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1. POSLOVNI DEL  

1. Zakonske in druge pravne podlage  

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

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

neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna posredni uporabnik proračuna Javni zavod 

Študijski center za narodno spravo, Tivolska 42, izjavlja, da je pri svojem poslovanju v letu 

2017 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)  

Zakon o javnih uslužbencih- ZJU- UPB3 (Uradni list RS, št. 56/02) 

 

Pravilniki  

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

spravo (z dne 1.8.2008) 

Pravilnik o raziskovalni dejavnosti Študijskega centra za narodno spravo (z dne 2.7.2008) 

Pravilnik o delovni uspešnosti (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o finančnem poslovanju (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o popisu sredstev in njihovih virov (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o varstvu pri delu (z dne 3.12.2008), dopolnjen z Izjavo o varnosti z oceno tveganja 

(januar 2019) na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011) 

Pravilnik o varstvu pred požarom (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o računovodstvu na Študijskem centru za narodno spravo (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o delovnem času (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o tajnosti podatkov in njihovem varovanju (z dne 3.12.2008) 

Pravilnik o izobraževanju (z dne 4.10.2011) 

Pravilnik o pripravi in posredovanju letnega finančnega načrta SCNR (z dne 4.10.2011) 

Pravilnik o materialnem varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva na SCNR (z dne 

3.12.2012) 

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (06.09.2011, posodobljeno 04.03.2015) 

Pravilnik o raziskovalnih nazivih (neuradno prečiščeno besedilo št. 5) (28.06.2017) 

 

Ostalo  

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

Statut javnega zavoda Študijski center za narodno spravo 

https://www.arrs.gov.si/sl/akti/zak-RRD-sept11.asp
https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-razisk-nazivi-jun-2017.asp


 

Študijski center za narodno spravo 

 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 3 

Navodilo o postopku izdaje naročilnice (z dne 15.4.2009)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.  

 

 

2. LETNI CILJI ZAVODA ZASTAVLJENI V LETNEM PROGRAMU DELA 2018 IN OCENA USPEHA 

PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 

V Študijskem centru za narodno spravo je bilo v letu 2018 zaposlenih: 

- 10 sodelavcev s polnim delovnim časom. Ena sodelavka je bila zaradi porodniškega dopusta 

odsotna od aprila 2018 dalje. Za čas nadomeščanja porodniškega dopusta je nastopil 

delovno mesto samostojnega raziskovalca nov sodelavec.  
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- 2 sodelavca s skrajšanim delovnim časom za določen čas, glede na izvajanje programa 

ARRS.  

- Delovna obveznost za delovno mesto tajnica direktorja je spremenjena na polni delovni čas.   

- Ena sodelavka je bila iz zdravstvenih razlogov večino leta 2018 odsotna.  

- Zaradi izteka rednega petletnega mandata na mestu direktorja SCNR, je bil izveden javni 

razpis, na katerem je bila za nov petletni mandat izbrana dosedanja direktorica. Svet je 

opravil imenovanje in ga poslal v potrditev Ministrstvu za pravosodje, ki je izdalo soglasje k 

imenovanju izbrane kandidatke za vršilko dolžnosti direktorja za obdobje enega leta.  
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RAZVOJNO RAZISKOVALNA ENOTA 

 

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

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

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

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

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

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

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

ter prenos znanja v javno korist; 

 ustvarjanje možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije; 

 združevanje raziskovalcev in strokovnjakov s področja raziskovanja, ki s svojim 

raziskovalnim delom bistveno prispevajo k možnosti za skladen civilizacijski in 

kulturni razvoj Slovenije in narodni spravi; 

 omogočanje pogojev za delo raziskovalcem in strokovnjakom, zaposlenim v Zavodu 

in zunanjim strokovnim in znanstvenim sodelavcem s pomočjo najsodobnejše 

informacijske in raziskovalne tehnologije; 

 posredovanje znanja in izsledkov raziskovalcev zainteresirani javnosti;  

 razvijanje človeških virov ter razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti, s povečanjem 

vloge znanosti pri vzgoji kadrov. 

Raziskovalno področje RRE je predvsem področje kršenja temeljnih človekovih pravic in 

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

izvaja RRE predvsem naslednje naloge:  

 organizira in opravlja znanstveno raziskovalno dejavnost; 

 pridobiva in organizira raziskovalne projekte na nacionalni in mednarodni 

ravni; 

 opravlja strokovne, svetovalne in druge storitve; 

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

raziskovalnem področju; 

 sodeluje pri vzgoji raziskovalnih kadrov; 

 s posredovanjem novih spoznanj in znanstvenih izsledkov skrbi za razvoj 

znanstvene discipline; 

 pospešuje vključevanje študentov v raziskovalno delo in sodeluje pri 

podiplomskem študiju študentov; 

 skrbi za prenašanje znanstveno-raziskovalnih izsledkov v prakso; 

 skrbi za objavljanje raziskovalnih spoznanj; 

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

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

ustanovitvi Študijskega centra, Statuta javnega zavoda, na podlagi Pravilnika o notranji 

organizaciji in sistemizaciji ter na podlagi plana dela SCNR za leto 2018.  

 

Kratkoročno je bil program Enote za svetovanje v letu 2018 usmerjen na naslednja področja: 

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

Študijskega centra ter urejanje pričevanj, ki prispejo po pošti, 

 oblikovanje spletne strani Zakladnica spominov, kjer so objavljena pričevanja iz 

Arhiva SCNR 

 spremljanje javnih pozivov in projektov na različnih domačih in mednarodnih 

razpisih,  

 organizacija in izvedba evropskega dneva spomina na žrtve totalitarnih in 

avtoritarnih režimov, 

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

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

svetovni vojni, 

 predstavitev izdanih publikacij na tiskovnih konferencah in srečanjih za strokovno in 

širšo javnost, 

 dopolnjevanje predstavitvenega gradiva za prodajo publikacij SCNR, 

 sodelovanje z osnovnimi in s srednjimi šolami s ponudbo vzgojno-izobraževalnih 

vsebin in nudenje informacij diplomskim in podiplomskim študentom iz Slovenije in 

tujine, 

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

namenjeno za znanstveno-raziskovalno dejavnost, 

 urejanje pridobljenega arhivskega gradiva, 

 sodelovanje v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče in drugih medijskih projektih, 

 vodenje in posodabljanje knjižnega gradiva interne knjižnice s strokovno literaturo 

in periodiko, 

 priprava promocijskega materiala SCNR,  

 opravljanje raziskav in projektnih nalog v povezavi z Ministrstvom za pravosodje 

(Sektor za popravo krivic), 

 spremljanje obnove stavbe na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani, kjer se nahajajo 

zaporniške celice (kulturno zaščiten spomenik državnega pomena) v sodelovanju z 

Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za pravosodje, 

 razstavna dejavnost, 

 urejanje in montaža video posnetkov dogodkov v organizaciji ali so-organizaciji 

SCNR. 
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3. IZVEDENE NALOGE IN CILJI V LETU 2018  
 

RAZISKOVALNI PROGRAM P6-0380 ZGODOVINSKO-PRAVNI VIDIKI KRŠITEV ČLOVEKOVIH 

PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN NA SLOVENSKEM OZEMLJU V 20. STOLETJU 

Razširjeni program Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

na slovenskem ozemlju v 20. stoletju se izvaja od 1. januarja 2017. Koncesija za izvajanje 

raziskovalnega programa je bila dodeljena za obdobje 4 let, to je do 31. decembra 2020 

(2910 raziskovalnih ur cenovne kategorije A letno). Vodja programske skupine je doc. dr. 

Tamara Griesser Pečar, člani pa: dr. Andreja Valič Zver, dr. Damjan Hančič, dr. Renato 

Podbersič, dr. Mateja Čoh Kladnik, dr. Boštjan Kolarič, dr. Jelka Piškurić, dr. Lovro Šturm, 

dr. Matevž Tomšič in Neža Strajnar. V letu 2018 so člani programske skupine nadaljevali 

zastavljeno delo. 

Slovenija je doživela vse tri totalitarne režime: fašizem, nacionalsocializem in komunizem. 

Sistematične kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin pa so se začele že v času 

habsburške monarhije na slovenskem Koroškem in Štajerskem ter se nadaljevale med prvo 

svetovno vojno in med obema vojnama. S fašizmom se je najprej soočil zahodni del ozemlja 

današnje Slovenije, ki je z Rapalsko pogodbo (1920) pripadel Kraljevini Italiji. Leta 1941 so 

Dravsko banovino okupirali Nemci, Madžari in Italijani, ki so imeli isti cilj: etnično uničiti 

slovenski narod. Nastopali pa so različno. Opredeliti je treba različne oblike nasilje, ki so jih 

izvajali, vojaške spopade ter upravo. Vojna je prizadela tudi Jude in Rome, posebej nasilje 

nad slednjimi je neraziskano. Vzporedno z bojem proti okupatorjem je potekala revolucija 

pod vodstvom Komunistične partije. Revolucionarna stran je izvajala različne oblike nasilja 

nad civilnim prebivalstvom, npr. mučenja in usmrtitve, izgone družin, požige vasi in 

posameznih domačij. Po koncu vojne je prišel s Komunistično partijo na oblast tretji 

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

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

prvem desetletju po koncu vojne. Partija je skušala odstraniti vse dejanske ali domnevne 

nasprotnike. V drugem obdobju, ki je trajalo do sprejetja ustave decembra 1991, se je 

spremenil način represije. Kršitve človekovih pravic so bile na dnevnem redu, bile pa so manj 

vidne, subtilnejše in v tujini manj opazne. 

Raziskovalna skupina nadaljuje delo, ki ga je med letoma 2009 in 2016 izvajala v okviru 

raziskovalnega programa Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941–1990, ki pa 

ga je zastavila nekoliko širše. Pri izvajanju starega raziskovalnega programa se je namreč 

izkazalo, da je treba za razumevanje komunističnega sistema preučiti značilnosti vseh 

totalitarnih sistemov in pojavov na ozemlju, kjer so živeli Slovenci v 20. stoletju, tudi v 

zamejstvu. Glavni cilj razširitve vsebine raziskovalnega programa je raziskati, ali sta narava in 

obseg kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vseh treh totalitarnih sistemih 

podobna in primerljiva. Člani programske skupine se trudijo osvetliti, kako so totalitarni 
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sistemi prišli na oblast, kaj so bili vzroki za to in kakšne povezave so bile med njimi. Poleg 

tega skušajo nasilje tudi pravno ovrednotiti. Pomembno zgodovinsko in pravno vprašanje je, 

ali so Slovenijo v času storitev kaznivih dejanj zavezovala pogodbena ali običajna pravila 

mednarodnega prava o prepovedi hudodelstev zoper človečnost. Hudodelstva, ki so se 

zgodila po koncu 2. svetovne vojne na slovenskem ozemlju, namreč tudi z normativnega 

vidika ni mogoče ločiti od predvojnega in medvojnega normativnega okvira. 

Dosedanje raziskave v okviru programa potekajo skladno s programom dela in zastavljenimi 

cilji. Dr. Damjan Hančič je nadaljeval delo na raziskavi o medvojnem revolucionarnem nasilju 

in v letu 2018 izdal znanstveno monografijo Revolucionarno nasilje na osrednjem 

Notranjskem, 1941-1945. Člani programske skupine so objavljali članke v najvišje kotirajočih 

znanstvenih revijah v Sloveniji, kakršna sta Acta Histriae in Bogoslovni vestnik (dr. Tamara 

Griesser Pečar, Ciril Žebot: prizadevanje za samostojno Slovenijo, Acta Histriae; dr. Matevž 

Tomšič, Petra Kleindienst, Človekovo dostojanstvo kot del politične kulture v novih 

demokracijah: postkomunistična Slovenija, Bogoslovni vestnik, glasilo Teološke fakultete v 

Ljubljani; Jelka Piškurić, Omejevanje svobode veroizpovedi v socializmu, Bogoslovni vestnik, 

glasilo Teološke fakultete v Ljubljani). Poleg tega so objavljali prispevke tudi v znanstvenih 

revijah Studia Historica Slovenica (Renato Podbersič, Od porazov do zmag z božjo pomočjo: 

goriška duhovščina in leto 1917, Studia Historica Slovenica, časopis za humanistične in 

družboslovne študije), Prispevki za novejšo zgodovino in Kronika, časopis za slovensko 

krajevno zgodovino. 

Člani programske skupine so se doma in v tujini redno udeleževali znanstvenih srečanj. Poleg 

tega se udeležujejo tudi strokovnih srečanj, okroglih miz in predstavitev znanstvenih knjig. 

Pri svojem delu so sodelovali s številnimi domačimi in mednarodnimi institucijami. Člani 

programske skupine so svoje raziskovalno delo razširili tudi z obiskom arhivov v tujini (Arhiv 

Jugoslavije v Beogradu, Vojnoistorijski arhiv v Beogradu, Public Record Office, The National 

Archives v Londonu). Dva člana programske skupine, dr. Tamara Griesser Pečar in dr. Renato 

Podbersič sta tudi v letu 2018 opravljala pedagoško delo na Filozofski fakulteti Univerze v 

Mariboru, na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novem mestu in na Fakulteti za 

humanistiko Univerze v Novi Gorici. Dva člana programske skupine, dr. Jelka Piškurić in dr. 

Boštjan Kolarič sta v letu 2018 uspešno zagovarjala doktorski disertaciji. 

 

OCENA LETNEGA POROČILA O REZULTATIH RAZISKOVALNEGA PROGRAMA 

9. januarja 2019 smo prejeli Oceno letnega poročila o rezultatih raziskovalnega programa 

Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem 

ozemlju v 20. stoletju za leto 2017. Letno poročilo je bilo oddano v letu 2018. Ocena poročila 

je bila pozitivna, še posebno so poudarili izdajanje znanstvenih monografij, objavljanje v 

najvišje kotiranih znanstvenih revijah v Sloveniji in sodelovanje s tujimi inštitucijami. Ocena 

se glasi: 
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Raziskave v okviru programa potekajo skladno s programom dela in zastavljenimi cilji. Do 

sedanji rezultati raziskovalnega programa vsekakor opravičujejo finančna vlaganja ARRS. 

Kvantitativno so člani programske skupine od. 1. 1. 2017 zbrali 1.423 sicrisovih točk od tega 

405 v kategoriji A" in kategoriji A' 641 točk. Citatov je bilo 128. Napisali so dve znanstveni 

monografiji, od tega ena daljša na 510 straneh, avtorja Renata Podberšiča z naslovom 

Jeruzalem ob Soči Judovska skupnost na Goriškem od 1860 do danes. Ta monografija 

obravnava zgodovino judovske skupnosti od njenih začetkov do njenega tragičnega konca 

1943, ko je bila judovska skupnost v Gorici sistematično uničena. Člani skupine so objavljali 

tudi članke v najvišje kotirajočih znanstvenih kategorijah na Slovenskem, kakršna je Acta 

Histriae in Bogoslovni vestnik. Poleg tega pa tudi v znanstveni reviji Studia Historica 

Slovenica. Pet poglavij v monografskih publikacijah je bilo objavljenih pri uglednih tujih 

založbah. S pritegnitvijo pravnikov je programska skupina pridobila interdisciplinarno noto. 

To ji bo omogočilo dodaten pogled na kršenje človekovih pravic v totalitarnih režimih. 

Pohvale vredno je tudi dejstvo, da se programska skupina ukvarja s kršenjem človekovih 

pravic ne le v jugoslovanski Sloveniji, ampak na celotnem slovenskem etničnem ozemlju. Med 

rezultati delovanja programske skupine naj omenim tudi članka voditeljice programa v 

Bogoslovnem vestniku o Cirilmetodijskem društvu katoliških duhovnikov, pa tudi o političnem 

delovanju Cirila Žebota v Acta Histriae. Kladnik Čoh Mateja pa je prispevala znanstveni članek 

z naslovom Slovenska (jugoslovanska) migracija v Avstriji kot del boja proti komunističnemu 

režimu v Sloveniji (1945 - 1949), ki ga je objavila v publikaciji, ki je izšla na Češkem. 

Pomembno je tudi vključevanje članov programske skupine v okviru inštitucij, ki se v EU 

ukvarjajo s kršenjem človekovih pravic pred letom 1990 v vzhodni Evropi. 

 

REVOLUCIONARNO NASILJE V SLOVENIJI 1941–1945 

V letu 2018 smo nadaljevali delo na raziskovalnem projektu Revolucionarno nasilje v Sloveniji 

1941–1945. Cilj projekta je celovito prikazati revolucionarno nasilje med drugo svetovno 

vojno po posameznih slovenskih pokrajinah, na Štajerskem in v Prekmurju, na Koroškem, 

Gorenjskem, Dolenjskem z Belo krajino, Notranjskem in Primorskem. Raziskovanje 

revolucionarnega nasilja v Sloveniji poteka predvsem na podlagi arhivskega gradiva in 

pričevanj. Študijski center za narodno spravo v knjižni zbirki z naslovom Revolucionarno 

nasilje redno izdaja študije z objavljenimi dokumenti in pričevanji. 

Dr. Damjan Hančič, Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič so v letu 2018 nadaljevali z 

raziskovanjem revolucionarnega nasilja na Notranjskem, dr. Renato Podbersič pa z 

raziskovanjem revolucionarnega nasilja na Primorskem (Idrijsko, Tolminsko). V letu 2018 je 

izšla monografija dr. Damjana Hančiča Revolucionarno nasilje na osrednjem Notranjskem, 

1941–1945. Mirjam Dujo Jurjevčič pa je objavila prispevek Revolucionarno nasilje na Bloški 

planoti leta 1942. 
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Dr. Damjan Hančič 

REVOLUCIONARNO NASILJE NA OSREDNJEM  NOTRANJSKEM, 1941–1945 

Znanstvena monografija 

 

Območje predstavljeno v tej študiji zajema osrednji del predvojne Notranjske (brez Idrije, 

Postojne in Pivke), to je območje JZ od Ljubljane ob železniški progi Ljubljana – Trst vse do 

nekdanje rapalske meje. Obsega območje od Notranjih goric, Brezovice, Borovnice, preko 

Vrhnike, Logatca, vse do Hotederščice, Kalc in Planine.  Severni del (Polhov Gradec, Horjul, 

Šentjošt in Rovte) in južni del (Cerknica, Babno Polje) notranjskega območja bosta obdelana 

v prihodnjih študijah oz. publikacijah SCNR.  

Študija zaradi lažjega in celovitejšega razumevanja dogajanja na obravnavanem območju 

deloma opisuje tudi  nekatere dogodke, ki so se zgodili v širši okolici, zlasti v Dolomitih, ki so 

bili s tem območjem še zlasti tesno povezani.  

Število žrtev in zlasti časovnica izvajanja revolucionarnega nasilja je na tem območju v 

glavnem podobna razvoju v Ljubljani in v celotni Ljubljanski pokrajini (prvi dvig žrtev leta 

1942, nato največji skok v maju in juniju 1945); vendar sorazmerno nizko število žrtev v 

prvem valu revolucionarnega nasilja spomladi 1942 kaže na neko specifiko tega območja v 

primerjavi z ljubljanskim (ob)mestnim in dolomitskim območjem: večje število stacioniranih 

okupacijskih vojakov zaradi bližine železniške proge Ljubljana – Trst in pa poseben razvoj 

revolucionarnega odporniškega gibanja na območju Logatca, kjer v začetku organizacijo OF 

in odporniškega gibanja niso vodili komunisti, ampak sokoli. 

V primerjavi osrednjega dela Notranjske s severovzhodnim notranjskim območjem, točneje 

območjem Dolomitov, zasledimo podobnost v časovnici dviga in padca števila žrtev 

revolucionarnega nasilja (prvi leta 1942, drugi poleti 1945), vendar je bilo na slednjem glede 

na število prebivalcev obakrat večje kot na prvem. Tako je npr. v župniji Šentjošt, ki obsega 

kraje: Šentjošt, Butajnova, Planina nad Horjulom, Smrečje in Samotorica v letih 1941-45 

partizansko revolucionarna stran ubila 134 ljudi, od tega 32 v toku vojne, zlasti leta 1942, ko 

je bilo poleti 1942 ubitih kar 23 oseb (17 moških in 6 žensk) in 102 leta 1945 kot žrtev 

množičnih izvensodnih umorov takoj po končani vojni.   

To pomeni, da je bilo že v letu 1942 na Dolomitskem območju sorazmerno več žrtev 

revolucionarnega nasilja kot v osrednjem delu Notranjske, kar je razvidno tudi iz priloženih 

grafov. Osnovni razvoj vrhunca in padca števila žrtev je primerljiv z ljubljanskim in celotnim 

notranjim območjem, vendar je število žrtev v prvem obdobju izbruha revolucionarnega 

nasilja večje kot na osrednjem Notranjskem območju. 
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Ivo Bric: VOJAŠKI DNEVNIK 1915 – 1919, dr. Renato Podbersič, urednik   

 

V knjigi je podrobno predstavljeno življenje in delo Iva Brica, kmeta, narodnjaka in 

kulturnega delavca iz Dornberka v Vipavski dolini. Niti fašistični pritiski, opomini in 

konfinacija v južni Italiji ga niso ustavili. Čeprav brez visoke formalne izobrazbe je pri svojem 

delu izkazoval široko znanje in odprtost do kulturnega ustvarjanja. Junija 1943 je postal ena 

prvih žrtev komunistične revolucije na Primorskem. Ivo Bric je med prvo svetovno vojno kot 

avstro-ogrski vojak pisal zanimive dnevniške zapiske, ki so jih do danes ohranili njegovi 

sorodniki. Knjigo, ki jo je izdala Goriška Mohorjeva družba v sodelovanju s Študijskim 

centrom za narodno spravo. Sourednik in pisec spremne besede je dr. Renato Podbersič. 

 

Dr. Ivan Čuk in dr. Aleks Leo Vest 

PREVARANI SOKOLI  

Ponatis znanstvene monografije 

Uredila dr. Tamara Griesser Pečar in dr. Damjan Hančič  

 

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

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

gradivo. V monografiji je natančno analizirano delovanje Sokola med obema vojnama, do 

razpustitve po koncu vojne leta 1945 in opisan prehod t. i. »levih« sokolov v vrste KPS. 

Študija obravnava delovanje Sokola, pravne osnove in statut in razliko med demokratičnimi 

in komunističnimi sokoli. Avtorja v študiji tudi predstavita, kako načrtno in sistematično so 

komunisti načrtovali prevzem sokolske organizacije.  

Avgusta 1941 je bila ustanovljena Sokolska legija, ilegalna paravojaška enota, usmerjena v 

sodelovanje z zahodnimi zavezniki in proti okupatorju. Načelnik Sokolske legije je bil član 

SVS. Jeseni 1941 je Vojni svet razpravljal tudi o tem, ali se naj vključi v OF ali ne – in je to 

soglasno odklonil. Ko so partizani premagali četnike v Grčaricah, so zajeli tudi prvega 

načelnika Sokolske legije Pavla Vošnarja in ga na Kočevskem procesu 11. oktobra 1943 

obsodili na smrt, skupaj s še drugimi člani sokola in četniki, pa vaškimi stražarji, ki so jih zajeli 

na Turjaku. Z Dolomitsko izjavo (1. marec 1943), so bili tudi formalno odstranjeni vplivi 

nekomunističnih skupin v Osvobodilni fronti. Avtorja ugotavljata, da je bilo to, da so »levi 

sokoli« kot ustanovna skupina pristopili k Osvobodilni fronti, popoln konstrukt. Skoraj vsi 

Sokoli, ki so šli v partizane, so postali komunisti. Številni pripadniki VOS-a so bili komunistični 

oz. predvojni Sokoli. V letu 2018 je bila knjiga predstavljena na več krajih Slovenije in izven 

njenim meja, doživela je veliko zanimanje in bila razprodana, zato se je založnik Študijski 

center za narodno spravo odločil za ponatis. Predstavitve se bodo nadaljevale tudi v letu 

2019.  
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Znanstvena revija DILEME - Razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine 

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

strokovni ali javni govorici še niso našla enoznačnega odgovora ali bila deležna ustrezne 

pozornosti. Dileme vstopajo v prostor, v katerem so bila nekatera vprašanja zamolčana ali 

celo prepovedana – npr. zločini komunizma - enega od treh totalitarizmov, ki smo jih utrpeli 

Slovenke in Slovenci v 20. stoletju. Glavni urednik je dr. Renato Podbersič, člani uredniškega 

odbora pa so ddr. Igor Grdina, dr. Tamara Griesser Pečar, dr. Damjan Hančič, dr. Marica 

Karakaš Obradov, dr. Tomaž Kladnik, dr. Jože Možina, dr. Jelka Piškurić in dr. Igor Salmič.  

 

DILEME 1/2018 

Znanstvena revija 

Prva številka/letnik 2018 periodične znanstvene publikacije Dileme, Razprave o vprašanjih 

sodobne slovenske zgodovine je izšla junija 2018. V njej so bili objavljeni naslednji prispevki: 

- dr. Mateja Čoh Kladnik, Dr. Milko Mikola 

- ddr. Igor Grdina, Uveljavitev monološke strukture v slovenskem zgodovinopisju 

- dr. Damjan Hančič, Komunistična partija in njeno delovanje na Kamniškem med 

drugo svetovno vojno in v prvih letih po njej 

- dr. Milko Mikola, Mladoletni obsojenci v Sloveniji v obdobju 1945–1953 

- dr. David Petelin, Prelom s starim in ustvarjanje nove elite 

- dr. Tamara Griesser Pečar, In memoriam Anton Drobnič (1928–2018) 

in dve recenziji: 

- dr. Renato Podbersič, Jože Mihevc, Skozi taborišča do sreče, zbirka Zapisi iz 

zdomstva, Mladika, Trst 2018 

- dr. Tamara Griesser Pečar, Zdenko Roter, Pravi obraz. Neizbrisna znamenja 

resničnosti, Sever & Sever, Ljubljana 2017 

 

DILEME 2/2018 

Znanstvena revija 

Druga številka/letnik 2018 periodične znanstvene publikacije Dileme, Razprave o vprašanjih 

sodobne slovenske zgodovine je izšla decembra 2018. V njej so bili objavljeni naslednji 

prispevki: 

- dr. Andreja Valič Zver, Dr. Tamara Griesser Pečar – ob življenjskem jubileju 

- dr. Milko Mikola, Westni – celjski veleindustrialci 

- Mirjam Dujo Jurjevčič, Revolucionarno nasilje na Bloški planoti leta 1942 

- Miha Drobnič, Delovanje taborišča Šentvid 

- dr. Damjan Hančič, Odnos kamniške partije do Katoliške cerkve v prvih povojnih letih 

- dr. Jelka Piškurić, Upravna ureditev Ljubljane in njenih občin v času socializma 

- dr. Renato Podbersič, Spomini Srečka Šuligoja iz leta 1945 

- ddr. Igor Grdina, Marksistični center zaseda 
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in dve recenziji: 

- dr. Tomaž Kladnik, Blaž Torkar in Miha Kuhar, Zadnja bitka na Soči 1917, Založba 

Mohorjeva, Celovec 2018 

- dr. Jelka Piškurić, Marjeta Pisk, Vi čuvarji ste obmejni, Pesemska ustvarjalnost 

Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture, Založba ZRC SAZU, Ljubljana 2018 

 
TEMNA STRAN MESECA II: soočenje in refleksija 20 let kasneje 

Zbornik povzetkov, uredila Marta Keršič 

Študijski center za narodno spravo je novembra 2018 v Državnem svetu RS organiziral 

mednarodni znanstveni posvet z naslovom Temna stran meseca II: soočenje in refleksija 20 

let kasneje, na katerem je sodeloval širok spekter domačih in tujih raziskovalcev in 

strokovnjakov, ki so s svojimi prispevki spodbudili k razmišljanju o spoštovanju človekovega 

dostojanstva in spregovorili o temeljnih človekovih pravicah ter kršitvah le teh. Prvi dan 

posveta je  bil namenjen refleksiji in spominjanju na razstavo in zbornik Temna stran meseca: 

Kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945 - 1990, drugi dan pa je z mednarodnim delom 

vključuval udeležbo predstavnikov Evropske platforme spomina in vesti (PEMC), ki združuje 

57 članic iz 20 evropskih držav in S Amerike. Predstavili so izkušnje s totalitarizmi v njihovih 

državah. Članice Platforme so namreč dejavne na področju raziskav, dokumentacije, 

ozaveščanja in izobraževanja o totalitarnih režimih v Evropi v 20. stoletju. Študijski center za 

narodno spravo, ki je tudi član Platforme je s posvetom obeležil deseto obletnico svojega 

delovanja.  

Ob posvetu je bil izdan zbornik znanstvenih povzetkov z naslovom Temna stran meseca II: 

soočenje in refleksija 20 let kasneje.   

 

V letu 2018 smo načrtovali tudi izdajo znanstvene monografije Monografija o kazenskem 

sodstvu poleti 1945. Monografijo na temelju arhivskega gradiva pripravlja dr. Mateja Čoh 

Kladnik. Zaradi zdravstvenih razlogov in daljše bolniške odsotnosti je izid knjige prestavljen.  

 

OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANKI, PRISPEVKI, KNJIGE, DRUGA DELA 
 

DR. ANDREJA VALIČ ZVER  

 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 

1. VALIČ ZVER, Andreja. Evropska platforma spomina in vesti v Ljubljani. Demokracija : 

slovenski politični tednik, ISSN 1408-0494. [Tiskana izd.], 22. nov. 2018, leto 22, št. 47, str. 

40-42, fotogr. [COBISS.SI-ID 44023341]  

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44023341?lang=sl
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kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

2. VALIČ ZVER, Andreja. Kako razpreti drugačno prihodnost?, Veselje do življenja - ključ za 

preživetje naroda. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 25. 

mar. 2018, letn. 67, št. 13. [COBISS.SI-ID 42917421]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

3. VALIČ ZVER, Andreja. Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna 

država?. Nova 24TV, ISSN 2536-2283. http://nova24tv.si/kolumna/ali-naj-republika-

slovenija-postane-samostojna-in-neodvisna-drzava/. [COBISS.SI-ID 44063789]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

4. VALIČ ZVER, Andreja. Oleg Sencov: junak našega časa. Nova 24TV, ISSN 2536-2283. 

http://nova24tv.si/kolumna/loleg-sencov-junak-nasega-casa/. [COBISS.SI-ID 44024109]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

5. VALIČ ZVER, Andreja. "Pisma svetemu Nikolaju" ali moja poljska izkušnja. Nova 24TV, ISSN 

2536-2283. http://nova24tv.si/kolumna/pisma-svetemu-nikolaju-ali-moja-poljska-izkusnja/. 

[COBISS.SI-ID 44079405]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja 

6. BERLEC, Metod (avtor, oseba, ki intervjuva), VALIČ ZVER, Andreja (intervjuvanec). Gost dr. 

Andreja Valič Zver, (Beremo). [San Bruno]: You Tube, 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=fGEdxxSVSVE. [COBISS.SI-ID 42917933]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1, št. avtorjev: 2  

7. RANT, Aleksander (avtor, oseba, ki intervjuva), VALIČ ZVER, Andreja (intervjuvanec). 

Gostja dr. Andreja Valič Zver, (Dialog). [San Bruno]: You Tube, 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=opndHh5f2AQ. [COBISS.SI-ID 44088877]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1, št. avtorjev: 2  

8. DONKO, Franc (avtor, oseba, ki intervjuva), VALIČ ZVER, Andreja (intervjuvanec), KOLARIČ, 

Boštjan (intervjuvanec). Temna stran meseca, (Polemika). [San Bruno]: You Tube, 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=DkZ0J0T2PH8. [COBISS.SI-ID 44096557]  

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42917421?lang=sl
http://nova24tv.si/kolumna/ali-naj-republika-slovenija-postane-samostojna-in-neodvisna-drzava/
http://nova24tv.si/kolumna/ali-naj-republika-slovenija-postane-samostojna-in-neodvisna-drzava/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44063789?lang=sl
http://nova24tv.si/kolumna/loleg-sencov-junak-nasega-casa/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44024109?lang=sl
http://nova24tv.si/kolumna/pisma-svetemu-nikolaju-ali-moja-poljska-izkusnja/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44079405?lang=sl
https://www.youtube.com/watch?v=fGEdxxSVSVE
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42917933?lang=sl
https://www.youtube.com/watch?v=opndHh5f2AQ
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44088877?lang=sl
https://www.youtube.com/watch?v=DkZ0J0T2PH8
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44096557?lang=sl
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kategorija: SU (S)  

točke: 0.67, št. avtorjev: 3  

 
IZVEDENA DELA (DOGODKI) 

 

3.11 Radijski ali TV dogodek 

9. VALIČ ZVER, Andreja (intervjuvanec). Dr. Andreja Valič Zver : pogovorna oddaja z Borisom 

Cipotom : V Fokusu, oddaja Sreda v sredo. [COBISS.SI-ID 43541805]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 

10. JANŠA, Janez, TASIČ, David, OMERZA, Igor, VALIČ ZVER, Andreja. Proces proti četverici in 

začetki demokratizacije : okrogla miza na 11. Pučnikovem simpoziju, Viteška dvorana Gradu v 

Slovenski Bistrici, Slovenska Bistrica (SLO), 16. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 43114797]  

kategorija: SU (S)  

točke: 0.25, št. avtorjev: 4  

11. VALIČ ZVER, Andreja. To forget? To forgive? To seek the truth? : dealing with the 

totalitarian past in Slovenia : predavanje na posvetovanju "Between Fear and Elucidation. 

Coming to Terms With the Communist Past in South-East Europe", Catholic University of 

Croatia, "Dvorana Alojzije Stepinac" Conference Room, 24. apr. 2018 (CRO). [COBISS.SI-ID 

43117613]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1, št. avtorjev: 1 

 

DOC. DR. TAMARA GRIESSER PEČAR 

 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. GRIESSER PEČAR, Tamara. Ciril Žebot : prizadevanje za samostojno Slovenijo. Acta Histriae, 

ISSN 2591-1767. [Spletna izd.], 2018, letn. 26, št. 1, str. 277-304, ilustr. http://zdjp.si/wp-

content/uploads/2018/03/AH_26-2018-1_GRIESSER.pdf, doi: 10.19233/AH.2018.12. 

[COBISS.SI-ID 1539461], [JCR, SNIP, WoS do 27. 4. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 

0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 2. 8. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov 

(CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), SSCI, AHCI, MBP; tip dela je verificiral 

OSICH  

točke: 116.45, št. avtorjev: 1  

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43541805?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43114797?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43117613?lang=sl
http://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/03/AH_26-2018-1_GRIESSER.pdf
http://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/03/AH_26-2018-1_GRIESSER.pdf
https://doi.org/10.19233/AH.2018.12
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1539461?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/jcr?c=sc=1318-0185+and+PY=2017&r1=true&lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=1318-0185+and+PY=2017&r1=true&lang=sl
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=000429875200012
http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=2dRBettD&eid=2-s2.0-85050209279
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1.04 Strokovni članek 

2. GRIESSER PEČAR, Tamara. Problem Slovenije je nerazčiščena preteklost. Časnik : spletni 

magazin z mero, 9. mar. 2018. https://www.casnik.si/problem-slovenije-je-nerazciscena-

preteklost/. [COBISS.SI-ID 43107373]  

kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 

3. GRIESSER PEČAR, Tamara. Zdenko Roter, Pravi obraz. Neizbrisna znamenja resničnosti, 

Sever & Sever, Ljubljana 2017. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, 

ISSN 2591-1201, 2018, letn. 2, št. 1, str. 175-187. [COBISS.SI-ID 43538989]  

kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 

4. GRIESSER PEČAR, Tamara. Z Zakonom o arhivskem gradivu se nadaljuje omejevanje 

kritičnih raziskav polpretekle zgodovine. Časnik : spletni magazin z mero, 3. feb. 2018, fotogr. 

http://www.casnik.si/index. php/2018/02/03/z-zakonom-o-arhivskem-gradivu-se-nadaljuje-

omejevanje-kriticnih-raziskav-polpretekle-zgodovine/. [COBISS.SI-ID 42596397]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

5. GRIESSER PEČAR, Tamara. Kako je Jugoslavija reagirala na "anšlus" in pristopila k Trojnemu 

paktu. Časnik : spletni magazin z mero, 5. apr. 2018. https://www.casnik.si/pred-77-leti-se-

je-pri-nas-zacela-ii-svetovna-vojna/. [COBISS.SI-ID 43106605]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

6. GRIESSER PEČAR, Tamara. Pogled na Slovenijo po volitvah. Časnik : spletni magazin z 

mero, 6. jul. 2018. https://www.casnik.si/t-griesser-pecar-pogled-na-slovenijo-po-volitvah/. 

[COBISS.SI-ID 43245869]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

7. GRIESSER PEČAR, Tamara. Kaj je svoboda govora?. Časnik : spletni magazin z mero, 9. dec. 

2018. https://www.casnik.si/svoboda-govora/. [COBISS.SI-ID 43973421]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

8. GRIESSER PEČAR, Tamara. Dogajalo se je pred 73 leti ---. Časnik : spletni magazin z mero, 

9. jun. 2018. https://www.casnik.si/dogajalo-se-je-pred-73-leti/. [COBISS.SI-ID 43107629]  

https://www.casnik.si/problem-slovenije-je-nerazciscena-preteklost/
https://www.casnik.si/problem-slovenije-je-nerazciscena-preteklost/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43107373?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43538989?lang=sl
http://www.casnik.si/index.php/2018/02/03/z-zakonom-o-arhivskem-gradivu-se-nadaljuje-omejevanje-kriticnih-raziskav-polpretekle-zgodovine/
http://www.casnik.si/index.php/2018/02/03/z-zakonom-o-arhivskem-gradivu-se-nadaljuje-omejevanje-kriticnih-raziskav-polpretekle-zgodovine/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42596397?lang=sl
https://www.casnik.si/pred-77-leti-se-je-pri-nas-zacela-ii-svetovna-vojna/
https://www.casnik.si/pred-77-leti-se-je-pri-nas-zacela-ii-svetovna-vojna/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43106605?lang=sl
https://www.casnik.si/t-griesser-pecar-pogled-na-slovenijo-po-volitvah/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43245869?lang=sl
https://www.casnik.si/svoboda-govora/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43973421?lang=sl
https://www.casnik.si/dogajalo-se-je-pred-73-leti/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43107629?lang=sl
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kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

9. GRIESSER PEČAR, Tamara. Dražgoška bitka : je to res nekaj, na kar smo Slovenci lahko 

ponosni?. Časnik : spletni magazin z mero, 13. jan. 2018, fotogr. 

http://www.casnik.si/index.php/2018/01/13/drazgoska-bitka-je-to-res-nekaj-na-kar-smo-

slovenci-lahko-ponosni/. [COBISS.SI-ID 42508333]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

10. GRIESSER PEČAR, Tamara. Poljski Holokavst-zakon. Časnik : spletni magazin z mero, 17. 

mar. 2018, fotogr. https://www.casnik.si/poljski-holokavst-zakon-dozivel-nasprotovanja-

medijev-prezivelih-zrtev-holokavsta-in-njihovih-svojcev/. [COBISS.SI-ID 43107117]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

11. GRIESSER PEČAR, Tamara. Kaj pomeni konec druge svetovne vojne maja 1945 za 

Slovenijo?. Časnik : spletni magazin z mero, 18. maja 2018, fotogr. 

https://www.casnik.si/kaj-pomeni-konec-druge-svetovne-vojne-maja-1945-za-slovenijo/. 

[COBISS.SI-ID 42986797]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

12. GRIESSER PEČAR, Tamara. Totalitarni režimi. Časnik : spletni magazin z mero, 21. sep. 

2018. https://www.casnik.si/tamara-griesser-pecar-totalitarni-rezimi/. [COBISS.SI-ID 

43522349]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

13. GRIESSER PEČAR, Tamara. 23. avgust, vseevropski dan spomina na žrtve totalitarnih 

režimov. Časnik : spletni magazin z mero, 23. avg. 2018. https://www.casnik.si/dan-spomina-

na-zrtve-totalitarnih-rezimov/. [COBISS.SI-ID 43522093]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

14. GRIESSER PEČAR, Tamara. Kaj praznuje Slovenija 27. aprila?. Časnik : spletni magazin z 

mero, 26. apr. 2018, fotogr. https://www.casnik.si/kaj-praznuje-slovenija-27-aprila/. 

[COBISS.SI-ID 42926637]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

15. GRIESSER PEČAR, Tamara. Razdvajanje slovenskega naroda. Časnik : spletni magazin z 

mero, 26. apr. 2018, fotogr. https://www.casnik.si/razdvajanje-slovenskega-naroda/. 

[COBISS.SI-ID 43106093]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

http://www.casnik.si/index.php/2018/01/13/drazgoska-bitka-je-to-res-nekaj-na-kar-smo-slovenci-lahko-ponosni/
http://www.casnik.si/index.php/2018/01/13/drazgoska-bitka-je-to-res-nekaj-na-kar-smo-slovenci-lahko-ponosni/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42508333?lang=sl
https://www.casnik.si/poljski-holokavst-zakon-dozivel-nasprotovanja-medijev-prezivelih-zrtev-holokavsta-in-njihovih-svojcev/
https://www.casnik.si/poljski-holokavst-zakon-dozivel-nasprotovanja-medijev-prezivelih-zrtev-holokavsta-in-njihovih-svojcev/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43107117?lang=sl
https://www.casnik.si/kaj-pomeni-konec-druge-svetovne-vojne-maja-1945-za-slovenijo/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42986797?lang=sl
https://www.casnik.si/tamara-griesser-pecar-totalitarni-rezimi/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43522349?lang=sl
https://www.casnik.si/dan-spomina-na-zrtve-totalitarnih-rezimov/
https://www.casnik.si/dan-spomina-na-zrtve-totalitarnih-rezimov/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43522093?lang=sl
https://www.casnik.si/kaj-praznuje-slovenija-27-aprila/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42926637?lang=sl
https://www.casnik.si/razdvajanje-slovenskega-naroda/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43106093?lang=sl
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16. GRIESSER PEČAR, Tamara. Nemški volilni sistem zagotavlja stabilne vlade. Časnik : spletni 

magazin z mero, 30. jul. 2018. https://www.casnik.si/t-griesser-pecar-nemski-volilni-sistem-

zagotavlja-stabilne-vlade/. [COBISS.SI-ID 43320621]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

17. GRIESSER PEČAR, Tamara. Pravi obraz? : ali res znamenja resničnosti?. Demokracija : 

slovenski politični tednik, ISSN 1408-0494. [Tiskana izd.], 4. jan. 2018, leto 23, št. 1, str. 20-21, 

fotogr. [COBISS.SI-ID 42527533]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

18. GRIESSER PEČAR, Tamara. Neverjetni odzivi na intervju na TV Slovenija. Demokracija : 

slovenski politični tednik, ISSN 1408-0494. [Tiskana izd.], 9. avg. 2018, leto 23, št. 32, str. 38-

39, fotogr. [COBISS.SI-ID 43540269]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

 
IZVEDENA DELA (DOGODKI) 

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 

19. GRIESSER PEČAR, Tamara. Jugoslawien : predavanje na mednarodnem posvetovanju 

"1938 Der "Anschluss" im internationalen Kontext", tematski sklop "Die Nachbarstaaten", 

Diplomatische Akademie Wien (AUT), 9. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 42753581]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1, št. avtorjev: 1  

20. GRIESSER PEČAR, Tamara. Katoliška Cerkev, sovražnik številka ena? : predavanje na 

mednarodnem posvetovanju "Temna stran meseca II: soočenje in refleksija 20 let kasneje", 

Drugi panel, dvorana Državnega sveta RS, Ljubljana (SLO), 13. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 

43973677]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1, št. avtorjev: 1  

21. GRIESSER PEČAR, Tamara. Odnos Aleša Ušeničnika do komunizma in komunistične 

revolucije : predavanje na posvetu in okrogli mizi "Družbeno-politični vpliv Aleša Ušeničnika v 

obdobju 1919-1945", dvorana Kulturnega doma v Poljanah nad Škofjo Loko (SLO), 23. okt. 

2018. [COBISS.SI-ID 43789613]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1, št. avtorjev: 1  

22. GRIESSER PEČAR, Tamara. Die Position der slowenischen Regierung zum Land Kärnten 

1918-1920 = Stališče slovenske vlade do dežele Koroške 1918-1920 : predavanje na 

posvetovanju "Grenzen: Trennung und Verbindung 1918-2018/Meje: ločujejo in povezujejo 

https://www.casnik.si/t-griesser-pecar-nemski-volilni-sistem-zagotavlja-stabilne-vlade/
https://www.casnik.si/t-griesser-pecar-nemski-volilni-sistem-zagotavlja-stabilne-vlade/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43320621?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42527533?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43540269?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42753581?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43973677?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43789613?lang=sl
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1918-2018", tematski sklop "Grenzen in der Geschichte/Meje v zgodovini", 

Hermagoras/Mohorjeva, Veranstaltungszentrum, Klagenfurt/Celovec (AUT), 5. okt. 2018. 

[COBISS.SI-ID 43669549]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1, št. avtorjev: 1  

23. GRIESSER PEČAR, Tamara. Slovensko slovo od Habsburžanov : predavanje na 

mednarodnem znanstvenem simpoziju "Prelomni dogodki leta 1918", Filozofska fakulteta, 

Univerza v Mariboru, 5. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 44022829]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1, št. avtorjev: 1  

 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 

 

Urednik 

24. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. Griesser Pečar, Tamara 

(član uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017-. ISSN 

2591-1201. [COBISS.SI-ID 292982272]  

kategorija: SU (S)  

točke: 10  

25. ČUK, Ivan, VEST, Aleks Leo, GRIESSER PEČAR, Tamara (urednik), HANČIČ, Damjan 

(urednik). Prevarani sokoli. 1. ponatis. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 

ISBN 978-961-93925-8-4. [COBISS.SI-ID 296905216]  

kategorija: SU (S) (ponatis)  

točke: 0, št. avtorjev: 2  

 

DR. DAMJAN HANČIČ 

 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. HANČIČ, Damjan. Komunistična partija in njeno delovanje na Kamniškem med drugo 

svetovno vojno in v prvih letih po njej. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske 

zgodovine, ISSN 2591-1201, 2018, letn. 2, št. 1, str. 67-93. [COBISS.SI-ID 43537965]  

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990  

kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICH  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

2. HANČIČ, Damjan. Odnos kamniške partije do Katoliške cerkve v prvih povojnih letih. 

Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, ISSN 2591-1201, 2018, letn. 2, 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43669549?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44022829?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/292982272?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/296905216?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43537965?lang=sl
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št. 2, str. 117-134. [COBISS.SI-ID 44175149]  

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990  

kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICH  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 

3. HANČIČ, Damjan. Deportations and emigrations of Slovenians in the 20th century 

committed by three totalitarian regimes. V: RENDEK, Peter (ur.). Proceedings of the 

international conference Totalitarianism, deportation and emigration, 28-30 June 2016, 

Viljandi, Estonia : the forced displacement of populations and waves of migration in 20th 

century Europe caused by the policy of totalitarian states. Praha: Platform of European 

Memory and Conscience. cop. 2018, str. 53-56. [COBISS.SI-ID 44065069]  

kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 

 

2.01 Znanstvena monografija 

4. HANČIČ, Damjan, HANČIČ, Damjan (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno 

nasilje na osrednjem Notranjskem, 1941-1945, (Zbirka Revolucionarno nasilje, 5). Ljubljana: 

Študijski center za narodno spravo, 2018. 126 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-94353-2-8. 

[COBISS.SI-ID 297774592]  

kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICH  

točke: 160, št. avtorjev: 1  

 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 

 

Urednik 

5. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. Hančič, Damjan (član 

uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017-. ISSN 2591-

1201. [COBISS.SI-ID 292982272]  

kategorija: SU (S)  

točke: 10  

6. ČUK, Ivan, VEST, Aleks Leo, GRIESSER PEČAR, Tamara (urednik), HANČIČ, Damjan 

(urednik). Prevarani sokoli. 1. ponatis. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 

ISBN 978-961-93925-8-4. [COBISS.SI-ID 296905216]  

kategorija: SU (S) (ponatis)  

točke: 0, št. avtorjev: 2  

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44175149?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44065069?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/297774592?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/292982272?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/296905216?lang=sl
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7. FABJANČIČ, Vladislav, UMEK, Ema (urednik, avtor dodatnega besedila), KOS, Janez 

(urednik, avtor dodatnega besedila), OTOREPEC, Božo (urednik, avtor dodatnega besedila), 

HANČIČ, Damjan (urednik), ŽABOTA, Barbara (urednik), RODOŠEK, Tatjana (fotograf, 

urednik). Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov : 1269-1820, (Gradivo in razprave, št. 

20). 1. ponatis. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2006-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-6247-03-4. ISBN 

978-961-6247-03-0. [COBISS.SI-ID 230276096]  

kategorija: SU (S) (ponatis)  

točke: 0, št. avtorjev: 6  

 

DR. RENATO PODBERSIČ 

 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. PODBERSIČ, Renato. Od porazov do zmag z božjo pomočjo : goriška duhovščina in leto 

1917. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-

8122. [Tiskana izd.], 2018, letn. 18, št. 3, str. 717-735, 886, ilustr., doi: 10.32874/SHS.2018-

26. [COBISS.SI-ID 44063277], [SNIP, Scopus do 19. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov 

(CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  

kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela še ni verificiran  

točke: 77.94, št. avtorjev: 1  

 

1.02 Pregledni znanstveni članek 

2. PODBERSIČ, Renato. Spomini Srečka Šuligoja iz leta 1945. Dileme : razprave o vprašanjih 

sodobne slovenske zgodovine, ISSN 2591-1201, 2018, letn. 2, št. 2, str. 159-180. [COBISS.SI-ID 

44175661]  

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990  

kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICH  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

 

1.04 Strokovni članek 

3. PODBERSIČ, Renato. Ob stoletnici konca prve svetovne vojne. Koledar : za leto ..., ISSN 

1124-6561, 2018, str. 112-115, ilustr. [COBISS.SI-ID 23510834]  

kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

4. PODBERSIČ, Renato (avtor, fotograf). Ob obletnici nekega zločina : mineva 75 let od umora 

Iva Brica. Mladika, ISSN 1124-657X, 2018, [Št.] 4, str. 63-67, portret, fotogr. [COBISS.SI-ID 

43113773]  

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/230276096?lang=sl
https://doi.org/10.32874/SHS.2018-26
https://doi.org/10.32874/SHS.2018-26
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44063277?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=1580-8122+and+PY=2017&r1=true&lang=sl
http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=2dRBettD&eid=2-s2.0-85059650095
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44175661?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23510834?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43113773?lang=sl
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kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

5. PODBERSIČ, Renato. Dinko Bertoncelj, prvi Slovenec na Himalaji : ob devetdesetletnici. 

Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, str. 161-163, ilustr. [COBISS.SI-ID 23475762]  

kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

6. PODBERSIČ, Renato. Čas, ko je bila Gorica "naša" : slovensko medvladje na Goriškem leta 

1918. Razpotja : revija humanistov Goriške, ISSN 2232-2582, jesen 2018, letn. 9, št. 33, str. 

68-73, fotogr., ilustr. [COBISS.SI-ID 44007469]  

kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

7. PODBERSIČ, Renato. Goriški begunci in duhovna oskrba. SLO : časi, kraji, ljudje, ISSN 2350-

4641, 2018, posebna izd., str. 34-39, fotogr., note. [COBISS.SI-ID 43105325]  

kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 

8. PODBERSIČ, Renato. Evgen Bolaffio : neformalni vodja ljubljanskih Judov med drugo 

svetovno vojno. V: BEDRAČ, Marjetka (ur.), BABIČ, Leonida. Elizabeta Savica Rožanc Horvath 

: povzetki predavanj. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga. 2018, str. 7. 

[COBISS.SI-ID 42566701]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

9. PODBERSIČ, Renato. Marcello Morpurgo in njegova Gorica. V: LAMUT, Ana Marija (ur.), 

ČEČ, Dragica (ur.). Mejniki in zgodovina : velika zgodovina skozi oči majhnega človeka : 

zbornik povzetkov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2018, str. 52-53. 

[COBISS.SI-ID 43568429]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 

10. PODBERSIČ, Renato. Žrtve revolucionarnega nasilja med Romi na Slovenskem. V: 

BEDRAČ, Marjetka (ur.), et al. Romi in romska skupnost na Slovenskem in Hrvaškem v XX. in v 

začetku XXI. stoletja : seminar za pedagoške delavce, Center judovske kulturne dediščine 

Sinagoga Maribor, 13. april 2018 : povzetki predavanj. Maribor: Center judovske kulturne 

dediščine Sinagoga. cop. 2018, str. 8. [COBISS.SI-ID 43113261]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1, št. avtorjev: 1  

 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23475762?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44007469?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43105325?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42566701?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43568429?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43113261?lang=sl
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1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

11. PODBERSIČ, Renato. Judovski intelektualci v Gorici. V: OSET, Željko (ur.), OSET, Željko. 

Goriški izobraženci skozi zgodovino. V Novi Gorici: Založba Univerze. 2018, str. 50-71, ilustr. 

[COBISS.SI-ID 5240059]  

kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH  

točke: 40, št. avtorjev: 1  

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 

12. PODBERSIČ, Renato. Jože Mihevc, Skozi taborišča do sreče, zbirka Zapisi iz zdomstva, 

Mladika, Trst 2018. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, ISSN 2591-

1201, 2018, letn. 2, št. 1, str. 169-173. [COBISS.SI-ID 43538733]  

kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

 

1.20 Predgovor, spremna beseda 

13. PODBERSIČ, Renato. Knjigi na pot. V: VAUHNIK, Miloš. --- Austriam esse delendam : kako 

sem postal poročnik ali moje bojevanje v 1. svetovni vojni. Ljubljana: Jutro. 2018, str. 7-9. 

[COBISS.SI-ID 43911469]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 

14. PODBERSIČ, Renato (avtor, fotograf). Sto let pozneje : bojišča prve svetovne vojne naj 

bodo kraji srečevanja in miru. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana 

izd.], 20. oktober 2018, letn. 67, št. 43, fotogr. [COBISS.SI-ID 44018221]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

 

1.22 Intervju 

15. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Zgodovina kot način življenja : zgodovinar dr. Renato 

Podbersič ml. o raziskovanju "prezrtih" tem naše nedavne preteklosti. Družina : slovenski 

katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 29. apr. 2018, letn. 67, št. 18, str. 8, portret. 

[COBISS.SI-ID 43114285]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1, št. avtorjev: 1  

 

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu 

16. PODBERSIČ, Renato. Breitenberger, Ignacij. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi 

Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 315-316, 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5240059?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43538733?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43911469?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44018221?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43114285?lang=sl


 

Študijski center za narodno spravo 

 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 24 

portret. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003210/. [COBISS.SI-ID 43644461]  

kategorija: 3F (Z); tip dela je verificiral OSICH  

točke: 10, št. avtorjev: 1  

 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja 

17. FABJAN, Boštjan (avtor, oseba, ki intervjuva), JEVNIKAR, Ivo (intervjuvanec), PELIKAN, 

Egon (intervjuvanec), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec), SABADIN, Denis (intervjuvanec). 

Odkrito pred praznikom dneva vrnitve Primorske k matični domovini, (Na tretjem...). 

Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-

tretjem/174561656. [COBISS.SI-ID 43670317]  

kategorija: SU (S)  

točke: 0.4, št. avtorjev: 5  

18. GOLJA, Marko (avtor, oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Renato 

Podbersič : Jeruzalem ob Soči : judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes, (Izšlo je). 

Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://ars.rtvslo.si/2018/05/izslo-je-

149/. [COBISS.SI-ID 43244845]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1, št. avtorjev: 2  

19. ZOBEC, Miha (avtor, oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Sodobni 

raziskovalni izzivi na področju humanistike in družboslovja, (Studio D). Trieste = Trst: Rai - 

Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia: = Rai - Deželni sedež za Furlanijo Julijsko krajino, 

2018. http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-63972ca6-e95a-49e1-a97a-

489b21af7b95.html. [COBISS.SI-ID 42566189]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1, št. avtorjev: 2  

 
IZVEDENA DELA (DOGODKI) 

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 

20. PODBERSIČ, Renato. Evgen Bolaffio : neformalni vodja ljubljanskih Judov med drugo 

svetovno vojno : predavanje na mednarodnem znanstvenem srečanju "Vsako leto eno ime: 

Elizabeta Savica Rožanc Horvath" v okviru projekta "Šoa - spominjajmo se 2018", Glazerjeva 

dvorana UKM, Maribor (SLO), 26. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 42566957]  

kategorija: SU (S) (izločeno iz točkovanja)  

točke: 0, št. avtorjev: 1  

21. PODBERSIČ, Renato. Marcello Morpurgo in njegova Gorica : predavanje na 39. 

zborovanju ZZDS - Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Mejniki in zgodovina. Velika 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003210/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43644461?lang=sl
https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174561656
https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174561656
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43670317?lang=sl
https://ars.rtvslo.si/2018/05/izslo-je-149/
https://ars.rtvslo.si/2018/05/izslo-je-149/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43244845?lang=sl
http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-63972ca6-e95a-49e1-a97a-489b21af7b95.html
http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-63972ca6-e95a-49e1-a97a-489b21af7b95.html
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42566189?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42566957?lang=sl
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zgodovina skozi oči majhnega človeka", tematski sklop "Posamezniki pred izzivi časa", Muzej 

novejše zgodovine Slovenije - Cekinov grad, Ljubljana (SLO), 28. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 

43681325]  

kategorija: SU (S) (izločeno iz točkovanja)  

točke: 0, št. avtorjev: 1  

 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 

 

Urednik 

22. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. Podbersič, Renato (član uredniškega odbora 

2004-). Šempeter: Društvo Soška fronta Nova Gorica, 2001-. ISSN 1580-7282. [COBISS.SI-ID 

114822912]  

kategorija: SU (S)  

točke: 10  

23. BRIC, Ivo, ČERNIC, Peter (urednik, avtor dodatnega besedila), PODBERSIČ, Renato 

(urednik, avtor dodatnega besedila). Vojaški dnevnik : 1915-1919 : ob 75. obletnici smrti, 

(Naše korenine, 27). Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2018. 197 str., ilustr. ISBN 978-88-

96632-76-5. [COBISS.SI-ID 10428140]  

kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 2  

 

DR. JELKA PIŠKURIĆ 

 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. PIŠKURIĆ, Jelka. Omejevanje svobode veroizpovedi v socializmu. Bogoslovni vestnik : 

glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 

591-609. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Piskuric.pdf, 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7998554], [SNIP]  

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH  

točke: 115.12, št. avtorjev: 1  

2. PIŠKURIĆ, Jelka. Upravna ureditev Ljubljane in njenih občin v času socializma. Dileme : 

razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, ISSN 2591-1201, 2018, letn. 2, št. 2, str. 

135-154. [COBISS.SI-ID 44175405]  

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990  

kategorija: 1NK (S); tip dela še ni verificiran  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43681325?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/114822912?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10428140?lang=sl
https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Piskuric.pdf
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7998554?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=0006-5722+and+PY=2017&r1=true&lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44175405?lang=sl
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3. PIŠKURIĆ, Jelka. Od stare do nove šole na Igu. Kronika : časopis za slovensko krajevno 

zgodovino, ISSN 0023-4923, 2018, letn. 66, št. 2, str. 289-302, ilustr. [COBISS.SI-ID 

43243821], [Scopus do 16. 8. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na 

avtorja (CIAu): 0]  

kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICT  

točke: 40, št. avtorjev: 1  

4. PIŠKURIĆ, Jelka. Standard in potrošniške prakse v spomin na socializem. Prispevki za 

novejšo zgodovino, ISSN 0353-0329. [Tiskana izd.], 2018, letn. 58, št. 2, str. 125-138. 

http://ojs.inz.si/pnz/article/view/263. [COBISS.SI-ID 44007213], [SNIP]  

kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICD  

točke: 50.88, št. avtorjev: 1  

 

1.04 Strokovni članek 

5. PIŠKURIĆ, Jelka. Ljubljana in njeno podeželsko zaledje v času socializma. SLO : časi, kraji, 

ljudje, ISSN 2350-4641, sept. 2018, št. 19, str. 70-74, fotogr. [COBISS.SI-ID 43541037]  

kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 

6. PIŠKURIĆ, Jelka. Politični mejniki in vsakdanje življenje : podoba socializma v spominih 

pričevalcev. V: LAMUT, Ana Marija (ur.), ČEČ, Dragica (ur.). Mejniki in zgodovina : velika 

zgodovina skozi oči majhnega človeka : zbornik povzetkov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih 

društev Slovenije. 2018, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 43681837]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 

7. PIŠKURIĆ, Jelka. Marjeta Pisk, Vi čuvarji ste obmejni, Pesemska ustvarjalnost Goriških brd v 

procesih nacionalizacije kulture, Založba ZRC SAZU, Ljubljana 2018. Dileme : razprave o 

vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, ISSN 2591-1201, 2018, letn. 2, št. 2, str. 209-212. 

[COBISS.SI-ID 44178221]  

kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

 
IZVEDENA DELA (DOGODKI) 

 

3.12 Razstava 

8. PIŠKURIĆ, Jelka. Skozi čas preizkušenj : odprtje razstave in predstavitev knjige, Tischlerjeva 

dvorana Mohorjeve v Celovcu, Celovec (AUT), 18. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 42902317]  

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43243821?lang=sl
http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=2dRBettD&eid=2-s2.0-85050954096
http://ojs.inz.si/pnz/article/view/263
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44007213?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=0353-0329+and+PY=2017&r1=true&lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43541037?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43681837?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44178221?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42902317?lang=sl
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kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 

9. PIŠKURIĆ, Jelka. Politični mejniki in vsakdanje življenje : podoba socializma v spominih 

pričevalcev : predavanje na 39. zborovanju ZZDS - Zveze zgodovinskih društev Slovenije 

"Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka", tematski sklop 

"Posamezniki v vrvežu 20. stoletja", Muzej novejše zgodovine Slovenije - Cekinov grad, 

Ljubljana (SLO), 28. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 43681581]  

kategorija: SU (S) (izločeno iz točkovanja)  

točke: 0, št. avtorjev: 1  

 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 

 

Urednik 

10. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. Piškurić, Jelka (član 

uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017-. ISSN 2591-

1201. [COBISS.SI-ID 292982272]  

kategorija: SU (S)  

točke: 10  

11. HANČIČ, Damjan, HANČIČ, Damjan (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno 

nasilje na osrednjem Notranjskem, 1941-1945, (Zbirka Revolucionarno nasilje, 5). Ljubljana: 

Študijski center za narodno spravo, 2018. 126 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-94353-2-8. 

[COBISS.SI-ID 297774592]  

kategorija: 2F (Z)  

točke: 20, št. avtorjev: 2  

 

DR. BOŠTJAN KOLARIČ 

 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

 

1.05 Poljudni članek 

1. KOLARIČ, Boštjan. Narediti konec nekaznovanosti : zapuščina Mednarodnega kazenskega 

sodišča za bivšo Jugoslavijo. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana 

izd.], 25. feb. 2018, letn. 67, št. 9, fotogr. [COBISS.SI-ID 42819885]  

kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43681581?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/292982272?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/297774592?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42819885?lang=sl
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2. KOLARIČ, Boštjan. Da bi Slovenija postala resnično svobodna : ob dnevu državnosti : 

prizadevanja Slovenskega ameriškega sveta za samostojno Slovenijo. Družina : slovenski 

katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 24. jun. 2018, letn. 67, št. 26/27, fotogr. 

[COBISS.SI-ID 43541549]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 

 

2.08 Doktorska disertacija 

3. KOLARIČ, Boštjan. Pravna obravnava hudodelstev zoper človečnost in drugih sistematičnih 

kršitev človekovih pravic po koncu druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju : doktorska 

disertacija. Ljubljana: [B. Kolarič], 2018. XIV, 176 str. [COBISS.SI-ID 2053219766]  

kategorija: SU (S)  

točke: 20, št. avtorjev: 1  

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja 

4. DONKO, Franc (avtor, oseba, ki intervjuva), VALIČ ZVER, Andreja (intervjuvanec), KOLARIČ, 

Boštjan (intervjuvanec). Temna stran meseca, (Polemika). [San Bruno]: You Tube, 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=DkZ0J0T2PH8. [COBISS.SI-ID 44096557]  

kategorija: SU (S)  

točke: 0.67, št. avtorjev: 3  

 
IZVEDENA DELA (DOGODKI) 

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 

5. LEHKÝ, Miroslav, MARTINOWA, Daniela, KOLARIČ, Boštjan. International experience : 

panel na mednarodni konferenci Totalitarian Buildings of Memory and Conscience, Hotel 

Sheraton, Bukarešta, 20. 8. 2018. [COBISS.SI-ID 44089133]  

kategorija: SU (S) 

točke: 0.33, št. avtorjev: 3 

 

DR. MATEVŽ TOMŠIČ 

 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. KLEINDIENST, Petra, TOMŠIČ, Matevž. Človekovo dostojanstvo kot del politične kulture v 

novih demokracijah : postkomunistična Slovenija. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43541549?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2053219766?lang=sl
https://www.youtube.com/watch?v=DkZ0J0T2PH8
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44096557?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44089133?lang=sl
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fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 159-172. 

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Kleindienst.pdf, 

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-

d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877210], [SNIP]  

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICD  

točke: 57.56, št. avtorjev: 2  

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

2. MAKAROVIČ, Matej, TOMŠIČ, Matevž. Resilience of pro-European consensus among 

political elites in crisis : ˝old" and "new" EU member states compared. V: CONTI, Nicolò (ur.), 

GÖNCZ, Borbála (ur.), REAL-DATO, José (ur.). National political elites, European integration 

and the Eurozone crisis, (Routledge research on social and political elites). Abingdon (Oxon); 

New York: Routledge. 2018, str. 136-160, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048544275]  

kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD  

točke: 20, št. avtorjev: 2  

3. RONČEVIĆ, Borut, MAKAROVIČ, Matej, TOMŠIČ, Matevž, CEPOI, Victor. Methodological 

solutions for comparative research on transformations. V: VIHALEMM, Peeter (ur.), MASSO, 

Anu (ur.), OPERMANN, Signe (ur.). The Routledge International Handbook of European Social 

Transformations, (Routledge international handbooks). Abingdon; New York: Routledge. 

2018, ilustr. https://www.routledge. com/The-Routledge-International-Handbook-of-

European-Social-Transformations/Vihalemm-Masso-Opermann/p/book/9781472477941. 

[COBISS.SI-ID 2048488467]  

kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD  

točke: 10, št. avtorjev: 4  

 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 

4. RAMOVŠ, Jan. Družbena omrežja kot vir informacij : diplomska naloga. Novo mesto: [J. 

Ramovš], 2018. XIII, 53 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5318. 

[COBISS.SI-ID 2048547859]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1  

5. HABER, Žiga. Informacijska razvitost slovenske družbe : študija na primeru občine Kočevje : 

diplomska naloga. Novo mesto: [Ž. Haber], 2018. XIII, 61 str., ilustr. 

http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5089. [COBISS.SI-ID 2048523283]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1  

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Kleindienst.pdf
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7877210?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=0006-5722+and+PY=2017&r1=true&lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048544275?lang=sl
https://www.routledge.com/The-Routledge-International-Handbook-of-European-Social-Transformations/Vihalemm-Masso-Opermann/p/book/9781472477941
https://www.routledge.com/The-Routledge-International-Handbook-of-European-Social-Transformations/Vihalemm-Masso-Opermann/p/book/9781472477941
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048488467?lang=sl
http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5318
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048547859?lang=sl
http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5089
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048523283?lang=sl
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6. BARLE, Anže. Od amaterja do profesionalca : profil e-športnika v Sloveniji : diplomska 

naloga. Novo mesto: [A. Barle], 2018. XIII, 62 str., ilustr. 

http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5350. [COBISS.SI-ID 2048557843]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1  

 

MARTA KERŠIČ  

 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

 

1.04 Strokovni članek 

1. KERŠIČ, Marta Milena. Zakaj pričevati?. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-

2132, mar. 2018, letn. 28, št. 107, str. 109-113, fotogr. [COBISS.SI-ID 43540781]  

kategorija: SU (S)  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

 

1.20 Predgovor, spremna beseda 

2. KERŠIČ, Marta Milena. Domovina kraljev. V: TREVEN, Marija. Grenki spomini z Vrha Svetih 

Treh Kraljev. 1. izd. Ljubljana: Metropolitana. 2018, str. 5-8. [COBISS.SI-ID 43537709]  

kategorija: SU (S)  

točke: 2, št. avtorjev: 1  

 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 

 

Urednik 

3. KERŠIČ, Marta Milena (urednik), Mednarodna konferenca Temna stran meseca II: 

soočenje in refleksije 20 let kasneje = International Conference Dark Side of the Moon II: 

Confrontations and reflections 20 Years Later, Ljubljana, Bled, 13. do 15. november 2018. 

Zbornik povzetkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. ISBN 978-961-94353-

1-1. [COBISS.SI-ID 297320448]  

kategorija: SU (S)  

točke: 10, št. avtorjev: 1 

 

MIRJAM DUJO JURJEVČIČ 

 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5350
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048557843?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43540781?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43537709?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/297320448?lang=sl
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1. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Revolucionarno nasilje na Bloški planoti leta 1942. Dileme : 

razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, ISSN 2591-1201, 2018, letn. 2, št. 2, str. 

59-86, tabela. [COBISS.SI-ID 44172845]  

financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990  

kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICH  

točke: 5, št. avtorjev: 1  

 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 

 

Urednik 

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

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

kategorija: SU (S)  

točke: 10  

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

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

kategorija: SU (S)  

točke: 10  

 

MIHA DROBNIČ 

 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. DROBNIČ, Miha. Delovanje taborišča Šentvid. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne 

slovenske zgodovine, ISSN 2591-1201, 2018, letn. 2, št. 2, str. 87-116 [COBISS.SI-ID: 

44174893]. 

 

 
ZNANSTVENI SIMPOZIJI, POSVETI, STROKOVNA SREČANJA V SLOVENIJI 
 

Maribor, januar 2018 

Mednarodni znanstveni simpozij:  SIMPOZIJ ŠOA - SPOMINJAMO SE 2018 

Dne 26. januarja 2018, je v univerzitetni knjižnici v Mariboru potekalo tradicionalno 

mednarodno znanstveno srečanja Vsako leto eno ime. V letu 2018 je bilo posebej posvečeno 

spominu na Elizabeto Savico Rožanc Horvath, ki je leta 1944 v Ljubljani rešila judovskega 

dečka Tomaža Zajca. Zato je bila vpisana med pravičnike med narodi. Na znanstvenem 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44172845?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33289517?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33468973?lang=sl
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srečanju je sodeloval tudi dr. Renato Podbersič, sodelavec SNCR. Predstavil je referat z 

naslovom Evgen Bolaffio – neformalni vodja ljubljanskih Judov med drugo svetovno vojno. 

 

Slovenska Bistrica, marec 2018 

PUČNIKOV SIMPOZIJ 

Dne 16. marca 2018, se je direktorica SCNR dr. Andreja Valič Zver aktivno udeležila 11. 

Pučnikovega simpozija in okrogle mize ob tridesetletnici procesa proti JBTZ. V svojem 

prispevku je predstavila politične sodne procese v letih 1945 – 1990.  

 

Ljubljana, 27.–28. september 2018 

39. ZBOROVANJE ZVEZE ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 

Na zborovanju, ki je potekalo v prostorih Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani, sta 

sodelovala sodelavca SCNR dr. Renato Podbersič in dr. Jelka Piškurić. Dne 28. septembra 

2018 sta predstavila svoja prispevka: dr. Jelka Piškurič: Politični mejniki in vsakdanje 

življenje: podoba socializma v spominih pričevalcev, dr. Renato Podbersič: Marcello 

Morpurgo in njegova Gorica. 

 

Ljubljana, Bled, november 2018 

Mednarodni znanstveni simpozij: TEMNA STRAN MESECA II: SOOČENJE IN REFLEKSIJA 20 

LET KASNEJE 

Dne 13. novembra 2018 je v dvorani Državnega sveta RS potekal prvi dan mednarodne 

konference z naslovom Temna stran meseca II: soočenje in refleksija 20 let kasneje. Prvi 

dan je bil posvečen slovenskim temam in slovenskim razpravljavcem, udeležence pa je v 

uvodu nagovoril tudi predsednik RS Borut Pahor. Projekt Temna stran meseca II je refleksija 

na razstavo z istoimenskim naslovom pred 20 leti, ki je prvič po koncu komunističnega 

sistema pri nas skušala prikazati ta totalitarni sistem v njegovi neolepšani luči. Na 

mednarodnem posvetu je sodeloval širok spekter domačih in tujih raziskovalcev, ki so s 

svojim prispevkom spodbudili k razmišljanju o spoštovanju človekovega dostojanstva in 

spregovorili o temeljnih človekovih pravicah ter kršitvah le teh. 

Udeležence sta pozdravila predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in direktorica SCNR 

dr. Andreja Valič Zver, uvodni del pa je vodila Marta Keršič. Vodja prvega panela je bila dr. 

Tamara Griesser Pečar, nastopila pa sta dr. Vasko Simoniti, ki je predstavil referat 

Neprav(n)a država in dr. Lovro Šturm z referatom Začetek revolucionarnega kazenskega 

prava na Slovenskem in njegovi odmevi po drugi svetovni vojni in po demokratizaciji in 

osamosvojitvi Slovenije. Drugi panel je vodil dr. Renato Podbersič. Dr. Milko Mikola je 

nastopil z referatom Viri za proučevanje povojne represije v Sloveniji, dr. Tamara Griesser 

Pečar pa z referatom Katoliška Cerkev, sovražnik številka ena?. 

Tretji panel je vodila dr. Jelka Piškurić. Z referati so nastopili mag. Andrej Aplenc s 

prispevkom Psi lajajo, karavana gre naprej, Ivo Jevnikar s prispevkom Težavno odkrivanje 
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zamejske temne strani meseca in Janez Suhadolc s člankom Temna in svetla stran meseca 

slovenskih likovnih umetnikov. 

Četrti panel je vodil dr. Damjan Hančič. Referenti so bili Aleš Berger, ki je predstavil 

prispevek z naslovom Narodni heroji na pročeljih slovenskih osemletk, dr. Ivan Klemenčič s 

člankom Slovenska avantgarda, novi razred in mafija do danes ter dr. Milček Komelj, ki je 

predstavil referat z naslovom Temna stran meseca v luči slovenske likovne umetnosti 20 let 

pozneje. 

Dne 14. novembra 2018 se je mednarodna konferenca Temna stran meseca II: soočenje in 

refleksija 20 let kasneje nadaljevala v Državnem svetu RS. Ta dan je bil večinoma namenjen 

pregledu soočanja z dediščino komunističnega totalitarizma v drugih evropskih državah. 

Vključeval je udeležbo predstavnikov Platforme evropskega spomina in vesti (PEMC), ki 

združuje 57 članic iz 20 evropskih držav in severne Amerike.  Članice Platforme so dejavne na 

področju raziskav, dokumentacije, ozaveščanja in izobraževanja o totalitarnih režimih v 

Evropi v 20. stoletju. Študijski center za narodno spravo, ki je aktivni član Platforme, je s 

posvetom obeležil deseto obletnico svojega delovanja. 

V uvodnem delu so pozdravili predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, predsednik PEMC 

dr. Łukasz Kaminski, direktor KAS za Hrvaško in Slovenijo dr. Michael Lange in dr. Andreja 

Valič Zver. Sledila je podelitev nagradePEMC, ki jo je v imenu ukrajinskega novinarja Olega 

Sencova, zaprtega v ruskem zaporu, prevzel ukrajinski veleposlanik  v Republiki Sloveniji 

Mykhailo F. Brodovych. Ob tem je bila izvedena glasbena točka. Sledil je nagovor člana 

častnega odbora PEMC, nekdanjega političnega zapornika in poslanca Državnega zbora RS 

Janeza Janše. 

Sledila je predstavitev referatov. Prvi panel je bil namenjen primeru Slovenije. Vodja panela 

dr. Andreja Valič Zver je predstavila referat, zaradi bolezni odsotnega Draga Jančarja, z 

referatoma pa sta sledila publicistka Alenka Puhar, ki je predstavila usodo, po vojni obsojene 

Hilde Hahn in zgodovinarja dr. Jožeta Dežmana, ki je predstavil referat Človekove pravice na 

Temni strani meseca 1998 – 2018. Drugi panel je predstavil soočanje s preteklostjo v Vzhodni 

in Srednji Evropi. Vodja panela je bila predstavnica litovskega muzeja genocida Monika 

Kareniauskaite; v panelu pa so nastopili dr. Áron Máthé z Madžarske (Post Communism or 

fierce rearguard fighting for 25 years), albanska predstavnica dr. Jonila Godole (The Failure 

of Transitional Justice in Post-Communist Albania), dr. Martin Slávik (Criminal transitional 

justice in Czech and Slovak republic) in Poljak Marek Mutor (Solidarity in Poland).  

Tretji panel je nosil naslov Združeni spomin v združeni Evropi? Vodja panela je bil Poljak dr. 

Paweł Ukielski, ki je predstavil referat The House of European History – a missed 

opportunity? Sledili so Poljak dr. Łukasz Kamiński, s prispevkom What remembrance does 

Europe need?, Islandec dr. Hannes Gissurarson, ki je imel referat Making the Voices of the 

Victims Heard: Some Proposals.  Predstavnik madžarske manjšine iz Romunije Zsolt Szilagyi je 

predstavil referat East and West: double memory or double standards, panel pa je sklenil 

Estonec dr. Toomas Hiio z referatom United remembrance of Europe, created historical 
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identities of the nations, history and historical truth. Sledil je ogled zaporniških celic in 

razstave o politični zapornici Jelki Mrak Dolinar ter ogled razstave Wrocław Breaks the Iron 

Curtain v Muzeju slovenske osamosvojitve. 

Dne 15.11.2018 je sledila letna skupščina in srečanje institucij – članic PEMC na Bledu. 

Aktivno so sodelovali dr. Andreja Valič Zver (članica UO PEMC), dr. Boštjan Kolarič in Miha 

Drobnič. 

 

Ljubljana, november 2018 

PODELITEV NAGRADE PLATFORME EVROPSKEGA SPOMINA IN VESTI ZA LETO 2018 

Nagrada Platforme evropskega spomina in vesti je bila podeljena 14. novembra v Ljubljani, 

na mednarodni konferenci Temna stran meseca II: soočenje in refleksija 20 let kasneje. 

Nagrada se podeljuje osebam, ki se v današnjem času borijo proti totalitarizmu, za ideale 

demokracije, temeljne človekove pravice in svoboščine ter vladavino prava. Nagrada 

Platforme podpira prejemnike v njihovem boju ter jih pomaga zaščititi pred preganjanjem in 

pri mednarodni prepoznavnosti njihovega boja. 

Člani PEMC so letos glasovali za političnega zapornika Olega Sencova in s tem priznali njegov 

osebni pogum, boj in žrtvovanje pri obrambi temeljnih demokratičnih vrednot in svoboščin 

na montiranem sodnem procesu. S podelitvijo nagrade je PEMC izrazila svoje spoštovanje in 

podporo ukrajinskemu državljanu Olegu Sencovu, ki je od maja 2014 politični zapornik v 

Ruski federaciji. Platforma je pozvala k njegovi takojšnji izpustitvi. 

Na slovesnosti, ki je potekala 14. novembra 2018 v Državnem svetu Republike Slovenije v 

Ljubljani, se je ukrajinski veleposlanik v Republiki Sloveniji Mykhailo F. Brodovych zahvalil za 

nagrado PEMC Olegu Sencovu, filmskemu ustvarjalcu, pisatelju in zaporniku vesti. Slavnostni 

nagovor je imel nekdanji politični zapornik, predsednik vlade in član častnega odbora PEMC 

Janez Janša. 

 

Maribor, december 2018 

Mednarodni znanstveni simpozij: PRELOMNI DOGODKI LETA 1918 

Od 4. do 6. decembra 2018 je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru potekal 

mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Prelomni dogodki leta 1918.  

 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

POSVETI, PREDSTAVITVE, ZNANSTVENA IN STROKOVNA SREČANJA V TUJINI 

 

Dunaj, marec 2018 

Dr.Tamara Griesser Pečar je imela na simpoziju z naslovom 1938: ‘Der Anschluss‘ im 

internationalen Kontext,  referat z naslovom Jugoslawien und Anschluss. Zbornik je v tisku. 

 

 

http://www.scnr.si/sl/sporocila-za-javnost/v-ljubljani-podeljena-nagrada-platforme-evropskega-spomina-in-vesti-za-leto-2018/
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Zagreb, april 2018 

V torek, 24. aprila 2018, sta se dr. Andreja Valič Zver in dr. Damjan Hančič aktivno udeležila 

mednarodne konference z naslovom Between fear and education. Coming to terms with the 

communist past in South-east Europe, ki sta jo organizirali ustanova Konrad Adenauer 

Stiftung in Hrvaško katoliško vseučiteljišče iz Zagreba. Na konferenci so bile predstavljene 

izkušnje nekaterih postkomunističnih držav glede soočanja s komunistično preteklostjo. Dr. 

Andreja Valič Zver je v svojem referatu predstavila proces narodne sprave v Sloveniji, dr. 

Damjan Hančič pa je sodeloval kot aktivni udeleženec na okrogli mizi. 

 

Sofija, april 2018 

Med 23. in 25. aprilom 2018 je v Sofiji potekala mednarodna konferenca, ki jo je organiziral 

COMDOS (Committee on disclosure of documents and announcing affiliation of Bulgarian 

Citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army). Dr. 

Renato Podbersič je predstavil referat o stanju arhivske dokumentacije v slovenskih arhivih, 

ki se nanaša na delovanje nekdanje jugoslovanske (slovenske) tajne politične policije iz časa 

komunizma in o problemih, s katerimi se srečujejo raziskovalci ob delu v slovenskih oz. 

jugoslovanskih arhivih.  

 

Tusványos/Tusnad, julij 2018 

V dneh od 26. do 28. julija 2018 se je dr. Andreja Valič Zver udeležila poletne univerze v 

Tusványosu/Tusnadu v Romuniji, kjer je skupaj s predsednikom PEMC dr. Łukaszem 

Kamińskim ter direktorico madžarskega Instituta za nacionalni spomin dr. Reko Kiss, 

sodelovala na okrogli mizi. V panelu z naslovom The future of the past – memory policy three 

decades after the fall of communism je predstavila delovanje SCNR ter slovenske izkušnje na 

tem področju. 

 

Bukarešta, avgust 2018 
Dr. Boštjan Kolarič se je s prispevkom udeležil mednarodne konference »Totalitarian 

Buildings«, ki je potekala 20. avgusta 2018 v Romuniji. Konferenco sta organizirala PEMC ter 

Inštitut za preiskovanje komunističnih zločinov  in spomin romunskega izgnanstva (IICCMER). 

 

Bruselj, september 2018 

Dne 4. septembra 2018 je v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju potekala 

mednarodna konferenca in odprtje razstave ob 50. obletnici sovjetske intervencije in 

okupacije nekdanje Češkoslovaške. Konference se je udeležila dr. Andreja Valič Zver. 
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Celovec, oktober 2018 

Dr. Tamara Griesser Pečar je 5. oktobra 2018 z referatom sodelovala na simpoziju v Celovcu. 

Njen prispevek je nosil naslov Stališče slovenske vlade do dežele Koroške 1918-1920. Simpozij 

z naslovom Meje: ločujejo in povezujejo 1918 – 2018 je bil posvečen plebiscitu in 

plebiscitarnim vprašanjem.  

 

Gdynia, oktober 2018 

9. oktobra 2018 se je dr. Andreja Valič Zver v Gdyni na Poljskem aktivno udeležila enega 

največjih poljskih filmskih festivalov Niepokorni Niezlomni Wykleci. Z razpravo o 

totalitarizmih 20. stoletja je predstavila delovanje SCNR, proces demokratične tranzicije na 

Slovenskem ter spravni proces v slovenskem in evropskem prostoru. Na okrogli mizi je 

sodelovala v pogovoru na temo totalitarizma in o izkušnjah s spravnim procesom v 

postkomunističnih državah. 

 

Italija, Gregoriana 

I. Sodelovanje pri monografiji La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al 

Nazionalsocialismo 1933-1945 

1. La Slovenia tra occupazione e rivoluzione 1941-1945. Dr. Tamara Griesser-Pečar 

2. La Chiesa cattolica nella regione di Primorska (Parte occidentale della Slovenia). Dr. 

Renato Podbersič 

II. Sodelovanje pri monografiji:Perseguitati per la fede. Le vittime del Nazionalsocialismo in 

Europa centro-orientale. 

1. Lambert Ehrlich: professore, catechista, etnologo, leader spirituale dei cattolici Sloveni. Dr. 

Tamara Griesser-Pečar 

2. P. Gvido Krisch OT, vittima dell’eutanasia.  Dr. Tamara Griesser-Pečar 

3. Chiesa Cattolica nella regione di Primorska durante Seconda guerra mondiale Dr. Renato 

Podbersič. Prispevki oz. poglavja so v tisku. 
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SPOMINSKI DOGODKI, KOMEMORACIJE  

 

Poleg spominskih dogodkov, ki smo jih v letu 2018 organizirali v okviru SCNR, smo se 

sodelavci SCNR udeležili več spominskih slovesnosti in prireditev. 

 

Kočevski rog, junij 2018 

V soboto, 2. junija 2018, je v Kočevskem Rogu potekala tradicionalna spominska in spravna 

slovesnost. Na dogodku, ki je potekal pri kapeli Božjega usmiljenja ob grobišču pod Krenom, 

se je zbralo veliko število ljudi, ki so se z udeležbo spomnili žrtev komunističnega nasilja med 

in po drugi svetovni vojni na Slovenskem. Dogodka se je v imenu SCNR udeležil Miha 

Drobnič. 

 

Ljubljana, junij 2018 

Dne 21. junija 2018 se je dr. Andreja Valič Zver udeležila spominske maše za domovino v 
ljubljanski stolnici.   
 

Šentjošt, julij 2018 

Ob 100. obletnici rojstva izseljeniškega duhovnika in narodnega buditelja Vinka Žaklja in v 

spomin na upor proti komunističnemu nasilju, so se v Šentjoštu nad Horjulom letos že 

triindvajsetič zbrali na slovesnosti pri Kapeli mučencev. Prireditev je sooblikovala in se je 

udeležila Marta Keršič.  

 

Ljubljana, avgust 2018 

Dr. Renato Podbersič se je 6. avgusta 2018 udeležil dogodka ob spominu na nekdanje 

judovske someščane v Ljubljani, kjer so na različnih lokacijah položili prve t. i. 

»Stolpersteine« ali »spotikavce«. Pred blokom na Štefanovi ulici 6 v Ljubljani,  sta s  prof. 

Borisom Hajdinjakom položila štiri »Spotikavce«. 

 

Ljubljana, september 2018 

18. septembra 2018 je v cerkvi Vseh svetih na Žalah v Ljubljani potekala slovesna sveta maša 

s spominsko slovesnostjo ob 140-letnici rojstva dr. Lamberta Ehrlicha. V imenu SCNR se je 

dogodka udeležila Erika Prijatelj Baranašič. 

 

Teharje, oktober 2018 

Dne 7. oktobra 2018 je v spominskem parku Teharje potekala spominska maša, za vse med in 

po vojni umorjene žrtve revolucionarnega nasilja. Sledila je slovesnost. V imenu SCNR se je 

dogodka udeležila Marta Keršič. 
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PREDSTAVITVE PUBLIKACIJ ŠTUDIJSKEGA CENTRA ZA NARODNO SPRAVO, PREDAVANJA, 

OKROGLE MIZE, DELOVNA SREČANJA IN POGOVORI 

 

Ljubljana, SCNR, januar 2018 

V prostorih SCNR je 16. januarja 2018 potekala predstavitev knjige gospe Milanke Dragar z 

naslovom Dediščina molka, ki na več kot 350 straneh predstavlja različna taborišča in 

morišča povojnih pobojev, predvsem na škofjeloškem območju. Avtorica je v knjigi zbrala 

številna pričevanja domačinov, tudi preživelih partizanov in njihovih svojcev, ki prinašajo 

desetletja zamolčane zgodbe in so izredno dragocen vir za raziskovalce novejše slovenske 

zgodovine. Pogovor je vodil dr. Damjan Hančič, uvodoma pa je zbrane pozdravila direktorica 

SCNR dr. Andreja Valič Zver.  

 

Nova Gorica, januar 2018 

V petek 19. januarja 2018 ob 18.00 uri je v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica 

potekala predstavitev publikacije Skozi čas preizkušenj, ki jo je izdal SCNR. Publikacija govori 

o družini Jelke Mrak Dolinar in o begunstvu njenih staršev zaradi fašističnega in nacističnega 

nasilja, predvsem pa o njeni povojni izkušnji, ko je bila skupaj s sestro Kristo obsojena na 

političnem procesu in zaprta v različnih kazenskih zavodih po Sloveniji. V publikaciji sta 

predstavljena delovanje povojnega sodnega sistema in razmere v ženskih kazenskih 

ustanovah. 

Na predstavitvi sta sodelovali avtorici Jelka Piškurić in Neža Strajnar. Posebna gostja večera 

je bila Jelka Mrak Dolinar.  

 

Ljubljana, SCNR, februar 2018 

V prostorih SCNR je 7. februarja 2018 potekala predstavitev dveh novih publikacij SCNR:  

nove znanstvene periodične revije Dileme in zbornika prispevkov z znanstvenega posveta 

Človekove pravice in temeljne svoboščine: za vse čase. Publikacije so predstavili uredniki dr. 

Renato Podbersič, dr. Damjan Hančič in Marta Keršič. Uvodni nagovor za udeležence 

predstavitve je imela direktorica SCNR dr. Andreja Valič Zver. 

 

Šempeter pri Gorici, februar 2018 

Dne 9. februarja 2018 je v Šempetru pri Gorici potekala predstavitev znanstvene monografije 

dr. Renata Podbersiča Jeruzalem ob Soči, ki govori o judovstvu in njegovi zgodovini na 

Goriškem. Knjiga Jeruzalem ob Soči je simbolno prišla iz tiskarne ob 150. obletnici sprejema 

tedanje avstrijske ustave iz decembra 1867, ki je odpravila omejitve glede naseljevanja, 

preseljevanja in priseljevanja, posesti, nepremičnin in opravljanja pridobitnih dejavnosti, tudi 

za Jude. V knjigi je podrobneje predstavljena in analizirana skupnost, ki je dolga stoletja 

dajala pomemben pečat Gorici in njeni deželi. Knjigo sta predstavila avtor dr. Renato 

Podbersič in pisec spremne besede dr. Egon Pelikan.  
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Ljubljana, SCNR, februar 2018 

Dne 27. februarja 2018 je v prostorih SCNR potekala predstavitev knjige Prevarani Sokoli , 

avtorjev dr. Ivana Čuka in dr. Aleksa Lea Vesta. Srečanje je moderiral dr. Damjan Hančič, ki je 

poleg dr. Tamare Griesser Pečar sourednik knjige. Na predstavitvi sta spregovorila oba 

avtorja. V knjigi avtorja odkrivata povsem nova dejstva o vstopu Sokolov v Osvobodilno 

fronto in ju zanima odgovor na vprašanje, kaj je bilo s Sokoli, ki so stopili v OF.  

 

Ljubljana, SCNR, marec 2018 

Dne 8. marca 2018 smo se v SCNR poklonili spominu na ženske politične zapornice - žrtve 

totalitarnih režimov. Letos smo se poklonili Jelki Mrak Dolinar, ki smo ji v letu posvetili 2017 

razstavo in publikacijo. 

 

Ljubljana, SCNR, marec 2018 

Dne 27. marca 2018 je v prostorih SCNR potekalo predavanje z naslovom Vsakdanje življenje 

v socializmu: Ljubljana in njeno ruralno zaledje. Predavala je zgodovinarka in sodelavka 

Študijskega centra za narodno spravo dr. Jelka Piškurić. Dr. Piškurić je v predavanju povzela 

glavne ugotovitve svojega doktorata. Predavanje je potekalo v okviru cikla Spoznanja, kjer 

predstavljamo novejše doktorske disertacije s področja sodobne slovenske zgodovine. 

 

Celovec, april 2018 

V Tischlerjevi dvorani v Celovcu je v sredo 18. aprila 2018 potekalo odprtje razstave in 

predstavitev knjige Skozi čas preizkušenj, ki govori o življenjskih preizkušnjah gospe Jelke 

Mrak Dolinar. Zgodba njene družine govori o begunstvu staršev zaradi fašističnega nasilja na 

Primorskem, o tem, da so družino Nemci v obdobju okupacije izselili, in o begu pred 

komunističnim nasiljem. Ko se je ob koncu vojne skupaj z domobranci in nasprotniki 

komunizma Jelka želela umakniti na Koroško, je po spletu okoliščin obtičala ujeta na vlaku 

skupaj z domobranskimi ranjenci. Njena odločitev, da v nasprotju z drugim zdravniškim 

osebjem ne zapusti nemočnih ljudi v stiski, je v nadaljevanju privedla do tega, da jo je 

povojna oblast kaznovala. Tako je skupaj s sestro Kristo namesto med begunci v Avstriji 

končala v taborišču v Šentvidu nad Ljubljano, pozneje pa v različnih ženskih zaporih, pri 

čemer so bili sodni postopki proti njej politično motivirani. Organizatorji dogodka so bili 

celovška Mohorjeva, Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Študijski center za narodno spravo. 

Zbrane gledalce so ob začetku pozdravili Franc Kelih, direktor Mohorjeve, dr. Miha Vrbinc, 

podpredsednik KKZ, in dr. Andreja Valič Zver, direktorica Študijskega centra za narodno 

spravo. Razstavo in knjigo je predstavila dr. Jelka Piškurić, ki je ob koncu zbrane gledalce tudi 

popeljala skozi razstavo.  
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Ljubljana, SCNR, maj 2018 
Dne 29. maja 2018 je v prostorih SCNR potekala predstavitev dveh slovenskih projektov, ki 

sta sodelovala na izboru evropskega spomenika žrtvam totalitarizmov 20. stoletja. Iz 

Slovenije so se na natečaj prijavili arhitekt Grega Vezjak ter skupni projekt slikarke Nike 

Zupančič, arhitekta Mateja Perčiča in pesnika dr. Braneta Senegačnika. Uvodoma je zbrane 

pozdravila direktorica SCNR dr. Andreja Valič Zver. 

 

Celovec, junij 2018 

Dne 11. junija 2018 sta se dr. Andreja Valič Zver in dr. Boštjan Kolarič udeležila srečanja s 

predstavniki Mohorjeve družbe v Celovcu, kjer se se pogovarjali o dosedanjem delovanju in o 

načrtih za sodelovanje obeh institucij v prihodnje.  

 

Ljubljana, junij 2018 

Dne 15. junija 2018 je v Ljubljani potekalo srečanje z gospodom Westenom, potomcem po 

drugi svetovni vojni razlaščenih industrialcev iz Celja, ki se ga je udeležila dr. Andreja Valič 

Zver.  

 

Ljubljana, junij 2018 

Dne 18. junija 2018 je SCNR obiskal veleposlanik Republike Irske v Sloveniji gospod Myles 

Patrick Geiran. Delo in projekte SCNR ter možnosti skupnega sodelovanja je predstavila dr. 

Andreja Valič Zver. 

 

Ljubljana, junij 2018 

Dne 18. junija 2018 se je dr. Andreja Valič Zver sestala z madžarsko veleposlanico gospo Edit 

Szilagyine Batorfi. V delovnem pogovoru je predstavila delovanje SCNR, spregovorili pa sta 

tudi o nadaljnjem možnem sodelovanju.   

   

Kranj, junij 2018 

Dne 21. junija 2018 je v Kranju potekalo srečanje z Marijo in Andrejem Štremfelj, ki se ga je 

udeležila direktorica SCNR dr. Andreja Valič Zver. Pogovarjali so se o možnostih sodelovanja.  

 

Ljubljana, julij 2018 

Dne 2. julija 2018 se je dr. Andreja Valič Zver sestala z Damianom Ahlinom, predsednikom 

Slovenske kulturne akcije iz Argentine, s katerim sta se pogovarjala o možnostih nadaljnjega 

sodelovanja med SCNR in SKA. 

 

Ljubljana, julij 2018 

Dr. Andreja Valič Zver se je 17. julija 2018 sestala z avtorico knjige Dediščina molka Milanko 

Dragar. Govorili sta o možnostih sodelovanja.  
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Ljubljana, avgust 2018 

Dne 6. avgusta 2018 je potekal sestanek z Mitjem Štularjem, članom sveta Zbora za 

republiko. Z njim se je v delovnem pogovoru srečala dr. Andreja Valič Zver. 

 

Maribor, avgust 2018 

Dr. Andreja Valič Zver se je 13. avgusta 2018 v Mariboru udeležila delovnega sestanka z  dr. 

Ludvikom Toplakom, rektorjem Univerze Alma Mater Europaea iz Maribora. Pogovor je tekel 

o možnem sodelovanju, direktorica pa je gospodu Toplaku predstavila tudi delo SCNR.  

 

Ljubljana, avgust 2018 

Dne 16. avgusta 2018  je bil v Ljubljani delovni sestanek z mag. Jelko Razpotnik, urednico 

založbe Rokus Klett. Pogovora se je udeležila dr. Andreja Valič Zver, ki je predstavila delo 

SCNR in možnost sodelovanja v prihodnje.  

 

Ljubljana, avgust 2018 

Dne 21. avgusta 2018 je v zaporniških celicah, Beethovnova 3, Ljubljana potekalo odprtje 

razstave Skozi čas preizkušenj. Zbrane je nagovorila direktorica SCNR dr. Andreja Valič Zver. 

Razstava je bila odprta v okviru praznovanja evropskega dneva spomina na žrtve vseh 

totalitarnih in avtoritarnih režimov. Razstava je bila na ogled tudi v naslednjih dneh.  

 

Ljubljana, avgust 2018 

Ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarizmov je dne 21. avgusta 2018  

delegacija SCNR (dr. Andreja Valič Zver), Komisije Vlade RS za prikrita grobišča in Komisije 

Vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic položila cvetje pred spominskimi obeležji v 

Ljubljani: pred zaporniškimi celicami na Beethovnovi 3, pri spominski plošči pred ameriškim 

veleposlaništvom in pred spomenikom žrtvam vseh vojn.  

 

 

 

 

Ljubljana, avgust 2018 

Dne 21. avgusta 2018 je v ljubljanski stolnici potekala sv. maša za žrtve vseh totalitarizmov. 

Mašo je vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Po maši je sledila 

akademija in slavnostni nagovor prof. dr. Ivana Štuhca. Sv. maša in slavnostna akademija sta 

bili organizirani s strani Študijskega centra za narodno spravo (Marta Kešič) v sodelovanju s 

stolno župnijo in Vojaškim vikariatom Slovenske vojske. 

 

Ljubljana, avgust 2018 
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Dne 23. avgusta 2018 je bil v zaporniških celicah, Beethovnova 3, Ljubljana dan odprtih vrat. 

Prav tako je bila na ogled razstava Skozi čas preizkušenj. Za vodenje po razstavi in celicah so 

skrbeli Marta Keršič, Mirjam Dujo Jurjevčič, Miha Drobnič in Erika Prijatelj Baranašič.  

 

Ljubljana, september 2018 

Dne 6. septembra 2018 si je zaporniške celice in razstavo Skozi čas preizkušenj ogledal Miha 

Barle, povojni begunec v Argentino. Marta Keršič je gospodu Barletu predstavila delo SCNR 

ter ga vodila po celicah in razstavi. 

 

Ljubljana, SCNR, september 2018 

Dne 17. septembra 2018 je v prostorih SCNR potekala okrogla miza ob 75. obletnici padca 

fašizma in kapitulacije Italije. Razpravljali so dr. Mira Cencič, dr. Matevž Tomšič in dr. Renato 

Podbersič. Uvodoma je zbrane nagovorila direktorica SCNR dr. Andreja Valič Zver.  

 

Ljubljana, SCNR, oktober 2018 

Dne 18. oktobra 2018 je v prostorih SCNR potekala predstavitev knjige Franceta Cukjatija z 

naslovom Slovenske podobe zla. Knjiga z različnih vidikov razjasnjuje izvor zla, njegove 

značilnosti in posledice ter nakazuje pot osvoboditve človeka in družbe izpod ujetosti v zlo. 

Srečanje je moderiral dr. Boštjan Kolarič, v uvodu pa je zbrane nagovorila direktorica SCNR 

dr. Andreja Valič Zver. 

 

Ljubljana, november 2018 

Dne 2. novembra 2018 je v Ljubljani potekal delovni sestanek z akademikom Zorkom 

Simčičem, nekdanjim članom sveta SCNR, ki se ga je udeležila dr. Andreja Valič Zver.  

 

Gorica, november 2018 

Dne 29. novembra 2018 je v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici, v okviru srečanj Pod 

lipami, potekal pogovorni večer Temna stran meseca II. Na srečanju, katerega soorganizator 

je bil SCNR, so sodelovali dr. Vasko Simoniti, dr. Jože Dežman in Ivo Jevnikar. Šlo je za krajšo 

ponovitev konference z istim naslovom, ki je sredi novembra letos potekala v prostorih 

Državnega sveta RS v Ljubljani kot refleksija in spominjanje na razstavo in zbornik Temna 

stran meseca : kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945 – 1990, od katere letos 

mineva 20 let. Dogodek je moderiral dr. Renato Podbersič. 
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PREDSTAVITVE KNJIG, DELOVNA SREČANJA in DOGODKI DRUGIH INSTITUCIJ, KJER SMO 

SODELOVALI SODELAVCI SCNR 

 

Sodelavci SCNR smo se v letu 2018 udeležili in aktivno sodelovali na številnih simpozijih, 

predstavitvah knjig, snemanjih oddaj in drugih strokovnih dogodkih, ki so jih organizirale 

različne institucije, fakultete, organizacije in društva po Sloveniji.  

 

Kranj, januar 2018 

Dne 31. januarja 2018 je v okviru Muzejskega  večera v Vojnomirovi dvorani Ulrichove hiše v 

Kranju potekala predstavitev nove knjige SCNR avtorjev dr. Ivana Čuka in Leona Vesta,  z 

naslovom Prevarani sokoli. Muzejski večer je moderiral dr. Jože Dežman, uvodoma pa je 

zbrane pozdravila dr. Andreja Valič Zver. Na predstavitvi je sodeloval tudi dr. Damjan 

Hančič. 

 

Ljubljana, januar 2018 

Dne 26. januarja 2018 je na ljubljanskih Žalah potekala žalna slovesnost za pokojnim 

generalnim tožilcem in nekdanjim predsednikom Nove slovenske zaveze Antonom 

Drobničem. Slovesnosti so se udeležili dr. Andreja Valič Zver, dr. Tamara Griesser Pečar in 

Marta Keršič.  

 

Gorica, januar 2018 

Dne 27. januarja 2018, ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, je dr. Renato 

Podbersič predaval na slovenskem liceju v Gorici. Dijakom je predstavil preganjanje goriških 

Judov med holokavstom. 

 

Nova Gorica, januar 2018 

Dne 29. januarja 2018 je dr. Renato Podbersič dijakom Gimnazije Nova Gorica predaval o 

preganjanju Judov na Goriškem.  

 

Ljubljana, februar 2018 

Dne 6. februarja 2018 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani dr. Jelka Piškurić zagovarjala svojo 

doktorsko disertacijo z naslovom Vsakdanje življenje v socialistični republiki Sloveniji: 

Ljubljana in njeno ruralno zaledje. 

 

Ljubljana, februar 2018 

Dr. Andreja Valič Zver je 21. februarja 2018 sodelovala na simpoziju Zbora za republiko z 

naslovom Kako končati tranzicijo in vzpostaviti demokracijo? Predstavila je prispevek  

Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo, v katerem je spregovorila o pomenu sprave 

in spravnega procesa v Sloveniji. 
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Praga, februar 2018 

V dneh od 26. 2. do 28. 2. sta se dr. Andreja Valič Zver in dr. Boštjan Kolarič v Pragi udeležila 

delovnega srečanja projekta Justice 2.0. Udeleženci so pregledali stanje v posameznih 

državah in razpravljali o nadaljevanju projekta. Med udeleženci je bil tudi ugledni nemški 

sodnik prof. dr. Albert Eser, nekdanji sodnik mednarodnega sodišča za zločine na tleh 

nekdanje Jugoslavije in nekdanji direktor Inštituta Max Planck. 

 

Nova Gorica, marec 2018 

Goriška knjižnica Franceta Bevka je 8. marca 2018 pripravila predstavitev knjige dr. Renata 

Podbersiča z naslovom Jeruzalem ob Soči. Knjiga pomeni kakovosten prispevek k poznavanju 

preteklosti obmejnega prostora in obenem vpogled v širši zgodovinski kontekst, kot ga oriše 

slovenski poznavalec judovske zgodovine. Z avtorjem se je o knjigi pogovarjal prof. Boris 

Hajdinjak, direktor Centra judovske kulturne dediščine sinagoga Maribor. 

 

Nova in Stara Oselica, marec 2018 

Študijski center za narodno spravo, Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč 

in Župniji Nova in Stara Oselica so ob devetletnici vstopa k žrtvam v rovu sv. Barbare v Hudi 

jami pripravili  predavanje dr. Jožeta Dežmana, predsednika Komisije Vlade RS za reševanje 

vprašanj prikritih grobišč. Predavanje je bilo v soboto, 10. marca 2018, ob 18. uri, v dvorani 

Kulturnega doma na Sovodnju. Dr. Jože Dežman je predstavil raziskave, odmeve in načrte kot 

prispevek k pomembnemu dialogu za civilizacijsko zorenje Republike Slovenije. 

 

Škofja Loka, marec 2018 

Dne 20. marca 2018 je v Galeriji Kašča v Škofji Loki potekal zbor članov Muzejskega društva 

Škofja Loka. Zbrane je pozdravila dr. Andreja Valič Zver in jim čestitala ob 80. letnici 

delovanja društva. V nadaljevanju sta dr. Damjan Hančič in Marta Keršič, predstavila zbornik 

prispevkov z naslovom Človekove pravice in temeljne svoboščine: ZA VSE ČASE! V zborniku so 

objavljeni štirje uvodni nagovori in šestnajst znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki so bili 

predstavljeni na mednarodnem znanstvenem simpoziju decembra 2016 v Škofji Loki in 

obravnavajo kršitve človekovih pravic in dostojanstva na območju Slovenije in sosednje 

Hrvaške. 

 

Metlika, marec 2018 

Dne 27. marca 2018, je v sprejemnici Belokranjskega muzeja v metliškem gradu potekal 

občni zbor Belokranjskega muzejskega društva, v okviru katerega je potekala tudi 

predstavitev knjige Prevarani sokoli, avtorjev dr. Ivana Čuka in dr. Aleksa Lea Vesta. Knjigo 

smo leta 2017 izdali v SCNR in jo v letu 2018 predstavljali po Sloveniji in zamejstvu. Na 

predstavitvi je sodelovala Marta Keršič. 
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Vrh Svetih Treh Kraljev, april 2018 
Dne 7. aprila 2018 je v dvorani osnovne šole Vrh potekala predstavitev knjige z naslovom 

Grenki spomini z Vrha Svetih Treh Kraljev. Njena avtorica je domačinka Marija Treven. 

Gradivo za knjigo je zbirala več let, glavnino pa predstavljajo pričevanja. Spregovorilo je kar 

60 domačinov, ki jih je avtorica strnila v 40 pričevanj. Zbrane je poleg ostalih nagovorila tudi 

avtorica spremne besede Marta Keršič. 

 

Maribor, april 2018 

V Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor je dne 13. aprila 2018, potekal 

seminar za pedagoške delavce z naslovom Romi in romska skupnost na Slovenskem in 

Hrvaškem v 20. in v začetku 21. stoletja. Seminar sta organizirala Zavod za šolstvo RS in 

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Na seminarju je sodeloval tudi dr. 

Renato Podbersič. Predstavil je svoj referat z naslovom Žrtve revolucionarnega nasilja med 

Romi na Slovenskem. 

 

Ljubljana, april 2018 

Dne 26. aprila 2018 so si dijaki Gimnazije Želimlje ogledali zaporniške celice na Beethovnovi 

ulici v Ljubljani. Tam so prisluhnili razlagi profesorja mag. Jurija Emeršiča, ki jim je predstavil 

delovanje tajne politične policije v povojni Sloveniji in jih seznanil z obstojem zaporniških 

celic, v katerih so bili zaprti politični obsojenci. Sodelovala je Marta Keršič.  

 

Budimpešta, junij 2018 

Dr. Andreja Valič Zver in dr. Boštjan Kolarič sta se 12. in 13. junija 2018 udeležila delovnega 

srečanja z vodstvom Platforme evropskega spomina in vesti, ki je potekalo v Budimpešti. 

 

Rovte, junij 2018 

Dne 24. junija 2018 so župnija Rovte, Krajevna skupnost Rovte, Goriška Mohorjeva družba in 

Založba Družina pripravili spominsko slovesnost ob štirideseti obletnici izdaje knjige msgr. 

Janeza Hladnika Od Triglava do Andov. Knjiga je ena od štirih knjig, ki so bile v času 

socializma v Sloveniji na uradnem seznamu prepovedanih knjig. Knjiga je bila ponatisnjena v 

spomin na 70 letnico prihoda Slovencev v Argentino in ob 60 letnici  obiska msgr. Janeza 

Hladnika v domovini. 

Po sveti maši v Rovtah je bila  v domu krajanov Rovte odprta razstava o življenju msgr. 

Janeza Hladnika in predstavitev knjige s kulturnim programom. Dogodka sta udeležila dr. 

Renato Podbersič in Marta Keršič. 
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Spittal ob Dravi, julij 2018 

Dne 23. julija 2018 je umrla politična zapornica Jelka Mrak Dolinar. Pred leti je izdala svoje 

spomine v knjigi Brazde mojega življenja, leta 2017 pa sta dr. Jelka Piškurić in Neža Strajnar 

pripravili publikacijo in razstavo o njenem življenju. Pogreb pokojne Jelke je bil v četrtek, 26. 

julija 2018 na pokopališču v Spittalu ob Dravi na avstrijskem Koroškem. Pogrebnih 

slovesnosti 25. in 26. julija 2018 so se udeležili dr. Andreja Valič Zver, dr. Tamara Griesser 

Pečar, dr. Damjan Hančič in Marta Keršič.  

 

Murska Sobota, september 2018 

Dne 18. septembra 2018 je v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti potekala 

predstavitev knjige Prevarani sokoli dr. Ivana Čuka in dr. Aleksa Lea Vesta. Na predstavitvi je 

bil prisoten tudi predsednik slovenske Sokolske organizacije dr. Herman Perčič, ki je povedal, 

da je izid omenjene knjige pomenil praznik za slovensko zgodovinopisje in za Sokolsko 

organizacijo nasploh. Predstavitve se je udeležila Marta Keršič. 

 

Ljubljana, september 2018 

Dr. Jelka Piškurič je imela 20. septembra 2018 predavanje z naslovom Ne bom pozabil na 

stare čase: spomini na vsakdanje življenje v socializmu, ki sta ga organizirala Zgodovinsko 

društvo Ljubljana in Muzej novejše zgodovine Slovenije. Predavanje je potekalo v prostorih 

Muzeja novejše zgodovine. 

 

Cerje nad Mirnom, september 2018 

V petek, 21. septembra  2018, so na Cerju obeležili mednarodni dan miru, na katerem so 

sodelovali dijaki tretjega letnika Gimnazije Nova Gorica in okrog 500 učencev in dijakov 

Unesco šol iz Slovenije in zamejstva. Projekt Meja je bil v letu 2018 izbran za osrednji 

dogodek UNESCO ASPnet mreže. Častni pokrovitelj je bil predsednik države Borut Pahor. 

Osrednja tema srečanja je bilo razmišljanje o pomenu prehojene poti za izgradnjo skupne 

prihodnosti. V pogovoru, ki so ga vodili dijaki zgodovinskega krožka Gimnazije Nova Gorica, 

je sodeloval dr. Renato Podbersič.  

 

Ljubljana, september 2018 

Dne 28. septembra 2018 sta sodelavca SCNR dr. Renato Podbersič in dr. Jelka Piškurić 

sodelovala na 39. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ki je potekal v prostorih  

Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani. Dr. Jelka Piškurič je sodelovala s prispevkom Politični 

mejniki in vsakdanje življenje: podoba socializma v spominih pričevalcev, dr. Renato 

Podbersič pa s prispevkom z naslovom Marcello Morpurgo in njegova Gorica.   
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Trst, oktober 2018 

Dne 9. oktobra 2018 je v prostorih Društva slovenskih izobražencev v Trstu potekala okrogla 

miza ob 75. obletnici padca fašizma in kapitulacije Italije. Dr. Mira Cencič, dr. Matevž Tomšič 

in dr. Renato Podbersič so fašizem obravnavali iz zgodovinskega in politološkega zornega 

kota. 

 

Celje, oktober 2018 

Dne 17. oktobra 2018 je v Zgodovinskem arhivu v Celju potekala predstavitev knjige 

Prevarani sokoli dr. Aleksa Lea Vesta in dr. Ivana Čuka. Zbrane je nagovoril direktor arhiva dr. 

Borut Batagelj. Predstavitve se je udeležila Marta Keršič. 

 

Poljane nad Škofjo Loko, oktober 2018  

V dvorani Kulturnega doma v Poljanah nad Škofjo Loko je dne 23. oktobra 2018 potekala 

okrogla miza z naslovom Družbeno-politični vpliv dr. Aleša Ušeničnika v obdobju 1919-1945. 

Na simpoziju je s prispevkom Odnos Aleša Ušeničnika do komunizma in komunistične 

revolucije sodelovala dr. Tamara Griesser Pečar.  

 

Selca nad Škofjo Loko, oktober 2018 

Dne 19. oktobra 2018 je v župnijski kulturni dvorani v Selcih pri Železnikih potekala 

predstavitev knjige Prevarani sokoli dr. Aleksa Lea Vesta in dr. Ivana Čuka. Poleg obeh 

avtorjev knjige je zbrane v župnijski kulturni dvorani v Selcih nagovoril tudi zgodovinar dr. 

Jože Dežman. Dogodka se je udeležil Miha Drobnič. 

 

Koper, oktober 2018 

Dne 24. oktobra 2018 je v Knjigarni Libris na Prešernovem trgu 9 potekala predstavitev  

knjige Prevarani sokoli dr. Aleksa Lea Vesta in dr. Ivana Čuka. Predstavitvi je sledil pogovor z 

udeleženci.  

 

Trst, november 2018 

Dne 19. novembra 2018 je v prostorih Društva slovenskih izobražencev potekala predstavitev  

knjige Prevarani sokoli dr. Aleksa Lea Vesta in dr. Ivana Čuka. Pogovor z avtorjema je vodil 

Ivo Jevnikar. Predstavitvi je sledila živahna razprava in pogovor z avtorjema. 

 

Ljubljana, december 2018 

Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino je dne 3. decembra 2018 

pripravilo pogovorni večer z naslovom Leto 1988 v slovenski zgodovini: 30 let potem. Gosta 

pogovornega večera sta bila mag. Igor Omerza in dr. Andreja Valič Zver. Osvetlila sta 

pomembne dogodke ob začetkih demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Pogovor je 

vodil dr. Renato Podbersič. 
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Dornberk, december 2018 

Dne 14. decembra 2018 je v Dornberku v Vipavski dolini potekala predstavitev knjige Vojaški 

dnevnik Iva Brica (1915–1919), ki ga je organizirala župnija Dornberk, v sodelovanju z Goriško 

Mohorjevo družbo. Srečanje je povezoval dr. Jože Možina, spregovorila pa sta urednika in 

avtorja spremne besede, prof. Peter Černic in dr. Renato Podbersič. 

 

Nova Gorica, december 2018 

Dne 20. decembra 2018 je dr. Andreja Valič Zver sodelovala v Novi Gorici na okrogli mizi o 

dr. Jožetu Pučniku, skupaj s sinom dr. Pučnika Gorazdom Pučnikom. 

 

OBISKI IN SODELOVANJE S TUJIMI PREDSTAVNIŠTVI V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

Študijski center za narodno spravo vzdržuje redne stike s predstavniki tujih veleposlaništev v 

Republiki Sloveniji. Veleposlanike vabimo na večino naših dogodkov, kjer so nekateri od njih 

redni gostje. Sodelavci SCNR se udeležujemo tudi sprejemov na vabljenih prireditvah ob 

državnih praznikih drugih držav in drugih slovesnostih. V letu 2018 smo imeli še posebej 

aktivne odnose s poljskim, ameriškim, irskim, ukrajinskim, nemškim in madžarskim  

veleposlaništvom. Na njihova povabila so se srečanj udeležili dr. Andreja Valič Zver in drugi 

sodelavci SCNR. Nekateri od predstavnikov tujih držav so nas obiskali v Študijskem centru za 

narodno spravo. Dr. Andreja Valič Zver jih je seznanila z našim delom in poslanstvom. V letu 

2018 smo veleposlaništvom ob obisku našega zavoda ali njihovem gostovanju na naših 

dogodkih podarili različne publikacije našega zavoda, vsi pa so prejeli dvojezični publikaciji 

Skozi čas preizkušenj Politična zapornica Jelka Mrak Dolinar in Jaz vem, da sem Slovenka, jaz 

ljubim domovino! Begunska pot družine  Adamič iz Sodražice. 

 

 Dne 14. maja 2018 je Študijski center za narodno spravo obiskal gospod Bas Hakse, 

nizozemski policijski ataše. Sprejel ga je dr. Renato Podbersič. 

 Dne 12. in 13. junija 2018 se je dr. Andreja Valič Zver skupaj s člani IO PEMC v 

Budimpešti srečala s predstavniki madžarske vlade. 

 Dne 21. junija 2018 je Študijski center za narodno spravo obiskal veleposlanik 

Republike Irske v Sloveniji gospod Myles Patrick Geiran. Naše delo in projekte ter 

možnosti skupnega sodelovanja je predstavila dr. Andreja Valič Zver. 

 Dne 18. julija 2018 se je dr. Andreja Valič Zver srečala z madžarsko veleposlanico 

gospo Edit Szilagyine Batorfi. 

 Dne 21. avgusta 2018 ob obeleženju evropskega dneva spomina na žrtve vseh 

totalitarnih in avtoritarnih režimov: predstavniki Veleposlaništva Madžarske v 

Ljubljani in Veleposlaništva Zvezne republike Nemčije ter dne 23. avgusta 2018: 
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predstavniki veleposlaništva ZDA: polaganje cvetja pred spominskimi obeležji z 

namestnikom ameriškega veleposlanika Gautam Rano. Z veleposlaniki so se srečali 

dr. Andreja Valič Zver in drugi sodelavci SCNR. 

 Dne 3. oktobra 2018 se je dr. Damjan Hančič udeležil sprejema ob Dnevu nemške 

enotnosti v rezidenci nemškega veleposlaništva v Ljubljani.  

 Dne 19. oktobra 2018 sta se dr. Damjan Hančič in Erika Prijatelj Baranašič na 

povabilo gospe Edit Szilágyiné Bátorfi, veleposlanice Madžarske v Ljubljani, ob 

madžarskem prazniku udeležila prazničnega sprejema in podelitve odlikovanj. 

 Dne 24. oktobra 2018 sta se dr. Damjan Hančič in Erika Prijatelj Baranašič na 

povabilo avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani udeležila slovesnega sprejema ob 

avstrijskem državnem prazniku.  

 Dne 13. in 14. novembra 2018, ob obeleženju 20. letne obletnice projekta Temna 

stran meseca in desetletnici SCNR  so mednarodno konferenco Temna stran meseca 

II: soočenje in refleksija 20 let kasneje obiskali predstavniki naslednjih 

veleposlaništev; Veleposlaništvo Republike Poljske v Ljubljani, Veleposlaništvo 

Republike Madžarske v Ljubljani in Veleposlaništvo Ukrajine. Z njimi so se srečali dr. 

Andreja Valič Zver in drugi sodelavci SCNR. 

 Dne 27. novembra 2018 je SCNR obiskal veleposlanik Ukrajine gospod  Mykhailo F. 

Brodovych. Sprejela ga je dr. Andreja Valič Zver. 

 Dne 30. novembra 2018 je SCNR obiskala veleposlanica Madžarske gospa Edit 

Szilagyine Batorfi. Sprejela jo je dr. Andreja Valič Zver. 

 Dne 6. decembra  2018 se je dr. Damjan Hančič udeležil sprejema v Veleposlaništvu 

Združenih držav Amerike. 

 

 

ZBIRKE ŠTUDIJSKEGA CENTRA ZA NARODNO SPRAVO 

 

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

- Zbirka Revolucionarno nasilje: knjižna zbirka, v kateri izhajajo monografije o 

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

Mateja Čoh Kladnik. Do sedaj je v zbirki izšlo pet publikacij in sicer: dr. Damjan Hančič, 

Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, mag. Renato Podbersič, 

Revolucionarno nasilje na Primorskem, Goriška in Vipavska 1941- 1945, dr. Damjan 

Hančič, Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem, dr. Milko 

Mikola, Revolucionarno nasilje na Štajerskem, 1941–1945, dr. Damjan Hančič, 

Revolucionarno nasilje v Ljubljani z okolico in dr. Damjan Hančič, Revolucionarno nasilje 

na osrednjem Notranjskem 1942–1945.  
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- Zbirka Dokumenti in pričevanja: Ena pomembnejših nalog Študijskega centra je 

zbiranje in objava dokumentov in pričevanj o različnih oblikah nasilja, ki so jih povzročili 

totalitarni sistemi v Sloveniji v 20. stoletju. Nadaljujemo delo raziskovalcev v okviru 

nekdanjega Sektorja za popravo krivic na Ministrstvu za pravosodje. V zbirki je skupno 

izšlo 6 publikacij, od tega dve v okviru SCNR. 

- Zbirka Totalitarizmi – vprašanja in izzivi: V zbirki izhajajo zborniki, v katerih so zbrani 

prispevki in referati udeležencev na mednarodnih konferencah in posvetih, ki jih 

organizira SCNR. Urednica zbirke je dr. Mateja Čoh Kladnik. Do sedaj je izšlo šest 

publikacij. 

- Zbirka MultiMedija SCNR: Zbirka MultiMedija SCNR: v zbirki je 112 DVD-jev s 

posnetimi dogodki, ki jih je organiziral SCNR od julija 2009 do decembra 2018 (okrogle 

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

Urednica zbirke je Mirjam Dujo Jurjevčič.   

- Zbirka Dokumentarni film SCNR: Zbirko sestavljajo CD-ji, DVD-ji in tiskane izdaje o 

dogajanju v Sloveniji v času 2. svetovne vojne in po njej ter posneta pričevanja. Leta 

2011 smo sodelavci SCNR ustvarili dokumentarni film Ormoški Petriček: otroci iz 

koncentracijskega taborišča OZNE Strnišče pri Ptuju. Drugi dokumentarni film, ki je bil 

ustvarjen v okviru SCNR, je Vojakovo pismo: Prisilna mobilizacija Slovencev v nemško 

vojsko. Urednica zbirke je Mirjam Dujo Jurjevčič.  

 

EVROPSKI DAN SPOMINA NA ŽRTVE VSEH TOTALITARNIH IN AVTORITARNIH REŽIMOV 

 

Evropski parlament je leta 2009 z Resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu 23. avgust 

posvetil vsem žrtvam totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na ta dan, 23. avgusta 1939 je bil 

podpisan pakt Ribbentrop – Molotov med nacionalsocialistično Hitlerjevo Nemčijo in 

komunistično Stalinovo Sovjetsko zvezo, kar je vodilo v tragedijo druge svetovne vojne in 

desetine milijonov žrtev. Slovenska vlada je leta 2012 razglasila 23. avgust za uradni 

spominski dan tudi v Sloveniji. Letos stopamo v deseto leto obeleževanja dneva spomina na 

žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. 

Sodelavci SCNR od sprejetja resolucije Evropskega parlamenta vsako leto pripravimo 

spominsko slovesnost, s katero opozarjamo na množične kršitve človekovih pravic, svoboščin 

in dostojanstva, ki so jih povzročili vsi trije totalitarizmi: fašizem, nacionalsocializem in 

komunizem. Opominjamo, da je treba ohranjati spomin, da se množična grozodejstva ne bi 

nikoli več ponovila. Vsem, ki so kadarkoli doslej dali življenja za mir in sožitje med človeštvom 

ali so bili žrtve krutosti in človeških zablod, smo dolžni izreči spoštovanje in se jih spominjati. 

Evropska zveza je utemeljena na spoštovanju človeka, na pravni zaščiti posameznika, svobodi 

izražanja in sožitja med različno mislečimi. Dve svetovni vojni v 20. stoletju in nasilje treh 

totalitarizmov so med Evropejci pustili boleče zareze, ki jih je mogoče pozdraviti le z 

verodostojno razlago zgodovinskih dogodkov, priznanjem napak, obsodbo zločinov in njenih 
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storilcev, soočenjem z resnico in zagotovilom, da nam današnji čas zagotavlja varnost in 

svobodo. Prizadevanje vsakega posameznika za mir in spravo prinaša gotovost za srečno 

prihodnost vseh evropskih državljanov. V teh prizadevanjih se vidi veličina človeka, ki se ne 

zapira egoistično v svoj svet, ampak mu je mar za skupno dobro in je za to pripravljen tudi 

nekaj storiti in tvegati. 

Ob svečanosti leta 2018 smo se se še posebej spomnili izredne žene, ki je v letošnjem poletju 

v 94. letu končala svojo zemeljsko pot. To je gospa Jelka Mrak Dolinar, nekdanja taboriščnica, 

preizkušena s strani treh totalitarizmov, pogumna borka in zagovornica trpečih in ubogih, 

polna življenja do zadnjega trenutka. Bila je namreč ena izmed mnogih žensk, ki so po koncu 

druge svetovne vojne na Slovenskem izkusile taborišča in zapore zaradi svojega političnega, 

svetovnonazorskega ali verskega prepričanja.  

Ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov smo leta 

2018 pripravili naslednje dogodke: 

Dne 21. avgusta 2018 je bilo v zaporniških celicah, Beethovnova 3, Ljubljana odprtje razstave 

Skozi čas preizkušenj. Isti dan je delegacija SCNR, Komisije Vlade RS za prikrita grobišča in 

Komisije Vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic položila cvetje pred spominskimi 

obeležji: zaporniške celice, spominska plošča pred ameriškim veleposlaništvom in spomenik 

žrtvam vseh vojn. Ob 18. uri je sledila sv. maša za žrtve v ljubljanski stolnici. Mašo je vodil 

ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Po maši je bila akademija in slavnostni 

nagovor prof. dr. Ivana Štuhca. 

Dne 23. avgusta 2018 je bil v zaporniških celicah dan odprtih vrat in ogled razstave Skozi čas 

preizkušenj. Pri pripravi dogodkov smo sodelovali: Študijski center za narodno spravo, 

Vojaški vikariat Slovenske vojske, Stolna župnija sv. Nikolaja Ljubljana in drugi sodelavci. 

 

 

 

ZAPORNIŠKE CELICE NA BEETHOVNOVI 3, LJUBLJANA 

Opis stanja, dosedanjih aktivnosti in načrtov 

Celice se nahajajo v kletnih prostorih stavbe na Beethovnovi 3 v Ljubljani. Stavba je bila v 

upravljanju Ministrstva za notranje zadeve, sedaj je upravljavec MJU, upravljavec kletnih 

prostorov z zaporniškimi celicami pa Študijski center za narodno spravo. Celotna stavba je že 

daljše obdobje izpraznjena in  ni vzdrževana. Vodi se sanacija in prenova celotne stavbe na 

Beethovnovi ulici 3, v kateri bodo imeli poleg SCNR-ja prostore še Služba za zakonodajo in 

Ministrstvo za pravosodje.1  

                                                 
1
 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).  
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 Leta 2007 so bile celice razglašene za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni 

list RS, št. 80/2007, z dne 4. 9. 2007 - Za kulturni spomenik državnega pomena se 

razglasi enota dediščine Ljubljana – Zaporniške celice na Beethovnovi 3 (EŠD 26780) 

 Oktobra 2013 je celice/kletne prostore v upravljanje prevzel Študijski center za 

narodno spravo. Takrat je bila stavba že izpraznjena.  

 Vlada RS je Študijskemu centru za narodno spravo v proračunu za leto 2013 namenila 

zagonska sredstva za ureditev celic, ki pa so mu bila zaradi novega rebalansa tekom 

leta 2013 odvzeta 

 17. aprila 2014 so bili na pobudo SCNR izdani kulturno varstveni pogoji s strani ZVKD 

Slovenije – enota Ljubljana, Tržaška 4, odgovorna konservatorka Aleksandra Renčej 

Škedelj 

 Sledili so številni sestanki na pobudo SCNR, s katerimi smo opozarjali na izredno slabo 

situacijo v celicah. Zaradi propadanja celic, ki imajo status spomenika državnega 

pomena se je v zahtevo po obnovi vključil tudi Inšpektorat RS za kulturo in medije na 

Ministrstvu za kulturo. Na podlagi vseh pobud se je v poletju 2016 začel postopek za 

obnovo celotne stavbe na Beethovnovi 3. Od takrat dalje potekajo aktivnosti za 

obnovo, ki jo vodi Ministrstvo za javno upravo. Obnova naj bi se zaključila jeseni 

2019.   

 Sanacijo vodi MJU, investitor za prenovo kletnih prostorov,  s katerimi upravlja SCNR 

pa je Ministrstvo za pravosodje. Za obnovo celotne stavbe je bil leta 2018 pripravljen 

Projekt za izvedbo - PZI , ki vsebuje podrobne načrte, izračune in popise del. Sanacija 

poteka v sodelovanju z ZVKD Enota Ljubljana. Na podlagi PZI – ja se je izvedla izbira 

izvajalcev za posamezna področja. 

 Predvidena organizacija: Ministrstvo za javno upravo, Študijski center za narodno 

spravo, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Ministrstvo za pravosodje 

so sklenili Sporazum o vodenju celovite prenove poslovne stavbe na naslovu 

Beethovnova ulica 3 v Ljubljani. Skladno s sporazumom je bilo Ministrstvo za javno 

upravo določeno za nosilca celovite prenove stavbe, SCNR pa nastopa v vlogi 

soinvestitorja. Ministrstvo za javno upravo je vse ostale stranke sporazuma v fazi 

priprave in izvajanja projekta seznanilo z vsemi aktivnostmi in ukrepi, ki se bodo 

izvajali na stavbi, vključno z vso investicijsko, projektno in ostalo dokumentacijo. 

SCNR in Ministrstvo za pravosodje sta bila vključena v pripravo dokumentacije za 

izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sta s svojima 

predstavnikoma v komisiji sodelovala pri izboru izvajalca. Prav tako sta sopodpisnika 

pogodbe z izvajalcem izvedbe GOI del. 

 Viri financiranja: Celoten projekt se financira iz proračuna RS, skladno s Sporazumom 

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

Ljubljani (avgust 2017). Ministrstvo za javno upravo je v Načrt razvojnih programov 
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(projekt št. 3130-17-0013) uvrstilo postavko Ureditev prostorov v objektu 

Beethovnova 3, v višini 600.000,00 EUR. Ministrstvo za pravosodje je-na projektu št. 

3130-17-0013 - planiralo proračunska sredstva za leto 2018 pod postavko Ureditev 

prostorov na Beethovnovi 3, in sicer v višini 300.000,00 EUR. Popis del oziroma 

končni obračun po zaključku del je podlaga za določitev stroškov, ki jih bo kril SCNR in 

za katera mu sredstva zagotavlja Ministrstvo za pravosodje z investicijskim 

transferom. 

 Postopki izbire izvajalcev: Izvedbena dela so se oddajala po sistemu javnega 

naročanja v skladu z veljavno javno-naročniško zakonodajo. 

 Končni prevzem: Po zaključku investicijskih del bo z objektom upravljalo Ministrstvo 

za javno upravo, za del stavbe, ki v naravi predstavlja kletne prostore stavbe, pa 

SCNR. Na podlagi Sporazuma o vodenju celovite prenove poslovne stavbe na naslovu 

Beethovnova ulica 3 v Ljubljani (avgust 2017) je Ministrstvo za javno upravo dokončni 

upravljavec nepremičnine katastrska občina 1725 Ajdovščina, parcela 2899 in celotne 

stavbe, Študijski center za narodno spravo pa upravljavec dela stavbe in sicer kletnih 

prostorov. 

 Izvedba del: Kletne prostore je potrebno urediti za kasnejši namen vzpostavitve 

muzeja. Upoštevati je potrebno usmeritve SCNR, kulturno varstvene pogoje ZVKD ter 

zahteve IRSKM glede zamakanja v kletnih celicah. Predvidene ureditve kletnih 

prostorov za kasnejši namen vzpostavitve muzeja:  

 ureditev električne napeljave v kletnih prostorih skladno z usmeritvami ZVKD  

 sanacija celic skladno s Konservatorskim načrtom 

 ureditev dostopa do IT mreže in razpeljava internetne mreže  

 ureditev prezračevanja  

 ureditev ogrevanja 

 priklop projektorja  

 ureditev klima naprav  

 ureditev pisarne in sanitarij v kletnih prostorih  

 ureditev sejne sobe 

V kleti se bo uredil prostor za vzdrževalca. Ohranil se bo arhivski prostor in prostor 

toplotne postaje, ki pa bo tehnološko obnovljen. 

 Časovni načrt izvedbe: Iz spodnje tabele je razvidno, da so se gradbena dela 

celotnega investicijskega projekta začela izvajati novembra 2018, takoj po uvedbi 

izbranega gradbenega podjetja v delo. Načrtovane aktivnosti so se tako zamaknile za 

približno šest mesecev. Predvidoma se bodo GOI dela končala v mesecu avgustu leta 

2019, ki jim bo sledila selitev. V kolikor se bo kakšna navedena aktivnost, zaradi 

nepredvidenih okoliščin podaljšala, je to dopustno, vendar ob upoštevanju veljavne 
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zakonodaje. Tabela: Prikaz izvedbe investicijskega projekta po posameznih mesecih 

za celotni projekt 

 

 Od začetka izvajanja GOI del za obnovo stavbe, potekajo na sedežu Beethovnove 3 

tedenski sestanki predstavnikov posameznih institucij, gradbenikov, nadzornikov in 

ostalih izvajalcev.  

 
Dosedanje aktivnosti (izpeljane vsebine) v celicah s strani SCNR: 

Dosedanje aktivnosti (izpeljane vsebine) v celicah s strani SCNR: 

 poziv javnosti za donatorstvo za celice  

 tiskovna konferenca, večkrat 

 zgodovinska poletna šola za mlade, avgust 2014 

 snemanje dokumentarnega filma, oktober 2014 

 dnevi odprtih vrat z vodenimi ogledi za javnost,  vsako leto 

 umetniška razstava O čem razmišljaš Antigona?,  januar 2015 

 skupinski vodeni ogledi 

 posamezni vodeni ogledi 

 obisk maturantov Gimnazije Želimlje, vsako leto 

 obisk dijakov iz Gimnazije Celovec, vsako leto 
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 obisk dijakov iz Argentine, večkrat 

 fotografska razstava Umik čez Ljubelj, avgust 2015 

 razstava Stop, cenzura! o prepovedani literaturi in knjižnicah 1945 – 1991, avgust 

2016 

 dvojezična razstava dijakov Gimnazije Vipava z naslovom Spomini na nacizem, 

oktober 2016 

 več kulturnih dogodkov v prostorih celic 

 iskanje pričevalcev, iskanje dokumentov v arhivih 

 obiski turističnih skupin v okviru agencije The Ljubljana Free Tour 

 srečanja s pričevalci 

 razstava o politični zapornici Jelki Mrak Dolinar z naslovom Skozi čas preizkušenj, 

avgust 2018 

 prireditve ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih 

režimov, večkrat 

Načrti: 

 restavriranje prostorov 

 odprtje za javnost  

 muzej totalitarizma (podobna praksa je uveljavljena v številnih evropskih državah) 

Za potrebe obnove celic in priprave na odprtje muzeja je bila v okviru SCNR imenovana 

posebna delovna skupina, v sestavi Boštjan Kolarič, Marta Keršič, dr. Renato Podbersič in 

dr. Damjan Hančič. Sledili bomo razpisom, ki nam bodo omogočili sofinanciranje pri odprtju 

muzeja. V letu 2018 smo aktivnosti v  zaporniških celicah prilagodili obstoječi situaciji, ki je 

bila vezana na obnovo stavbe. Tako so dogodki potekali predvsem v prvi polovici leta, od 

novembra 2018 pa smo jih zaradi načrtovanih prenovitvenih del prekinili. Na vseh 

organiziranih dogodkih smo predstavili poziv javnosti za donatorstvo in seznanjali 

obiskovalce z interesom SCNR za morebitna ohranjena pričevanja žrtev. V celicah smo izvedli 

predavanja za večje skupine in posameznike ter strokovne ekskurzije dijakov Gimnazije 

Želimlje. Ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov je 

bila v prostorih celic na ogled razstava Skozi čas preizkušenj. Prav tako je bil v okviru tega 

praznika dan odprtih vrat. Razstava Skozi čas preizkušenj je bila v celicah na ogled tudi v času 

mednarodnega posveta Temna stran meseca II, ki je potekal od 13. do 15. novembra 2018.  

 

 

 

 



 

Študijski center za narodno spravo 

 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 56 

RAZSTAVE 

 

V letu 2018 smo sodelovali pri pripravi, predstavitvi in promociji več razstav, ki so se 

tematsko navezovale na obdobje druge svetovne vojne in po njej ter na prikaz kršitev 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin v času totalitarizmov.  

 

 V Tischlerjevi dvorani v Celovcu je v sredo 18. aprila 2018 potekalo odprtje razstave in 

predstavitev knjige Skozi čas preizkušenj, ki govori o življenjskih izkušnjah gospe Jelke 

Mrak Dolinar. Organizatorji dogodka so bili celovška Mohorjeva, Krščanska kulturna 

zveza (KKZ) in Študijski center za narodno spravo. Zbrane so ob začetku pozdravili 

Franc Kelih, direktor Mohorjeve, dr. Miha Vrbinc, podpredsednik KKZ, in dr. Andreja 

Valič Zver. Razstavo in knjigo je predstavila dr. Jelka Piškurić, ki je ob koncu zbrane 

gledalce tudi popeljala skozi razstavo. Dogodek je bil uvod v niz prireditev o slovenski 

povojni emigraciji. Iz prostorov Mohorjeve družbe je razstava potovala v Slovensko 

gimnazijo v Celovcu, kjer je ostala do 28. maja, potem pa je bila postavljena v 

strokovni šoli v Št. Petru na avstrijskem Koroškem. 

 Odprtje razstave Skozi čas preizkušenj je 21. avgusta 2018 potekalo v zaporniških 

celicah, Beethovnova 3, Ljubljana in sicer v okviru evropskega dneva spomina na 

žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Prisotne so nagovorili: dr. Andreja 

Valič Zver, mag. Alojz Dolinar in dr. Jože Možina. Sledil je ogled razstave v celicah. 

 Razstava Skozi čas preizkušenj je bila na ogled ob mednarodni konferenci, ki je 

potekala od 13. do 15. novembra 2018 v Ljubljani. Razstava je bila postavljena v 

zaporniških celicah. O razstavi je spregovorila njena soavtorica dr. Jelka Piškurić.  

 Dne 13. novembra 2018 je v Muzeju slovenske osamosvojitve v organizaciji SCNR in 

Inštituta za spomin in prihodnost iz poljskega Wrocława, potekalo odprtje razstave z 

naslovom Wroclaw zlomi železno zaveso (Wroclaw Breaks the Iron Curtain). Razstava 

prikazuje pomen mesta Wroclaw pri padcu železne zavese. Zbrane je nagovorila dr. 

Andreja Valič Zver. Razstavo je predstavil njen avtor, zgodovinar in direktor inštituta 

iz Wroclawa, Marek Mutor, poleg ostalih pa so bili prisotni še dr. Łukasz Kaminski, 

predsednik PEMC in poljski veleposlanik v RS Paweł Czerwinski. 

 V pripravi je Razstava žrtev komunizma v srednji Evropi, ki jo pripravlja partnerska 

organizacija iz Budimpešte Committee of National Remembrance: 

https://www.neb.hu/en/100-years-victims-of-communism. Sodelavci SCNR smo 

zbrali obsežno fotografsko gradivo z besedilom, ki ga objavljamo na socialnih 

omrežjih in bo v prihodnosti uporabljeno tudi za razstavo v prostorih SCNR.  

 V prostorih SCNR je bila junija 2017 odprta fotografska razstava Umik čez Ljubelj, ki je 

v preteklih letih več kot dvajsetkrat gostovala v različnih krajih Slovenije. Na podlagi 

https://www.neb.hu/en/100-years-victims-of-communism
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pogodbe z Društvom Slovenija v svetu je razstava dobila stalno mesto v prostorih 

SCNR. Razstava je bila v letu 2018 na ogled vsem obiskovalcem dogodkov na SCNR. 

V letu 2018 smo aktivno sodelovali na 86 dogodkih, od tega smo 36 dogodkov in delovnih 

srečanj organizirali v okviru SCNR, 50 dogodkov pa je potekalo v sodelovanju z drugimi 

institucijami.   

 

DOGODKI, KI JIH JE ORGANIZIRAL SCNR 2018 - tabela 

 

Datum Kraj Tema, naslov Sodelujoči 

16. januar 2018 Študijski center za 

narodno spravo, 

Tivolska 42, 

Ljubljana 

Predstavitev knjige 

Milanke Dragar, 

Dediščina molka 

dr. Andreja Valič Zver 

19. januar 2018 Mestna občina 

Nova Gorica 

Predstavitev publikacije 

Skozi čas preizkušenj 

dr. Jelka Piškurić, Neža 

Strajnar 

7. februar 2018 Študijski center za 

narodno spravo, 

Tivolska 42, 

Ljubljana 

Predstavitev Dilem in 

zbornika Človekove 

pravice in temeljne 

svoboščine: Za vse čase  

dr. Renato Podbersič, 

dr. Damjan Hančič, 

Marta Keršič 

9. februar 2018 Šempeter pri Gorici Predstavitev monografije 

Jeruzalem ob Soči  

dr. Renato Podbersič  

27. februar 2018 Študijski center za 

narodno spravo, 

Tivolska 42, 

Ljubljana 

Predstavitev knjige 

Prevarani sokoli 

 

dr. Damjan Hančič 

8. marec 2018 Študijski center za 

narodno spravo, 

Tivolska 42, 

Ljubljana 

Spomin na ženske 

politične zapornice 

Sodelavci SCNR 

27. marec 2018 Študijski center za 

narodno spravo, 

Tivolska 42, 

Ljubljana 

Predavanje z naslovom 

Vsakdanje življenje v 

socializmu: Ljubljana in 

njeno ruralno zaledje 

dr. Jelka Piškurić 

18. april 2018  Tischlerjeva 

dvorana v Celovcu 

Odprtje razstave Skozi 

čas preizkušenj in 

predstavitev knjige 

dr. Andreja Valič Zver, 

dr. Jelka Piškurić 
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14. maj 2018  

 

Študijski center za 

narodno spravo 

Obisk gospoda Bas 

Hakseja, nizozemskega 

policijskega atašeja 

dr. Renato Podbersič 

29. maj 2018 Študijski center za 

narodno spravo, 

Tivolska 42, 

Ljubljana 

Predstavitev projektov 

evropskega spomenika 

žrtvam totalitarizma 

dr. Andreja Valič Zver 

11. junij 2018 Celovec, 

Mohorjeva družba 

Sestanek s predstavniki 

Mohorjeve družbe v 

Celovcu 

dr. Andreja Valič Zver 

dr. Boštjan Kolarič 

15. junij 2018 Trstenjakova 8, 

Ljubljana 

Srečanje z gospodom 

Westenom 

dr. Andreja Valič Zver 

21. junij 2018   

 

Študijski center za 

narodno spravo 

Obisk veleposlanika 

Republike Irske v 

Sloveniji,  njeg. eksc. 

gospod Myles Patrick 

Geiran. 

dr. Andreja Valič Zver 

21. junij 2018 Kranj Srečanje z Marijo in 

Andrejem Štremfelj 

dr. Andreja Valič Zver 

2. julij 2018 Študijski center za 

narodno spravo 

Srečanje z Damianom 

Ahlinom (SKA, Argentina) 

dr. Andreja Valič Zver 

17. julij 2018 Študijski center za 

narodno spravo 

Srečanje z avtorico knjige 

Dediščina molka Milanko 

Dragar 

dr. Andreja Valič Zver 

18. junij 2018 Študijski center za 

narodno spravo 

Srečanje z madžarsko 

veleposlanico Edit 

Szilagyine Batorfi 

dr. Andreja Valič Zver 

6. avgust 2018 Študijski center za 

narodno spravo 

Sestanek z Mitjem 

Štularjem, član sveta 

Zbora za republiko 

dr. Andreja Valič Zver 

13. avgust 2018 Univerza Alma 

Mater Europaea, 

Maribor 

Sestanek z rektorjem dr. 

Ludvikom Toplakom 

dr. Andreja Valič Zver 

16. avgust 2018 Študijski center za 

narodno spravo 

Sestanek z mag. Jelko 

Razpotnik, urednico 

založbe Rokus Klett 

dr. Andreja Valič Zver 

21. avgust 2018 Zaporniške celice, 

Beethovnova 3 

Odprtje razstave Skozi 

čas preizkušenj 

dr. Andreja Valič Zver 
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Ljubljana 

21. avgust 2018 Zaporniške celice; 

spominska plošča  

pred ameriškim 

veleposlaništvom; 

spomenik žrtvam 

vseh vojn 

Položitev cvetja pred 

spominskimi obeležji 

dr. Andreja Valič Zver, 

sodelavci SCNR 

21. avgust 2018 Ljubljanska stolnica 

sv. Nikolaja 

Maša za žrtve vseh 

totalitarizmov 

sodelavci SCNR 

21. avgust 2018 Ljubljanska stolnica 

sv. Nikolaja 

Srečanje s predstavniki 

Veleposlaništva 

Madžarske v Ljubljani in 

Veleposlaništva Zvezne 

republike Nemčije (ob 

evropskem dnevu 

spomina na žrtve vseh 

totalitarnih režimov) 

dr. Andreja Valič Zver, 

sodelavci SCNR 

23. avgust 2018 Zaporniške celice, 

Beethovnova 3 

Ljubljana 

Dan odprtih vrat Marta Keršič, Mirjam 

Dujo Jurjevčič, Miha 

Drobnič, Erika Prijatelj 

Baranašič 

6. september 

2018 

Zaporniške celice, 

Beethovnova 3 

Ljubljana 

Voden ogled celic Marta Keršič 

17. september 

2018  

Študijski center za 

narodno spravo, 

Tivolska 42, 

Ljubljana 

Okrogla miza ob 75. 

obletnici padca fašizma 

dr. Andreja Valič Zver 

dr. Renato Podbersič 

 

18. oktober 2018 Študijski center za 

narodno spravo, 

Tivolska 42, 

Ljubljana 

Predstavitev knjige 

Franceta Cukjatija, 

Slovenske podobe zla 

dr. Boštjan Kolarič, 

dr. Andreja Valič Zver 

 

2. november 

2018 

Ljubljana Sestanek z akademikom 

Zorkom Simčičem 

dr. Andreja Valič Zver 

 

13. in 14. 

november 2018 

Državni svet RS, 

Ljubljana 

Mednarodni simpozij 

Temna stran meseca II 

dr. Andreja Valič Zver, 

dr. Tamara Griesser 

Pečar, dr. Renato 



 

Študijski center za narodno spravo 

 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 60 

Podbersič, dr. Jelka 

Piškurić, dr. Damjan 

Hančič, Marta Keršič, 

sodelavci SCNR 

13. november 

2018 

Muzej slovenske 

osamosvojitve 

Cankarjeva 11, 

Ljubljana 

Odprtje razstave Wroclav 

zlomi železno zaveso 

dr. Andreja Valič Zver, 

sodelavci SCNR 

15. november 

2018 

Bled Letna skupščina in 

delovno srečanje članic 

PEMC; IO PEMC 

dr. Andreja Valič Zver 

dr. Boštjan Kolarič  

Miha Drobnič 

13. in 14. 

november 2018 

Državni svet RS Srečanje s predstavniki 

veleposlaništva 

Republike Poljske, 

veleposlaništva 

Republike Madžarske v 

in veleposlaništva 

Ukrajine 

dr. Andreja Valič Zver 

 

27. november 

2018 

Študijski center za 

narodno spravo 

Obisk veleposlanika 

Ukrajine Mykhaila F. 

Brodovycha 

dr. Andreja Valič Zver 

 

29. november 

2018 

Kulturni center 

Lojze Bratož, 

Gorica 

Pogovorni večer Temna 

stran meseca II 

dr. Renato Podbersič 

30. november 

2018 

Študijski center za 

narodno spravo 

Obisk veleposlanice 

Madžarske Edit 

Szilagyine Batorfi 

dr. Andreja Valič Zver 
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DOGODKI, KJER SO AKTIVNO SODELOVALI SODELAVCI SCNR 2018 – tabela 

 

Datum Kraj Tema, naslov Predavanje, 

prispevek, 

referat 

Sodelujoči – kot 

udeleženci, 

promocija 

SCNR, prodaja 

knjig, snemanje, 

fotografiranje 

itd. 

10. in 11. januar 

2018 

Bruselj IO PEMC, delovno 

srečanje v Hiši 

evropske zgodovine 

 Dr. Andreja 

Valič Zver 

26. januar 2018 Maribor Mednarodno 

znanstveno srečanje 

Vsako leto eno ime 

dr. Renato 

Podbersič 

 

26. januar 2018 Ljubljana Pogrebna slovesnost 

za Antonom 

Drobničem 

 dr. Andreja Valič 

Zver, dr. Tamara 

Griesser Pečar 

in Marta Keršič 

27. januar 2018 Gorica, 

slovenski licejski 

pol 

Preganjanje goriških 

Judov med 

holokavstom, 

prispevek 

dr. Renato 

Podbersič 

 

29. januar 2018 Gimnazija Nova 

Gorica 

Predavanje dr. Renata 

Podbersiča o 

holokavstu 

dr. Renato 

Podbersič 

 

31. januar 2018 Kranj, Ulrichova 

hiša 

Predstavitev knjige 

Prevarani sokoli 

dr. Andreja 

Valič Zver 

dr. Damjan 

Hančič 

6. februar 2018 Filozofska 

fakulteta v 

Ljubljani 

Zagovor doktorske 

disertacije Vsakdanje 

življenje v socialistični 

republiki Sloveniji: 

Ljubljana in njeno 

ruralno zaledje 

dr. Jelka 

Piškurić 

 

21. februar 

2018 

Ljubljana Simpozij Zbora za 

republiko, prispevek 

Edinost, sreča, sprava 

k nam naj nazaj se 

dr. Andreja 

Valič Zver 
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vrnejo 

26. – 28. februar 

2018 

Praga Delovno srečanje 

projekta Justice 2.0; 

IO PEMC  

dr. Andreja 

Valič Zver, dr. 

Boštjan Kolarič 

 

8. marec 2018 Nova Gorica, 

Goriška 

knjižnica 

Franceta Bevka 

Predstavitev knjige 

Jeruzalem ob Soči 

dr. Renato 

Podbersič 

 

10. marec 2018 Kulturni dom 

Sovodenj 

Deveta obletnica 

odkritja rova sv. 

Barbare v Hudi jami 

  

16. marec 2018 Slovenska 

Bistrica 

Pučnikov simpozij, 

prispevek o političnih 

sodnih procesih 

dr. Andreja 

Valič Zver 

 

Marec 2018 Dunaj Simpozij z naslovom 

1938: ‘Der Anschluss‘ 

im internationalen 

Kontext   

Dr. Tamara 

Griesser Pečar 

 

20. marec 2018 Škofja Loka Predstavitev zbornika 

Za vse čase 

dr. Andreja 

Valič Zver, dr. 

Damjan 

Hančič, Marta 

Keršič 

 

27. marec 2018 Metlika, 

Belokranjski 

muzej 

Predstavitev knjige 

Prevarani sokoli 

 Marta Keršič 

7. april 2018 Sveti Trije Kralji, 

dvorana 

osnovne šole 

Grenki spomini z Vrha 

Sv. Treh Kraljev, 

predstavitev knjige 

Marta Keršič  

13. april 2018 Sinagoga 

Maribor 

Seminar za 

pedagoške delavce, 

prispevek 

dr. Renato 

Podbersič 

 

23. do 25. april 

2018 

Sofija Mednarodna 

konferenca COMDOS, 

prispevek o stanju 

arhivske 

dokumentacije 

dr. Renato 

Podbersič 

 

24. april 2018 Zagreb  Mednarodna dr. Andreja  
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konferenca Between 

fear and education, 

dva prispevka o 

narodni spravi 

Valič  Zver,  

dr. Damjan 

Hančič 

26. april 2018 Zaporniške 

celice, 

Beethovnova 3, 

Ljubljana 

Obisk dijakov 

Gimnazije Želimlje 

 Marta Keršič 

2. junij 2018  Kočevski rog Spominska maša in 

spravna slovesnost 

 Miha Drobnič 

11. junij 2018 Celovec Delovno srečanje z 

vodstvom Celovške 

Mohorjeve družbe 

Dr. Andreja 

Valič Zver, dr. 

Boštjan 

Kolarič, dr. 

Damjan 

Hančič, dr. 

Jelka Piškurić 

 

12. in 13. junij 

2018 

Budimpešta 

Madžarska 

Sestanek z vodstvom 

PEMC in predstavniki 

madžarske vlade 

dr. Andreja 

Valič Zver, 

dr. Boštjan 

Kolarič 

 

21. junij 2018 Ljubljana Spominska maša za 

domovino v 

ljubljanski stolnici 

 Dr. Andreja 

Valič  Zver  

 

24. junij 2018 Rovte Predstavitev knjige 

Od Triglava do Andov 

 Dr. Renato 

Podbersič, 

Marta Keršič 

1. julij 2018 Šentjošt nad 

Horjulom 

Spominska slovesnost 

s kulturnim 

programom 

Marta Keršič  

5. julij 2018 Ljubljana, 

Slovenska 

filharmonija 

Slovesnost ob začetku 

avstrijskega 

predsedovanja EU 

 Dr. Andreja 

Valič  Zver  

 

25. in 26. julij 

2018 

Spittal ob Dravi Pogrebne slovesnosti 

ob smrti politične 

zapornice Jelke Mrak 

Dolinar 

 Dr. Andreja 

Valič Zver, dr. 

Tamara Griesser 

Pečar, dr. 

Damjan Hančič, 
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Marta Keršič 

27. – 28. julij 

2018 

Romunija Poletna univerza v 

Tusnadu, sodelovanje 

na okrogli mizi 

dr. Andreja 

Valič Zver 

 

6. avgust 2018 Ljubljana, 

Štefanova ulica 

Spomin na nekdanje 

judovske someščane 

v Ljubljani, polaganje 

t. i.  »spotikavcev« 

dr. Renato 

Podbersič 

 

20. avgust 2018 Romunija Mednarodna 

konferenca 

»Totalitarian 

Buildings«, prispevek 

o zaporniških celicah 

dr. Boštjan 

Kolarič 

 

4. september 

2018 

Bruselj Mednarodna 

konferenca 

dr. Andreja 

Valič Zver 

 

18. september 

2018 

Ljubljana, Žale Spominska slovesnost  Erika Prijatelj 

Baranašič 

18. september 

2018 

Pokrajinska in 

študijska 

knjižnica 

Murska Sobota 

Predstavitev knjige 

Prevarani sokoli 

 Marta Keršič 

20. september 

2018 

Muzej novejše 

zgodovine 

Slovenije 

Predavanje Ne bom 

pozabil na stare čase: 

spomini na vsakdanje 

življenje v socializmu 

dr. Jelka 

Piškurić 

 

21. september 

2018 

Cerje nad 

Mirnom 

Mednarodni dan miru  dr. Renato 

Podbersič 

 

28. september 

2018 

Muzej novejše 

zgodovine 

Slovenije 

39. zborovanje ZZDS 

 

dr. Renato 

Podbersič, dr. 

Jelka Piškurić 

 

7. oktober 2018 Teharje, Celje Spominska slovesnost 

in maša 

 Marta Keršič 

5. oktober 2018  Celovec Avstrija Referat o plebiscitu 

na simpoziju z 

naslovom Meje: 

ločujejo in povezujejo 

1918 – 2018 

dr. Tamara 

Griesser Pečar 

 

9. oktober 2018 Gdynia, Poljska Poljski filmski festival dr. Andreja  
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Valič Zver 

9. oktober 2018 Društvo 

slovenskih 

izobražencev 

Trst 

Okrogla miza ob 75. 

obletnici padca 

fašizma 

dr. Renato 

Podbersič 

 

17. oktober 

2018 

Zgodovinski 

arhiv Celje 

Predstavitev knjige 

Prevarani sokoli 

 Marta Keršič 

19. oktober 

2018  

Hotel Four 

Points by 

Sheraton 

Ljubljana Mons 

Srečanje z Edit 

Szilágyiné Bátorfi, 

veleposlanico 

Madžarske ob 

madžarskem 

državnem  prazniku 

 dr. Damjan 

Hančič, Erika 

Prijatelj 

Baranašič 

23. oktober 

2018 

Kulturni dom 

Poljane nad 

Škofjo Loko 

Predavanje z 

naslovom Odnos 

Aleša Ušeničnika do 

komunizma in 

komunistične rev 

olucije (okrogla miza) 

dr. Tamara 

Griesser Pečar 

 

24. oktober 

2018  

Austria Trend 

Hotelu Ljubljana 

Sprejem ob 

avstrijskem državnem 

prazniku 

 dr. Damjan 

Hančič, Erika 

Prijatelj 

Baranašič 

19. oktober 

2018 

Selca nad Škofjo 

Loko 

Predstavitev knjige 

Prevarani sokoli 

 Miha Drobnič 

24. oktober 

2018 

Knjigarna Libris, 

Koper 

Predstavitev knjige 

Prevarani sokoli 

  

19. november 

2018 

Društvo 

slovenskih 

izobražencev 

Trst 

Predstavitev knjige 

Prevarani sokoli 

  

19. november 

2018 

Fakulteta za 

državne in 

evropske študije 

Zagovor doktorske 

disertacije Pravna 

obravnava 

hudodelstev zoper 

človečnost in drugih 

sistematičnih kršitev 

človekovih pravic po 

dr. Boštjan 

Kolarič 
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koncu druge svetovne 

vojne na Slovenskem 

ozemlju 

3. december 

2018 

Dvorana Muzeja 

VSO, Cankarjeva 

11 

Pogovorni večer Leto 

1988 v slovenski 

zgodovini: 30 let 

potem 

dr. Andreja 

Valič Zver, dr. 

Renato 

Podbersič 

 

4. – 6. 

december 2018 

Univerza v 

Mariboru, 

Filozofska 

fakulteta 

Znanstveni simpozij 

Prelomni dogodki leta 

1918 

dr. Tamara 

Griesser Pečar 

 

6. december 

2018 

Rezidenca 

ameriškega 

veleposlaništva 

Tradicionalni 

novoletni sprejem  

 dr. Damjan 

Hančič 

14. december 

2018 

Dornberk Predstavitev knjige 

Vojaški dnevnik Iva 

Brica 

dr. Renato 

Podbersič 

 

20. december 

2018 

Nova Gorica Okrogla miza o dr. 

Jožetu Pučniku  

dr. Andreja 

Valič Zver 

 

 

 

 

PRIČEVANJA 

 

V letu 2018 je bilo posnetih in zbranih 11 pričevanj. Večino pričevanj so posneli Marta Keršič, 

Mirjam Dujo Jurjevčič in Miha Drobnič. Pričevanja zmontiramo in vsebinsko dopolnimo za 

predvajanja v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče. Z omenjeno radijsko postajo je 

podpisana pogodba o sodelovanju, s katero se obvezujemo, da bomo pripravili eno oddajo 

mesečno za predvajanje. V letu 2018 sta za radijske posnetke skrbeli Marta Keršič in Mirjam 

Dujo Jurjevčič. Posnetki so dostopni na spletnem arhivu omenjene radijske postaje, hkrati pa 

so arhivirani računalniško in v fizični obliki tudi v arhivu SCNR. Frekvenca gledanja spletne 

strani in poslušanja pričevanj v Moji zgodbi je zelo velika in doseže tudi 1000 klikov na dan 

ter veliko poslušalcev. Število posnetih pričevanj se je tudi v letu 2018, v primerjavi s 

prejšnjimi leti precej zmanjšalo, pri čemer moramo opozoriti na dejstvo, da je pričevalcev iz 

leta v leto manj, manj smo prejeli tudi pisnih pričevanj. Višji delež zbranih pričevanj v 

prejšnjih letih je posledica posnetih pričevanj v ZDA, Kanadi in Argentini, ki smo jih v letu 

2018 montirali za poslušanje na Radio Ognjišče.  
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Zbiranje pričevanj se nanaša na politične zapornike, izgnance, disidente, prisilne 

mobilizirance v nemško vojsko, vojne sirote, druge žrtve totalitarnih režimov in njihovih 

svojcev. Posebno skupino pričevalcev je za potrebe doktorske disertacije Vsakdanje življenje 

v socialistični republiki Sloveniji: Ljubljana in njeno ruralno zaledje zajela dr. Jelka Piškurić. 

Izmed večjega števila pričevanj, ki sta jih ob obisku v Torontu in Clevelandu novembra 2016 

posnela dr. Renato Podbersič in dr. Boštjan Kolarič, so bila nekatera pričevanja objavljena v 

oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče v letu 2018. Kontakte s pričevalci vzpostavimo na 

različne načine. Udeležujemo se spominskih slovesnosti in tam poiščemo stik s pričevalci. K 

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

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

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

pričevalci vključeni. Kot izhodišče za stik s pričevalci nam koristi tudi arhiv vlog žrtev in 

njihovih svojcev, ki jih hrani Sektor za popravo krivic na Ministrstvu za pravosodje. S 

pričevalci se sproti dogovarjamo za 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 nam ga pričevalci izročijo. Za 

arhiv skrbi in ga ureja Mirjam Dujo Jurjevčič.  

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

zmontiramo in ga opremimo z dodatnim dokumentarnim gradivom. Takšne posnetke 

uporabimo pri vzgojno izobraževalnih projektih, ki jih izvajamo v šolah, uporabljamo jih v 

prispevkih, predstavljenih na različnih simpozijih, zborovanjih ali konferencah.   

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

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

potem pričevanje arhiviramo in ga uporabimo le za raziskovalne namene. 

 
Poročilo: pričevanja 2018 

 

Posneta pričevanja  

Pričevanja - 

po pošti, prinesena osebno 

na SCNR, pisna 

 

Skupaj 

zbranih 

pričevanj 

video/avdio 8 3 11 
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MOJA ZGODBA NA RADIU OGNJIŠČE  

 

Pri pripravi oddaj poleg Radia Ognjišče sodelujejo Študijski center za narodno spravo, Muzej 

novejše zgodovine Slovenije, Gorenjski muzej in Komisija vlade za izvajanje zakona o popravi 

krivic. Za vsebino oddaj skrbijo: muzejski svetnik Gorenjskega muzeja dr. Jože Dežman, 

kustosinji Muzeja novejše zgodovine Slovenije dr. Monika Kokalj Kočevar in Irena Uršič in 

sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. 

Oddaja je na sporedu vsako nedeljo ob 20. uri in traja 50 minut. Posnetke oddaj je možno 

spremljati tudi na spletni strani Radia Ognjišče http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/, kjer je 

shranjen zvočni arhiv vseh do sedaj posnetih oddaj. V letu 2018 smo pripravili 6 oddaj za 

Mojo zgodbo in sodelovali v uvodni oddaji.  

 

ZAKLADNICA SPOMINOV 

 

Leta 2018 je bila v okviru SCNR vzpostavljena nova spletna stran. Njeni urednici sta Marta 

Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Spletna stran Zakladnica spominov je dokumentacijsko 

središče in zbirka video, zvočnih in pisnih pričevanj Slovencev, ki so svoje osebne in družinske 

zgodbe zaupali širšemu krogu poslušalcev, gledalcev in bralcev. Projekt prinaša spomine 

ljudi, ki so izkusili čas druge svetovne vojne, begunstva, pregnanstva, ločitev od družin, pot v 

neznani svet in ustvarjanje novih temeljev za življenje. S spletno stranjo želimo stopiti med 

pričevalce in jih povabiti, da preko svojih zgodb in spominov pridejo do nas.  

Na ogled so pričevanja Slovencev in Slovenk iz Severne in Južne Amerike, Evrope in 

pričevanja zamejskih Slovencev. Prva pričevanja smo na Študijskem centru za narodno 

spravo posneli leta 2009, zbiranje se od takrat naprej nadaljuje. V prihodnosti bomo za 

objavo pripravili tudi pričevanja Slovencev, ki živijo v matični domovini Sloveniji. Objavljeno 

gradivo je v fizični in digitalni obliki zbrano in arhivirano v Arhivu SCNR in predstavlja bogato 

gradivo za raziskovalne, študijske, izobraževalne in druge namene. Zbirko dopolnjuje 

fotografsko in dokumentarno gradivo, ki je prav tako shranjeno v Arhivu SCNR. Ustanovitev 

spletne strani je bila podprta s strani Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v 

zamejstvu in po svetu. 

Zgodbe zarisujejo čas 20. stoletja, predvsem obdobje druge svetovne vojne in prvih let po 

njej ter segajo do današnjih dni. Intimno posameznikovo doživetje se staplja s širšim 

kolektivnim spominom, ki umešča osebno izpoved v zgodovinski trenutek. Spomini 

pričevalcev pa se ne omejujejo zgolj na čas in prostor, ampak sledijo človekovemu občutju in 

odkrivajo njegova globoka, na trenutke trpka in boleča spraševanja, hkrati pa pogumna in 

osvobajajoča odkritja, ki prinašajo zavedanje, da je tudi posamezniku omogočeno 

sooblikovati tok zgodovine.  

Pričevanja so namenjena ozaveščanju, sočutnemu spremljanju in spraševanju. Ob njih lahko 

bolje razumemo, do kam je pripeljala spozaba nad človekovo svobodo, zabloda totalitarnih 

http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/
http://www.uszs.gov.si/
http://www.uszs.gov.si/
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ideologij in rušitev temeljnih pravil, ki si jih je človek postavil v dolgih stoletjih bivanja na 

zemlji.  

Ob postavljanju spletne strani Zakladnica spominov smo si zadali naslednja merila in cilje, 

ki jih želimo doseči: 

 S spletno stranjo želimo trajnostno obdržati zapise in spomine na dogodke, zaradi katerih so 

morali številni Slovenci in Slovenke zapustiti matično domovino, zaživeti v novih skupnostih 

in ki so jih ti dogodki življenjsko zaznamovali.  

 Z objavo pričevanj in dodanih opisov osebnih zgodb želimo prispevali k utrjevanju in 

dolgoročnemu vplivu na ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev in 

poskrbeli za širitev vedenja o slovenskih skupnostih med Slovenci v zamejstvu in po svetu.  

 Video pričevanja so posebej namenjena mlajši generaciji, ki jim je srečevanje z zgodovinskim 

spominom v tej obliki bližje in lažje dojemljivo. Ker so osebne zgodbe dvojezične (prevod 

povzetkov besedil v angleščino), omogočajo razumevanje tudi tistim, ki slovenskega jezika ne 

razumejo več. 

 Zaradi neoviranega dostopa do sodobnih medijev (internet, spletna stran) imajo dostop do 

ogleda pričevanj številni pripadniki slovenskih skupnostih po različnih državah.  

 Zaradi časovne oddaljenosti od dogajanj, ki so se zgodili, je potrebno, da se posname čim več 

pričevanj 'iz prve roke', saj smo zadnja generacija tistih, ki lahko prisluhnemo pričevalcem, ki 

so doživeli drugo svetovno vojno in čas po njej neposredno na svoji koži. 

 Posneta pričevanja predstavljajo izjemno zgodovinsko in pričevalno vrednost in so hkrati 

podlaga za nadaljnje znanstvene in strokovne analize in raziskovanja.  

 Spletna stran predstavljala bogat arhiv zbranih pričevanj, ki je urejen po območjih, kjer danes 

živijo Slovenci v zamejstvu in po svetu. Želi vzpostaviti povezavo tako med slovenskimi 

skupnostmi po svetu kot Slovenci v Republiki Sloveniji. Hkrati omogoča pretok različnih 

doživetij in izkušenj med obstoječimi skupnostmi in posamezniki. 

 Spletno stran bomo v prihodnje promovirali na različne načine in sicer preko dogodkov 

Študijskega centra za narodno spravo,  o njej bomo informirali naše naslovnike, obvestili 

medije in širšo zainteresirano javnost. Spletno stran bomo promovirali preko slovenskih 

skupnosti v državah, kjer živijo Slovenci, preko njihovih radijskih postaj, časopisov in spletnih 

medijev. Za promocijo bomo skrbeli tudi preko socialnih omrežij (FB, twitter…) Medijsko se 

želimo predstaviti tudi na portalu www.slovenci.si 

  

http://www.slovenci.si/
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SVETOVANJE ŠTUDIJSKEGA CENTRA ZA NARODNO SPRAVO MINISTRSTVU ZA 

PRAVOSODJE, SEKTORJU ZA POPRAVO KRIVIC IN PODPORO ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ,  

GLEDE VODENJA IN REŠEVANJA VLOG PO ZAKONU O POPRAVI KRIVIC  

Tesno sodelovanje s strokovnimi sodelavci Sektorja za popravo krivic in podporo žrtvam 

kaznivih dejanj smo nadaljevali tudi v letošnjem letu. SCNR je nudil strokovno pomoč pri 

razjasnjevanju zgodovinskih okoliščin in pri raznih vprašanjih, ki se pojavljajo pri vodenju in 

reševanju vlog po Zakonu o popravi krivic.  

Rok Šteblaj, vodja Sektorja za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj na MP, se je v 

letu 2018 pogosto obrnil na dr. Renata Podbersiča, glede strokovnih zgodovinskih vprašanj. 

Pogovori so potekali predvsem v zvezi s premoženjem istrskih optanov, ki so se po drugi 

svetovni vojni in po podpisu Londonskega memoranduma (1954), izselili v Italijo oz. v tujino. 

V povezavi s omenjenimi strokovnimi vprašanji se je dr. Renato Podbersič na pobudo 

Ministrstva za pravosodje udeležil raziskovanja v Vojaškem arhivu v Beogradu (teden dni 

konec novembra 2018). 

Dr. Renato Pobersič in dr. Damjan Hančič sta pripravila in oddala ponudbo za izdelavo 
študije »Evidenca judovskega premoženja brez dedičev« - 450-636/2018/2, ki jo je razpisalo 
Ministrstvo za pravosodje RS. Ponudba ni bila izbrana. 
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IZOBRAŽEVANJE IN ZNANSTVENO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 

DOKTORSKI ŠTUDIJ 

Jelka Piškurić je 6. februarja 2018 na Filozofski Fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjala 

doktorsko disertacijo z naslovom Vsakdanje življenje v Socialistični republiki Sloveniji: 

Ljubljana in njeno ruralno zaledje, pod mentorstvom prof. dr. Boža Repeta z Oddelka za 

zgodovino in somentorice doc. dr. Mateje Habinc z Oddelka za etnologijo in kulturno 

antropologijo. 

Boštjan Kolarič je 19. novembra 2018 na Fakulteti za državne in evropske študije uspešno 

zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Pravna obravnava hudodelstev zoper človečnost 

in drugih sistematičnih kršitev človekovih pravic po koncu druge svetovne vojne na 

Slovenskem ozemlju, pod mentorstvom doc. dr. Jerneja Letnarja Černiča. 

 

BIBLIOGRAFIJA 

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

izvaja Biblioteka SAZU-ja. Za vpisovanje skrbita dr. Jelka Piškurić in dr. Renato Podbersič.  

 

PRISOTNOST V MEDIJSKEM PROSTORU  

Sodelavci Študijskega centra za narodno spravo s svojimi znanstvenimi ali strokovnimi 

prispevki redno sodelujemo v medijskem prostoru s tiskanimi, radijskimi, televizijskimi ali 

spletnimi (spletna stran SCNR, Twitter, You Tube) objavami. Sodelujemo s članki, intervjuji, v 

pogovornih oddajah, v stalnih oddajah, kot gostje v živo, medijske hiše pa tudi predvajajo 

naše dogodke, dokumentarne filme in predstavitve knjig. Vsi tovrstni prispevki so vpisani v 

COBISS. Ob tem ugotavljamo, da s strani nekaterih večinskih oz. nacionalnih medijev naši 

dogodki niso pokriti tako, kot bi si to želeli oziroma o njih ne poročajo. Izdane znanstvene 

monografije, znanstveni posveti in določene okrogle mize so izjemnega pomena za slovenski 

družbeni prostor, vendar z izjemo nekaterih medijev (npr. Radio Ognjišče, Radio Vatikan, 

tednik Družina, Demokracija, Reporter, spletni portal Časnik.si ter nekaterih televizijskih 

postaj npr. Nova 24TV, ETV Zagorje) ostali mediji o njih neustrezno in premalo poročajo. To 

dejstvo se je ponovno izkazalo ob mednarodni konferenci Temna stran meseca II, ki smo jo 

organizirali v Državnem svetu RS novembra 2018. Kljub udeležbi predsednika RS, 

predsednika DS in drugih visokih gostov ter pomembnosti obravnavane tematike nacionalna 

televizija žal ponovno ni uspela pokriti dogodka. 

 

SODELOVANJE Z VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI 

 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 2018/2019.  
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 Ob dnevu spomina na holokavst je dne 27. januarja 2018 dr. Renato Podbersič 

predaval na Slovenskem klasičnem liceju v Gorici na temo preganjanja Judov na 

Goriškem.  

 Dne 26. aprila 2018 so si maturanti Gimnazije Želimlje ogledali zaporniške celice 

in tam prisluhnili predavanju mag. Jurija Emeršiča. Sodelovala je Marta Keršič. 

 V Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor je v petek, 13. aprila 

2018, potekal seminar za pedagoške delavce z naslovom Romi in romska 

skupnost na Slovenskem in Hrvaškem v 20. in v začetku 21. stoletja. Seminar sta 

organizirala Zavod za šolstvo RS in Center judovske kulturne dediščine Sinagoga 

Maribor. Na seminarju je dr. Renato Podbersič predstavil svoj referat z 

naslovom Žrtve revolucionarnega nasilja med Romi na Slovenskem. 

 Dne 21. septembra  2018 so na Cerju nad Mirnom obeležili mednarodni dan 

miru, na katerem so sodelovali dijaki tretjega letnika Gimnazije Nova Gorica in 

okrog 500 učencev in dijakov Unesco šol iz cele Slovenije in zamejstva. Projekt 

Meja je bil v letu 2018 izbran za osrednji dogodek UNESCO ASPnet mreže. 

Častni pokrovitelj je bil predsednik države Borut Pahor. V pogovoru, ki so ga 

vodili dijaki zgodovinskega krožka Gimnazije Nova Gorica, je sodeloval dr. 

Renato Podbersič. 

 Sodelovali smo s srednjimi in osnovnimi šolami s ponudbo vzgojno-

izobraževalnih vsebin preko različnih projektov. Stike smo navezovali tudi preko 

posameznih učiteljev in profesorjev.  

 Nudili smo informacije in strokovne napotke več študentom diplomskega in 

podiplomskega študija z različnih fakultet iz Slovenije in tujine. 

 

SODELOVANJE S SLOVENCI  V ZAMEJSTVU IN PO SVETU 

Ohranjamo redne stike s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Ob obiskih posameznikov ali 

organiziranih skupin v matični domovini jih sprejmemo v prostorih SCNR (Tivolska 42 in 

Beethovnova 3), predstavimo naše delovanje in se dogovarjamo za nadaljnje sodelovanje. Še 

posebej aktivno sodelovanje poteka s slovenskimi skupnostmi v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji 

in Argentini. V preteklih letih je več sodelavcev SCNR obiskalo slovenske skupnosti v ZDA, 

Kanadi, Veliki Britaniji in Argentini. Ogledali smo si njihove arhive, posneli številna pričevanja 

in se dogovorili o sodelovanju. Svoje raziskovalno delo redno predstavljamo na srečanjih in 

okroglih mizah v Trstu, Gorici, Celovcu in drugih krajih zamejske Slovenije. Zelo dobro 

sodelujemo s tamkajšnjimi slovenskimi organizacijami in  društvi. 

 

Na razpisu Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu smo bili uspešni s projektom 

Zakladnica spominov, v okviru katerega smo leta 2018 postavili novo spletno stran,  kjer je 

mogoče spremljati pričevanja, ki smo jih že posneli ali pa jih bomo posneli še v prihodnosti. 
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Spletno stran bomo v naslednjih letih nadgradili s pričevanji, ki smo jih posneli in zbrali v 

Sloveniji, v prvi fazi pa so predstavljeni spomini Slovencev iz zamejstva in po svetu. Posnetek 

posameznega pričevalca se predvaja v video obliki, poleg pričevanja je vsakemu posnetku 

dodan zgodovinski oris, povzetek osebne zgodbe, fotografije, dokumentarno in arhivsko 

gradivo (v primeru, če je na voljo). Povzetek osebne zgodbe in zgodovinskega ozadja je 

preveden v angleški jezik. Glede na finančne zmožnosti načrtujemo, da bi zgodbe prevedli 

tudi v jezike držav iz katerih izhajajo pričevalci. Projekt izvajata Marta Keršič in Mirjam Dujo 

Jurjevčič.  

 

EVROPSKA PLATFORMA SPOMINA IN VESTI 

SCNR aktivno sodeluje pri delovanju Evropske platforme spomina in vesti (PEMC), ki je bila 

ustanovljena na podlagi deklaracij Sveta Evrope, resolucije Evropskega parlamenta o 

evropski zavesti in totalitarizmih (2009), Praške deklaracije o evropski vesti in komunizmu 

(2008) ter številnih drugih dokumentih mednarodnih organizacij (Sveta Evropske unije, 

OVSE…). Vsebinsko izhodišče PEMC izhaja iz dejstva, da so številne evropske države doživele 

nasilje totalitarnih sistemov in kršitve temeljnih človekovih pravic in svoboščin v 20. stoletju; 

doživete grozote je potrebno ozavestiti in jih ovrednotiti kot del skupne evropske zgodovine. 

To zgodovinsko izkušnjo je potrebno uporabiti v izobraževalnem procesu, in sicer kot 

sredstvo za poudarjanje pomena temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter vladavine 

prava in drugih vrednot, na katerih temelji Evropska Unija. Temeljno izhodišče je, da je 

potrebno vse totalitarne sisteme obravnavati z enakimi merili. Platformo sestavlja 57 članic, 

inštitucij in organizacij iz 20 držav Evrope in Severne Amerike. Predsednik Platforme 

evropskega spomina in vesti je dr. Łukasz Kamiński, poljski zgodovinar in predsednik Inštituta 

za nacionalno spominjanje (2011–2016). Izvršni odbor Platforme sestavljajo dr. Andreja Valič 

Zver (članica IO PEMC 2011-2014, od 2017 dalje), dr. Wolfgang-Christian Fuchs, Toomas Hiio 

in Zsolt Szilágyi.  

Letno srečanje PEMC je v letu 2018 gostil Študijski center za narodno spravo. Program 

srečanja je vključeval dvodnevni mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Temna stran 

meseca II: soočenje in refleksija 20 let potem. Na konferenci je aktivno sodelovalo več 

sodelavcev SCNR. Ob robu konference je bila odprta razstava poljskega inštituta Wroclaw 

zlomi železno zaveso in organiziran ogled zaporniških celic z razstavo Skozi čas preizkušenj. 

Zadnji dan je bil namenjen letni skupščini in delovnemu srečanju PEMC.  

Izjave in sporočila Platforme redno prevajamo v slovenski jezik, jih posredujemo po naši 

adremi, objavimo na spletni strani SCNR ter z njimi seznanimo medije. Prav tako o naših 

dogodkih obveščamo njihov spletni časopis, ki svoje člane redno informira o dogodkih vseh 

članic, ki sodelujejo v okviru Platforme.   
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STROKOVNA SKUPINA ZA OBRAVNAVANJE VPRAŠANJ BRITANSKO-SLOVENSKE 

POLPRETEKLE ZGODOVINE 

Strokovna skupina za obravnavanje vprašanj britansko-slovenske polpretekle zgodovine je 

dopolnjena z novimi člani. Skupino sestavljajo dr. Andreja Valič Zver, dr. Tamara Griesser 

Pečar, dr. Mateja Čoh Kladnik, dr. Renato Podbersič, dr. Jelka Piškurić in dr. Boštjan 

Kolarič. V preteklih letih smo se z omenjeno tematiko prijavili na več mednarodnih razpisov.  

O tej temi člani skupine večkrat spregovorijo na različnih delovnih sestankih ter številnih 

mednarodnih srečanjih s strokovnjaki in veleposlaniki drugih držav. Predstavljamo jim naša 

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

korake v smeri  približevanja političnih zastopnikov obeh vključenih držav. Z omenjeno 

problematiko seznanjamo širšo javnost, saj proces zbiranja arhivskega gradiva in raziskovanja 

še ni zaključen.  

 

DOKUMENTARNO GRADIVO 

V hrambo občasno prejemamo več vrst različnega dokumentarnega, arhivskega in knjižnega 

gradiva, ki nam ga podarijo posamezniki. Gradivo najprej pregledamo, nato uredimo, 

popišemo in shranimo v arhivske škatle ali knjižne omare. Vodi se tudi elektronska evidenca 

prejetega gradiva. Gradivo je namenjeno raziskovalnemu delu sodelavcev SCNR ali v 

namene, za katere se dogovorimo s posameznikom, ki nam gradivo podari.  

V letu 2018 smo nadaljevali z ureditvijo gradiva gospoda Uroša Šušteriča, kapetana JVvD – 

vojvode Triglavskega, ki smo ga v trajno hrambo prejeli novembra 2017. V knjižnico SCNR so 

bile v letu 2018 dodane vse zgodovinske knjige, ki nam jih je zapustil gospod Uroš Šušterič. 

Skupno je bilo v letu 2018 na seznam knjig knjižnice SCNR dodanih 153 knjig iz omenjene 

zapuščine. Gradivo je popisoval Miha Drobnič.  

V letu 2018 smo v dogovoru s SAZU začeli tudi s popisom obsežnega dokumentarnega in 

arhivskega gradiva, ki ga je SAZU-ju zapustil pravnik ter zgodovinar dr. Sergij Vilfan. V okviru 

popisa zapuščine dr. Sergija Vilfana je bilo v letu 2018 popisanih 31 arhivskih škatel oziroma 

355 popisnih enot. Gradivo v popisanih arhivskih škatlah se je nanašalo na arhivistične in 

zgodovinske zadeve. Popis se je odvijal v prostorih SAZU–ja, vodil in urejal pa ga je Miha 

Drobnič. Gradivo bo po popisu trajno arhivirano na SAZU-ju z možnostjo uporabe.  

 

PROMOCIJA JAVNEGA ZAVODA 

Skrbimo za sprotno obveščanje o vseh dejavnostih zavoda. Sklicujemo tiskovne konference, 

na katerih javnost preko medijev seznanjamo z delovanjem našega zavoda. Ob vsakem 

pomembnejšem dogodku pošljemo vsem medijskim hišam sporočila za javnost, ki so 

objavljena tudi na spletni strani SCNR. Predstavljamo publikacije avtorjev, ki raziskujejo v 

okviru SCNR. Z izdanimi deli seznanjamo strokovno in ostalo zainteresirano javnost v 

različnih krajih Slovenije, v zamejstvu in po svetu. 
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Publikacije in SCNR promoviramo tudi preko zloženke, ki je na voljo v slovenskem in 

angleškem jeziku na naših prireditvah ali pa jo razdeljujemo na različnih srečanjih, ki se jih 

udeležujemo.  

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

Prispevke in intervjuje s sodelavci SCNR objavljajo različni slovenski mediji. Prisotni smo v 

radijskem in televizijskem medijskem prostoru.  

Najpogostejša oblika obveščanja poteka preko medijev in spletnih strani zavoda. Leta 2018 

smo se odločili za celostno prenovo spletne strani SCNR. Ker je projekt obsežen in bo zajel 

tudi prenos dosedanjega arhiva ter nadgradnjo obstoječega stanja, se bo odvijal tudi v prvi 

polovici leta 2019. Projekt prenove vodi Mirjam Dujo Jurjevčič. O nekaterih dogodkih 

zainteresirane obveščamo tudi preko navadne pošte. Javnost o naših dogodkih redno 

obveščamo tudi preko ostalih družbenih omrežij (YouTube, Twitter, Wikipedija, Facebook – v 

pripravi). 

 

MEDNARODNI PROJEKT ŽRTVE KOMUNISTIČNEGA NASILJA 

Madžarski odbor narodnega spomina je ob stoletnici oktobrske revolucije izvedel projekt 

Žrtve komunističnega nasilja. Na svoji spletni strani in na družbenih omrežjih je objavil kratke 

biografije ljudi, ki so bili žrtve komunistične agresije, ene od totalitarnih ideologij 20. stoletja. 

Cilj projekta je prikazati vrednost vsakega človeškega življenja in se spominjati vseh, ki so bili 

kadarkoli žrtve diktature in zatiranja. V projektu sodelujejo  partnerske inštitucije: "Buza 

László" Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért - Združenje za mednarodne in 

regionalne študije "Buza László" (Cluj); Forumski inštitut za manjšinsko raziskovanje 

(Šamorín); Študijski center za narodno spravo (Ljubljana); Inštitut za preiskovanje 

komunističnih zločinov in spomin romunskega izgnanstva (Bukarešta); Državna arhivska 

služba Ukrajine (Kijev); Inštitut za nacionalno spominjanje (Varšava); Inštitut za preučevanje 

totalitarnih režimov (Praga); Nacionalni spominski inštitut (Bratislava); Muzej žrtev genocida 

(Vilnius); Zvezna fundacija za preimenovanje diktature SED (Berlin) in Inštitut Ludwig 

Boltzmann (Gradec). 

Kot partnerska institucija v projektu smo v maju 2018 začeli z objavljanjem kratkih biografij 

slovenskih žrtev komunistične represije, ki so jih pripravili in oblikovali sodelavci SCNR. Vsak 

teden je bila na Twitter računu SCNR v slovenščini in angleščini objavljena ena zgodba, s 

kratkim opisom življenjske poti žrtve in z njeno fotografijo. Zgodbe posameznih žrtve zbirajo 

vsi sodelavci SCNR. Skupno je bilo v letu 2018 na ta način objavljenih 31 žrtev komunistične 

represije v Sloveniji. Za grafično oblikovanje vsebine in njeno objavljanje je skrbel Miha 

Drobnič. Seznam slovenskih žrtev komunističnega nasilja se postopoma objavlja tudi na 

spletni strani Madžarskega odbora narodnega spomina. Objavljenim zgodbam se lahko sledi 

na spletni strani http://www.neb.hu/en/100-years-the-victims-of-the-communist-aggression 

in na socialnem omrežju zgoraj omenjene madžarske institucije. Z objavami bomo nadaljevali 

tudi v letu 2019. 

http://www.neb.hu/en/100-years-the-victims-of-the-communist-aggression
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MULTIMEDIJSKI ARHIV: POSNETE TV IN RADIJSKE ODDAJE 

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

svetovne in slovenske zgodovine 20. stoletja. Dokumentarne filme in oddaje snemamo od 

leta 2012 na multimedijski snemalnik, jih zmontiramo in nato arhiviramo v Multimedijski 

arhiv, kjer vodimo seznam posnetih oddaj in dokumentarnih filmov. Snemanja in evidenco 

posnetih oddaj vodi Mirjam Dujo Jurjevčič. V letu 2018 je bilo posnetih 34 televizijskih in 

radijskih oddaj (dokumentarni filmi, intervjuji, pogovorne oddaje in izjave). 

 

MULTIMEDIJSKI ARHIV: DOGODKI SCNR 

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

fotografije ter avdio in video posnetki, ki jih predhodno zmontiramo. Nanašajo se na 

dogodke, ki so izvedeni v okviru Študijskega centra za narodno spravo ali pa jih organizirajo 

druge institucije in jih mi posnamemo (mednarodne konference, okrogle mize, predstavitve 

knjig, razstave in drugo). Za navedeni arhiv skrbi Mirjam Dujo Jurjevčič. Vsak sodelavec, ki se 

udeleži posameznega dogodka, shrani na Multimediji fotografije ali avdio posnetke izvedenih 

dogodkov.  

 

OBJAVE NA YOU TUBE: DOGODKI SCNR 

V letu 2017 smo uvedli novost in sicer objavljanje naših dogodkov in  okroglih miz preko 

YouTuba. Za prenos in montažo skrbi Mirjam Dujo Jurjevčič. Tako smo v letu 2018 objavili 24 

posnetkov preteklih dogodkov SCNR in 16 posnetkov pričevanj. Skupaj je do sedaj 108 

posnetkov na YouTubu.  Z objavljenimi posnetki in povezavami smo seznanili naslovnike 

SCNR adreme in bili deležni zelo pozitivnih odzivov. Marsikdo se naših dogodkov namreč ne 

more udeležiti, zato pa jih lahko spremlja kasneje, preko video posnetkov na YouTubu.  

 

JAVNI POZIVI IN PROJEKTI 

Ažurno sledimo in se prijavljamo na ustrezne domače in mednarodne projekte in razpise. 

Razpise spremlja dr. Jelka Piškurić. 

PRIJAVE NA RAZPISE V LETU 2018: 

 ARRS - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 Zaprti. 

Kazenske ustanove v Ljubljani, 1929-1951. Projekt s historične perspektive analizira 

kazenske ustanove v Ljubljani. Časovni okvir sega od uvedbe kraljeve diktature v 

Kraljevini Jugoslaviji leta 1929 in sprejetim enotnim kazenskim zakonikom za celotno 

državo, preko okupacije v času druge svetovne vojne in revolucionarnega sodstva v 

prvih povojnih letih, vse do sprejema kazenskega zakonika v Federativni ljudski 

republiki Jugoslaviji (FLRJ) leta 1951, ki je predstavljal tudi konec najhujše politične 

represije po drugi svetovni vojni. Raziskave, ki bi na predlagan način celovito 

obravnavala kazenske ustanove v Ljubljani, v slovenskem prostoru še ni bilo. Časovni 
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okvir je izbran z namenom primerjave delovanja kazenskih ustanov v različnih 

sistemih. To je bil izjemno turbulenten čas za naš prostor. Različne politične 

strukture, ki so upravljale s kazenskimi ustanovami, so z njihovo pomočjo vzdrževale 

sistem oblasti. Pri tem so zakrivile mnoge kršitve temeljnih človekovih pravic in 

svoboščin ter različne oblike nasilja nad civilnim prebivalstvom. Nekatere oblike 

kazenskih ustanov, predvsem tiste med drugo svetovno vojno, so dobro raziskane, 

manjka pa celovit pregled nad povojnimi kazenskimi ustanovami in tistimi iz časa 

Kraljevine Jugoslavije. Glavni namen projekta je poglobiti poznavanje kazenskih 

ustanov v mestu Ljubljana in hkrati umestiti obstoječi kulturni spomenik državnega 

pomena na Beethovnovi 3 v obravnavani prostor in čas. Z zaporniškimi celicami na 

Beethovnovi 3 v Ljubljani, ki so bile leta 2007 razglašene za kulturni spomenik 

državnega pomena (Uradni list RS, št. 80/2007) upravlja Študijski center za narodno 

spravo upravlja. O stavbi na Beethovnovi 3 in o zaporniških celicah ni veliko znanega. 

V stavbi iz 19. stoletja se nahaja šest zaporniških celic. Predvideva se, da jih je, med 

drugimi, uporabljala tudi Uprava državne varnosti (Udba). Ob celicah sta ohranjena še 

preprosta kopalnica in stranišče za zapornike. Ohranjene zaporniške celice iz 

povojnega obdobja so redkost v Sloveniji.  

1. oktobra 2018 smo oddali prijavo na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih 

projektov za leto 2019 – I. faza. Projekt je bil izbran v II. fazo, rok za oddajo 

dopolnjene prijave je 9. januar 2019. Sredi maja 2016 smo oddali prijavo na Javni 

razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne 

dejavnosti v obliki raziskovalnih programov. Prijavili smo nadaljevanje obstoječega 

raziskovalnega programa (Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941–

1990). Spremenili smo naslov programa: Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju ter ga vsebinsko in 

časovno razširili. Totalitarne sisteme in kršitve človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju bomo obravnavali tako z 

zgodovinskega kot s pravnega vidika.  Prijava je bila uspešna, program je bil podaljšan 

za štiri leta, zato smo v letu 2017 skrbeli za izvajanje nalog in raziskav v okviru 

omenjenega razpisa. 

 Decembra 2017 smo se prijavili na razpis Urada Vlade RS za Slovence po svetu in sicer 

s projektom Zakladnica spominov. Prijava je bila uspešna in smo z njo v letu 2018 

ustvariti spletno stran, na kateri je mogoče spremljati pričevanja, ki smo jih že posneli 

ali pa jih bomo posneli v prihodnje.  Spletno stran bomo nadgradili s pričevanji, ki 

smo jih posneli in zbrali v Sloveniji, v prvi fazi pa bodo na njej predstavljeni spomini 

Slovencev iz zamejstva in po svetu. S prijavo želimo uporabiti, obdelati in nadgraditi 

gradivo, ki smo ga na Študijskem centru za narodno spravo (SCNR) pridobili v 

preteklih letih delovanja.  
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 Prijavili smo se na razpis Zavoda za šolstvo za Obvezne izbirne vsebine za srednje šole 

in gimnazije. Prijavili smo dva projekta in sicer Družinska zgodba – izkušnja intervjuja 

in Totalitarizmi – teptanje človekovih pravic. – Oba projekta sta bila uvrščena v 

program OIV za leto 2018/19.   

 Dr. Renato Pobersič in dr. Damjan Hančič sta pripravila in oddala ponudbo za 

izdelavo študije »Evidenca judovskega premoženja brez dedičev« - 450-636/2018/2, 

ki jo je razpisalo Ministrstvo za pravosodje RS. Ponudba ni bila sprejeta. 

 

INTERNA STROKOVNA KNJIŽNICA 

Vodimo in dopolnjujemo interno strokovno knjižnico, ki deluje v okviru SCNR. Skrbnik 

knjižnice je Miha Drobnič. Knjižno zbirko redno (glede na finančna sredstva) dopolnjujemo z 

najnovejšo domačo in tujo strokovno literaturo, predvsem s področja zgodovine 

totalitarizmov 20. stoletja. Knjižnica ima preko 2.155 različnih knjižnih enot*, 554 enot 

strokovne periodike*, 30 diplomskih, magistrskih oz. doktorskih del*, CD-jev, DVD-jev in 

VHS* je skupaj 226, fotokopij različnega gradiva pa 39. V  letu 2018 je knjižnica pridobila 310 

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

medsebojno izmenjavo s sorodnimi institucijami. 

 

Knjižnica - poročilo o stanju na dan 01. 01. 2019 

vrsta knjižnične enote stanje dne 01. 01. 2019 
št. pridobljenih enot v 

letu 2018 

knjige* 2.155 310 

periodika* 554 30 

diplomska, magistrska, 

doktorska dela* 
30 1 

CD, DVD, VHS* 226 26 

fotokopije gradiva 39 3 

Skupaj 3004 370 

 

* Nekatera dela so v več izvodih, kar ni upoštevano v končni številki. 
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MEDNARODNI NATEČAJ ZA SPOMENIK ŽRTVAM TOTALITARIZMOV  

PEMC je leta 2017 razpisala mednarodni natečaj za oblikovanje novega spomenika v središču 

evropske četrti v Bruslju. Njegov namen je bil obeležiti spomin na milijone človeških življenj, 

izgubljenih zaradi evropskih totalitarizmov 20. stoletja, in v počastitev Evropske unije kot 

edinstvenega projekta miru in demokracije, ki je bila zgrajena na podlagi lekcij iz preteklosti. 

Namen natečaja je bil ustvariti umetnino visoke vrednosti za mesto Bruselj. Natečaj je bil 

odprt za umetnike in arhitekte iz vsega sveta. Obvestilo o izraženem interesu za prijavo na 

natečaj smo poslali tudi s strani SCNR in skušali nagovoriti čim večji krog zainteresiranih za 

prijavo na natečaj. Iz Slovenije sta se prijavila dva projekta, ki sta se uvrstila med najboljših 

deset. 

 

V torek, 29. maja 2018, je v prostorih SCNR potekala njuna predstavitev. Prvi projekt je 

predstavil arhitekt Grega Vezjak, drugi projekt pa so predstavila trije sodelavci in sicer je 

slikarka Nika Zupančič, arhitekt Matej Perčič in pesnik dr. Brane Senegačnik.  

 

DRUGO  

Uredniški odbor SCNR, ki ga sestavljajo dr. Mateja Čoh Kladnik, dr. Boštjan Kolarič, dr. 

Damjan Hančič, dr. Jelka Piškurić, Marta Keršič, skrbi za izdajo publikacij in določa ceno 

publikacij.  

Sproti urejamo panoje s fotografskimi posnetki dogodkov, ki jih organiziramo. Fotografije 

tudi arhiviramo in vodimo foto dokumentacijo dogodkov na SCNR. 

 

SODELOVANJE S FAKULTETAMI 

Doc. dr. Tamara Griesser-Pečar predava na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru v 

poletnem semestru predmet z nazivom Slovenska zgodovina 1941 - 1990. Na Fakulteti za 

uporabne družbene študije v Novem mestu predava novejšo zgodovino med letoma 1914 in 

1990 (predmet si deli s prof. dr. Stanetom Grando).  

Dr. Mateja Čoh Kladnik je bila v letu 2015 izvoljena v naziv docentke za sodobno zgodovino 

na Univerzi v Mariboru.  

Dr. Renato Podbersič sodeluje kot asistent pri predmetu Novejša zgodovina, na Univerzi v 

Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko.  

 

SVET ZAVODA, DELOVNI KOLEGIJI, SEJE RRE, ES, PROGRAMSKE SKUPINE 

Svet zavoda se je v letu 2018  sestal na treh rednih in dveh korespondenčnih sejah. 

Na tedenskih delovnih kolegijih pregledamo opravljeno delo, tekoče obveznosti, predvidene 

dogodke in si razdelimo naloge ter obveznosti. Po potrebi in glede na povečan obseg dela 

imamo kolegije tudi več kot enkrat tedensko. Vsi zapisniki delovnih kolegijev so shranjeni na 

skupnih dokumentih (v letu 2018 je bilo 28 delovnih kolegijev). Seje RRE, Enote za svetovanje 

http://www.scnr.si/sl/sporocila-za-javnost/obvestilo-mednarodni-natecaj-za-spomenik-zrtvam-totalitarizmov-v-bruslju/
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in programske skupine  potekajo projektno. Redno potekajo tudi kolegiji direktorice glede na 

delovne naloge.  

Programska skupina se je v letu 2018 sestala šestkrat. Na sestankih člani programske skupine 

predstavljajo tekoče delo in načrte v okviru Raziskovalnega programa P6-0380 Zgodovinsko-

pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. 

stoletju. 

 

ČLANSTVO V STROKOVNIH DRUŠTVIH  

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

Slovenije. 

Dr. Tamara Griesser Pečar: Zgodovinsko društvo Ljubljana. 

Dr. Mateja Čoh Kladnik: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Zveza 

zgodovinskih društev Slovenije. 

Dr. Renato Podbersič: Zgodovinsko društvo za Severno Primorsko, Društvo soška fronta 

Nova Gorica, Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 

Dr. Jelka Piškurić: Zgodovinsko društvo Ljubljana.  

Marta Keršič: Zgodovinsko društvo Ljubljana.  

Dr. Matevž Tomšič: Predsednik Združenja novinarjev in publicistov in član Društva za 

družboslovne študije. 

 

ČLANSTVO V MEDNARODNIH STROKOVNIH DRUŠTVIH  

Dr. Andreja Valič Zver: članica IO Platforme evropskega spomina in vesti (Praga), članica 

EUROCLIO - European Conference of History Educators (Den Haag).  

Dr. Tamara Griesser-Pečar: članica strokovnega sveta Slovenskega Inštituta (Dunaj). 

Dr. Renato Podbersič: član Istituto di Storia sociale e religiosa (Gorica). 

 

KOMISIJA VLADE RS ZA REŠEVANJE VPRAŠANJ PRIKRITIH GROBIŠČ 

Dr. Boštjan Kolarič: član Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč. 

 

MEDNARODNA ZVEZA ZA SPOMIN NA HOLOKAVST 

Dr. Renato Podbersič: član stalne delegacije RS za sodelovanje v Mednarodni zvezi za 

spomin na holokavst (IHRA). 

 

MEDRESORSKA POSVETOVALNA SKUPINA ZA DIGITALIZACIJO SKUPNE DEDIŠČINE 

DRŽAVNIH ARHIVOV SFRJ.  

Dr. Damjan Hančič: član medresorske posvetovalne skupine za digitalizacijo skupne 

dediščine državnih arhivov SFRJ. 
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OSTALO 

Dr. Andreja Valič Zver: članica sveta Zbora za republiko, predsednica Inštituta dr. Jožeta 

Pučnika. 

Doc. dr. Tamara Griesser Pečar: članica sveta Zbora za republiko, članica akademskega sveta 

Inštituta dr. Jožeta Pučnika. 

Dr. Renato Podbersič: član uredniškega odbora revije Na Fronti, ki jo izdaja Društvo soška 

fronta. Član uredniškega odbora za izdajo novega Primorskega slovenskega biografskega 

leksikona. Član uredništva Goriške Mohorjeve družbe. 

Dr. Boštjan Kolarič: direktor Inštituta dr. Jožeta Pučnika. 

Marta Keršič: članica Odbora za kapelo mučencev, Šentjošt. 

Dr. Matevž Tomšič: predsednik akademskega sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika. 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

Sodelujemo s številnimi mednarodnimi institucijami in strokovnjaki s področja raziskovanja 

totalitarnih sistemov:  

 Platforma evropskega spomina in vesti (Praga, Bruselj), ki združuje 57 institucij iz 

Evrope in sveta  

 Zvezni pooblaščenec za dokumentacijo STASI-ja nekdanje NDR  

 Zvezni urad za preučevanje diktature vzhodnonemške komunistične partije 

 Ustanova Spominsko mesto Berlin – Hohenschönhausen 

 Inštitut za kulturno diplomacijo (Nemčija) 

 Inštitut za proučevanje totalitarnih režimov (Češka) 

 IPN-Inštitut za nacionalni spomin - Komisija za preganjanje zločinov proti poljskemu 

narodu 

 Remembrance and Future Institute, Krakow (Poljska) 

 Ustanova narodnega spomina (Slovaška) 

 Muzej okupacije Estonije  

 Vojni muzej Estonije 

 Muzej okupacije Latvije 

 Latvijsko združenje žrtev politične represije (Latvija) 

 Mednarodna komisija za oceno zločinov nacističnega in sovjetskega okupacijskega 

režima (Litva) 

 Terror House (Madžarska) 

 Zgodovinski arhiv madžarske državne varnosti 

 Odbor za nacionalni spomin (Madžarska) 

 Odbor za odkrivanje in raziskovanje povezav bolgarskih državljanov s službo državne 

varnosti in obveščevalnimi službami Bolgarske narodne armade (Bolgarija) 

 Inštitut za študije o sodobni zgodovini in Inštitut Hannah Arendt (Bolgarija) 
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 Nacionalni svet za študij arhivov Securitate (Romunija) 

 Inštitut za preiskovanje komunističnih zločinov (Romunija) 

 Center za raziskovanje post-komunističnih ekonomij CRCE (Velika Britanija) 

 CATO (ZDA) 

 Yad Vashem: Spominski center za proučevanje holokavsta (Izrael) 

 Heritage Foundation ZDA in druge (Islandija, Ukrajina, Kanada, Francija itd.).  

 

ZNANSTVENO IN STROKOVNO SODELOVANJE 
Sodelujemo s številnimi inštitucijami, muzeji, knjižnicami, arhivi, izobraževalnimi ustanovami, 

nevladnimi organizacijami in posamezniki:  

 Muzej novejše zgodovine Slovenije 

 Inštitut za novejšo zgodovino 

 Inštitut za narodnostna vprašanja 

 Gorenjski muzej Kranj  

 Pokrajinski arhiv Maribor 

 Vojaški muzej Pivka 

 Vojaški vikariat slovenske vojske 

 Kadetnica Maribor 

 Arhiv Republike Slovenije 

 Zgodovinski arhiv Ljubljana 

 Zgodovinski arhiv Ptuj 

 Zgodovinski arhiv Celje 

 Koroški pokrajinski muzej  

 Fakulteta za državne in evropske študije 

 Filozofska fakulteta v Mariboru – oddelek za zgodovino  

 Fakulteta za uporabne in družbene študije  

 Fakulteta za humanistiko, UNG 

 Teološka fakulteta v Ljubljani 

 Filozofska fakulteta v Ljubljani 

 Katoliški inštitut 

 Društvo slovenskih izobražencev v Trstu  

 Celjska Mohorjeva družba 

 Celovška Mohorjeva družba 

 Goriška Mohorjeva družba 

 Krščanska kulturna zveza (KKZ), Celovec 

 Radio Ognjišče 

 Zavod za kulturo madžarske narodnosti  



 

Študijski center za narodno spravo 

 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 83 

 Center judovske kulturne dediščine - Sinagoga Maribor 

 Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča  

 Slovensko zgodovinsko društvo za sodobno in novejšo zgodovino 

 Zgodovinsko društvo Ljubljana 

 Inštitut dr. Jožeta Pučnika 

 Študijsko raziskovalni center za družino 

 Študijski krožek za družbena vprašanja Anton Gregorčič  

 Svetovni slovenski kongres 

 Društvo Slovenija v svetu  

 Društvo političnih zapornikov in drugih žrtev komunističnega nasilja  

 Nova slovenska zaveza  

 Društvo katoliških izobražencev  

 Zbor za republiko  

 Demos na Kamniškem itd. 

 

IN MEMORIAM 

V letu 2018 nas je zapustilo več uglednih ter za slovenski in širši mednarodni prostor 

pomembnih posameznikov. Med njimi so bili nekateri še posebej povezani s Študijskim 

centrom za narodno spravo, saj so bili naši pričevalci, donatorji ali podporniki.  

 

Anton Drobnič (+ 19. januar 2018) V 90. letu starosti je v Ljubljani umrl prvi generalni državni 
tožilec in dolga leta predsednik društva Nova Slovenska zaveza Anton Drobnič. Kot 
predsednik društva Nova Slovenska zaveza je bil Drobnič oster kritik nekdanjega 
nedemokratičnega sistema in povojnih povojev, ki so se v Sloveniji zgodili ob koncu druge 
svetovne vojne. Kritičen je bil do tega, da žrtve pobojev nimajo primernih grobov, kot tudi 
tega, da za to, da se jih uredi, ni zadostne politične volje. Kot predsednik in nato član NSZ je 
sodeloval s Študijskim centrom za narodno spravo in spremljal delovanje naše institucije.  
 
Uroš Šušterič (+ 8. februar 2018) je bil zadnji še živeči Slovenec, ki se je med drugo svetovno 

vojno kot pripadnik Jugoslovanske kraljeve vojske v domovini boril v Srbiji. Leta 1989 se je 

dejavno vključil v slovensko demokratizacijo in bil med ustanovnimi člani Socialdemokratske 

zveze Slovenije. Bil je zvest obiskovalec dogodkov na SCNR-ju in smo imeli z njim redne stike. 

Študijskemu centru za narodno spravo je zapustil velik del svojega knjižnega in 

dokumentarnega gradiva.  

 

Jelka Mrak Dolinar (+23. julij 2018) je bila nekdanja politična zapornica in velika prijateljica 

Študijskega centra za narodno spravo. Jelko Mrak Dolinar so v začetku maja 1945 skupaj s 

sestro Kristo Mrak kot bolničarko zajeli partizani na vlaku z ranjenimi domobranci pri Lescah 

na Gorenjskem. Prestala je številna zaslišanja, poniževanja in zapore, v katerih je preživela 
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šest let. Po izpustitvi iz zapora je kmalu odšla na avstrijsko Koroško, kjer je do smrti živela v 

Spittalu ob Dravi. Svoje spomine je zbrala v knjigi Brazde mojega življenja, z njo smo na SCNR 

posneli pričevanje, leta 2017 pa sta naši sodelavki pripravili tudi razstavo in publikacijo o 

njenem življenju.  

 

Katarina Bajuk (+17. oktober 2018) je bila velika prijateljica in podpornica SCNR-ja. Kot 

potomka družine, ki se je morala v strahu pred komunizmom, po drugi svetovni vojni 

umakniti v Argentino, je z veliko naklonjenostjo spremljala prizadevanja institucij, civilnih 

združenj in posameznikov, ki so se trudili za spravo in sožitje med razdeljenimi Slovenci.  

Redno se je udeleževala prireditev, srečanj, odprtij razstav in drugih dogodkov, ki smo jih 

organizirali na Študijskem centru za narodno spravo v Ljubljani. Zadnjič je bila med nami 

junija 2017, ob odprtju razstave begunskih fotografij z naslovom Umik čez Ljubelj 

 

John Corsellis (+ 26. november 2018) je bil močno povezan s slovenskimi povojnimi begunci 

in njihovo žalostno usodo. Begunci so v strahu pred komunizmom maja 1945 bežali na 

avstrijsko Koroško. Corsellis, ki je bil tam pod okriljem britanske 8. armade, je beguncem 

zagotavljal humanitarno pomoč. Kot bolničar je do junija 1945 deloval v Vetrinju in bil priča 

tragičnim dogodkom, ki so doleteli slovenske domobrance in civiliste. John Corsellis je bil 

povezan tudi s Študijskim centrom za narodno spravo, saj je bil med pobudniki predloga za 

ustanovitev britansko-slovenske zgodovinske komisije, ki je bil podan na spominski 

slovesnosti v Great Missendenu (Velika Britanija). Zapustil nam je posnetke pričevanj o 

njegovem delu med slovenskimi begunci. 

 

Ljudmila Valič (+ 11. december 2018) je bila mama direktorice SCNR dr. Andreje Valič Zver. 

Bila je naša dolgoletna prijateljica in spremljevalka. Če je le mogla, se je udeleževala 

dogodkov Študijskega centra za narodno spravo in je redno spremljala naše delo. Tudi 

osebno je občutila, kaj pomeni kršitev človekovih pravic in dostojanstva, saj je njena družina 

doživela povojni umor brata in pretrpela mnogo ponižanj s strani komunističnega 

totalitarnega režima.  
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PRILOGA 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC  

ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO, Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Šifra: 31062, Matična 
številka: 3325369000 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema 
finančnega poslovanja 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. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora 
javnih financ v/na Študijski center za narodno spravo. 

 

Oceno podajam na podlagi:  

 samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Raziskovalno razvojna enota, 
Enota za svetovanje, Služba za podporo, tedenskih sestankov kolegijev, sej sveta 
zavoda. 

 Poročila o reviziji namenske porabe sredstev za sofinanciranje izvajanja raziskovalne 
dejavnosti z dne 19.1.2018.   

V/Na Študijskem centru za narodno spravo 

je vzpostavljen(o): 

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja, x  
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.  
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2. Upravljanje s tveganji 

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja 
ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, x  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
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 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 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 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 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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6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno 
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih 
možnosti):  
 
a) z lastno notranjerevizijsko službo,  
b) s skupno notranjerevizijsko službo, x  
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,  
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.  

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe: 

Služba za notranjo revizijo Ministrstva za pravosodje 

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe: Župančičeva ulica 3, 
1000 Ljubljana 

Matična številka:  2399237000 

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

.....................................................................................................................................................

.. 

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

.....................................................................................................................................................

.. 

Matična številka:                                                                              
 
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega  2,086 mio EUR                                                                                                 NE 
 
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)                                                          

 ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: 

.....................................................................................................................................................

.. 

V letu 2018 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora 
izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 
 
-  Sestanek z vodjo finančne službe MP, redno komuniciranje z zaposlenimi v finančni 
službi MP, redno komuniciranje s skrbnico postavke SCNR na MP go. Andrejo Parkelj, redno 
komuniciranje s skupno notranjerevizjsko službo.  
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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 predstavlja financiranje na način refundacije 
stroškov in poraba sredstev za investicije (nejasna razmejitev med investicijo in tekočim 
vzdrževanjem), za katera je potrebno soglasje Vlade RS,  
- zavrnitev računov s strani MP, 
- nepošiljanje obvestil, ki jih MP pridobi s strani MJU in se tičejo vprašanj javnega sektorja, 
 
- Ukrepi - pogostejše komuniciranje in sodelovanje s finančno službo MP, 
              - razdelitev okvirnih finančnih načrtov na podlagi računovodskih postavk, 
              - pridobivanje obvestil neposredno od MJU, 
              - udeležba na strokovnih izobraževanjih.         

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: dr. Andreja Valič Zver 
 

Podpis:........................................................................................................................... 

 

Datum podpisa predstojnika: 

7.2.2019 
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RAČUNOVODSKI DEL 

 

Pojasnila k  računovodskim izkazom 

 

 

Priloga 1 – Bilanca stanja na dan 31.12.2018 

  

1. Nepremičnine  -ŠCNR  je pridobil od Ministrstva za pravosodje v upravljanje 

nepremičnini na  Tivolski 42 in Beethovnova 3 v Ljubljani in katere knjigovodska 

vrednost znaša na dan 31.12.2018  EUR 677.077. 

  

2. Oprema –  Od Ministrstva za pravosodje je bila pridobljena v upravljanje oprema, 

katere neodpisana vrednost na 31.12.2018 znaša EUR 0,01.  

  

  

3. ŠCNR je iz sredstev, ki jih je zavod pridobil za redno delovanje in iz sredstev ARRS 

izvršil v letu 2018 nakup programske opreme in opreme v višini EUR 7.464,21 EUR. 

Knjigovodska oziroma neodpisana vrednost  opreme, pridobljene iz lastnih sredstev  

na dan 31.12.2018 znaša 13.265  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 31.12.2018 115.365,68 EUR.  

  

  

5. Terjatve na 31.12.2018 so evidentirane do:   

-proračuna RS za plače za mesec    11, 12/2018                                     57.090 EUR 

-terjatve iz  proračuna RS materialni stroški                                      0 EUR 

-terjatve do ARRS                                                                                           6.578 EUR 

- terjatve do kupcev publikacij in najemnine                                                     517 EUR 

-terjatve za refundirane boleznine                                                                      5.353 

EUR  

      6.   Obveznosti na dan 31.12.2018 so evidentirane do: 

             - obveznosti za plače 12/18 (izplačilo 1/19) in                 31.503 EUR 

             - obveznosti do dobaviteljev                                                                          17.249 

EUR 

 

              Vse obveznosti do dobaviteljev so bile že poravnane v letu 2019 in se poravnavajo 

tekoče brez zamud. 

 

              

  

  7.      Zaloga proizvodov: 
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ZALOGA 31.12. 2018 31.12.2018 

Koncentracijska taborišča, 2. del (2008)           126      

Pohorska afera (2009)   

Četništvo na štajerskem (2009)             11      

Zbornik Totalitarizmi (2009)           218      

Dokumenti in pričevanja o povjinih Izgonih preb. V sloveniji (2009)           290      

Za svobodo, kralja in domovino (2010)             18     

Totalitarizmi na Slovenskem v 20.stoletju (2010)           122      

Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem (2011)           152      

Revolucionarno nasilje na Primorskem (2011)             -        

Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951             41      

Refleksije           234      

Totalitarizmi vprašanja in izzivi 2 represivne metode totalitarnih režimov           200      

ponatis Revulucionarno nasilje na primorskem           158     

Totalitarizmi vprašanjain izzivi 3 odstiranje zamolčanega             77      

Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem gorenjskem           150      

DEMOS, slovenska osamosvojitev in demokratizacija MPC 22           200      

Revolucionano nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja Totalitarizmi 4 del           261      

Revolucionarno nasilje v Ljubljani 1941-1945           131      

Brezpravje v imenu ljudstva 2016           284      

Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino! Begunska pot družine adamič iz sodražice           158      

Slovenija in 20th century the legacy of totalitarian regimes           302      

Skozi čas preizkušenj   2017           224     

Prevarani sokoli 2018 ponatis           334      

Človekove pravice in temeljne svoboščine za vse čase-zbornik           211      

Dileme 2017 letnik 1           334      

Dileme 2018 letnik 2           245 

         4.718      

 

 

V skupni vrednosti 49.366,48 EUR. 

 

 

 

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 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018 

 

       10.  V  letu 2018 je ŠCNR  ustvaril 6.741 EUR  prihodkov iz naslova prodaje publikacij, 

539 EUR prihodkov iz naslova najemnin skupnih, kar predstavlja pridobitno dejavnost v 
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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 imel 

Študijski center za narodno spravo olajšave za nakup osnovnih sredstev. 

 

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 2018 je imel ŠCNR sklenjeno pogodbo o sofinanciranju raziskovalne 

dejavnosti v letu 2018. 

 

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. 

 

V letu 2018 ima ŠCNS presežek prihodkov nad odhodki v višini 51.131 EUR.  

Presežek prihodkov nad odhodki se bo porabil za redno delovanje Študijskega centra 

za narodno spravo. 

  

  

  

Ljubljana, 15.2.2018 

  

Računovodstvo SCNR 

Libres d.o.o. 

 

 

 

 


