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PLAN DELA ZA LETO 2011 
 
 
 
 

ENOTA ZA SVETOVANJE 
 
Enota za svetovanje je notranja organizacijska enota Študijskega centra, ki je začela delovati 
1. februarja 2009. Njeno delo zajema področje urejanja, organizacije in svetovanja, hkrati pa 
predstavlja vezni člen med Študijskim centrom in širšo javnostjo. 
 
Naloge in delovna področja Enote za svetovanje so oblikovane na podlagi Sklepa vlade o 
ustanovitvi Študijskega centra, Statuta javnega zavoda, na podlagi Pravilnika o notranji 
organizaciji in sistemizaciji ter na podlagi osebnih planov delavcev v Enoti za svetovanje.  
 
Delovni plan za leto 2011 predstavlja v večini segmentov kontinuiteto dela iz leta 2010 in 
prinaša nekatere novosti. Te se nanašajo predvsem na uporabo pričevanj žrtev in njihovih 
svojcev iz obdobja polpretekle slovenske zgodovine in na poudarek raziskovanja in uporabe 
ustne zgodovine. Glede na predvidevanja, da bo ustnih pričevalcev iz leta v leto zaradi 
starosti in umiranja vedno manj, se nameravamo v bližnji prihodnosti prvenstveno posvetiti 
beleženju in snemanju zgodb, ki bodo podlaga za raziskovalno delo našega zavoda.  
 
Od začetka februarja 2011 bo ena od sodelavk Enote za svetovanje nastopila porodniški 
dopust, zato bo delo razporejeno med druge sodelavce. Prav tako bomo zaradi velikega in 
naraščajočega obsega dela iskali nadomestno zaposlitev za polovični delovni čas.  
 
V letu 2011 bo delo Enote za svetovanje prvenstveno usmerjeno v naslednja področja: 
 
 
 
1. PRIČEVANJA 

 
Eno pomembnih področjih delovanja se nanaša na zbiranje pričevanj. V ta namen smo v letu 
2009 pripravili notranja navodila, potrebne formularje za pričevalce in izpraševalce in se 
izpopolnili v rokovanju s tehničnimi aparati, ki so potrebni za izvedbo pričevanja. Pri tem 
sodelujemo s posamezniki in institucijami, ki imajo na področju zbiranja pričevanj že več 
izkušenj.  
Postavili smo notranji sistem dokumentiranja in arhiviranja pričevanj, ki prispejo na različne 
načine.  Sprotni popis, vodenje in arhiviranje je velikega pomena, saj urejeni arhiv pričevanj 
predstavlja bogato gradivo za vsakega potencialnega raziskovalca.  Gre za zbiranje in 
dokumentiranje pričevanj, ki so posneta na terenu ali na sedežu Študijskega centra ter 
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urejanje pričevanj, ki prispejo po pošti. Kot je omenjeno že zgoraj, bomo v tem letu 
snemanju pričevanj namenili veliko časa, glede na to, da je pričevalcev iz leta v leto manj in 
da želimo njihove zgodbe uporabiti za nadaljnje raziskave ter objavljanje v publikacijah. 
Pričevanja bomo javnosti predstavili tudi preko Radia Ognjišče v oddaji Moja zgodba. Pri tem 
bomo sodelovali s Komisijo za popravo krivic z Ministrstva za pravosodje. 
 
 V letu 2011 bomo sodelavke Enote za svetovanje Jelka Piškurić, Mirjam Jurjevčič, Marta 
Keršič in zunanja sodelavka mag. Majda Pučnik Rudl pripravljale publikacijo na temo 
Otroštvo - zgodbe zapisane v spomin. V tem delu želimo predstaviti zgodbe 
pričevalcev/otrok, ki bodo skozi svoje pripovedi odstirali spomine, travme, občutke iz časa  
med in povojnega obdobja. Publikaciji bo dodana študija o pomenu in uporabnosti ustne 
zgodovine in post travmatskem vidiku položaja žrtev oziroma pričevalcev. Zgodbe želimo 
predstaviti tudi kot video posnetke, montirane na DVD-ju. Izid publikacije načrtujemo za 
prvo polovico leta 2012.  
 
Vse bolj se kaže problem ustrezne hrambe prejetega gradiva in posnetih pričevanj. Pri tem 
gre v prvi vrsti za potrebo, da določimo nov prostor za hrambo, ki pa mora biti opremljen po 
zahtevah, ki omogočajo, da se gradivo ne poškoduje, uničuje in se ohrani v tako obliki, kot je 
bilo sprejeto in posneto. Dolgoročno predlagamo ureditev prostora za ta namen. 
 
 
2. INTERNA STROKOVNA KNJIŽNICA 
 
V to področje spada vodenje in posodabljanje knjižnega gradiva interne knjižnice s strokovno 
literaturo in periodiko. Knjižnica je namenjena interni uporabi zaposlenih na SCNR. Vodja 
knjižnice spremlja novosti na knjižnem trgu in naroča knjige in periodiko z raziskovalnega 
področja sodelavcev javnega zavoda (predvsem področje humanistike in družboslovja). 
Knjižnica je dobro založena tudi s knjigami, ki izidejo na mednarodnem knjižnem trgu. Vodi 
se evidenca novo nabavljenih knjig in periodike ter njihova izposoja. Knjige nam občasno 
podarjajo tudi posamezniki. Prostor, ki je trenutno namenjen knjižnici postaja premajhen, 
zato bo potrebno razmisliti, kje bi se knjige in ostalo gradivo nahajalo v prihodnje. 
 
 
 
3. JAVNI POZIVI IN PROJEKTI 

 
Naša naloga je spremljanje javnih pozivov in pomoč pri prijavi projektov na različne domače 
in mednarodne razpise. Pri prijavi na razpise predlagamo, da med sodelavci SCNR in tudi 
med zunanjimi sodelavci, ki jih bomo povabili k pripravi projektov poteka redna izmenjava 
informacij, potrebno se je namreč v naprej dogovoriti za okvirne teme, s katerimi se bomo 
prijavljali na projekte. Predlagamo tudi sodelovanje  s sorodnimi znanstvenimi in strokovnimi 
institucijami doma in v mednarodnem prostoru.  
 
 
4. MONTAŽA, SNEMANJE IN ARHIVIRANJE ODDAJ  TER VIDEO IN ZVOČNIH POSNETKOV 
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Število pričevanj, posnetkov okroglih miz, simpozijev in ostalih dogodkov se vseskozi 
povečuje. Vse video posnetke zmontiramo, jih opremimo z naslovom, zaključnim kolofonom 
ter z dodatnim fotografskim in dokumentarnim gradivom. Posnetki so popisani in arhivirani v 
fizični obliki (mape, DVD posnetki…) dostopni in shranjeni pa so tudi na računalniku, preko 
skupnega strežnika pod datoteko MultiMedija. Vzpostavlja se bogat arhiv posnetega 
materiala. Montirane posnetke uporabljamo pri vzgojno izobraževalnih projektih, 
predstavitvah, radijskih oddajah in v raziskovalne namene.  
 
 
5. DOKUMENTACIJSKA DEJAVNOST 
 
Za raziskovalne namene pridobivamo arhivsko in dokumentarno gradivo različnih institucij in 
posameznikov, ki je namenjeno za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Posamezniki in 
nekatere organizacije so izrazile željo, da bi nam izročile osebne arhive. Pridobljeno gradivo 
bomo tudi v prihodnje shranjevali v arhivskih škatlah in vodili evidenco.  
 
Iz Državnega zbora smo pridobili del dokumentarnega gradiva, ki je nastalo ob delovanju 
Preiskovalne komisije za raziskovanje povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih 
procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti (t.i. Pučnikove komisije, imenovane septembra 
1993) Gradivo bomo ustrezno popisali in arhivirali ter ga namenili za potrebe raziskovalnih 
projektov. Načrtujemo, da bomo gradivo v celoti prevzeli šele v letu 2011, zaradi počasnega 
odstranjevanja osebnih podatkov v arhivu Državnega zbora RS.  
 
 
6. SODELOVANJE Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI 

 
Sodelovali bomo z osnovnošolskimi in srednješolskimi vzgojno izobraževalnimi institucijami. 
Tudi v letu 2011 se bomo prijavili na razpis Zavoda za šolstvo pod Obvezne izbirne vsebine. V 
letu 2010 smo izdelali učni pripomoček Družinska zgodba - izkušnja intervjuja, ki ga bomo 
ponudili učiteljem osnovnih in srednjih šol in jim ponudili možnost, da nas povabijo in da jim 
predstavimo potek snemanja pričevanj in zbiranja družinskih zgodb. Prav tako bomo v okviru 
tega projekta ponudili možnost, da jim pripravimo pogovor o totalitarizmih in kršenju 
človekovih pravic in svoboščin. Šolam bomo ponudili ogled pripravljenih razstav. ( Boj proti 
veri in cerkvi, ob 20. obletnici prvih demokratičnih volitev). Sama tehnična zasnova razstav 
nam omogoča, da z njimi obiščemo šole in vzgojno izobraževalne institucije, saj je postavitev 
hitra in enostavna in ne predstavlja porabe večjih finančnih sredstev, kar je dobrodošlo tudi v 
ekonomskem smislu.  
 
V Trstu postavljeno razstavo "Ob 20. obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji" si bo 
ogledala šolska mladina iz Trsta in okolice. Na Gimnaziji Želimlje bomo 9. marca 2011 
sodelovali pri postavitvi razstave Boj proti veri in cerkvi, avtorice dr. Tamare Griesser Pečar. 
Imeli bomo predavanje o osamosvajanju Slovenije za maturante te šole. Prav tako bomo 
sodelovali z Gimnazijo Kranj, kjer pripravljamo predavanje o Judih. Diplomantom in 
doktorantom družboslovnih smeri iz različnih fakultet bomo še naprej nudili informacije o 
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našem delu, jih seznanjali z zbiranjem pričevanj, jim nudili dostop do baze podatkov o 
političnih zapornikih in jim omogočali dostop do raziskovalnega gradiva, ki ga posedujemo. 
Prav tako jim bomo nudili strokovno znanstveno podporo pri njihovem raziskovalnem delu. 
 
 
7. OKROGLE MIZE 

 
V letu 2011 bomo nadaljevali z nizom okroglih miz in tematskih večerov. Predvidoma jih 
bomo pripravili enkrat mesečno. Teme so bodo nanašale na obletnice dogodkov polpretekle 
slovenske zgodovine. Tu nameravamo vključiti tudi obeležitve pomembnih dogodkov 
zamejskih in izseljenskih Slovencev. Pri pripravi se bomo opirali na mednarodne oziroma 
svetovne dneve, ki so posvečeni  človekovim pravicah in dolžnostim ter govorijo o njihovih 
kršitvah. K sodelovanju bomo povabili ugledne domače in tuje strokovnjake predvsem s 
področja zgodovinopisja in prava. Okroglim mizam bomo skušali dodati tudi osebno noto 
preko sodelovanja pričevalcev žrtev in njihovih svojcev. 
 
V prvi polovici leta načrtujemo pripravo naslednjih okroglih miz ali bomo na njih sodelovali: 
Simpozij o Judih (januar), Pravo in nepravo (februar), Ob obletnici Hude jame (marec), 
Zastrta umetnost (datum po dogovoru). 
 
Udeležili se bomo srečanj in spominskih slovesnosti različnih organizacij, zvez, krožkov in 
društev predvsem z namenom, da tam predstavimo svoje področje delovanja, prodajamo 
publikacije in navežemo stik z morebitnimi pričevalci. 
 
 
8. VSEEVROPSKI DAN SPOMINA NA ŽRTVE TOTALITARNIH REŽIMOV 
 
Ob 23. avgustu vseevropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih 
režimov bomo že tretje leto zapored pripravili spominsko slovesnost. Prvič je ta potekala na 
gradu Rajhenburg v Brestanici, kjer smo predstavili dokumentarni film o Angeli Vode, 
slavnostni govornik pa je bil prof. dr. Stane Granda. V letu 2010 je prireditev potekala na 
gradu Štanjel na Krasu. Tam smo prikazali dokumentarni film Sonja, ki govori o trpljenju 
Primorcev pod fašizmom, slavnostni govornik pa je bil slovenski pisatelj iz Trsta Boris Pahor. 
V letu 2011 nameravamo slovesnost pripraviti na območju Gorenjske ( grad Khiselstein ali 
protokolarni objekt Brdo) s poudarkom na nacističnem in komunističnem nasilju. 
 
 
9. STROKOVNE EKSKURZIJE 

 
Sodelovali bomo pri pripravi in organizaciji strokovnih ekskurzij za ogled prikritih in 
zamolčanih grobišč, koncentracijskih, delovnih in begunskih taborišč, namenjenih širši 
javnosti ali zaključenim skupinam. V letu 2011 nameravamo ponovno organizirati strokovno 
ekskurzijo na Goli otok, ki bo v prvi vrsti namenjena zainteresiranim učiteljem zgodovine  
osnovnih in srednjih šol. Načrtujemo tudi organizacijo strokovne ekskurzije po italijanskih 
koncentracijskih taboriščih (Gonars, Visco, Rižarna). 
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10. RAZSTAVNA DEJAVNOST 
 
Skrbeli bomo za občasno razstavno dejavnost. Prostori, ki jih imamo v upravljanju so za 
razstavno dejavnost nekoliko majhni, kljub temu se trudimo, da bi tudi tej dejavnosti 
namenili določen delež, saj menimo, da lahko prav preko vizualnih predstav približamo del 
polpretekle slovenske zgodovine mlajši generaciji in širši javnosti. V ta namen bomo 
dopolnili, v letu 2010 pripravljeno razstavo ob 20. obletnici prvih povojnih demokratičnih 
volitev. Dodali bomo prikaz bistvenih zgodovinskih premikov do osamosvojitve Slovenije in 
prikazali osamosvojitev ter oblikovanje države.  
 
 
11. PROMOCIJA  JAVNEGA ZAVODA 

 
Javni zavod SCNR izdaja publikacije svojih in vabljenih strokovnjakov s področja 
zgodovinopisja. Sodelovali bomo pri predstavitvah omenjenih publikacij zainteresirani 
javnosti na sedežu SCNR in po drugih krajih Slovenije. V letošnjem letu bomo predstavili dve 
publikaciji, izdani v letu 2010 in sicer delo dr. Mateje Čoh, "Za svobodo, kralja in domovino" : 
ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945-1952 ter Totalitarizmi na Slovenskem v 20. 
stoletju, Zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih 
režimov, ki je potekala v Bruslju, v prostorih Evropske komisije 8. aprila 2008, urednika dr. 
Damjana Hančiča. Prav tako bomo predstavili deli dr. Damjana Hančiča o Revolucionarnem 
nasilju na Gorenjskem in mag. Renata Podbersiča o Revolucionarnem nasilju na Primorskem. 
Vzpostavljeno imamo mrežo strokovnih institucij, knjižnic, arhivov s katerimi obojestransko 
sodelujemo in preko katerih izvajamo predstavitev izdanih publikacij. Širšo javnost bomo 
preko medijev, tiskovnih konferenc in izjav za javnost seznanjali z našim delom.  
 
Glede na številne udeležbe v tujini se vse bolj kaže potreba po oblikovanju informacijske 
zloženke v slovenskem in angleškem jeziku, v kateri bodo na kratko predstavljena področja 
našega delovanja in ki bo namenjena tujim institucijam ter domači in tuji  javnosti. 
 
 
12. SEJE ENOTE ZA SVETOVANJE 

 
Seje bodo potekale po potrebi, predvidoma enkrat mesečno (prvi torek v mesecu). Na sejah 
bomo pregledali opravljeno delo in se pripravili na načrtovane naloge v prihodnosti. 
Tedensko se bomo dogovarjali o sprotnih aktivnostih, organizaciji in pripravi zadev, ki bodo 
trenutno aktualne in za katere se bo potrebno sproti organizirati. 
 
 
 
13. DRUGO 
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Dve sodelavki Enote za svetovanje sta članici  uredniškega odbora, ki skrbi za izdajo 
publikacij našega zavoda in se sestaja po potrebi. Uredniški odbor odloča o številu naklade 
posamezne publikacije, podarjenih izvodih, na podlagi stroškov predlaga okvirno ceno novo 
izdane publikacije, odloča o ponatisu knjige in drugo. 
 
Tudi v letu 2011 bomo vodili evidenco strokovnih člankov, ki se nanašajo na naše 
raziskovalno področje in jih vsakodnevno spremljamo v dnevnem in tedenskem časopisju ter  
v periodiki, na katero smo naročeni. Strokovni članki so popisani v excelovi tabeli in dostopni 
na skupnih dokumentih, kopije pa so shranjene v interni knjižnici SCNR. 
 
Skrbeli bomo za ureditev panojev s fotografskimi posnetki dogodkov, ki jih pripravljamo v 
naši organizaciji. Fotografije potem arhiviramo in vodimo Foto dokumentacijo dogodkov na 
SCNR. 
 
Sodelovali bomo pri prenovi spletne strani Študijskega centra za narodno spravo in pri 
pisanju člankov in pripravi fotografskih posnetkov za spletno stran. 
 
Prevajali bomo slovenske tekste in sporočila, in jih pošiljali mednarodni javnosti ter jih s tem 
obveščali o dogodkih, ki jih organiziramo v okviru SCNR. 
 
Opravljali bomo druga dela po nalogu direktorice. 
 
     
 

RAZVOJNO RAZISKOVALNA ENOTA 

 
 
Razvojno raziskovalna enota (RRE) Študijskega centra za narodno spravo bo v letu 2011 
delovala v skladu z namenom in cilji njene ustanovitve. Ti so:  

− 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 
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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. 
 
1. SESTANKI RRE  
 
Sestanki članov RRE bodo potekali v letu 2011 predvidoma dvomesečno oziroma po potrebi. 
Na sestankih bomo obravnavali vsebine, povezane s področjem dela RRE. 
 
2. OSEBNI PLANI DELA ZA LETO 2011 
 
Člani RRE so pripravili osebne plane dela za leto 2011, v katerih so navedli raziskovalne 
vsebine oziroma teme, s katerimi se bodo ukvarjali. Vsak posameznik mora voditi evidenco o 
raziskovalnem delu, ki ga opravi ter sproti pisati mesečna poročila o opravljenem delu. 
 
3. RAZISKOVALNI PROGRAM NASILJE KOMUNISTIČNEGA TOTALITARIZMA V SLOVENIJI 
1941–1990 

 
Od 1. januarja 2009 izvajamo raziskovalni program Nasilje komunističnega totalitarizma v 
Sloveniji 1941–1990, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije (ARRS). V letu 2011 bomo nadaljevali z raziskovanjem različnih oblik nasilja 
komunističnega sistema na Slovenskem v času druge svetovne vojne in po njej.  
 
Vodja raziskovalnega programa je dr. Mateja Čoh, člani programske skupine pa so dr. Milko 
Mikola, dr. Damjan Hančič, mag. Renato Podbersič, Marta Keršič in Neža Strajnar. V letu 
2011 se bodo člani raziskovalne skupine ukvarjali z naslednjimi raziskovalnimi temami: 

− dr. Mateja Čoh: kulaški procesi v Sloveniji 1949–1951; ilegalni prehodi 
jugoslovansko-avstrijske meje od konca druge svetovne vojne do leta 1960; 

− dr. Milko Mikola: študija o različnih olikah nasilja v prvih povojnih letih v Sloveniji; 

− dr. Damjan Hančič: revolucionarno nasilje na Gorenjskem; 

− mag. Renato Podbersič: revolucionarno nasilje na Primorskem; 

− Marta Keršič: revolucionarno nasilje na Notranjskem; 
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− Neža Strajnar: preganjanje nekatoliških verskih skupnosti v Sloveniji po koncu druge 
svetovne vojne. 

 
4. REVOLUCIONARNO NASILJE V SLOVENIJI 1941–1945 

 
V letu 2008 smo se začeli ukvarjati z obsežnim raziskovalnim projektom, ki smo ga naslovili 
Revolucionarno nasilje v Sloveniji 1941–1945. Raziskovanje te problematike bomo 
nadaljevali tudi v letu 2011, in sicer na podlagi arhivskega in drugega gradiva, prav tako pa 
bomo zbirali pričevanja o revolucionarnem nasilju. Dr. Damjan Hančič bo raziskoval in za 
objavo pripravil publikacijo o revolucionarnem nasilju na Gorenjskem, mag. Renato 
Podbersič pa bo raziskoval in za objavo pripravil publikacijo o revolucionarnem nasilju na 
Primorskem. Publikaciji bosta objavljeni v seriji z naslovom Dokumenti in pričevanja. 
Marta Keršič in Mirjam Jurjevčič bosta nadaljevali z raziskovanjem revolucionarnega nasilja 
na Notranjskem, dr. Mateja Čoh pa bo raziskovala revolucionarno nasilje na Štajerskem.  
 
5. NACISTIČNE ZAPLEMBE PREMOŽENJA  
 
Jelka Piškurć bo na podlagi arhivskega gradiva raziskovala in proučevala nacistične zaplembe 
premoženja v Sloveniji med letoma 1941 in 1945.  
 
6. MEDNARODNO SODELOVANJE 
 
Študijski center usmerja svoje delovanje v širši evropski prostor in s svojim delovanjem sledi 
srednje in vzhodno evropskim državam, ki se na različne načine ukvarjajo z raziskovanjem 
totalitarnih sistemov. Od leta 2008 smo vzpostavili stike z več takšnimi institucijami in se 
udeležili več mednarodnih konferenc. V prihodnjem letu načrtujemo vzpostavljene stike 
ohranjati in poglabljati ter s prispevki (referati), ki se nanašajo na raziskovalno področje 
Študijskega centra za narodno spravo tudi v letu 2011 sodelovati na mednarodnih 
konferencah. Prav tako bomo skrbeli tudi za vzpostavitev novih povezav z mednarodnimi 
institucijami.  
 
Tudi v letu 2011 bo Študijski center za narodno spravo aktivno sodeloval pri ustvarjanju in 
razvoju Evropske platforme spomina in vesti. Novembra 2008, v času priprav na češko 
predsedovanje Evropski uniji, je direktorica mag. Andreja Valič aktivno sodelovala pri 
oblikovanju Evropske platforme, ki je nastala na temelju praške deklaracije. Udeležila se je 
delavnice, ki jo je organiziral Inštitut za proučevanje totalitarnih režimov (The Institute for the 
Study of Totalitarian Regimes) v Pragi. Vsebinsko izhodišče je bilo, da so številne evropske 
države doživele nasilje totalitarnih sistemov in kršitve temeljnih človekovih pravic in 
svoboščin v 20. stoletju; doživete grozote je potrebno osvestiti in jih ovrednotiti kot del 
skupne evropske zgodovine. Evropska platforma spomina in vesti povezuje sorodne 
evropske institucije, ustvarjala zbirke virov in izobraževalnih programov, se zavzemala za 
dostop do arhivov in spominski dan na žrtve totalitarizmov. Temeljno izhodišče je, da je 
potrebno vse totalitarne sisteme obravnavati z enakimi merili.  
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Sodelavci Študijskega centra za narodno spravo se bodo v letu 2011 udeležili več 
mednarodnih konferenc in srečanj. Marca 2011 bo v Evropskem parlamentu v Bruslju 
potekala javna obravnava z naslovom What do Young Europeans know about 
Totalitarianisms?. Aprila 2011 bo Študijski center za narodno spravo v sodelovanju s 
Centrom za proučevanje postkomunističnih ekonomij (Centre for Research into Post-
Communist Economies, CRCE) in z Društvom britansko-slovenskega prijateljstva organiziral 
konferenco v Londonu. Junija 2011 bomo aktivno sodelovali na mednarodnem seminarju v 
okviru projekta Vojne na Balkanu (v organizaciji ZRC SAZU, Britanske vojaške Akademije 
Sandhurst, Univerze Oxford), v Romuniji pa na mednarodni znanstveni konferenci (v 
organizaciji Inštituta za proučevanje komunističnih zločinov iz Bukarešte). Na pobudo 
Veleposlaništva Republike Litve v Sloveniji, bomo jeseni 2011 z veleposlaništvom organizirali 
mednarodni znanstveni posvet LITVA- SLOVENIJA, 1940- 1990.  
 
V letu 2011 bomo sodelovali z Zgodovinsko komisijo pri Štajerski deželni vladi v Gradcu in z 
avstrijsko zgodovinarko dr. Eddo Engelke. Na podlagi arhivskih in drugih virov bomo 
raziskovali problematiko ilegalnih prehodov jugoslovansko-avstrijske meje po koncu druge 
svetovne vojne. Rezultat raziskave bo zbornik, ki ga bo v letu 2011 izdala Štajerska deželna 
vlada v Gradcu. Za koordinacijo dela bo skrbela dr. Mateja Čoh, ki bo tudi raziskovala 
omenjeno problematiko in v zborniku objavila prispevek o delovanju ilegalnih skupin v 
Sloveniji po koncu vojne.   

 
7. STROKOVNA SKUPINA ZA OBRAVNAVANJE VPRAŠANJ BRITANSKO-SLOVENSKE 
POLPRETEKLE ZGODOVINE 
 
V letu 2010 je bila pri Študijskem centru za narodno spravo ustanovljena Strokovna skupina 
za obravnavanje vprašanj britansko-slovenske polpretekle zgodovine. Člani skupine so: mag. 
Andreja Valič (predsednica), dr. Mateja Čoh, mag. Majda Pučnik Rudl, dr. Jernej Letnar 
Černič, mag. Renato Podbersič in Boštjan Kolarič. 
Naloge strokovne skupine so: obravnavanje vprašanj, dajanje pobud in predlogov; izmenjava 
mnenj in izkušenj; organizacija mednarodnega znanstvenega posveta na temo britansko-
slovenske polpretekle zgodovine; zbiranje in pregledovanje arhivskega gradiva; snemanje 
pričevanj; priprava izhodišč ter dajanje pobud in predlogov za delo britansko-slovenske 
zgodovinske komisije; sodelovanje s sorodnimi mednarodnimi institucijami (CRCE). 
 
8. ORGANIZACIJA POSVETA 
 
Študijski center za narodno spravo bo v sodelovanju s Sinagogo Maribor 26. januarja 2011 
organiziral posvet o reševanju Judov na Slovenskem v času preganjanja med drugo svetovno 
vojno. 
Mag. Renato Podbersič bo na posvetu sodeloval z referatom »Reševanje Judov na 
Primorskem med holokavstom«. Aktivno bomo sodelovali na tiskovni konferenci, ki jo ob tej 
priložnosti organizira generalni pokrovitelj Ministrstvo za zunanje zadeve.  
 
9. RAZSTAVA 
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Študijski center za narodno spravo (mag. Renato Podbersič), Inštitut za zgodovino pri ZRC 
SAZU (dr. Petra Svoljšak) in Sinagoga Maribor (dr. Marjan Toš) bodo v letu 2011 pripravili 
razstavo v Sinagogi Maribor z naslovom Judovski vojaki na Slovenskem med prvo svetovno 
vojno. 
 
10. IZDAJANJE PUBLIKACIJ 
 
V letu 2011 načrtujemo izdajo naslednjih publikacij: 

− Dr. Damjan Hančič bo objavil študijo z delovnim naslovom Dokumenti in pričevanja o 
revolucionarnem nasilju na Gorenjskem, 

− Mag. Renato Podbersič bo objavil študijo z delovnim naslovom Dokumenti in 
pričevanja o revolucionarnem nasilju na Primorskem, 

− Zbornik Totalitarizmi- vprašanja in izzivi .  
 

11. BAZA PODATKOV 
 

V letu 2011 bomo dopolnjevali bazo podatkov o političnih obsojencih v Sloveniji med letoma 
1945 in 1953 (Mirjam Jurjevčič). Baza podatkov nastaja na podlagi vpisnikov kazenskih spisov 
civilnih sodišč iz tega obdobja. Predstavlja dopolnilo k 5.475 kartotekam političnih 
obsojencev, ki so bile leta 2007 odkrite na Ministrstvu za pravosodje.    

 
12. BIOGRAFSKI LEKSIKON 
 
Mag. Renato Podbersič bo tudi v letu 2011 sodeloval kot član uredništva in pisec gesel za 
Slovenski biografski leksikon in Primorski slovenski biografski leksikon. 
 
13. BIBLIOGRAFIJA RAZISKOVALCEV 
 
Objavljene članke in druge prispevke (npr. predavanja, intervjuje) raziskovalcev Študijskega 
centra bomo zbirali v knjižnici Študijskega centra.  
 
Skrbeli bomo za sprotno vpisovanje in vrednotenje bibliografije raziskovalcev v Cobiss.  
 
14. PODIPLOMSKI ŠTUDIJ IN IZPOPOLNJEVANJE NA STROKOVNEM PODROČJU 
 
Neža Strajnar bo nadaljevala podiplomski študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki ga je 
vpisala jeseni 2008; mentor je dr. Mitja Ferenc. Raziskovala bo preganjanje nekatoliških 
verskih skupnosti  v Sloveniji po letu 1945.  
 
Mag. Renato Podbersič je vpisal doktorski študij na Fakulteti za humanistiko Univerze na 
Primorskem v Kopru; mentor je dr. Egon Pelikan. Pripravljal bo doktorsko disertacijo z 
naslovom Preganjanje Judov na Primorskem. 
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Skrbeli bomo za stalno strokovno izpopolnjevanje raziskovalcev (udeležba na seminarjih, 
simpozijih, strokovnih srečanjih in drugih dogodkih povezanih s področjem dela RRE).  
 

RAČUNOVODSKI DEL 
 

Pojasnila k  računovodskim izkazom 

 

 

 

Priloga 1 – Bilanca stanja na dan 31.12.2010 
  

1. Nepremičnine  - SCNR  je pridobil od Ministrstva za pravosodje v upravljanje 

nepremičnino na  Tivolski 42 v Ljubljani in katere knjigovodska vrednost znaša na 

dan 31.12.2010  EUR 609.586,14. 

  

2. Oprema –  Od Ministrstva za pravosodje je bila pridobljena v upravljanje oprema, 

katere neodpisana vrednost na 31.12.2010 znaša EUR 25.051,45.  

  

  

3. SCNR je iz sredstev, ki jih je zavod pridobil za redno delovanje in iz sredstev ARRS 

izvršil v letu 2010 nakup opreme in drobnega inventarja v višini EUR 14.666,30. 

Knjigovodska oziroma neodpisana vrednost  opreme, pridobljene iz lastnih sredstev  

na dan 31.12.10 znaša 41.420,38  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 31.12.2010 EUR 38.830,57.  

  

  

5. Terjatve na 31.12.2010 so evidentirane do:  

- proračuna RS za plače za mesec 12/09 (izplačilo 1/10)         EUR    28.111,33 

- proračuna RS za materialne stroške                                       EUR     17.087,81 

- terjatve do ZZZS za refundirane boleznine                            EUR         202,35 

- akontacija  DDPO                                                                    EUR        300,27 

-  terjatve do ARRS     (priloga )                                                EUR     6.486,45 

-  terjatve do kupcev  publikacij                                                 EUR        401,75 

 

      6.   Obveznosti na dan 31.12.2010 so evidentirane do: 

             - obveznosti za plače 12/10 (izplačilo 1/11)                              EUR   28.111,33 

             - obveznosti do dobaviteljev (seznam – priloga )                      EUR   20.117,71  

  

              Vse obveznosti do dobaviteljev so bile že poravnane v letu 2011. 
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      7.      Zaloga proizvodov: 

-         313 publikacij – Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih 

taboriščih v  Sloveniji   

-         60 publikacij – Četništvo na Štajerskem 

-     39 publikacij -   Pohorska afera 

-    356 publikacij -  Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalcev v 

Sloveniji 

-      274 publikacij – Zbornik Totalitarizmi – vprašanja in izzivi 

-      400 publikacij – Za svobodo, kralja in domovino 

-      400 publikacij – Zbornik slovenskih prispevkov o totalitarizmih 

 

  

      8.        Dolgoročno odloženi prihodki – sredstva prejeta od Ministrstva za pravosodje po     

sklepu Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda SCNR in so namenjeni pokrivanju 

stroškov izdaje publikacij v naslednjih obdobjih, v tistem delu, ki ne bo pokrit s 

prihodki od prodaje na trgu. 

 

 

 9.    Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje izkazujejo obveznost za nepremičnino in   

opremo prejeto od Ministrstva za pravosodje. Stanje obveznosti je usklajeno z 

Ministrstvom za finance, Direktorat za javno računovodstvo (priloga ).  

 

 

 

 

Priloga 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov za obdobje od 1.1.2010 do 

31.12.2010 
 

       10.  V  letu 2010 je SCNR  ustvaril 11.823,89 EUR  prihodkov iz naslova prodaje     

Publikacij, kar predstavlja pridobitno dejavnost v skladu s  Pravilnikom o pridobitni 

in nepridobitni dejavnosti.  V zvezi z pridobitno dejavnostjo ni nastala obveznost za 

obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ker je bilo več odhodkov kot prihodkov  

iz naslova pridobitne dejavnosti. 

 

Vsi ostali prihodki so nastali v zvezi z uresničevanjem nalog, zaradi katerih je bil 

Zavod ustanovljen in sicer Zavod uresničuje javni interes na področju znanosti in 

opravlja organizacijske, razvojne, svetovalne, koordinacijske  in izobraževalne 

naloge na področju poprave krivic, narodne sprave in proučevanju totalitarnih 

režimov na Slovenskem v 20. stoletju.  

 

V letu 2010 je SCNR sklenil aneks štev.2 k  pogodbi št. P6-0380  o izvajanju in 

sofinanciranju raziskovalnega programa Nasilje komunističnega totalitarizma v 

Slovenije 1941-1990. Višini sredstev raziskovalnega programa, ki ga financira Javna 

agencija za raziskovalno dejavnost RS za leto 2010 znaša 77.837,76 EUR. Poraba 

sredstev je vodena ločeno in izvršena v skladu z namenom pogodbe. 
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Pri vodenju poslovnih knjig je upoštevan Zakon o računovodstvu, Slovenski 

računovodski standardi, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in 

opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne 

dejavnosti, zaloge publikacij so vodene oziroma ovrednotene po dejanskih stroških. 

 

Zaradi povečanja zalog publikacij v letu 2010 je ustvarjen tudi večji presežek 

prihodkov nad odhodki, kot je bilo načrtovano. 

 

Predlog sklepa o namenu uporabe presežka prihodkov nad odhodki: 

 

Presežek prihodkov se nameni za investicijsko vzdrževanje na nepremičnini na 

Tivolski 42. Delno je že bila izvedena zamenjava stavbnega pohištva v letu 2010 in 

se bo nadaljevala tudi v letu 2011. 

  

  

  

Ljubljana,18.02.2011 

  

Računovodstvo SCNR 

Libres d.o.o. 

    

 
 


