničnem 

področju in nabava tehnične opreme za snemanje zahteva stalno spremljanje novosti in 

prilagajanje nanje. Svoje znanje pa hkrati posredujemo tudi vsem, ki se zanimajo za tak način 

dela oziroma si izmenjujemo izkušnje.  

 

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

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

predstavlja bogato gradivo za vsakega potencialnega raziskovalca.  Gre za zbiranje in 

dokumentiranje pričevanj, ki so posneta na terenu ali na sedežu Študijskega centra ter 

urejanje pričevanj, ki prispejo po pošti. Kot je omenjeno že zgoraj, bomo skušali v tem letu 

snemanju pričevanj nameniti veliko časa, glede na to, da je pričevalcev iz leta v leto manj in 

da želimo njihove zgodbe uporabiti za nadaljnje raziskave ter objavljanje v publikacijah. 

Pričevanja bomo javnosti predstavili tudi preko Radia Ognjišče v oddaji Moja zgodba. Pri tem 

bomo sodelovali z vladno službo Komisije za popravo krivic v okviru Ministrstva za 

pravosodje. 

 

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

dokumentarna filma in sicer  »Ormoški Petriček«, ki govori o trpljenju otrok, ki so bili zaprti v 

Strnišču pri Ptuju in na Ormoškem gradu in »Vojakovo pismo«, ki predstavlja zgodbe prisilno 

mobiliziranih slovenskih fantov v nemško vojsko. Če bodo omogočala finančna sredstva, 

bomo omenjena filma založili v več izvodih in jih namenili za prodajo in promocijo našega 

dela širši javnosti.  Iz posnetkov smo pripravili krajši dokumentarni film na DVD  - ju.  Glede 

na odziv številnih novih pričevalcev, ki bi prav tako želeli povedati svojo zgodbo, želimo 

snemanje razširiti, če bodo to omogočala finančna sredstva. Če bi se nabralo dovolj 

materiala bi pripravili daljši dokumentarni film za predvajanje širši javnosti.  
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V letu  2014 bomo pogodbeno sodelovali z Radijem Ognjišče pri pripravi oddaj Moja zgodba, 

v katerih so enkrat tedensko predstavljene življenjske zgodbe med in povojnih žrtev in 

njihovih svojcev. Frekvenca poslušanja omenjenih oddaj in gledanja spletne strani, na kateri 

so objavljeni dokumenti in fotografije posameznih pričevalcev je izredno velika in doseže 

velik učinek na javnost. Za pripravo omenjenih oddaj sta zadolženi Marta Keršič in Mirjam 

Dujo Jurjevčič.  

 

MONTAŽA, SNEMANJE IN ARHIVIRANJE ODDAJ  TER VIDEO IN ZVOČNIH POSNETKOV 

 

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

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

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

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

skupnega strežnika pod datoteko MultiMedija. Vzpostavlja se bogat arhiv posnetega 

materiala. Montirane posnetke uporabljamo pri vzgojno izobraževalnih projektih, 

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

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

2013 bomo DVD – je na katerih so dokumentarni filmi, ponudili v prodajo zainteresiranim 

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

dobiti po predhodnem naročilu.  

 

DOKUMENTACIJSKA DEJAVNOST 

 

Za raziskovalne namene pridobivamo arhivsko in dokumentarno gradivo različnih institucij in 

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

nekatere organizacije so izrazile željo, da bi nam izročile osebne arhive. Pridobljeno gradivo 

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

dokumentarnega gradiva, ki je nastalo ob delovanju Preiskovalne komisije za raziskovanje 

povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti 

(t.i. Pučnikove komisije, imenovane septembra 1993) Gradivo bomo ustrezno popisali in 

arhivirali ter ga namenili za potrebe raziskovalnih projektov.  

 

V letu 2013 smo dobili v pregled in urejanje zapuščino dr. Josipa Edgarja Leopolda – Lavova. 

Popis je pripravila Neža Strajnar. Zapuščino hrani Biblioteka SAZU. V 12 arhivskih škatlah so 

zbrani njegovi osebni dokumenti, albumi in dnevniki, korespondenca in fotografije ter 

dokumenti, ki se nanašajo na verske zadeve, na drugo svetovno vojno in obdobje po vojni, 

na kartuzijo Pleterje ter na odnos Cerkev – država. 
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V letu 2013 smo prevzeli v trajno hrambo osebni arhiv/zapuščino g. Uroša Šušteriča, 

kapetana JVvD – vojvoda Triglavskega (roj. 24. septembra 1924). V 17 arhivskih škatlah, ki jih 

hranimo na Študijskem centru za narodno spravo, je zbrana njegova osebna vojno – politična 

zapuščina iz obdobja od leta 1941 naprej. Zapuščino bo tudi v letu 2014 urejala Neža 

Strajnar. 

 

SODELOVANJE Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI 

 

Sodelovali bomo z osnovnošolskimi in srednješolskimi vzgojno izobraževalnimi institucijami. 

Tudi v letu 2014/15 se bomo prijavili na razpis Zavoda za šolstvo pod Obvezne izbirne 

vsebine za gimnazije in srednje šole. V letu 2010 smo izdelali učni pripomoček Družinska 

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

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

družinskih zgodb. Prav tako bomo v okviru tega projekta ponudili možnost, da jim pripravimo 

pogovor o totalitarizmih in kršenju človekovih pravic in svoboščin. 

 

Šolam bomo ponudili ogled pripravljenih razstav (Totalitarizmi v Evropi: fašizem, nacizem, 

komunizem, Boj proti veri in cerkvi, Ob 20. obletnici prvih demokratičnih volitev). Sama 

tehnična zasnova razstav nam omogoča, da z njimi obiščemo šole in vzgojno izobraževalne 

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

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

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

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

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

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

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

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

človekovih pravic in svoboščin. 

 

Nudili bomo informacije in strokovne napotke študentom diplomskega in podiplomskega 

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

informacije pri iskanju raziskovalnega gradiva. 

 

SODELOVANJE Z DRUŠTVOM ŠTUDENTOV ZGODOVINE – ISHA LJUBLJANA 

 

Društvo deluje na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani in s prirejanjem 

predavanj, ekskurzij, filmsko-dokumentarnih večerov ter izdajanjem revije Klio skrbi za 

živahno obštudijsko dejavnost. Hkrati je društvo sestavni del širše mednarodne zveze 

študentov zgodovine – InternationalStudents of History Association (ISHA). V okviru slednje 
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se vsako leto odvijajo štirje mednarodni seminarji, vedno v organizaciji druge ISHA sekcije. 

Ljubljana je tovrsten seminar nazadnje gostila leta 2008, zato so se odločili, da leta 2014 

znova prevzamejo organizacijo mednarodnega poletnega seminarja, med 14. in 20. julijem. 

Cilj prihajajočega seminarja je ponuditi petdesetim udeležencem iz različnih evropskih 

univerz prostor za konstruktivno debato ter izmenjavo mnenj in izkušenj. Izbrali so aktualno 

temo »Kriza in napredek«, v okviru katere bodo iskali vzporednice med kriznimi obdobji v 

preteklosti in današnjim kriznim momentom.  

 

Študijski center za narodno spravo bo udeležencem seminarja ponudil predstavitev svojih 

publikacij in pa možnost seznanitve z delovanjem centra. Po svojih zmožnostih jih bomo 

podprli tudi kot sponzorji.  

 

 

SODELOVANJE S SLOVENCI V ZAMEJSTVU PO SVETU 

 

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

delu in jih objavljali v publikacijah ter v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče.  

 

Jeseni 2013 je bil izveden obisk sodelavcev SCNR v slovenske skupnosti v Argentini. Imamo 

stike z osrednjo organizacijo Slovencev v Argentini Zedinjena Slovenija, s katero tudi redno 

sodelujemo. Osnovni namen obiska je bil zbiranje pričevanj, poleg tega pa predstavitev 

Študijskega centra za narodno spravo in knjige Revolucionarno nasilje na Primorskem 1941-

1945, ki jo je pripravil mag. Renato Podbersič, ter obisk zasebnih arhivov, ki so jih ustvarili 

Slovenci v Argentini. S strani SCNR sta se Argentino obiskala doc. dr. Tamara Griesser Pečar 

in mag. Renato Podbersič. Za pot v Argentino smo se odločili na pobudo tamkajšnjih 

slovenskih izseljencev, ki nas stalno opominjajo, da se iztekajo možnosti za snemanje 

pričevanj protagonistov dogodkov med drugo svetovno vojno in neposredno po njej, s tem 

pa čedalje bolj tvegamo izgubo informacij, ki so pomembne za poznavanje slovenske novejše 

zgodovine. Z obiskom zasebnih arhivov pa smo želeli prispevati k ohranitvi pomembnega 

dela slovenske kulturne dediščine, in vsaj del teh arhivov pridobiti za Študijski center za 

narodno spravo, bodisi v originalu ali v elektronski obliki. V ta namen smo sodelovali z ga. 

Lučko Kralj Jerman iz Bariloch, ki hrani bogat arhiv svojega očeta dr. Janka Kralja, enega 

najvidnejših primorskih politikov v obdobju med obema svetovnima vojnama. Omenjen arhiv 

bo veliko doprinesel k raziskovanju slovenske novejše zgodovine. V Argentini smo obiskali 

slovenski skupnosti v Buenos Airesu in Barilochah. Sredstva za omenjeni projekt – nakup 

letalskih kart smo pridobili preko javnega razpisa na Uradu za Slovence po svetu. Na ta razpis 

se bomo prijavili tudi v letu 2014. 
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V maju, juniju in juliju 2014 bo na obisku v Sloveniji več skupin mladih, ki so potomci 

Slovencev iz Argentine, Severne Amerike in drugih krajev po svetu, kjer živijo Slovenci. V 

dogovoru z njimi bomo oblikovali koledar skupnih srečanj, na katerem jim bomo predstavili 

naše delo in jih povabili k sodelovanju.  

 

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

okroglih miz, predavanjih na temo kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, 

predstavitvah knjig in skupnih razstavah. Sodelovanje bomo nadaljevali v letu 2014.  

 

Tudi v letu 2014 načrtujemo obisk dijakov iz Gimnazije Celovec, ki jim predstavimo delovanje 

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

dogovorimo. 

 

STROKOVNE EKSKURZIJE 

 

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

zamolčanih grobišč, koncentracijskih, delovnih in begunskih taborišč, namenjenih širši 

javnosti ali zaključenim skupinam.  Načrtujemo organizacijo strokovne ekskurzije v Gonars z 

ogledom koncentracijskih taborišč. V dogovoru z lokalno skupnostjo in občino Kočevje 

nameravamo obiskati nekdaj zaprto območje Gotenice. Načrtujemo strokovno ekskurzijo na 

Goli otok, pri kateri bodo sodelovali tudi obsojenci, nekdanji taboriščniki  iz Golega otoka. 

 

PROMOCIJA  JAVNEGA ZAVODA 

 

Javni zavod SCNR izdaja publikacije svojih in vabljenih strokovnjakov s področja 

zgodovinopisja. Sodelovali bomo pri predstavitvah omenjenih publikacij zainteresirani 

javnosti na sedežu SCNR in po drugih krajih Slovenije. Vzpostavljeno imamo mrežo 

strokovnih institucij,  knjižnic, arhivov, s katerimi obojestransko sodelujemo in preko katerih 

pripravljamo predstavitve izdanih publikacij. Širšo javnost bomo preko medijev, tiskovnih 

konferenc in izjav za javnost seznanjali z našim delom. 

 

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

je na voljo na vseh srečanjih in zborovanjih v okviru organizacije SCNR. V letu 2013 je bila 

zloženka prevedena v angleški jezik, tako, da jo uporabimo tudi ob obiskih v tujini. Sproti jo 

bomo dopolnjevali z novo izdanimi deli. 

Prav tako je bila v angleški jezik prevedena predstavitev javnega zavoda SCNR, kjer je na 

kratko predstavljeno področje našega delovanja in ki je namenjena tujim institucijam ter 

domači in tuji  javnosti. Želimo, da bi obe zloženki v letu 2014 izdali v tiskani obliki, do sedaj 

je namreč natisnjena samo na tiskalnik.  
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O vseh dogodkih, katerih organizator je Študijski center za narodno spravo ali ki se jih 

sodelavci Študijskega centra aktivno udeležujemo, bomo javnost obveščali preko spletne 

strani SCNR in preko elektronske ter navadne pošte naslovnikov SCNR. 

 

BIOGRAFSKI LEKSIKON 

 

Mag. Renato Podbersič bo tudi v letu 2014 sodeloval kot član uredništva in pisec gesel za 

Primorski slovenski biografski leksikon. Doc. dr. Tamara Griesser-Pečar bo še naprej 

sodelovala kot pisec gesel v Slovenskem bibliografskem leksikonu.   

 

 

BIBLIOGRAFIJA RAZISKOVALCEV 

 

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

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

vrednotenje bibliografije raziskovalcev v Cobiss.  

 

DOKTORSKI ŠTUDIJ IN IZPOPOLNJEVANJE NA STROKOVNEM PODROČJU 

 

Mag. Renato Podbersič bo v letu 2014 zaključil doktorsko disertacijo z naslovom Preganjanje 

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

na Primorskem v Kopru. 

 

Boštjan Kolarič bo nadaljeval doktorski študij na Fakulteti za državne in evropske študije. 

Naslov njegove doktorske naloge je Hudodelstva zoper človečnost po koncu druge svetovne 

vojne na slovenskem ozemlju.  

 

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

Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. S študijem bo nadaljevala v 

letu 2014. Predmet proučevanja je usmerjen na raziskovanje vsakdanjega življenja v nekdanji 

Ljudski oz. kasneje Socialistični republiki Sloveniji. Zastavljeni koncept doktorske teme je 

raziskati, kako so se ljudje prilagodili na sistem in kako so delovali/živeli znotraj njega. 

Posebej želi preučiti, kako so se ljudje znašli v sistemu, koliko so si prisvojili določene 

socialistične vrednote oz. koliko so le-te nasprotovale njihovemu vrednostnemu sistemu, ali 

so kje občutili krivice, ali obstajajo razlike med tem, kako so sistem občutili takrat in kako 

danes. Iz tega namerava raziskati tudi posledice takratnega načina življenja za življenje v 

samostojni državi po letu 1991. 
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Skrbeli bomo za stalno strokovno izpopolnjevanje raziskovalcev (udeležba na seminarjih, 

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

 

DRUGO 

 

Nekateri sodelavci SCNR sodelujemo v  uredniškem odboru SCNR, ki skrbi za izdajo publikacij 

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

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

odloča o ponatisu knjige in drugo. 

 

Skrbeli bomo za ureditev panojev na SCNR. Fotografije dogodkov sproti arhiviramo in 

vodimo Foto dokumentacijo dogodkov. 

 

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

pisanju člankov in pripravi fotografskih posnetkov za spletno stran. Spletna stran je bila v 

letu 2013 prenovljena.  

 

 


