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POSLOVNI DEL 
 

 

1. Zakonske in druge pravne podlage  
 

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

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

neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna posredni uporabnik proračuna Javni zavod 

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

2009 deloval na podlagi naslednjih pravnih podlag:  

 

Zakoni  

Zakon o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 127/06)  

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 96/02, 112/07)  

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 128/06)  

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 79/99, 14/07)  

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99, 114/06)  
 

Pravilniki  

Pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v znanstvene, strokovno-

raziskovalne in razvojne nazive (Uradni list RS, 75/94, 96/02) 

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

narodno spravo 

Pravilnik o delovni uspešnosti (sprejet na 3. redni seji, dne 3.12.2008) 

Pravilnik o finančnem poslovanju (sprejet na 3. redni seji, dne 3.12.2008) 

Pravilnik o popisu sredstev in njihovih virov (sprejet na 3. redni seji, dne 3.12.2008) 

Pravilnik o varstvu pri delu (sprejet na 3. redni seji, dne 3.12.2008) 

Pravilnik o varstvu pred požarom (sprejet na 3. redni seji, dne 3.12.2008) 

Pravilnik o izobraževanju (sprejet na 3. redni seji, dne 3.12.2008) 

Pravilnik o računovodstvu na Študijskem centru za narodno spravo (sprejet na 3. redni seji, 

dne 3.12.2008) 

 

Ostalo  

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

Statut javnega zavoda Študijski center za narodno spravo 

Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, 8/2004, 136/2004)  
 

 

2. Dolgoročni cilji javnega zavoda Študijski center za narodno spravo 

 
- Raziskovalna dejavnost: raziskovanje različnih oblik nasilja ter kršenja temeljnih človekovih 

pravic in svoboščin, ki so jih povzročili totalitarni sistemi v Sloveniji v 20. stoletju; 

- Zbiranje pričevanj: zbiranje pričevanj političnih zapornikov, izgnancev, disidentov, drugih 

žrtev totalitarnih režimov in njihovih svojcev ter ustvarjanje video, zvočnih in računalniških 

zapisov z raziskovalnega področja; 
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- Izdajanje publikacij: zbiranje in objavljanje dokumentov in pričevanj o izvajanju nasilja ter 

kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so jih v Sloveniji nad Slovenci in 

pripadniki drugih etničnih skupnosti zagrešili totalitarni sistemi v 20. stoletju; 
- Baze podatkov: ustvarjanje baz podatkov za raziskovalne namene in za širšo javnost; 
- Organiziranje konferenc, posvetovanj in predavanj o nasilju totalitarnih sistemov ter kršenju 

človekovih pravic v 20. stoletju; 
- Navezava stikov s Slovenci v zamejstvu in po svetu; 
- Sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami (sodelovanje pri obveznih izbirnih 

vsebinah, pouku zgodovine in državljanske vzgoje…) ter seznanjanje osnovnošolskih in 

srednješolskih generacij z izsledki raziskav o kršenju temeljnih človekovih pravic in 

svoboščin na Slovenskem v 20. stoletju; 
- Organiziranje in vodenje strokovnih ekskurzij, ogledov prikritih in zamolčanih grobišč, 

koncentracijskih, delovnih in begunskih taborišč; 
- Projektne naloge: projekti, ki se bodo na novo odpirali ob že obstoječih raziskavah in bodo 

javnosti predstavljeni v krajši obliki; 
- Ustvarjanje pogojev za popravo krivic in za narodno spravo na podlagi proučevanja kršitev 

temeljnih človekovih pravic in svoboščin; 

- Mednarodno sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami v tujini; 

- Sodelovanje s sorodnimi institucijami v Sloveniji.  

 

 

3. Letni cilji zavoda zastavljeni v Letnem programu dela 2010 
 

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 2010 smo nadaljevali z raziskovanjem različnih oblik nasilja 

komunističnega sistema na Slovenskem v času druge svetovne vojne in po njej. Pri tem bomo 

največ pozornosti namenili obdobju takoj po koncu vojne. Na ta način želimo prispevati k 

odkrivanju novih zgodovinskih dejstev in spoznanj na tem področju, ki bodo prispevala k 

prepoznavanju značilnosti in temeljnih razlik med totalitarnimi sistemi ter demokracijo. 

Prepričani smo, da bodo vplivala na zavest o pomembnosti spoštovanja temeljnih človekovih 

pravic in svoboščin ter na zavest in potrebo po narodni spravi. 

 

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 

2010 so se člani raziskovalne skupine ukvarjali z naslednjimi raziskovalnimi temami: 

− dr. Mateja Čoh: ilegalne skupine v Sloveniji 1945-1952; kulaški procesi med letoma 

1949 in 1951; 

− dr. Milko Mikola: študija o različnih oblikah 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; 

− Neža Strajnar: preganjanje nekatoliških verskih skupnosti v Sloveniji po koncu druge 

svetovne vojne. 
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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 smo nadaljevali 

tudi v letu 2010, in sicer na podlagi arhivskega in drugega gradiva, prav tako pa smo zbirali 

pričevanja o tej problematiki. Vsebinsko smo raziskovanje različnih oblik komunističnega 

nasilja v času druge svetovne vojne razdelili:  

− dr. Mateja Čoh: Revolucionarno nasilje na Štajerskem; 

− dr. Damjan Hančič: Revolucionarno nasilje na Gorenjskem; 

− mag. Renato Podbersič: Revolucionarno nasilje na Primorskem; 

− Marta Keršič, Mirjam Jurjevčič: Revolucionarno nasilje na Notranjskem. 

 

NACISTIČNE ZAPLEMBE PREMOŽENJA  

Jelka Piškurć je na podlagi arhivskega gradiva raziskovala in proučevala nacistične zaplembe 

premoženja v Sloveniji med letoma 1941 in 1945.  

 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

Študijski center usmerja svoje delovanje v širši evropski prostor. Slovenija je kot članica 

Sveta Evrope zavezana k spoštovanju oziroma učinkovitemu uresničevanju zahtev Resolucije 

št. 1096 Sveta Evrope o ukrepih za odpravo dediščine nekdanjih totalitarnih režimov in 

Resolucije št. 1481 o potrebi za mednarodno obsodbo totalitarnih komunističnih režimov. Za 

delovanje Študijskega centra je zelo pomembna tudi Resolucija o evropski zavesti in 

totalitarizmu, ki jo je 2. aprila 2009 sprejel Evropski parlament. Resolucija podrobneje določa 

odnos evropskih institucij do totalitarnih sistemov 20. stoletja in daje pravno podlago za 

delovanje nacionalnih institucij na tem področju. 

 

Študijski center s svojim delovanjem sledi srednje in vzhodno evropskim državam, ki so že 

ustanovile samostojne in neodvisne institucije, ki se na različne načine ukvarjajo z 

raziskovanjem totalitarnih sistemov. V letih 2008 in 2009 smo vzpostavili stike z več takšnimi 

institucijami in se udeležili več mednarodnih konferenc (Bruselj, Praga, Budimpešta, 

Bukarešta, Bratislava, Talin itd.). V prihodnjem letu načrtujemo vzpostavljene stike ohranjati 

in poglabljati ter s prispevki (referati). V letu 2010 smo sodelovati na mednarodnih 

konferencah. Prav tako smo skrbeli tudi za vzpostavitev novih povezav z mednarodnimi 

institucijami.  

 

V letu 2010 smo nadaljevali aktivno sodelovanje 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 
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spominski dan na žrtve totalitarizmov. Temeljno izhodišče je, da je potrebno vse totalitarne 

sisteme obravnavati z enakimi merili.  

 

V letu 2010 smo sodelovali z Zgodovinsko komisijo pri Štajerski deželni vladi v Gradcu in z 

avstrijsko zgodovinarko dr. Eddo Engelke. Naš skupni projekt je raziskovanje ilegalnih 

prehodov avstrijsko-jugoslovanske meje v 50-ih letih 20. stoletja. Na podlagi arhivskih in 

drugih virov smo raziskovali problematiko ilegalnih prehodov jugoslovansko-avstrijske meje. 

Rezultat raziskave bo zbornik, ki ga bo izdala Štajerska deželna vlada v Gradcu (predvidoma 

2011). Za koordinacijo dela je skrbela dr. Mateja Čoh, ki je tudi raziskovala omenjeno 

problematiko.   

 

Kratkoročno je bil program Enote za svetovanje v letu 2010 usmerjen na naslednja področja: 

• vodenje in posodabljanje knjižnega gradiva interne knjižnice s strokovno literaturo 

in periodiko; 

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

Študijskega centra ter urejanje pričevanj, ki prispejo po pošti; 

• spremljanje javnih pozivov in prijava projektov na različne domače in mednarodne 

razpise;  

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

je namenjeno za znanstveno-raziskovalno dejavnost ; 

• vzpostavitev povezav z naslednicami zvez in organizacij, ki so delovale med drugo 

svetovno vojno na območju Slovenije; 

• navezava stikov s Slovenci v zamejstvu in po svetu; 

• navezava stikov z institucijo varuha človekovih pravic; 

• priprava predavanj, predstavitev, tematskih večerov in okroglih miz; 

• priprava prireditev ob spominskih dnevih; 

• predstavitev izdanih publikacij na tiskovnih konferencah in srečanjih za strokovno 

in širšo zainteresirano javnost; 

• navezava stikov z vzgojno izobraževalnimi zavodi, Društvom učiteljev zgodovine 

in Zvezo zgodovinskih društev Slovenije; 

• priprava promocijske zloženke v slovenskem in angleškem jeziku; 

• organizacija strokovne ekskurzije. 

 

 

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 

nekoliko 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 

več izkušenj in so nam pripravljeni pomagati (Muzej novejše zgodovine Slovenije). 

Postavljamo si notranji sistem dokumentiranja in arhiviranja pričevanj, ki prispejo na različne 

načine: 

- po e-pošti 

- preko navadne pošte 

- pričevanje podano po telefonu 

- pričevanje posneto na sedežu SCNR 
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- pričevanje posneto na terenu 

V letu 2009 smo navezali stike s študijskim krožkom Moč preživetja, ki ga vodi g. Jože 

Dežman. Z vsakim posameznikom se sproti dogovarjamo za posnetek ali zapis pričevanja. 

Prav tako smo shranjevali gradivo Preiskovalne komisije za raziskovanje povojnih množičnih 

pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti in gradivo podobnih 

komisij, ki so delovale v okviru bivših občin, za katere smo preko dopisa prosili sedanje 

upravne enote, občine in nekdanje občine ter Državni zbor RS. Pridobili smo vmesno poročilo 

o nalogah, ki so se izvajale pod imenom akcije "SPRAVA". Predvidevamo, da bomo prejeli v 

hrambo tudi nekatere arhive posameznikov, ki želijo, da se njihovo gradivo ohrani in po 

potrebi uporablja za znanstveno raziskovalne namene. Vse zbrano dokumentarno gradivo, 

pričevanja, fotografije in drugi zbrani material je namenjen za raziskovalne naloge, izdajanje 

v publikacijah, uporabo pri občasnih razstavah in sodelovanje na okroglih mizah. Zato 

nameravamo urediti tudi poseben arhiv v skladu s predpisi o hrambi dokumentarnega in 

arhivskega gradiva, ki ga bomo združili tudi z prostori za hrambo dokumentarnega gradiva, ki 

nastaja pri našem poslovanju.  

 

IZDAJANJE PUBLIKACIJ 

V letu 2010 smo načrtovali izdajo naslednjih publikacij: 

− Dr. Mateja Čoh bo objavila doktorsko disertacijo z delovnim naslovom Organizacija in 

delovanje ilegalnih skupin v Sloveniji ter njihov pregon 1945–1952.  

− Dr. Damjan Hančič bo objavil študijo z delovnim naslovom Dokumenti in pričevanja o 

revolucionarnem nasilju na Kamniškem.  

 

ORGANIZACIJA MEDNARODNEGA ZNANSTVENEGA POSVETA  

Ob dvajsetletnici prvih svobodnih in demokratičnih volitev na Slovenskem, dvajsetletnici 

plebiscita za samostojno Slovenijo ter petinšestdesetletnici konca druge svetovne vojne smo v 

letu 2010 organizirali ter izvedli mednarodni znanstveni posvet. 

 

PRIDOBIVANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA 

Upravne enote v Sloveniji ( 58 naslovov) in predsednika Državnega zbora RS smo v letu 2009 

prosili za pridobitev oziroma vpogled v dokumentarno gradivo, 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) in lokalnih komisij, ki so bile ustanovljene na sedežih nekdanjih oziroma sedanjih 

občin in upravnih enot. Pridobljena poročila in dokumentacijsko gradivo bomo zbrali in ga 

arhivirali za potrebe raziskovalnih namenov. 

 

BAZI PODATKOV 

V letu 2010 smo dopolnjevali bazi podatkov, ki so ju začeli ustvarjati zgodovinarji na 

Sektorju za popravo krivic in za narodno spravo. Ti bazi sta: 

− Baza podatkov političnih obsojencev v Sloveniji v obdobju 1945-1955: baza podatkov 

je nastajala 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.    

− Baza podatkov o domobrancih in civilistih, ki so bili leta 1945 zaprti v 

koncentracijskih taboriščih Teharje, Škofovi zavodi v Št. Vidu nad Ljubljano in v 
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Škofji Loki: baza podatkov je nastajala na podlagi pričevanj, ki se nahajajo v spisih 

Komisije Vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic.    

 

KNJIŽNICA SCNR 

Pomembna dejavnost SCNR je vodenje in dopolnjevanje strokovne knjižnice, ki deluje 

znotraj SCNR. Knjižnica ima preko 600 različnih naslovov, 246 enot strokovne periodike, 16 

diplomskih, magistrskih oz. doktorskih del, naročeni smo na 8 revij. V letu 2009 je knjižnica 

pridobila okoli 250 novih knjig, od tega smo jih okoli 20 kupili, ostale so nam podarili 

posamezniki oz. smo jih pridobili z medsebojno izmenjavo s sorodnimi institucijami. Želimo 

se obrniti na posameznike, ki bi nam bili pripravljeni odstopiti svoje knjižno gradivo, seveda z 

namenom, da fond obogatimo s strokovno literaturo pravne in zgodovinske stroke, z 

namenom uporabe za znanstveno raziskovalne potrebe. 

 

BIBLIOGRAFIJA RAZISKOVALCEV 

Objavljene monografije, zbornike, članke in druge prispevke (npr. predavanja, intervjuje) 

raziskovalcev Študijskega centra bomo zbirali v knjižnici Študijskega centra. Skrbeli smo za 

sprotno vpisovanje in vrednotenje bibliografije raziskovalcev v Cobiss.  

 

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ IN IZPOPOLNJEVANJE NA STROKOVNEM PODROČJU 

Mag. Andreja Valič bo zaključila doktorski študij. Neža Strajnar bo nadaljevala podiplomski 

študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki ga je vpisala jeseni 2008. Raziskovala bo 

preganjanje nekatoliških verskih skupnosti  v Sloveniji po letu 1945. Skrbeli bomo za stalno 

strokovno izpopolnjevanje raziskovalcev (udeležba na mednarodnih in ostalih seminarjih, 

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

 

PRIREDITVE 

V letu 2010 smo pripravili prireditev ob 23. avgustu, dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih 

in avtoritarnih režimov. 

 

STALNA RAZSTAVA  

V naših prostorih smo uredili stalno razstavo o totalitarizmih 20. stoletja na Slovenskem in 

prehodu Slovenije v demokratični politični sistem. Zametek te razstave predstavlja 

priložnostna razstava, ki smo jo pripravili aprila 2010 v poslopju Evropskega parlamenta v 

Bruslju ob 20 letnici prvih svobodnih in demokratičnih volitev. Ta razstava se odlično 

vključuje v vzgojno-izobraževalno delo s šolsko populacijo, ki jo tudi izvaja naš center.  

 

OKROGLE MIZE IN TEMATSKI VEČERI 

V letu 2010 smo organizirali že ustaljene okrogle mize in tematske večere, ki jih pripravljamo 

ob pomembnejših obletnicah (27. januar - Dan spomina na holokaust, devetdesetletnica 

požiga Narodnega doma v Trstu in osemdesetletnica streljanja bazoviških žrtev, dvajsetletnica 

prvih svobodnih in demokratičnih volitev na Slovenskem, dvajsetletnica plebiscita za 

samostojno Slovenijo, petinšestdesetletnica konca druge svetovne vojne itd.). Nadaljevali smo 

s predstavitvijo publikacij, ki jih bo izdal naš zavod in drugih publikacij, ki se nanašajo na 

tematiko, s katero se ukvarjamo. Predstavitve so potekale na sedežu zavoda in po drugih 

krajih Slovenije in tujine. Organizirali smo okrogle mize in tematske večere v sodelovanju z 

drugimi institucijami, muzeji, pokrajinskimi arhivi, s katerimi smo sodelovali že v letu 2009.  
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STROKOVNA EKSKURZIJA 

V juniju 2010 smo organizirali strokovno ekskurzijo z ogledom Golega otoka in Grgurja, pod 

strokovnim vodstvom prof. zgodovine in zapornika na Golem otoku g. Bobinca. 

 

RAZPISI 

Sledili smo projektom in razpisom, ki se razpisujejo v Sloveniji in tujini.   

 

STIKI Z JAVNOSTJO  

Preko tiskovnih konferenc in preko promocijskega materiala smo nadaljevali s predstavitvijo 

delovanja našega zavoda. Skrbeli smo za sprotno obveščanje javnosti o vseh pomembnih 

dogodkih, ki se jih udeležujejo zaposleni na SCNR (domače in mednarodne konference, 

posveti, seje parlamentarnih komisij…). Najpogostejša oblika obveščanja poteka preko 

medijev in spletne strani zavoda. O pomembnejših dogodkih smo obveščali tudi posameznike 

preko e-pošte. 

 

Nadaljevali smo z navezavo stikov s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Posameznikom, 

institucijam in organizacijam smo v letu 2009 poslali predstavitveno pismo, v katerem smo jih 

povabili k sodelovanju in navezavi stikov. Sodelovanje nameravamo okrepiti s posamezniki, 

ki so zainteresirani za aktivno povezavo pri določenih projektih. Sodelovanje pa nameravamo 

okrepiti tudi na institucionalni ravni. Vabilo na srečanje in izmenjavo mnenj ter potreb po 

sodelovanju bomo poslali  organizacijam, društvom in institucijam ki se ukvarjajo s področji, 

na katerih deluje Študijski center za narodno spravo.  

 

DRUGO 

Sodelovali smo v uredniškem odboru, ki skrbi za izdajo publikacij našega zavoda. Vodili 

bomo evidenco strokovnih člankov, ki se nanašajo na naše raziskovalno področje in jih 

vsakodnevno spremljamo v dnevnem in tedenskem časopisju, svetovnem spletu ter v 

periodiki, na katero smo naročeni. 

 

 

 
 

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

4.1 ENOTA ZA SVETOVANJE 

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

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

organizaciji in sistemizaciji,  na podlagi plana dela SCNR za leto 2010 ter na podlagi osebnih 

planov delavcev v Enoti za svetovanje. Do avgusta 2010 je bila na porodniškem dopustu ena 

od sodelavk ES, zato je bilo njeno delo prerazporejeno na druge zaposlene v okviru ES. 

 

Kratkoročno je bil program Enote za svetovanje v letu 2010 usmerjen na naslednja področja: 

• vodenje in posodabljanje knjižnega gradiva interne knjižnice s strokovno literaturo in 

periodiko, 

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

Študijskega centra ter urejanje pričevanj, ki prispejo po pošti, 
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• spremljanje javnih pozivov in projektov na različnih domačih in mednarodnih 

razpisih,  

• organizacija strokovne ekskurzije, 

• priprava in posredovanje navodil zainteresiranim ob sprejetju novele Zakona o žrtvah 

vojnega nasilja, ki je začel veljati 1. 1. 2010, 

• priprava predstavitvenega gradiva za prodajo publikacij SCNR, 

• sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami s ponudbami vzgojno-izobraževalnih 

vsebin preko projektov, ki jih razpisujejo različne institucije (npr. Zavod za 

šolstvo…), 

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

namenjeno za znanstveno-raziskovalno dejavnost, 

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

po drugi svetovni vojni 

• predstavitev izdanih publikacij na tiskovnih konferencah in srečanjih za strokovno in 

širšo javnost. 

 

 

PRIČEVANJA 

 

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

totalitarnih režimov in njihovih svojcev. Z njimi imamo navezane kontakte in se sproti 

dogovarjamo za podajanje in beleženje pričevanj. Vodimo evidenco vseh kontaktov 

pričevalcev, ki so zainteresirani za sodelovanje. 

 

Vsak pričevalec ima svojo arhivsko mapo. V njej je shranjeno pisno pričevanje, izjave, 

soglasja, fotografije, dokumenti in ostali material, 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 smo skenirali in jih arhivirali na disku. Tu so shranjeni tudi zvočni in video 

posnetki pričevanj, fotografije, skeniran je ostali material, ki so nam ga pričevalci izročili.  

 

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 2010 

 

Posneta pričevanja  

Pričevanja - 

po pošti in prinesena 

osebno na SCNR 

 

Skupaj 

zbranih 

pričevanj 

zvočno 11 
  20 48 

kamera 17 

 

Priloga 1: Poročilo o opravljenih snemanjih, montaži, arhiviranju 
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V hrambo smo prejeli tudi nekatere arhive posameznikov, ki želijo, da se njihovo gradivo 

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

polpreteklo slovensko zgodovino in v glavnem zajema družinske dokumente. 

 

 

SODELOVANJE Z VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI 

 

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

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

Prijavili smo se na razpis Zavoda za šolstvo in bili z dvema programoma (Primerjava treh 

totalitarizmov in Intervju - družinska zgodba) uvrščeni v Katalog obveznih izbirnih vsebin za 

2010/2011. 

 

Mag. Renato Podbersič je aprila 2010 sodeloval pri pripravi in izvedbi projektnega dne na 

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

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

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

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

na Gimnaziji Kranj. 

 

Junija 2010 je bil gost na Gimnaziji Kranj bivši politični obsojenec Ljubo Sirc. Direktorica 

SCNR mag. Andreja Valič ga je uvedla v srečanje z dijaki te šole. 

 

Oktobra 2010 so sodelavke SCNR Mirjam Jurjevčič, Neža Strajnar in Marta Keršič v treh 

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

izkušnja intervjuja in ob tem pripravile vezano obliko zbranih pričevanj dijakov. Oblikovale 

so učni pripomoček pod istim naslovom, ki je na voljo profesorjem in učiteljem zgodovine v 

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

in video posnetki pričevanj, ki smo jih posneli na SCNR.  

 

 

OKROGLE MIZE - DOGODKI V ORGANIZACIJI SCNR 

  

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

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

obravnavane. 

 

Udeležujemo se spominskih in spravnih slovesnosti, kjer zbranim udeležencem predstavimo 

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

potekajo po različnih krajih Slovenije.   

 

 

VSEEVROPSKI DAN SPOMINA NA ŽRTVE TOTALITARNIH REŽIMOV 

 

Študijski center za narodno spravo, Občina Komen, Inštitut dr. Jožeta Pučnika in Društvo 

slovenskih izobražencev iz Trsta smo ob 23. avgustu - vseevropskem dnevu spomina na žrtve 
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vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov pripravili odmevno spominsko slovesnost, ki je 

potekala v ponedeljek, 23. avgusta 2010  na gradu Štanjel na Krasu. 

 

Osrednji govornik je bil Boris Pahor, pisatelj, akademik, Prešernov nagrajenec, vitez legije 

časti in večkratni nominiranec za Nobelovo nagrado, eden najbolj prepoznavnih slovenskih 

pisateljev v Evropi. Sledilo je predvajanje dokumentarnega filma SONJA, ki je nastal v 

produkciji RAI Trst-Slovenski program in govori o trpljenju Primorcev pod fašizmom. 

 

Pozdravno brzojavko je poslal podpredsednik Evropskega parlamenta Laszlo Tökes. V njej je 

poudaril da je 23. avgust dan spomina, ki ga potrebujemo za sedanjost in za prihodnost, stalno 

opominjanje, da nam demokracija ni dana vnaprej in enkrat za vselej, ampak si moramo zanjo 

nenehno prizadevati in jo skrbno gojiti. Prihodnjim rodovom smo dolžni zapustiti družbo, ki 

bo temeljila na spoštovanju, svobodi in dostojanstvu človeka. 

 

Prireditve so se udeležili najvišji predstavniki posvetne in cerkvene oblasti v Sloveniji, med 

njimi Borut Pahor, predsednik vlade Republike Slovenije, ljubljanski nadškof in metropolit 

msgr. dr. Anton Stres, evropski poslanec dr. Milan Zver, Ladislav Lipič, svetovalec 

predsednika Republike Slovenije, češki veleposlanik nj. eksc. G. Petr Voznica, koprski škof 

msgr. Metod Pirih, predstavniki političnega življenja iz Slovenije in zamejstva ter številni 

drugi. 

 

Spominska slovesnost je bila izredno dobro obiskana in močno odmevna v slovenskem 

medijskem prostoru. 

 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA 

 

Dne 29. maja 2010 smo organizirali strokovno ekskurzijo na Goli otok in sv. Grgur. 

Ekskurzije se je udeležilo blizu 100 udeležencev, med njimi precej novinarjev iz slovenskih 

medijskih hiš. Na vsakem avtobusu je bilo organizirano strokovno vodstvo, hkrati pa so bili 

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

zapora (Andrej Aplenc, Igo Sajovic…) Vodstvo na Golem otoku je prevzel prof. Vladimir 

Bobinac iz Zagreba, ki je bil tudi sam politični zapornik na Golem otoku. Strokovne 

ekskurzije so se udeležili številni predstavniki medijskih hiš. 

 

 

RAZSTAVNA DEJAVNOST 

 

 

Dne 14. aprila 2010 smo v Evropskem parlamentu v Bruslju postavili razstavo Ob 20. 

obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji. Razstavo so vsebinsko in oblikovno 

pripravili sodelavci SCNR. Ob razstavi je v sodelovanju s Slovensko delegacijo Evropske 

ljudske stranke – krščanskih demokratov v Evropskem parlamentu (ELS/EPP) SCNR 

organiziral tudi slavnostno konferenco v počastitev 20. obletnice prvih demokratičnih volitev 

v Sloveniji. Konferenco je moderiral dr. Milan Zver - vodja slovenske delegacije, osrednji 

govornik konference pa je bil Lojze Peterle - predsednik prve demokratično izvoljene vlade v 

Sloveniji. O demokratičnih spremembah izpred 20 let so govorili še prof. dr. Janko Prunk - 
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slovenski zgodovinar, László Tőkés - evropski poslanec iz Romunije in Elmar Brok - 

evropski poslanec iz Nemčije. S strani SCNR je razstavo na konferenci predstavila Marta 

Keršič. Konference so se udeležili mnogi vidnejši predstavniki javnega življenja v Bruslju, 

med drugim tudi vsi trije veleposlaniki Slovenije v Bruslju - pri Belgiji, EU in NATO - ter 

evropska poslanca Ivo Vajgl in Tanja Fajon. Sodelavci SCNR smo se v Evropskem 

parlamentu udeležili tudi odprtja razstave ob 70. letnici pokola v Katynskem gozdu in žalne 

komemoracije ob tragični letalski nesreči poljskega državnega, vojaškega in cerkvenega vrha 

v Rusiji. 

 

 

PROMOCIJA JAVNEGA ZAVODA 

 

Sklicujemo tiskovne konference, da javnost preko medijev seznanimo z delovanjem našega 

zavoda. Konference za novinarje pripravimo tudi pred večjimi spominskimi dogodki, da 

novinarje že predhodno opozorimo na dogodek. 

 

Predstavljamo publikacije avtorjev, ki raziskujejo v okviru Študijskega centra za narodno 

spravo. Izdajamo tudi strokovno znanstvena dela zunanjih sodelavcev. Z izdanimi deli 

seznanjamo strokovno in ostalo zainteresirano javnost po različnih krajih Slovenije in v 

zamejstvu. 

 

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

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

komisij…).  

 

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

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

 

Z vsem naštetim skrbimo, da javnost seznanjamo z izsledki raziskav o kršenju človekovih 

pravic in svoboščin na Slovenskem v 20. stoletju na sedežu zavoda in po različnih krajih 

Slovenije. 

 

Datum Kraj Tema, naslov Sodelujoči 
Število 

udeležencev 

Torek, 26. 

januar 2010 

ob 9. uri 

Sinagoga 

Maribor 

znanstveno srečanje: 

Holokavst in njegove 

posledice na 

Slovenskem 

mag. Renato 

Podbersič 

(referat), 

mag. Andreja 

Valič (pozdravni 

govor) 

okoli 50 

Torek, 26. 

januar 2010 

ob 17. uri 

Kadetnica 

Maribor, 

Engelsova 15, 

Maribor 

(predavalnica v 

1. nadstropju, C 

1/11). 

 

Predstavitev knjige 

Jurija Štesla, Pohorska 

afera 

dr. Marjan 

Linasi (referat) 

in dr. Mateja 

Čoh (prispevek) 

Okoli 50 
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Sreda, 10. 

februar 

2010 ob 11. 

uri 

Tivolska 42, 

Ljubljana 

Ljubljanski škof dr. 

Gregorij Rožman - ob 

50. obletnici smrti in 

nedavni ustavitvi 

sodnega postopka. 

dr. Tamara 

Griesser Pečar 

(referat), Marta 

Keršič in Jelka 

Piškurić 

(prispevek) 

Blizu 40 

Sreda, 17. 

februar 

2010 ob 18. 

uri 

Koroški 

pokrajinski 

muzej, Glavni 

trg 24/II, 

Slovenj Gradec. 

Predstavitev knjige 

Jurija Štesla, Pohorska 

afera 

dr. Marjan 

Linasi (referat), 

direktorica 

muzeja Brigita 

Rajšter, mag. 

Andreja Valič 

(uvodni 

govornici) 

Okoli 50 

Sreda, 3. 

marec 2010 

ob 11. uri 

Muzej novejše 

zgodovine 

Celovška 23, 

Ljubljana 

Srečanje ob prvi 

obletnici vstopa  

raziskovalcev na 

prizorišče zločina v 

rovu sv. Barbare v 

Hudi jami 

dr. Mateja Čoh, 

Marko Štrovs, 

Jože Dežman, 

Pavel Jamnik, dr. 

Mitja Ferenc 

(referati), 

mag. Andreja 

Valič 

(prispevek) 

120 

obiskovalcev 

Sreda, 17. 

marec 

2010 ob 10. 

uri 

Tivolska 42, 

Ljubljana 

Pohorska afera 

Krvavi izpadi 

štajerskih partizanov 

med jesenjo 1943 in 

pomladjo 1944, 

 avtorja Jurija Štesla. 

dr. Marjan 

Linasi (referat) 

in dr. Mateja 

Čoh (prispevek) 

25 

udeležencev 

Sreda, 24. 

marec 2010 

ob 11. uri 

 

Tivolska 42, 

Ljubljana 

Dokumenti in 

pričevanja o povojnih 

izgonih prebivalstva v 

Sloveniji 

dr. Milko Mikola 

(referat) in dr. 

Mateja Čoh 

(prispevek) 

40 

udeležencev 

Sreda, 7. 

april 2010 

ob 11. uri 

Tivolska 42, 

Ljubljana 

Predavanje prof. dr. 

Lovra Šturma, Ob 20. 

obletnici prvih 

demokratičnih volitev 

v Sloveniji 

uvodna predstavitev 

priložnostne razstave 

in konference, ki bo 

potekala v evropskem 

parlamentu v Bruslju. 

dr. Lovro Šturm, 

mag. Andreja 

Valič (referata), 

Jelka Piškurić 

(prispevek) 

45 

udeležencev 

13. 14. in 

15. april 

2010 

Evropski 

parlament v 

Bruslju, 

parlamentarna 

Slavnostna konferenca 

in priložnostna 

razstava ob 20. 

obletnici prvih 

dr. Milan Zver 

EU poslanec, 

Lojze Peterle - 

EU poslanec, dr. 

Polna 

dvorana, 

preko 100 

obiskovalcev, 
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dvorana 6Q1 demokratičnih volitev 

v Sloveniji. 

 

Janko Prunk – 

slovenski 

zgodovinar, 

László Tőkés – 

evropski 

poslanec iz 

Romunije in 

Elmar Brok – 

evropski 

poslanec iz 

Nemčije, Marta 

Keršič - SCNR 

(referati) 

med njimi 

ugledni 

gostje 

evropskih in 

slovenskih 

institucij, 

dijaki II. 

gimnazije 

Maribor 

Torek, 20. 

april 2010 

ob 11. uri 

Pokrajinski 

arhiv 

Maribor,Glavni 

trg 7,2000 

Maribor 

Predstavitev 

Dokumenti in 

pričevanja o povojnih 

izgonih prebivalstva v 

Sloveniji in zbornik 

Totalitarizmi - 

vprašanja in izzivi 

dr. Milko Mikola 

(referat), dr. 

Mateja Čoh 

(prispevek). 

Pričevanje 

posneli Marta 

Keršič in Jelka 

Piškurić. 

Čez 50 

poslušalcev 

Četrtek 22. 

april ob 19. 

uri 

Zgodovinski 

arhiv Celje, 

Teharska cesta 

1, Celje 

Dokumenti in 

pričevanja o povojnih 

izgonih prebivalstva v 

Sloveniji 

dr. Milko Mikola 

(referat) 

20 

udeležencev 

29. in 30. 

april 2010  

 

 

Berlin 

mednarodna 

konferenca Europa 

erinnert sich für die 

Zukunft (Evropa se 

spominja za 

prihodnost). 

mag. Andreja 

Valič 

(prispevek) 

300 

udeležencev 

 

Sreda, 5. 

maj 2010 

ob 18. uri   

 

 

Knjižnica 

Dravograd, 

Koroška cesta 

47, 2370 

Dravograd 

 

Pohorska afera 

Krvavi izpadi 

štajerskih partizanov 

med jesenjo 1943 in 

pomladjo 1944, 

 avtorja Jurija Štesla. 

dr. Marjan 

Linasi (referat), 

Mirjam Jurjevčič 

in Damjana 

Čemažar 

Okoli 15 

udeležencev 

Sreda, 19. 

maj 2010, 

VTV 

Velenje 

Jutranji program 

VTV Velenje 

Dokumenti in 

pričevanja o povojnih 

izgonih prebivalstva v 

Sloveniji 

dr. Milko Mikola 

(prispevek) 
 

Sobota, 29. 

maj 2010 

Goli otok 

od 5.45 do 

21.45 

Enodnevna 

ekskurzija na 

Goli otok 

Obisk Golega otoka s 

strokovnim vodstvom 

in tremi preživelimi 

zaporniki z Golega 

otoka. 

Pričevalci: mag. 

Andrej Aplenc, 

Igo Sajovic in 

Vladimir 

Bobinac. Vodiča 

mag. Renato 

90 - dva 

avtobusa ter 

udeleženci, 

ki so se nam 

pridružili na 

otoku 
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Podbersič in 

Gašper Markič. 

Organizacija 

Marta Keršič in 

Andrej Lapuh. 

Sreda, 2. 

junij 2010 

ob 18. uri  

Mala dvorana 

CSG-ja na Trgu 

osvoboditve 9 

(nasproti 

cerkve), 2230 

Lenart 

Pohorska afera 

Krvavi izpadi 

štajerskih partizanov 

med jesenjo 1943 in 

pomladjo 1944, 

 avtorja Jurija Štesla. 

dr. Marjan 

Linasi (referat) 

in dr. Mateja 

Čoh (prispevek) 

9 prisotnih 

Petek, 18. 

junij 2010 

ob 11. uri 

SCNR, Tivolska 

cesta 42, 

konferenčna 

dvorana 

Srečanje z angleškim 

časnikarjem in bivšim 

častnikom SOE 

Johnom Earlom iz 

Trsta ob izidu dveh 

njegovih knjig pri 

založbi Mladika Trst 

mag. Andreja 

Valič (pozdravni 

govor), John 

Earl, Marij 

Maver, Mladika, 

Ivo Jevnikar,  

Alenka Puhar, 

Nataša Stanič 

(prispevki) 

30 prisotnih 

Sreda, 22. 

junij 2010 

ob 11. uri 

SCNR, Tivolska 

cesta 42, 

konferenčna 

dvorana in 

razstavni prostor 

Odprtje razstave 

v počastitev Dneva 

državnosti 

dvajseta obletnica 

prvih demokratičnih 

volitev v Sloveniji 

mag. Andreja 

Valič (referat), 

Marta Keršič 

(prispevek) 

29 prisotnih 

Ponedeljek, 

23. avgust 

2010 ob 19. 

uri 

Grad Štanjel na 

Krasu 

Spominska slovesnost 

ob vseevropskem 

dnevu spomina na 

žrtve vseh totalitarnih 

in avtoritarnih 

režimov 

pisatelj Boris 

Pahor (referat), 

mag. Andreja 

Valič, Uroš 

Slamič, župan 

Občine Komen, 

Nataša Šuštar, 

IJP, Sergij 

Pahor, DSI Trst 

(prispevki); 

Dokumentarni 

film Sonja 

Blizu 400 

prisotnih 

Sreda, 8. 

september 

2010 ob 11. 

uri 

 

v prostorih 

Študijskega 

centra za 

narodno spravo, 

Tivolska 42, 

Ljubljana. - 

konferenčna 

dvorana in 

razstavni prostor 

Predstavitev knjige 

Milanke Dragar 

Zvest križanemu - 

mučenec Lojze 

Grozde 

In odprtje razstave 

dr.Tamare Griesser 

Pečar        

Boj proti veri in 

Milanka Dragar 

(referat), dr. 

Tamara 

Grisesser Pečar 

(referat), mag. 

Andreja Valič 

(uvodni pozdrav) 

Čez 40 

udeležencev 
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cerkvi 1945 - 1961 

Sreda, 29. 

september 

2010 ob 11. 

uri 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana - 

konferenčna 

dvorana 

Ob 90. obletnici 

rojstva dr. Ljuba 

Sirca, ekonomista, 

nekdanjega disidenta 

in klasičnega liberalca 

srečanje  in pogovor, 

ki ga vodi mag. 

Andreja Valič. 

Uvodni pozdrav : 

Jelka Pikurić 

dr. Ljubo Sirc 

(prispevek), 

mag. Andreja 

Valič 

(voditeljica 

pogovora), Jelka 

Piškurić (uvodni 

pozdrav) 

Čez 50 

obiskovalcev 

Sreda, 10. 

november 

2010 ob 11. 

uri 

Študijski center 

za narodno 

spravo, Tivolska 

42, Ljubljana - 

konferenčna 

dvorana 

 

 

Okrogla miza  

o denacionalizaciji 

Inka Stritar, 

predsednica 

ZLRP, Tine 

Jaklič, nekdanji 

predsednik 

ZLRP, Peter 

Logar in Zdenka 

Goriup - člana 

predsedstva 

ZLRP 

(prispevki), mag. 

Andreja Valič 

(uvodni pozdrav) 

30 

obiskovalcev 

Ponedeljek, 

13. 

december 

2010 ob 20. 

30 uri 

Društvo 

slovenskih 

izobražencev iz 

Trsta, 

Peterlinova 

dvorana 

Razstava ob 20. letnici 

plebiscita za 

samostojno Slovenijo 

mag. Andreja 

Valič 

(prispevek) 

20 

obiskovalcev 

 

 

DOGODKI, KI SMO SE JIH UDELEŽILI SODELAVCI SCNR  

 

Datum Kraj Tema, naslov Aktivna udeležba 

18. 1. 2010 Bruselj 

srečanje držav članic delovne 

skupine Evropske platforme 

spomina in vesti 

mag. Andreja Valič 

(prispevek) 

22. 1. 2010 MNZS, Ljubljana 

predstavitev skupnega 

francosko-nemškega 

učbenika zgodovine 

- 

26. 1. 2010 Maribor 

znanstveno srečanje 

Holokavst in njegove 

posledice na Slovenskem 

mag. Renato 

Podbersič (referat) 

24. 2. - 26. 2. 

2010 

Ustav pro studium 

totalitarnich 

režimu, Praga 

mednarodna konferenca 

“Zločini komunizma” 

mag. Andreja Valič 

(referat) 
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4. 3. 2010 MNZS, Ljubljana 

odprtje razstave Sporočilo 

svetu – Baltska pot: 20 let 

kasneje 

- 

16. 3. 2010 
Cankarjev dom, 

Ljubljana 

predstavitev knjige Igorja 

Omerza: Edvard Kocebek - 

Osebni dosje št. 584 

- 

11. 3. 2010 Ljubljana 

prvo zborovanje Zbora za 

vrednote, referat mag. 

Andreja Valič o slovenskem 

in evropskem spravnem 

procesu in pomenu 

zgodovinarjev pri tem 

mag. Andreja Valič 

(referat) 

12. 4. 2010 MNZS, Ljubljana 

predstavitev knjige msgr. 

Rudolf Klinec: Dnevniški 

zapisi 1943-1945 

mag. Renato 

Podbersič (voditelj 

pogovora) 

13. 4. 2010 Bruselj 

razstava o Katynu in žalna 

slovesnost v Evropskem 

parlamentu v Bruslju 

- 

22. 4. 2010 MNZS, Ljubljana 
predstavitev knjige Slovenija 

duhovna domovina 

- 

23. 4. 2010 
Slovenska matica, 

Ljubljana 

predavanje dr. Milana Zvera 

Demokracija in DEMOS 

- 

29. in 30. 4. 2010 
Evropska 

akademija, Berlin 

mednarodna konferenca 

Evropa se spominja za 

prihodnost 

mag. Andreja Valič 

(referat) 

5. 5. 2010 MNZS, Ljubljana 

tiskovna konferenca ob 

predstavitvi knjig Brezpotja 

socializma in Dolgo življenje 

po smrtni obsodbi 

mag. Andreja Valič 

(prispevek) 

13. 5. 2010 MNZS, Ljubljana 

predstavitev knjige Vojne 

fotografije 1941 - 1945: 

Partizanske enote 

- 

14. 5. 2010 MNZS, Ljubljana 
20. obletnica Slovenskih 

krščanskih demokratov 

- 

17. 5. 2010 MNZS, Ljubljana 

okrogla miza Slovenija in 

Španija na poti k demokraciji 

in Evropski uniji 

- 

20. 5. 2010 INZ, Ljubljana 
okrogla miza Holokavst na 

Slovenskem 

mag. Renato 

Podbersič (referat) 

27. 5. 2010 Ljubljana 

seminar Kako do nepovratnih 

sredstev? Finančni viri v 

SLO in EU ter učinkovita 

prijava na razpise 

- 

27. 5. 2010 MNZS, Ljubljana 

predstavitev knjige Uroša 

Šušteriča – vojvode 

Triglavskega Ravna gora – 

moja usoda 

mag. Renato 

Podbersič (voditelj 

pogovora z avtorjem) 
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28. 5. 2010 Ljubljana 

spominsko slovesnost ob 65. 

obletnici velikega 

bratomornega hudodelstva, v 

katerem so bili spomladi 

1945 in pozneje pobiti člani 

Slovenske narodne vojske in 

drugi nasprotniki 

komunistične revolucije, ter 

predstavitev društva 

Memores 

Marta Keršič 

(sodelavka pri 

kulturnem programu) 

21. 6. 2010 MNZS, Ljubljana 
predstavitev knjige Pucaj! 

Rat je završen 

- 

17. 6. 2010 Bruselj 

slavnostni sprejem ob Dnevu 

državnosti, ki so ga 

organizirali trije slovenski 

diplomati: Anita Pipan, 

slovenska veleposlanica v 

Belgiji, Igor Senčar, stalni 

predstavnik Slovenije pri EU 

in Božo Cerar, stalni 

predstavnik Slovenije pri 

Natu 

- 

1. 7. 2010 
Evropski 

parlament, Bruselj 

predstavitev knjige 

nekdanjega estonskega 

premierja Marta Laara Moč 

svobode, Centralna in 

Vzhodna Evropa po letu 

1945 (The power of freedom, 

Central and Eastern Europe 

after 1945) 

- 

3. 7. 2010 Šentjošt 

otvoritev razstav Le vkup, le 

vkup uboga gmajna - 

preganjanje kmetov v 

Sloveniji (1945-1955) in 

Huda jama - možnosti 

muzeološke predstavitve 

Marta Keršič 

(organizator) 

4. 7. 2010 Kočevski rog 
slovesnost v Kočevskem 

rogu 

- 

5. 7. 2010 Bruselj 

delovni sestanek mag. 

Andreje Valič in izvršne 

direktorice evropske zveze 

učiteljev zgodovine 

EUROCLIO ga. Joke van der 

Leeuw Roord o skupnih  

mednarodnih izobraževalnih 

projektih o totalitarizmih 20. 

stoletja 

mag. Andreja Valič 

(prispevek) 
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11. 7. 2010 Šentjošt 

spominska slovesnost ob 65 

letnici konca 2. svetovne 

vojne 

Marta Keršič 

(avtorica slovesnosti), 

mag. Andreja Valič 

22. do 25. 7. 2010 Făgăraş, Romunija 

konferenca Individual and 

Collective Destinies in 

Communism 

Boštjan Kolarič in 

mag. Renato 

Podbersič (referat) 

27. 7. 2010 Lepena 
Gorniški tabor dr. Henrika 

Tume 

mag. Andreja Valič 

(referat) 

22. 8. 2010 Laško 

slovesnost Zbora za vrednote 

ob dnevu spomina na žrtve 

vseh totalitarnih in 

avtoritarnih režimov 

mag. Andreja Valič 

(govor) 

14. 9. 2010 
Slovenska matica, 

Ljubljana 

predstavitev knjige Poročilo 

o pobojih 

mag. Andreja Valič 

(prispevek) 

16. 9. 2010 INZ, Ljubljana 

predstavitev zbornika 

Slovenci in Čehi v moderni 

dobi 

- 

17. in 18. 9. 2010 Budimpešta 

mednarodna konferenca The 

Crisis in Europe (Re-

inventing  EU Policies 

Delivering Growth and 

Fighting Poverty) 

mag. Andreja Valič 

(prispevek) 

23. 9. 2010 INZ, Ljubljana 

znanstveni simpozij 

Slovenska pot iz 

enopartijskega v 

demokratični sistem 

- 

28. 9. 2010 MNZS, Ljubljana 
predstavitev knjige Marjana 

Linasija Koroški partizani 

- 

30. 9. 2010 - 2. 

10. 2010 
Koper 

35. zborovanje Zveze 

zgodovinskih društev 

Slovenije Migracije in 

slovenski prostor od antike 

do danes 

mag. Andreja Valič 

(vodja panela in 

referat), mag. Renato 

Podbersič (referat) 

30. 9. 2010 Družina, Ljubljana predstavitev knjige Vetrinj - 

2. 10. 2010 Koper 

simpozij ob 100. obletnici 

rojstva škofa dr. Janeza 

Jenka, prvega škofa 

obnovljene koprske škofije 

mag. Renato 

podbersič (referat) 

3. 10. 2010 Teharje 
spominska slovesnost v 

Teharjah 

- 

29. 10. 2010 
Great Missenden, 

Velika Britanija 

spravna slovesnost z mašo v 

spomin na slovenske žrtve, ki 

jih je britanska vojaška oblast 

po koncu vojne 1945 iz 

Avstrije izročila v roke 

jugoslovanskih 

komunističnih oblasti, te pa 

mag. Andreja Valič 
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so jih kasneje pomorile 

30. 10. 2010 Brdo pri Kranju 

sestanek (v delegaciji 

Ministrstva za pravosodje) 

neformalne posvetovalne 

skupine o ustanovitvi 

Informacijskih centrov ICTY 

na območju nekdanje 

Jugoslavije kot del 

Mednarodnega kazenskega 

sodišča za nekdanjo 

Jugoslavijo (ICTY) 

- 

11. 11. 2010 Škrbina na Krasu 

spominska slovesnost za 

padle in pobite primorske 

padalce 

- 

23. do 25. 11. 

2010 
Maribor 

mednarodni znanstveni 

simpozij Pomembne 

slovenske osebnosti 20. 

stoletja 

dr. Mateja Čoh 

(referat) 

29. 11. 2010 Bruselj 

sestanek mag. Andreje Valič 

s poslanko Evropskega 

parlamenta dr. Ágnes 

Hankiss iz Madžarske 

mag. Andreja Valič 

8. 12. 2010 

 

 

Ljubljana 

Predstavitve knjig INZ:Ervin 

Dolenc: Med kulturo in 

politiko; Slovenija - 

Jugoslavija, krize in reforme; 

Prežihov Voranc - Lovro 

Kuhar: pisatelj, politik 

patriot;  

- 

13. 12. 2010 Trst 

odprtje razstave in pogovor z 

direktorico SCNR, mag. 

Andrejo Valič, o 20. 

obletnici plebiscita za 

samostojno Slovenijo 

mag. Andreja Valič 

(predavanje) 

15. 12. 2010 Ljubljana 

znanstveni simpozij o dr. 

Marku Natlačenu, Inštitut za 

novejšo zgodovino 

- 

16. in 17. 12. 

2010 
Ljubljana 

seminar o spremembah 

pouka zgodovine v 

jugovzhodni Evropi 

mag. Andreja Valič 

30. 12. 2010 Ljubljana 

izjava za javnost "Razprava o 

zločinih totalitarnih režimov 

se v Evropski uniji nadaljuje" 

mag. Andreja Valič 

 

 

INTERNA STROKOVNA KNJIŽNICA  
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Vodimo in dopolnjujemo interno strokovno knjižnico, ki deluje znotraj SCNR. Knjižno 

zbirko se trudimo redno dopolnjevati z najnovejšo domačo in tujo strokovno literaturo 

predvsem s področja zgodovine totalitarizmov 20. stoletja. Knjižnica ima preko 1000 

različnih knjižnih enot, 270 enot strokovne periodike, 20 diplomskih, magistrskih oz. 

doktorskih del, naročeni smo na 7 revij. V  letu 2010 je knjižnica pridobila blizu 250 knjižnih 

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

izmenjavo s sorodnimi institucijami. 

 

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

človekovih pravic in svoboščin v času komunizma. 

 

Knjižnica - poročilo o stanju 2010 

 

vrsta knjižnične enote stanje dne 4.1.2010 

št. pridobljenih enot od 

januarja do decembra 

2010 

knjige 751 200 

periodika 238 33 

diplomska, magistrska, 

doktorska dela 
17 3 

CD, DVD 36 5 

VHS 3 0 

fotokopije gradiva 15 1 

skupaj 1060 242 

 

Priloga 2: Seznam pridobljenih knjig za interno strokovno knjižnico SCNR v letu 2010 

 

 

POSNETE ODDAJE IN DOGODKI SCNR 

 

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

svetovne in slovenske zgodovine 20. stoletja: 

 

 

Slovenija, 

20.st. 

za železno 

zaveso 

2. sv. vojna -

svet 

pogovorne 

oddaje z 

zgodovinarji, 

ki 

obravnavajo 

zg. 

2.sv.vojne 

drugo 

SKUPAJ 

posnetih 

oddaj 

12 2 14 1 3 32 

 

Priloga 1: Poročilo o opravljenih snemanjih, montaži, arhiviranju 
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Dokumentarne filme in oddaje snemamo na DVD-je in jih arhiviramo v arhivske škatle. 

Vodimo seznam posnetih oddaj in dokumentarnih filmov. 

 

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

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

predstavitve knjig, razstave) 

 

mednarodne 

konference 

(doma&tujina) 

okrogle 

mize 

predstavitve 

knjig 
razstave drugo SKUPAJ 

8 7 18 3 17 53 

 

Priloga 1:  Poročilo o opravljenih snemanjih, montaži, arhiviranju 

 

 

JAVNI POZIVI IN PROJEKTI 

 

Sledimo projektom in razpisom, ki se razpisujejo v Sloveniji in tujini. Sodelavka Enote za 

svetovanje Jelka Piškurić se je udeležila seminarja na temo Kako do nepovratnih sredstev? 

Finančni viri v SLO in EU ter učinkovita prijava na razpise - Aktualnosti in novi razpisi, ki je 

potekal maja 2010 v Ljubljani. Prijavili smo se na razpis Zavoda za šolstvo v okvir Obveznih 

izbirnih vsebin za srednje šole in gimnazije in bili z dvema projektoma uvrščeni v njihov 

program. 

 

Priloga 3:  Poročilo o pregledanih javnih pozivih in projektih 

 

 

SEJE ENOTE ZA SVETOVANJE 

 

Seje so potekale po potrebi, navadno prvi torek v mesecu. Tedensko se dogovarjamo o 

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

 

 

DRUGO 

 

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

našega zavoda. 

 

Vodimo evidenco strokovnih člankov, ki se nanašajo na naše raziskovalno področje. 

Strokovni članki so popisani v excelovi tabeli in dostopni na skupnih dokumentih, kopije pa 

so shranjene v interni knjižnici SCNR. 

 

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

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

SCNR. 

 

Skrbimo za prenovo spletne strani Študijskega centra za narodno spravo. 
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Prevajamo slovenske tekste in sporočila, ki jih pošiljamo mednarodni javnosti in jo s tem 

obveščamo o dogodkih, ki jih organiziramo v okviru SCNR. 

 

Sodelujemo z mednarodnimi institucijami in njenimi sodelavci. 

 

Sodelujemo pri zbiranju podpisov za ustanovitev britansko slovenske zgodovinske komisije. 

 

Opravljamo druga dela po nalogu direktorice in pomagamo pri urejanju tehničnih zadev. 

 

Priloga 4: Seznam člankov iz dnevnega časopisja 

 

 

PRILOGE K POROČILU O DELU ZA LETO 2010 

 

PRILOGA 1 

 

ENOTA ZA SVETOVANJE: MIRJAM JURJEVČIČ 

POROČILO O OPRAVLJENIH SNEMANJIH, MONTAŽI, ARHIVIRANJU 

 

Pričevanja in arhiv na disku: 

 

• Urejanje arhiva pričevanj v arhivskih mapah. 

• Urejanje pričevanj na MultiMediji.  

• Arhiviranje posnetih oddaj na TV ter dogodkov, ki jih organiziramo v okviru SCNR 

ali se jih udeležujemo zaposleni na SCNR: konference, okrogle mize, predstavitve 

knjig, razstave… 

  

 

Arhiviranje pričevanj: 

 

Priimek Ime 

Kraser Cecilija 

Lukman Simona    

Nunar Jernej 

Robič Kristjan 

Senekovič Alojz 

Stritar Inka 

Trajbarič Štefan 

Bobinac Vladimir 

Debevec  Alojzija 

Ivanetič Anton 

Jesenko Anton 

Manfreda-Sava Janko 

Penca Jožef 

Sajovic Igo 
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Priimek Ime 

Sicherl Braunfelt Magnus 

Luzar Terezija 

Furar Peter 

Valič  Viktor 

 Černe Jožefa 

Gorišek Alojz 

Frančič Ivan 

Medle Janez 

Bajt Rok 

Bogataj Franc 

Demšar Franc 

Dolničar Peter 

Grčarice-Davorin Žitnik  

Jekovec  Franc in Ana 

Kavčič Janez 

Mohar Valentin 

Parovel Ivan 

Zibelnik Vinko 

Župan Franc 

Komovec  Peter 

Komovc Jože 

Trlep Anton 

Štumberger Franjo 

 

 

 

Montaže snemanj: 

 

1. Predstavitev knjige-Pohorska afera, jan.2010. 

2. Znanstveno srečanje  Holokavst in njegove posledice na Slovenskem, jan.2010. 

3. Okrogla miza o škofu Rožmanu. 

4. Konferenca v Pragi 24.2-26.2.2010. 

5. Okrogla miza Huda jama, 3. 3.2010. 

6. Dok&prič.o povojnih izgonih preb. v Sloveniji, 24.3.2010. 

7. Predavanje prof. dr. Lovra Šturma ob 20. obletnici prvih dem. volitev v Slo, 7. 4. 

2010. 

8. Konference in razstave v EP v Bruslju, 14.4.2010. 

9. Pričevanje Cecilija Kraser. 

10. 90 let dr. Boris Pahor, tiskovna konferenca ob predstavitvi knjig: »Brezpotja 

socializma« & »Dolgo življenje po smrtni obsodbi«. 

11. Slovenija&Španija: pot k demokraciji in Evropski uniji. 

12. Goli otok, 29. 5. 2010. 

13. Pričevanje Jernej Nunar. 

14. Pričevanje Igo Sajovic. 

Šemrl Anton 

Žnidaršič Janez 

Bertoncelj  

Traven  Matevž 

Majcenovič Janez 

Mrčela Marjanca&Mirko 

Paulic Joseph 

pater Pashal  

Sečnik Anton 
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15. Okrogla miza-John Earl, 18.6.2010. 

16. Predstavitev knjige: Pucaj, rat je završen, 21.6.2010. 

17. Okrogla miza-odprtje razstave dvajseta obletnica prvih demokratičnih volitev v 

Sloveniji, 23.6.2010. 

18. Pričevanje Jožef Penca. 

19. Zbor za vrednote-Dan spomina na žrtve, Laško 22.8.2010 

20. Vseevropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov, Štanjel 23.8.2010 

21. Odprtje razstave – Boj proti veri in cerkvi ter predstavitev knjige-Lojze Grozde, 

8.9.2010. 

22. Predstavitev knjige: Poročilo o pobojih, Instituta Jožeta Pučnika, 14.9.2010. 

23. Pričevanje Alojzija Debevec, roj. Trunkelj, 21.9.2010. 

24. Srečanje z g. Ljubom Sircem, 29.9.2010. 

25. Predstavitev knjige Vetrinj, Družina, 30.9.2010. 

26. 35. Zborovanja zgodovinskih društev Slovenije, Migracije in slovenski prostor od 

antike do danes, Koper, Univerza na Primorskem, 30. 9. 2010. 

27. Pogovor s Francijem Ajdovcem, 5.10.2010. 

28. Pričevanje pater Pashal Gorjup, 18.10.2010. 

29. Pričevanje Janez Majcenovič, 18.10.2010. 

30. Pričevanje Franc Župan, 21. 10. 2010. 

31. Pričevanje Vajndol pri Gorenjem Vrhpolju, 21. 10. 2010. 

32. Pričevanje Marjanca in Mirko Mrčela, 22.10.2010 

33. Pričevanje Franc in Ana Jekovec, 4. 11. 2010. 

34. Okrogla miza o denacionalizaciji, 10.11.2010. 

35. Pričevanje Franc Jekovec, 16. 12. 2010 

 

Arhiv dogodkov: 

 

DRUGO: 

1. Obisk dr. Carlos Juarez, 20. 5. 2010 

2. Goli otok, 29. 5. 2010 

3. Tito v Kamniku, maj 2010 

4. Dan državnosti Bruselj, junij 2010 

5. Šentjošt, 3.7.2010 

6. Kočevski rog,4.7.2010 

7. Direktorica EUROCLIA, 5.7. 2010 

8. Laško, 22.8.2010. 

9. Novinarska konferenca za Štanjel, SCNR 23.8.2010. 

10. Štanjel, 23.8.2010. 

11. Obisk Atlas Foundation, SCNR, 23.9.2010. 

12. Preddvor, 20.9.2010. 

13. Teharje, 3.10.2010. 

14. Gimnazija Kranj, 5.10.2010. 

15. Spominska slovesnost z mašo, VB, 29.10.2010. 

16. Obisk Keith Miles, SCNR, 24.11.2010. 

17. Obisk Jim Kosem in  Rolf Wiesemes iz Univerze v Nothinghamu, SCNR, 17. 12. 

2010 
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KONFERENCE: 

1. Holokavst in njene posledice na Slovenskem, januar 2010. 

2. 35. zborovanje Zveze zg.društev SLO, KP, september 2010. 

3. Platforma - Bruselj, januar 2010. 

4. Zločini komunizma, Praga, februar 2010. 

5. Razstava Katyn, april 2010. 

6. Evropa se spominja za prihodnost, maj 2010. 

7. Budimpešta, september 2010. 

8. MB, konferenca, november 2010. 

 

OKROGLE MIZE: 

1. Ljublljanski škof Rožman, februar 2010. 

2. Huda jama, marec 2010. 

3. Sporočilo Svetu Baltska pot, marec 2010. 

4. Dr.Šturm 20 let volitev, april 2010. 

5. SLO-ŠPA pot k demokraciji&EU, maj 2010. 

6. Srečanje z Ljubom Sircem, september 2010. 

7. Zakon o denacionalizaciji, nov.2010. 

 

PREDSTAVITVE KNJIG: 

1. FRA-NEM učbenik, januar 2010. 

2. Pohorska afera, MB, januar 2010. 

3. Pohorska afera, SG, februar 2010. 

4. Totalitarizmi&Huda jama, Trst, marec 2010. 

5. Pohorska afera, LJ, marec 2010. 

6. Povojni izgoni,LJ, marec 2010. 

7. Povojni izgoni,MB,  marec 2010. 

8. Msgr.Rudolf Klinec,MNZ,april 2010. 

9. Duhovna domovina ,MNZ, april 2010. 

10. Pohorska afera, Dravograd, maj 2010. 

11. dr.Ljubo Sirc, maj 2010. 

12. Pohorska  afera, Lenart, junij 2010. 

13. John Earl, junij 2010. 

14. Pucaj, rat je završen, junij 2010. 

15. Poročilo o pobojih, september 2010. 

16. Moč svobode - Mart Laar, junij 2010. 

17. Koroški partizani, MNZ, september 2010. 

18. Vetrinj, Družina, september 2010. 

 

RAZSTAVE: 

1. Razstava ob 20. obletnici prvih demokratičnih volitev 

2. Razstava - Boj proti veri in cerkvi in predstavitev knjige L.Grozde, september 2010. 

 

 

Snemanje TV oddaj na DVD: 

 

1. Življenje po zidu, 1.&2.del;  



     

Študijski center za narodno spravo 
 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 27 

2. Portret dr. Jožeta Pučnika. 

3. Hitlerjev muzej, 2.del. 

4. Posebne enote: Auschwitz-Birkenau. 

5. Konvoj: Vojna za Atlantik: Na robu poraza, Udarec smrti, Lov, Vzpon podmornic; 

6. Generali v vojni: Kursk, El Alamein, Stalingar, Singapur, Bitka za Midway. 

7. Titovi duhovi. 

8. Rutka: Dnevnik holokavsta. 

9. Hitlerjevi skrivni bunkerji. 

10. Dnevnik Josefa Nachmanija. 

11. Zgodovinske zarote: Lov za Hitlerjem. 

12. Ukradeno otroštvo, dok. oddaja.  

13. Hitlerjev muzej, dok. oddaja. 

14. Kaj za prijavit? Nič! Zgodbe z meje in o meji, dok. oddaja. 

15. Pridite na cvetno nedeljo na volišča in si vzemite prihodnost!, dok. oddaja. 

16. Družina Hitler: V senci diktatorja. 

17. Zadnji dan Zorana Đinđića, srbska dok.oddaja. 

18. Pokrajina št. 2, slov. film. 

19. Somrak človeka - Ravensbrück, dok.oddaja. 

20. Hitler in Stalin, dok. oddaja. 

21. Smrt ob zori- Potopitev Avstro-Ogrske bojne ladje Szent Istvan, dok.oddaja. 

22. Ko potrka vojna, dok.oddaja. 

23. Intervju: Andrej Aplenc. 

24. Brez reza: (Pre)huda jama. 

25. Brez reza: Slovenska državnost kot jo pojmujem,Boris Pahor. 

26. Gospodarji vojne: Hitler in Stalin. 

27. 2.sv.vojna skozi amaterske kamere. 

28. Kristalna noč. 

29. Srečen čas, ki ga živim,portret Dušana Jakomina 

30. Zločin, ki ne zastara, RTV SLO, 1.11.2010 

31. Črni bratje- RTV SLO, 15. 12. 2010 

 

 

PRILOGA 2 

 

ENOTA ZA SVETOVANJE: NEŽA STRAJNAR 

SEZNAM KNJIG IN PERIODIKE ZA INTERNO STROKOVNO KNJIŽNICO   

 

Seznam knjig od 1.1.2010 do 31.12.2010 

 

ŠT. AVTOR NASLOV 

1.  Anisescu Cristina et. al. Learning History Through Past Experiences : 

Ordinary Citizens under the Surveillance of 

Securitate during the 1970s-1980s 

2.  Humek Miloš Profesor Humek 

3.  Snow Edgar Crvena zvijezda nad Kinom : Prvo redigirano i 

dopunjeno izdanje 
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4.  Marcuse Herbert Reason and Revolution : Hegel and the Rise of Social 

Theory 

5.  Jogan Maca Ženska, cerkev in družina 

6.  Teodori Massimo Historijat novih ljevica u Evropi : (1956-1978) 

7.  Stefanović Dragan Poljsko poletje 1980 

8.  Potemkin Vladimir Petrovič (ur.) Zgodovina diplomacije : tretji zvezek : diplomacija 

med pripravljanjem druge svetovne vojne : (1919-

1939) 

9.  Bosari Otello, Liva Walter Memorie di Libertà : Resistenza in Fruili Venezia 

Giulia 

10.  Russell Bertrand Legitimacy Versus Industrialism : 1918-1948 

11.  Aleksandrov Georgij Fedorovič Josip Visarionovič Stalin : kratek življenjepis 

12.   VIIIe congres national du parti communiste Chinois : 

recueil de documents : II : interventions 

13.  Solženicin Aleksander Lenin in Zürich : chapters 

14.  Kitahara Michio The African Revenge : The Age of Regression and 

the Decline of the West 

15.  Halimi Emin, Shala Ajnishahe The Jasharis : The Story of a Resistance 

16.  Kuçi Hajderin Independence of Kosovo : Stabilizing or 

Destabilizing Factor in the Balkan? 

17.  Prikril Boris Borba za Sredozemlje 

18.  Latil Pierre de Tako bomo živeli jutri 

19.  Luxemburg Rosa Socijalna reforma ili revolucija? : milicija i 

militarizam 

20.  Brglez Neda Utopični socialisti : izbor besedil 

21.  Popov Duško Šifra Trycicle 

22.  Stojadinović Milan M. Ni rat ni pakt : Jugoslavija između dva rata 

23.  Barraclough Geoffrey An Introduction to Contemporary History 

24.  Fabiani Maks Regulacija deželnega stolnega mesta Ljubljane 

25.  Mlinar Zdravko (ur.) Krizni pojavi : Zbornik razprav : Ziherlovi dnevi 

1982 : sociološki in politološki prispevki k 

obvladovanju in preraščanju kriznih pojavov v naši 

družbi 

26.  Plehanov Georgij Osnovni problemi marksizma 

27.  Mandič Srna Stanovanje in država 

28.  Mikuš Kos Anica in drugi They talk, we listen 

29.  Pacepa Ion Rdeči horizonti 

30.  Kanduč Zoran Onkraj zločina in kaznovanja 
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31.  Earle John The Price of Patriotism : SOE and M16 in the 

Italian-Slovene borderlands during World War II 

32.  Šušteršič France Na levem bregu Save 

33.  Štepec Marko The Making of Slovenia 

34.  Tršinar Irena Polde Gošnik - P.O.W. : Zgodba vojnega ujetnika 

35.  Perovšek Jurij "V zaželjeni deželi" : Slovenska izkušnja s Kraljevino 

SHS/Jugoslavijo 1918-1941 

36.  Lazarević Žarko Plasti prostora in časa : Iz gospodarske zgodovine 

Slovenije prve polovice 20. stoletja 

37.  Omerza Igor Edvard Kocbek : osebni dosje št. 584 

38.  Čoh Mateja (ur.) Totalitarizmi - vprašanja in izzivi : Ob dvajsetletnici 

padca železne zavese v Evropi : Zbornik prispevkov z 

mednarodnega znanstvenega posveta 9. novembra 

2009 v Ljubljani 

39.  Mikola Milko Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih 

prebivalstva v Sloveniji 

40.  Sodja Franc Pred vrati pekla 

41.   Predsednikovo simbolno odlikovanje zločina : 

Ustavna obtožba proti Danilu Türku 

42.  Nećak Dušan in dr. (ur.) Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju = 

Slowenisch-österreichische Bezihungen im 20. 

Jahrhundert 

43.  Balkovec Bojan (ur.) Jugoslavija v času : Devetdeset let od nastanka prve 

jugoslovanske države = Yugoslavia Through Time : 

Ninety Years Since the Formation of the First State of 

Yugoslavia 

44.  Klasinc Peter Pavel Arhivski dokumenti o dogodkih v Štrigovi in okolici 

v prvih letih po drugi svetovni vojni : (od nasilnega 

določanja meje do "nepotrebnih" likvidacij) 

45.  Dežman Jože (ur.) Fašizem in Slovenci : izbrane podobe 

46.  Krnel-Umek Duša in dr. (ur.) Slovensko-hrvaška meja in meje občin v Sloveniji 

47.  Dežman Jože, Kokalj Kočevar 

Monika (ur.) 

Slovenija duhovna domovina : zgodbe političnih 

emigrantov 

48.  Adamska Jolanta, Dancewicz 

Maciej, Platajs Jerzy, Przewoznik 

Andrzej 

Katyn : Massacre. Politics. Morality 

49.   Education on the Holocaust and on Anti-Semitism : 

An Overview and Analysis of Educational 

Approaches 
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50.  Fister Majda, Stergar Janez Kulturna dediščina kot priložmost za slovensko-

avstrijsko čezmejno sodelovanje 

51.  Stanonik Marija Most : Antologija pesmi iz druge svetovne vojne, ne 

glede na to, na kateri strani so se znašli njihovi avtorji 

52.  Blažek Peter, Eichler Patrik, Jareš 

Jakub 

Jan Palach '69 

53.  Bursík Tomáš Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali : 

Trestanecké pracovní tábory při uranovych dolech v 

letech 1949-1961 

54.   International Conference Twenty Years After : 

Central and European Communist Regimes as a 

Shared Legacy : October 6-7, 2009, Nostic Palace, 

Prague, Czech Republic 

55.  Formánková Pavlína, Koura Petr Žádáme trest smrti! : Propagandistická kampaň 

provázejíci proces s Miladou Horákovou a spol : 

(historická studie a edice dokumentu) 

56.  Vaněk Pavel Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v 

letech 1951-1955 

57.  Volná Kateřina Bezpečnostní aparát, propaganda a pražské jaro : 

sborník k mezinárodní konferenci pořádané v Praze 

ve dnech 7.-9. září 2008 

58.  Bárta milan, Cvrček Lukáš, 

Košicky Patrik, Sommer 

Vítězslav 

Victims of the Occupation : The Warsaw Pact 

invasion of Czechoslovakia: 21. August - 31 

December 1968 

59.  Hahnová Eva, Vlček Lukáš (ed.) Mnichov 1938 a česká společnost : Sborník z 

mezinárodního sympozia k 70. vyročí mnichovské 

dohody 

60.   Sborník referátu z konference : Ideje, na nichž stojí 

Česká republika : Praha, 29. a 30. 11. 2004 

61.  Mejstřík Martin Sborník referátu, které zazněly na Veřejném slyšení 

Vyboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a 

petice dne 27. března 2006 na téma : Symboly 

komunismu 

62.  Mejstřík Martin Sborník referátu, které zazněly na Veřejném slyšení 

Vyboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a 

petice Senátu PČR., dne 16. června 2004 na téma : 

Odbojová skupina bratří Mašínu 

63.  Kladnik Tomaž, Jurjavčič 

Katarina, Dežman Jože 

Vojne fotografije = War Photos : 1941-1945 : 

Partizanske enote = Partisan Units : Iz fotografske 

zbirke Muzeja novejše zgodovine Slovenije = From 

the Photo Collection of the Museum of Contemporary 

History of Slovenia 

64.  Maček Janko Kako se je začelo 

65.  Sirc Ljubo Dolgo življenje po smrtni obsodbi 
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66.  Sirc Ljubo Brezpotja socializma 

67.  Šušterič Uroš Ravna gora, moja usoda 

68.  Davies Peter Nevarna razmerja : kolaboracija in druga svetovna 

vojna 

69.  Janežič Stanko Janez Goričan : dnevnik mladega duhovnika : Trst 

1945-1950 

70.  Bavčar Igor in dr. Poljska 

71.  Ciglenečki Marjeta (ur.) Kidričevo : zbornik referatov s posvetovanja 

Slovenskega Umetnostnozgodovinskega društva, 25. 

oktobra 2001 v Kidričevem 

72.  Ember Judit Menedékjog - 1956 : A Nagy Imre - csoport elrablása 

73.   Revolt in Socialist Yugoslavia 

74.   Communisme : Revue d'etudes pluridisciplinaires : 

Le livre noir du communisme en débat 

75.   Rise up and Fight : The 1999 May Family Art & 

Writing Contest on Resistance during the Holocaust 

76.  Linz Juan J., Stepan Alfred Problems of democratic transition and consolidation : 

Southern Europe, South America, and post-

communist Europe 

77.  Klinec Rudolf Dnevniški zapisi : 1943-1945 

78.  Čepič Zdenko (ur.) 1945 - A break with the past : A History of Central 

european Countries at the End of World War Two = 

1945 - prelom s preteklostjo : Zgodovina 

srednjeevropskih držav ob koncu druge svetovne 

vojne 

79.  Earle John Cena Domoljubja : SOE in MI6 na stičišču Italijanov 

in Slovencev med drugo svetovno vojno 

80.  Earle John From Nile to Danube : A Wartime Memoir 

81.  Jazber Erika 35 let Slovenske skupnosti na Goriškem 

82.  Geregović Savo Pucaj, rat je završen : Zlim putem bratoubilaštva: 

slovenačko krvavo proljeće 1945 

83.  Gaidar Yegor, Sirc Ljubo A Russian-Slovene Conversation : Memorial Edition 

: Yegor Gaidar and Ljubo Sirc discuss international 

economic co-operation and other topics 

84.  Pfeiffer Gerd, Strickert Hans-

Georg 

KPD-Prozess : Dokumentarwerk zu dem Verfahren 

über den Antrag der Bundesregierung auf 

Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 

Kommunistischen Partei Deutschlands vor dem 

Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts : 1. Band 
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85.  Pfeiffer Gerd, Strickert Hans-

Georg 

KPD-Prozess : Dokumentarwerk zu dem Verfahren 

über den Antrag der Bundesregierung auf 

Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 

Kommunistischen Partei Deutschlands vor dem 

Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts : 2. Band 

86.  Pfeiffer Gerd, Strickert Hans-

Georg 

KPD-Prozess : Dokumentarwerk zu dem Verfahren 

über den Antrag der Bundesregierung auf 

Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 

Kommunistischen Partei Deutschlands vor dem 

Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts : 3. Band 

87.  Pegan Marija Zbornik Terčeljevih dni, Šturje, Ajdovščina, Log, 25. 

6. 2010 : predavanja, pričevanja, analitični prispevki : 

dokumentiranje poti do odkritja osebnosti in kipa 

Filipa Terčelja 

88.  Griesser-Pečar Tamara Boj proti veri in cerkvi : 1945-1961 

89.  Grzymała-Busse Anna M. Redeeming the Communist Past : The Regeneration 

of Communist Parties in East Central Europe 

90.  Leljak Roman KNOJ : 1944-1945 : Slovenska partizanska 

likvidacijska enota : knjiga 1 

91.  Medvešek Gregor Mit o NOB : Miti in resnice o narodnoosvobodilnem 

boju 

92.  Pahor Boris Nekropola 

93.  Thomas Gordon Tajne vojne : Sto let britanskih obveščevalnih služb 

MI5 in MI6 

94.  Vodušek Starič Jera Prevzem oblasti : 1944-1946 

95.  Pučnik Jože (ur.) Iz arhivov slovenske politične policije 

96.  Pučnik Jože  Članki in spomini 1957-1985 (napisani za Revijo 57, 

Perspektive in Novo revijo) 

97.  Jančar Drago in dr. Ura evropske resnice za Slovenijo 

98.  Kališnik Štefan Recite mi Erna : publicistični prispevki 

99.  Jančar Mateja in Letnar Černič 

Jernej (ur.) 

Poročilo o pobojih : Vmesno poročilo o raziskovanju 

povojnih množičnih pobojev Preiskovalne komisije 

Državnega zbora Republike Slovenije o raziskovanju 

množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in 

drugih tovrstnih nepravilnosti, ki jo je vodil dr. Jože 

Pučnik 

100.  Bobič Pavlina, Grdina Igor in dr. Nova slovenska biografija 

101.  Bobič Pavlina, Grdina Igor in dr. Tvorci slovenske pomorske identitete 
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102.  Fiamova Martina, Jakubčin Pavol 

(ur.) 

Prenasledovanie cirkvi v komunistickych štatoch 

strednej a vychodnej Europy : Persecution of 

Churches in the Communist Countries in Central and 

Eastern Europe 

103.  Oitzl Valentin-Vali Polet v svobodo : Beg, sanje in ljubi kruhek 

104.  Dragar Milanka Zvest križanemu : Mučenec Lojze Grozde 

105.  Dragar Milanka Povsod Boga : Spomini na srečanja s profesorjem dr. 

Antonom Strletom 

106.  Dragar Milanka Življenje iz vere : Pričevanja o prof. dr. Antonu 

Strletu ob peti obletnici smrti 

107.  Gašparič Jure, Kubu Eduard, 

Lazarević Žarko, Šouša Jiri (ur.) 

Češi a Slovinci v moderní době : politika, společnost, 

hospodářství, kultura = Slovenci in Čehi v dobi 

moderne : politika, družba, gospodarstvo, kultura 

108.  Macdonald Sharon (ur.) Approaches to European Historical Consciousness: 

Reflections and Provocations 

109.  Pok Attila, Rüsen Jörn, Scherrer 

Jutta (ur.)  

European History: Challenge for a Common Future 

110.  Bar-On Dan Bridging the Gap 

111.   Ralph Harris :10th December 1924 - 19th October 

2006 : A Tribute by the CRCE 

112.  Blumenwitz Dieter Okkupation und Revolution in Slowenien (1941-

1946) : Eine völkerrechtliche Untersuchung 

113.  Strle Anton Lojze Grozde 

114.  Bilandžić Dušan Povijest izbliza : Memoarski zapisi 1945-2005 

115.  Vojnović Branislava (ur.) Zapisnici : Politbiroa Centralnoga komiteta 

Komunističke partije Hrvatske 1945-1952. Svezak 1. 

1945-1948.  

116.  Vojnović Branislava (ur.) Zapisnici : Politbiroa Centralnoga komiteta 

Komunističke partije Hrvatske 1945-1952. Svezak 2. 

1949-1952.  

117.  Fabekovec Mario (ur.) Zapisnici : Izvršnoga komiteta Centralnoga komiteta 

Saveza komunista Hrvatske 1952-1954. Svezak 3. 

118.  Zavadlav Zdenko Pozna spoved: Iz dnevnika slovenskega oznovca 

119.  Ferenc Mitja, Zupan Gojko, 

Bavdaž Mateja 

Pokopališča in nagrobniki kočevskih Nemcev 

120.  Geiger Vladimir Logor Krndija 1945. - 1946. 

121.  Kovačić Davor Redarstveno - obavještajni sustav Nezavisne Države 

Hrvatske od 1941. do 1945. godine 
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122.  Montefiore Sebag Simon Mladi Stalin 

123.  Ott Ivan Otroci, žrtve vojne : Trplenje otrok v Jugoslaviji od 

1942 do 1948 

124.  Ferenc Tone "Ubija se premalo" : obsojeni na smrt - talci - 

ustreljeni v Ljubljanski pokrajini : 1941-1943: 

dokumenti 

125.  Ferenc Mitja Nekdanji nemški jezikovni otok na Kočevskem 

126.  Ferenc Tone "Gospod visoki komisar pravi…" : Sosvet za 

Ljubljansko pokrajino = Consulta per la Provincia di 

Lubiana : Dokumenti 

127.  Ževart Milan Styriaca : izbrana dela 

128.  Pollack Martin Smrt v bunkerju : Poročilo o mojem očetu 

129.  Bosworth R. J. B. (ur.) The Oxford Handbook of Fascism 

130.  Suny Ronald Grigor (ur.) The Cambridge History of Russia : Volume III : The 

Twentieth Century 

131.  Makarovič Marija in dr. Črmošnjiško-Poljanska dolina in njeni ljudje : 

Kočevarji staroselci in Slovenci iz preteklosti v 

sedanjost 

132.  Kužić Krešimir Hrvati i križari : križarski pohod hrvatsko-ugarskoga 

kralja Andrije II. I austrijskoga vojvode Leopolda VI. 

Iz 1217. godine s osvrtom na dodire Hrvata s 

križarskim pohodima 

133.  Radelić Zdenko Hrvatska seljačka stranka : 1941. - 1950. 

134.  Kisić Kolanović Nada Hebrang : Iluzije i otrežnjenja : 1899 - 1949 

135.  Ambrožič Lado ml. Novljanovo stoletje 1908-2004 

136.  Bajc Gorazd Operacija Julijska krajina : Severovzhodna meja 

Italije in zavezniške obveščevalne službe (1943-1945) 

137.  Kisić Kolanović Nada Mladen Lorković : Ministar urotnik 

138.  Bullock David The Russian Civil War 1918-22 

139.  Oražem Mirko Grčarice skozi preteklost : Utrinki ob 500-letnici 

imena Masern 1498-1998 

140.  Oražem Mirko Grčarice zgodovinski kraj : Ob 60-letnici 

plavogardistične postojanke 

141.  Valenčič Rafko (ur.) dr. Janez Jenko : prvi škof obnovljene koperske 

škofije : Zbornik ob stoletnici rojstva (1910-2010) 
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142.  Pavlič Jože, Kočar Jožef (ur.) Vetrinj 

143.  Štih Peter, Balkovec Bojan (ur.) Migracije in slovenski prostor od antike do danes 

144.  Dežman Jože Le vkup, le vkup 

145.  Linasi Marjan Koroški partizani : Protinacistični odpor na 

dvojezičnem Koroškem v okviru slovenske 

Osvobodilne fronte 

146.  Jančar Drago To noč sem jo videl 

147.  Rot Zdenko Leta izgubljene mladosti : Dnevnik 1942-1948 

148.  Tschinkel John Zvonovi so umolknili 

149.  Ferenc Mitja, Zupan Gojko Cerkve na Kočevskem nekoč in danes II 

150.  Rupel Dimitrij Srečanja in razhajanja : optimistični zapiski o 

slovenskih zunanjih zadevah v prvem desetletju 

151.  Blažič Viktor Svinčena leta 

152.  Stanič Ive A. Proti 

153.  Pahor Sergij, Martelanc Saša, 

Maver Marij (ur.) 

Med zgodovino in sedanjostjo : 34. študijski dnevi : 

Draga 99  

154.  Vogrinec Barbara (ur.) Analiza razvoja slovenskega parlamentarizma 

155.  Klemenčič Matjaž in dr. Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (IV. 

del: Slovenci v zamejstvu in po svetu ter mednarodno 

priznanje Slovenije 

156.  Petek Miro V sovinem gnezdu 

157.  Pezdir Rado Slovenska tranzicija od Kardelja do tajkunov 

158.  Todorovski Ilinka, Sovdat Petra Vsa življenja Igorja Bavčarja 

159.  Noonan Peggy Ko je kraljeval značaj : Zgodba o Ronaldu Reaganu 

160.  Gildea Robert, Wieviorka Olivier, 

Warring Anette 

Surviving Hitler and Mussolini : Daily Life in 

Occupied Europe 

161.   Letno poročilo Zavoda sv. Frančiška Saleškega 09/10 

162.  Poniž Denis Cenzura in avtocenzura v slovenski dramatiki in 

gledališču 1945-1990 : Prvi del: Obdobje 1945-1964 

163.   The Haunting Past : The Afterlife of Communist 

Secret Services : International Conferences in the 

Hamvas Institute 

164.  Rathkolb Oliver (ur.) How to (Re) Write European History 

165.  Conway Martin, Romijn Peter The war for Legitimacy in Politics and Culture 1936-
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(ur.) 1946 

166.  Ahonen Pertti in dr. People on the Move : Forced Population Movements 

in Europe in the Second World War and Its Aftermath 

167.  Benedik Franc (ur.) Šenčursko območje med nemško okupacijo in 

narodnoosvobodilnim bojem : zbornik 

168.  Janša Janez Premiki : Nastajanje in obramba slovenske države 

1988-1992 

169.  Murawiec Laurent The Mind of Jihad 

170.  Hribar Tine Preživetje naroda : Avtonomnost duha in suverenost 

države 

171.  Kadivec Martin (ur.) Pod Jurijevim klobukom : Zbornik občine Šenčur 

2006 

172.  Reilly R. Robert The Closing of the Muslim Mind : How Intellectual 

Suicide Created the Modern Islamisist Crisis 

173.   Annali dell´Instituto storico italo-germanico in 

Trento, XXXIV, 2008 

174.  Šavli Jožko Slovenska državna misel 

175.  Šavli Jožko Zlata ptica : Bajeslovje Slovencev : Duhovna 

dediščina Karantanije 

176.  Sekne Emil Leon (ur.) Zormanov mlin : Spominski zapis dogajanja med 

NOB na Visokem, Življenjepisi ljudi iz mlina in 

soseda Ledrarja 

177.  Antal Janos, Joel David Rev. Revolution 

178.  Zombori Istvan (ur.) The Impact of the 1956 Hungarian Revolution on 

Religious Life in Eastern Europe 

179.  Vincze Gabor A Historical Chronology of the Hungarian Minority 

in Romania : 1944-1989 

180.  Žitnik Davorin Zbornik pričevanj o slovenski nacionalni ilegali 1941 

- 1945 

181.  Žitnik Davorin Usodni čas slovenske nacionalne ilegale : 1941 do 

1943 

182.  Ambrožič Matjaž Spomini in semeniška kronika 1941-1944 Ignacija 

Nadraha 

183.  Topolovec Rajko Vse je za povedati : Spisi in pisma 

184.  Conze Eckart, Frei Norbert, 

Hayes Peter, Zimmermann Moshe 

Das Amt und die Vergangenheit : Deutsche 

Diplomaten im Dritten Reich und in der 

Bundesrepublik 

185.  Gevers Lieve, Bank Jan (ur.) Religion under Siege : Volume  I : The Roman 

Catholic Church in Occupied Europe (1939-1950) 

186.  Marc Leon What`s So Eastern About Eastern Europe? : Twenty 

years after the fall of the Berlin Wall 

187.  Corner Paul Popular Opinion in Totalitarian Regimes : Fascism, 

Nazism, Communism 
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188.  Goldhagen Daniel Jonah Worse Than War : Genocide, Eliminationism, and the 

Ongoing Assault on Humanity 

189.  Best Antony et al. International History of the Twentieth Century and 

Beyond : Second Edition 

190.  Potočnik Dragan Zgodovinske okoliščine delovanja generala Rudolfa 

Maistra na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju 

191.  Griesser-Pečar Tamara Die Stellung der Slowenischen Landesregierung zum 

Land Kärnten 1918-1920 

192.  Dolenc Ervin Med kulturo in politiko: kulturnopolitična razhajanja 

v Sloveniji med svetovnima vojnama 

193.  Čepič Zdenko et al. Prikrita modra mreža : organi za notranje zadeve 

Republike Slovenije v projektu MSNZ leta 1990 

194.  Čepič Zdenko (ur.) Slovenija - Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988 

195.  Gabrič Aleš (ur.) Prežihov Voranc - Lovro Kuhar: pisatelj, politik, 

patriot 

196.  Snyder Timothy Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin 

197.  Gentile Emilio Fašizem : Zgodovina in interpretacije 

198.  Sfiligoj Majda Kjer sem svoboden, tam sem doma : Življenje in delo 

dr. Avgusta Sfiligoja (Prvi in drugi del) 

199.  Gevers Lieve, Bank Jan (ur.) Religion under Siege : Volume  II : Protestant, 

Orthodox and Muslim Communities in Occupied 

Europe (1939-1950) 

200.  Radovanovič Sašo et al. Kungota 

201.  Keršič Marta Milena, Jurjevčič 

Mirjam, Strajnar Neža 

Družinska zgodba - izkušnja intervjuja : Učno 

gradivo 

202.  Keršič Marta Milena, Jurjevčič 

Mirjam (ur.) 

1. B pripoveduje : Projekt Družinska zgodba - 

izkušnja intervjuja 

203.   Pod zvonom sv. Kancijana 

204.  Janša Janez et al. 7 let pozneje 

205.   Dachauski procesi : Raziskovalno poročilo z 

dokumenti 

206.  Bloxham Donald, Moses A. Dirk The Oxford Handbook of Genocide Studies 

207.  Djokić Dejan, Ker-Lindsay James 

(ur.) 

New Perspectives on Yugoslavia : Key Issues and 

Controversies 

208.  Rajak Svetozar Yugoslavia and the Soviet Union in the Early Cold 

War : Reconciliation, comradeship, confrontation, 

1953-1957 

209.  Roblek Tone Preddvor v času in prostoru 
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210.  Abrams Lynn Oral History Theory 

211.  Tomšič France Od stavke do stranke 

212.  Pirc Anton Spomini na mojih prvih 18 let 

 

 

 

 

 

Seznam periodike od 1.1.2010 do 31.12.2010 

 

Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja : 61/2010 

ZAVEZA : glasilo Nove slovenske zaveze : 2010 : št. 76 

ZAVEZA : glasilo Nove slovenske zaveze : 2010 : št. 77 

Prispevki za novejšo zgodovino : Letnik XLVX, št. 1 

Post-Communist Economies : Volume 22, Numer 2, June 2010 

Zgodovina v šoli : Letnik XIX, št. 1-2 : Pouk zgodovine o holokavstu 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 49 - Nova vrsta 14 : 1. zvezek 1978 

Borec : 657-661 LXI/2009: Revija za zgodovino, antropologijo in književnost 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 52 - Nova vrsta 17 : 2. zvezek 1981 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 62 - Nova vrsta 27 : 2. zvezek 1991 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 69 - Nova vrsta 34 : 1. zvezek 1998 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 69 - Nova vrsta 34 : 2. zvezek 1998 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Koropčev zbornik : Letnik 70 - Nova vrsta 35 :1.-2. 

zvezek 1999 

Časopis za zgodovino in narodopisje:  Judovski zbornik : Letnik 71 - Nova vrsta 36 : 1.-2. 

zvezek 2000 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 71 - Nova vrsta 36 : 3. zvezek 2000 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 71 - Nova vrsta 36 : 4. zvezek 2000 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 72 - Nova vrsta 37 : 1.-2. zvezek 2001 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Demosov zbornik : Letnik 72 - Nova vrsta 37 : 3.-4. 

zvezek 2001 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Oaze Slovenstva : Narodni domovi na Ptuju, v Celju 

in Mariboru : Letnik 73 - Nova vrsta 38 : 1. zvezek 2002 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 73 - Nova vrsta 38 : 2.-3. zvezek 2002 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 75 - Nova vrsta 40 : 1. zvezek 2004 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 76 - Nova vrsta 41 : 1.-2. zvezek 2005 
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Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 77 - Nova vrsta 42 : 1. zvezek 2006 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 77 - Nova vrsta 42 : 2.-3. zvezek 2006 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 77 - Nova vrsta 42 : 4. zvezek 2006 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 78 - Nova vrsta 43 : 1. zvezek 2007 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 78 - Nova vrsta 43 : 2.-3. zvezek 2007 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 78 - Nova vrsta 43 : 4. zvezek 2007 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 79 - Nova vrsta 44 : 1.-2. zvezek 2008 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 79 - Nova vrsta 44 : 3.-4. zvezek 2008 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 80 - Nova vrsta 45 : 1. zvezek 2009 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 80 - Nova vrsta 45 : 2.-3. zvezek 2009 

Časopis za zgodovino in narodopisje: Letnik 80 - Nova vrsta 45 : 4. zvezek 2009 

European View : The Meaning of 1989 : Volume 8, Number 2 : December 2009 

 

 

Seznam diplomskih in podiplomskih del od 1.1.2010 do 31.12.2010 

 

Blumenwitz Dieter 
Slowenien unter der Herrschaft der Achsenmächte, 

Slowenien nach Kriegsende 1945 
študija 

Tovšak Slavica 

Zadružništvo severovzhodne Slovenije kot 

segment socialistične kmetijske politike v letih 

1945-1951 

doktorska disertacija 

Dornik Šubelj 

Ljuba 

Vloga OZNE za Slovenijo pri prevzemu oblasti 

1944-1946  
doktorska disertacija 

 

 

Seznam CD-R in VHS od 1.1.2010 do 31.12.2010 

 

International Conference Twenty Years After : Twenty Years After: Central and Eastern 

European Communist Regimes as a Shared Legacy 

Spominska slovesnost ob 23. avgustu - vseevropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in 

avtoritarnih režimov 

Zven svobode 

Vesolje pripada vsem 

Neustavljivi sončni cikl 

Jehove priče : Neomajni kljub nacističnemu napadu 

Zvesti v preizkušnjah : Jehove priče v Sovjetski Zvezi 

Obisk grobišča v Grčaricah in Kočevskem rogu 
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 PRILOGA 3 

 

ENOTA ZA SVETOVANJE: JELKA PIŠKURIĆ 

POROČILO O PREGLEDANIH JAVNIH POZIVIH IN PROJEKTIH 

 

V letu 2010 smo podrobneje pregledali naslednje razpise: 

• Evropa za državljane 

• FP7-SSH-2010 – Collaborative projects (large scale integrating research projects) 

• Razpis za katalog obveznih izbirnih vsebin (Zavod RS za šolstvo) 

• Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2010 (JAK) 

• Javni poziv - Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between 

Cultures - 2010 

• Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 (ARRS) 

• http://enovice.tiko-pro.si/files/20/enovice/razpisi_13_10_2010.pdf 

• Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v 

letu 2011 (JAK) 

• kratek povzetek za razpis SCOPES 2009-2012, Znanstveno sodelovanje med 

Vzhodno Evropo in Švico 

• kratek povzetek za razpis Evropa za državljane za leto 2011; link na razpis Evropa za 

državljane: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/index_en.php; vodnik 

po programu v slovenščini 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/EACEA_2008_0185_S

L.pdf  

 

Od navedenih razpisov smo se prijavili na Razpis za katalog obveznih izbirnih vsebin Zavoda 

RS za šolstvo, saj za druge razpise nismo izpolnjevali pogojev. 

 

Jelka Piškurić se je 27. maja 2010 udeležila seminarja z naslovom Kako do nepovratnih 

sredstev - učinkovita prijava na razpise, finančni viri  v Sloveniji in evropski uniji. Na 

seminarju so bili predstavljeni viri nepovratnih sredstev Evropske unije in Slovenije ter kako 

dobiti informacije o njih (državne pomoči, razpisi slovenskega podjetniškega  sklada, razpisi 

Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Evropski socialni sklad, Strukturni 

skladi). Predstavljeno je bilo tudi dobro načrtovanje projektov ter priprava razpisne 

dokumentacije od razumevanja cilja oziroma namena razpisa do vsebinske in finančne 

priprave projekta, pa tudi pomen projektnega vodenja ob dodelitvi sredstev (vodenje projekta, 

vsebinsko in finančno poročanje, priprava dokumentov, evalvacija projekta, pogoste napake, 

odkrite pri reviziji projekta). 

 

http://enovice.tiko-pro.si/files/20/enovice/razpisi_13_10_2010.pdf
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Opozorili smo sodelavce, da pripravijo seznam vsebin, ki jih bi lahko prijavili na razpise, tako 

za nove projekte in kot za morebitno nadaljevanje programa na ARRS, saj to lahko veliko 

pripomore k učinkoviti prijavi na razpise. 
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PRILOGA 4 

 

ENOTA ZA SVETOVANJE: JELKA PIŠKURIĆ 

SEZNAM ČLANKOV IZ DNEVNEGA ČASOPISJA 

 

  Naslov članka Časopis/Revija 

1 
Intervju tedna : dr. Igor Grdina, 

zgodovinar 
Reporter, 4.1.2010 

2 Türk, Ertl in udbovski dosjeji : 2. del Demokracija, 7.1.2010 

3 Zasebno življenje v Stalinovi Rusiji Demokracija, 7.1.2010 

4 
Konec vojne in prevzem oblasti : 4. 

del 
Demokracija, 7.1.2010 

5 

Resnica o "dražgoški bitki" in 

povojni obnovi Dražgoš v očeh 

domačina : Prelita nedolžna kri 

Družina, 10.1.2010 

6 Ertl v ideološkem deliriju Reporter, 11.1.2010 

7 40 tisoč preverk Reporter, 11.1.2010 

8 Pohorska afera Mladika št. 10 (december 2009) 

9 Še daleč od normalne države Demokracija, 14.1.2010 

10 Življenje pod zvonom sv. Lenarta Demokracija, 14.1.2010 

11 
Broz se znajde v Stalinovi nemilosti : 

5. del 
Demokracija, 14.1.2010 

12 Politika pušča neizbrisen madež Demokracija, 14.1.2010 

13 

Dati glas žrtvam : Poziv ljudem, ki so 

se znašli v primežu tajne politične 

policije 

Družina, 17.1.2010 

14 Pohorska afera v knjigi Večer, 26.1.2010 

15 Odstiranje temne lise 

Večer, 27.1.2010; 

http://www.vecer.com/clanek2010012705507

002 

16 Krhkost demokracije Demokracija, 28.1.2010 

17 Luskovičeva zgodovina Koga Demokracija, 28.1.2010 

18 Zapravljiva grandioznost : 7. del Demokracija, 28.1.2010 

19 Status žrtve vojnega nasilja Demokracija, 28.1.2010 

20 Skrivnosti mladega Stalina Demokracija, 21.1.2010 

21 Niso mogli več prepisovati : 6. del Demokracija, 21.1.2010 

22 
Novosti na knjižnem trgu : Pohorska 

afera 
Družina, 24.1.2010 

23 Pogumno na upravne enote Družina, 31.1.2010 

24 Potopljena letalonosilka Reporter, 1.2.2010 

25 Dan spomina na žrtve holokavsta Demokracija, 4.2.2010 

26 Partizanski umori na Štajerskem Demokracija, 4.2.2010 

27 Umorjen s cepinom Demokracija, 4.2.2010 

28 Pranje možganov 

http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=Pra

nje+mo%C5%BEganov+Reporter&purl=http

%3A%2F%2Fwww.revija-

http://www.vecer.com/clanek2010012705507002
http://www.vecer.com/clanek2010012705507002
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=Pranje+mo%C5%BEganov+Reporter&purl=http%3A%2F%2Fwww.revija-reporter.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D2682%26Itemid%3D59
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=Pranje+mo%C5%BEganov+Reporter&purl=http%3A%2F%2Fwww.revija-reporter.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D2682%26Itemid%3D59
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=Pranje+mo%C5%BEganov+Reporter&purl=http%3A%2F%2Fwww.revija-reporter.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D2682%26Itemid%3D59
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reporter.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom

_content%26task%3Dview%26id%3D2682

%26Itemid%3D59 

29 Pohorska afera v knjigi Jurija Štesla Panorama, leto XXI, št. 5 (4.2.2010) 

30 Pranje možganov v šolah Reporter, 9.2.2010 

31 

Jožko Kragelj, na smrt z ustrelitvijo 

obsojeni duhovnik : Oblast je hotela 

iz vsakega človeka napraviti lutko 

Reporter, 9.2.2010 

32 
Intervju : Justin Stanovnik, urednik 

Zaveze 
Reporter, 15.2.2010 

33 Veliki trije na Jalti Demokracija, 11.2.2010 

34 O stigmatiziranem škofu Demokracija, 18.2.2010 

35 
V kovačnici življenja : Razstava boj 

proti veri in cerkvi v Trbovljah 
Družina, 21.2.2010 

36 

Škof Rožman: "Dušni pastir in 

človekoljub, ne pa politik in 

diplomat" 

http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042

338915 

37 Predstavitev knjige Pohorska afera 
http://www.vecer.com/clanek2010021905513

642 

38 Detektor Reporter, 22.2.2010 

39 Kviz proletarske revolucije Reporter, 22.2.2010 

40 
Kviz NOB : Kakšna je bila vloga 

ljubljanske škofije med okupacijo 

http://www.rtvslo.si/slovenija/kviz-nob-

kaksna-je-bila-vloga-ljubljanske-skofije-

med-okupacijo/224174 

41 
Škof Rožman in resnica : Predavanje 

o škofu dr. Gregoriju Rožmanu 
Družina, 28.2.2010 

42 Ali je bila ZVU res okupatorska? Demokracija, 25.2.2010 

43 "Da se prebivalstvo pouči" 
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default

.asp?kaj=3&id=2010022605515887 

44 "Da se prebivalstvo pouči" Večer, 26.2.2010 

45 
Totalitarni sistem je v svojem bistvu 

prevara 
Demokracija, 4.3.2010 

46 Skrivnost Bermanoveg dosjeja Demokracija, 4.3.2010 

47 
Politika naj neha 'kuriti' pod kotlom z 

zgodovinskimi temami 

http://www.rtvslo.si/slovenija/politika-naj-

neha-kuriti-pod-kotlom-z-zgodovinskimi-

temami/225138 

48 
Huda Jama: politika ne bi smela 

“kuriti” pod “zgodovinskim kotlom” 

http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/objekti

v/1042342731 

49 Jame ni mogoče več prikriti Delo, 4.3.2010 

50 Huda jama postaja čedalje hujša Demokracija, 11.3.2010 

51 O zločinih komunizma v Pragi Demokracija, 11.3.2010 

52 

Eno leto po odkritju zločina v 

rudniku pri Hudi Jami : Prišli smo do 

vrat naše preteklosti 

Družina, 14.3.2010 

53 Zemljaričev seznam Reporter, 15.3.2010 

54 V DSI o totalitarizmih iz različnih http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=V+

http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=Pranje+mo%C5%BEganov+Reporter&purl=http%3A%2F%2Fwww.revija-reporter.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D2682%26Itemid%3D59
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=Pranje+mo%C5%BEganov+Reporter&purl=http%3A%2F%2Fwww.revija-reporter.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D2682%26Itemid%3D59
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=Pranje+mo%C5%BEganov+Reporter&purl=http%3A%2F%2Fwww.revija-reporter.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D2682%26Itemid%3D59
http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042338915
http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042338915
http://www.vecer.com/clanek2010021905513642
http://www.vecer.com/clanek2010021905513642
http://www.rtvslo.si/slovenija/kviz-nob-kaksna-je-bila-vloga-ljubljanske-skofije-med-okupacijo/224174
http://www.rtvslo.si/slovenija/kviz-nob-kaksna-je-bila-vloga-ljubljanske-skofije-med-okupacijo/224174
http://www.rtvslo.si/slovenija/kviz-nob-kaksna-je-bila-vloga-ljubljanske-skofije-med-okupacijo/224174
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2010022605515887
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2010022605515887
http://www.rtvslo.si/slovenija/politika-naj-neha-kuriti-pod-kotlom-z-zgodovinskimi-temami/225138
http://www.rtvslo.si/slovenija/politika-naj-neha-kuriti-pod-kotlom-z-zgodovinskimi-temami/225138
http://www.rtvslo.si/slovenija/politika-naj-neha-kuriti-pod-kotlom-z-zgodovinskimi-temami/225138
http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/objektiv/1042342731
http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/objektiv/1042342731
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=V+DSI+o+totalitarizmih+iz+razli%C4%8Dnih+zornih+kotov+ter+o+Barbara+rovu+Slomedia.it&purl=http%3A%2F%2Fwww.slomedia.it%2F%3Fmod%3Daktualno%26action%3DviewOne%26ID%3D5415
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zornih kotov ter o Barbara rovu DSI+o+totalitarizmih+iz+razli%C4%8Dnih+

zornih+kotov+ter+o+Barbara+rovu+Slomedi

a.it&purl=http%3A%2F%2Fwww.slomedia.i

t%2F%3Fmod%3Daktualno%26action%3Dv

iewOne%26ID%3D5415 

55 Miren - nemiren kraj ob meji Demokracija, 18.3.2010 

56 Tri desetletja pod nadzorom Demokracija, 18.3.2010 

57 Ertl prva cvetlica naše demokracije? Reporter, 22.3.2010 

58 Imena hočem! Reporter, 22.3.2010 

59 Temačne sence preteklosti Demokracija, 25.3.2010 

60 S civilno družbo v novo pomlad Demokracija, 25.3.2010 

61 Zločini Josipa Broza Tita Demokracija, 25.3.2010 

62 (Pre)Huda jama - leto dni pozneje Demokracija, 25.3.2010 

63 
Knjiga o žrtvah sumničenja v vrstah 

partizanov 
Svobodna misel, 2.3.2010 

64 
Dokumenti in pričevanja o povojnih 

izgonih v Sloveniji 
Delo, 25.3.2010 

65 Začetnik drznih sprememb Demokracija, 1.4.2010 

66 Intervju : Anton Drobnič Demokracija, 1.4.2010 

67 Umorili pobeglega direktorja Demokracija, 1.4.2010 

68 
Povojni izgoni prebivalstva v 

Sloveniji 

http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=Pov

ojni+izgoni+prebivalstva+v+Sloveniji+Repor

ter&purl=http%3A%2F%2Fwww.revija-

reporter.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom

_content%26task%3Dview%26id%3D3033

%26Itemid%3D59 

69 
Za okupatorjem je izganjala še naša 

oblast 
Reporter, 6.4.2010 

70 Bilo je nekoč v Sloveniji Reporter, 6.4.2010 

71 Ugrabljeni informbirojevec Demokracija, 8.4.2010 

72 Vriskanje po vinogradih Reporter, 12.4.2010 

73 Čas za nove prelomne volitve? Demokracija, 15.4.2010 

74 O različnih totalitarizmih… Demokracija, 15.4.2010 

75 Val umorov političnih nasprotnikov Demokracija, 15.4.2010 

76 Svobodne, a nepoštene Družina, 18.4.2010 

77 Pod Pučnikovo glavo Reporter, 19.4.2010 

78 

dr. Lovro Šturm, profesor prava : 

Slovenija je v kompleksni 

kleptokraciji 

Reporter, 19.4.2010 

79 

Daniela Lukanc, Korošica iz 

taborišča Auschwitz : Oja, še bom 

prišla domov! 

Reporter, 19.4.2010 

80 

Pero Simić, avtor knjige Tito - 

skrivnost stoletja : Dejansko je Stalin 

rekel Titu ne in ne narobe 

Reporter, 26.4.2010 

81 Aleksandrinke: V Egipt na delo Demokracija, 29.4.2010 

http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=V+DSI+o+totalitarizmih+iz+razli%C4%8Dnih+zornih+kotov+ter+o+Barbara+rovu+Slomedia.it&purl=http%3A%2F%2Fwww.slomedia.it%2F%3Fmod%3Daktualno%26action%3DviewOne%26ID%3D5415
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=V+DSI+o+totalitarizmih+iz+razli%C4%8Dnih+zornih+kotov+ter+o+Barbara+rovu+Slomedia.it&purl=http%3A%2F%2Fwww.slomedia.it%2F%3Fmod%3Daktualno%26action%3DviewOne%26ID%3D5415
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=V+DSI+o+totalitarizmih+iz+razli%C4%8Dnih+zornih+kotov+ter+o+Barbara+rovu+Slomedia.it&purl=http%3A%2F%2Fwww.slomedia.it%2F%3Fmod%3Daktualno%26action%3DviewOne%26ID%3D5415
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=V+DSI+o+totalitarizmih+iz+razli%C4%8Dnih+zornih+kotov+ter+o+Barbara+rovu+Slomedia.it&purl=http%3A%2F%2Fwww.slomedia.it%2F%3Fmod%3Daktualno%26action%3DviewOne%26ID%3D5415
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=V+DSI+o+totalitarizmih+iz+razli%C4%8Dnih+zornih+kotov+ter+o+Barbara+rovu+Slomedia.it&purl=http%3A%2F%2Fwww.slomedia.it%2F%3Fmod%3Daktualno%26action%3DviewOne%26ID%3D5415
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=Povojni+izgoni+prebivalstva+v+Sloveniji+Reporter&purl=http%3A%2F%2Fwww.revija-reporter.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D3033%26Itemid%3D59
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=Povojni+izgoni+prebivalstva+v+Sloveniji+Reporter&purl=http%3A%2F%2Fwww.revija-reporter.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D3033%26Itemid%3D59
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=Povojni+izgoni+prebivalstva+v+Sloveniji+Reporter&purl=http%3A%2F%2Fwww.revija-reporter.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D3033%26Itemid%3D59
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=Povojni+izgoni+prebivalstva+v+Sloveniji+Reporter&purl=http%3A%2F%2Fwww.revija-reporter.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D3033%26Itemid%3D59
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=Povojni+izgoni+prebivalstva+v+Sloveniji+Reporter&purl=http%3A%2F%2Fwww.revija-reporter.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D3033%26Itemid%3D59
http://www.najdi.si/news/preview.jsp?ql=Povojni+izgoni+prebivalstva+v+Sloveniji+Reporter&purl=http%3A%2F%2Fwww.revija-reporter.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D3033%26Itemid%3D59
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82 Povojno preganjanje kmetov Demokracija, 29.4.2010 

83 70-letnica pomora v Katynu Demokracija, 29.4.2010 

84 Zgodovina v šoli Demokracija, 29.4.2010 

85 Dvajset let po žametni revoluciji Demokracija, 22.4.2010 

86 Izjemna knjiga o Kocbeku Demokracija, 22.4.2010 

87 Velika vojna in Slovenci Demokracija, 22.4.2010 

88 70. obletnica pomora v Katynu Demokracija, 22.4.2010 

89 

Aktualna Nobelova nagrajenka za 

literaturo Herta Müller v Ljubljani : 

"Umetnost je lepa tudi takrat, ko 

boli" 

Družina, 9.5.2010 

90 
Novosti na knjižnem trgu : 

Totalitarizmi 
Družina, 9.5.2010 

91 

"Nikoli nismo vedeli, ali smo 

svobodni ali ne" : Zgodbe ljudi, ki so 

se reševali pred nasiljem komunistov 

Družina, 9.5.2010 

92 Revolucija in izgubljene iluzije Demokracija, 6.5.2010 

93 Povojna zločinska Slovenija Demokracija, 6.5.2010 

94 Festival Literature sveta 2010 Demokracija, 6.5.2010 

95 Truth : Freedom's brother Freedom today, spring 2010 

96 
Med življenjem in brezpotjem 

socializma 
Reporter, 10.5.2010 

97 Umrli, ker so želeli živeti v Sloveniji Reporter, 10.5.2010 

98 

Fluid : Andreja Valič, zgodovinarka, 

direktorica študijskega centra za 

narodno spravo 

V soboto, Večer, 8.10.2010 

99 Dve knjigi za devetdesetletnico Demokracija, 13.5.2010 

100 Neprostovoljno od doma, na tuje Demokracija, 13.5.2010 

101 Dnevniški zapiski Rudolfa Klinca Demokracija, 13.5.2010 

102 Podobe iz preteklosti Kamnika Demokracija, 13.5.2010 

103 Rabin, ki je bral Pavlova pisma Družina, 15.5.2010 

103 
"To je bila božja volja" : Erika Fürst 

je preživela Auschwitz 
Družina, 15.5.2010 

104 Kako se je začelo Demokracija, 20.5.2010 

105 Zgodbe političnih emigrantov Demokracija, 20.5.2010 

106 Hispania docet Demokracija, 27.5.2010 

107 Zgodovina je v naših rokah Demokracija, 27.5.2010 

108 Mitizirani demon zla Demokracija, 27.5.2010 

109 Resnici ne moremo ubežati Reporter, 31.5.2010 

110 Ime tedna: Lojze Grozde Reporter, 31.5.2010 

111 

V najhujšem jugoslovanskem zaporu 

: V taboriščih so bile žrtve in 

izvršitelji. Na Golem pa so bile žrtve 

izvršitelji 

Delo, 31.5.2010 

112 Ko je "banda" sklonila glavo 
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default

.asp?kaj=3&id=2010053105545440 

http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2010053105545440
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2010053105545440
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113 
Dr. Jernej Letnar Černič : Izraza 

"junction" ni v mednarodnem pravu 
Demokracija, 3.6.2010 

114 Skrivnost morije v Kočevskem rogu Demokracija, 3.6.2010 

115 www2.scnr.si Demokracija, 3.6.2010 

116 Huda jama - slovenska Guernica Demokracija, 3.6.2010 

117 
Sibirija v Kvarnerju : zapornik nad 

zapornika 
Večer, V soboto, 5.6.2010 

118 

Spomin nanje ne bo zamrl : 

Predstavitev temeljnih programskih 

izhodišč ustanove Memores 

Družina, 6.6.2010 

119 

Duhovnik med vojno in revolucijo : 

Izšla je knjiga dnevniških zapiskov 

mons. Rudolfa Klinca 

Družina, 6.6.2010 

120 

Nove knjige : Zdenko Rot : Leta 

izgubljene mladosti : Dnevnik 1942-

1948 

Reporter, 8.6.2010 

121 Pekel na plaži Jana, 8.6.2010 

122 
Usodna privlačnost "magičnega" 

totalitarizma? 
Demokracija, 10.6.2010 

123 Pričevanje Alojza Pozelnika : 2. del Demokracija, 10.6.2010 

124 Goli otok nekdaj in sedaj Demokracija, 10.6.2010 

125 Strašne so bile tiste noči : 3. del Demokracija, 17.6.2010 

126 Crucis pondus et praemium Demokracija, 17.6.2010 

127 Odprto brezno Konfin 2 Družina 20.6.2010 

128 

Ideološka (ne)obremenjenost : Ob 

rob imenovanja novega direktorja 

Muzeja novejše zgodovine Slovenije 

Družina 20.6.2010 

129 
Partizani so bili videti kot mesarji : 4. 

del 
Demokracija, 24.6.2010 

130 Vračanje in pokoli pri Jesenicah Demokracija, 1.7.2010 

131 Leo Bahovec in njegova vila Demokracija, 1.7.2010 

132 
"Ljudje, ki ležijo tukaj, so pred 

zgodovino čisti" 
Reporter, 5.7.2010 

133 Dvajset let po stisku roke Demokracija, 8.7.2010 

134 Ušel strašnemu kraju : 6. del Demokracija, 8.7.2010 

135 
21. spominska slovesnost v 

Kočevskem rogu : Klic k odpuščanju 
Družina, 11.7.2010 

136 Rog razgalja Družina, 11.7.2010 

137 Požig simbola slovenstva Demokracija, 15.7.2010 

138 
Miselni vzorci slovenskega 

termidorja 
Demokracija, 15.7.2010 

139 Velika komunistična morija : 7. del Demokracija, 15.7.2010 

140 
Kot v srebrenici : 1945-1990-1995-

2010 ali vprašanje ministru Svetliku 
Družina, 18.7.2010 

141 Žrtve čakajo… Demokracija, 29.7.2010 

142 Mučenec Lojze Grozde Demokracija, 29.7.2010 
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143 

Žrtve potrebujejo sočutje : Nadškof 

Stres in premier Pahor obiskala 

grobišče v Hudi jami 

Družina, 1.8.2010 

144 

Ko je vse narobe, cvetijo 

zgodovinske floskule : Renato 

Podbersič, magister zgodovinskih 

ved 

Reporter, 9.8.2010 

145 70 let po okupaciji baltskih držav Demokracija, 12.8.2010 

146 

Bil sem proti slovenskemu 

komunizmu kot diktaturi : intervju z 

Borisom Pahorjem 

Demokracija, 12.8.2010 

147 Bodo pobiti še enkrat zazidani? Demokracija, 19.8.2010 

148 Uprite se kulturi pozabljanja! Družina, 22.8.2010 

149 Črni oblaki nad Hudo jamo Družina, 22.8.2010 

150 

Slovesnost ob vseevropskem dnevu 

spomina na žrtve totalitarnih in 

avtoritarnih režimov : Boris Pahor: 

Najhujši totallitarizem 20. stoletje je 

bil fašizem 

Delo, 24.8.2010 

151 

Štanjel - Spominska slovesnost na 

grajskem dvorišču : V imenu pietete : 

Ob evropskem dnevu spomina na 

žrtve vseh totalitarnih režimov je 

spregovoril Boris Pahor 

Primorski dnevnik, 24.8.2010 

151 

23. avgust - Evropski dan spomina na 

žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih 

režimov : Boris Pahor: Od evropskih 

kug je bil fašizem za Slovence 

najhujša : Tržaški pisatelj nagovoril 

množico na grajskem dvorišču v 

Štanjelu - Zavrteli tudi film Sonja 

Primorski dnevnik, 24.8.2010 

152 

Pisatelj Boris Pahor: Najbolj nam je 

stregel po življenju fašizem : V 

Štanjelu so pripravili slovesnost ob 

23. avgustu, vseevropskem dnevu 

spomina na žrtve vseh totalitarnih in 

avtoritarnih režimov 

Dnevnik, 24.8.2010 

153 Odmev : 23. avgust Večer, 24.8.2010 

154 
Dan spomina na žrtve totalitarnih 

režimov 
Demokracija, 26.8.2010 

155 Dan spomina z grenkim priokusom Demokracija, 26.8.2010 

156 

Intervju : Mag. Igor Omerza : Bomo 

prikrili, da je Udba delovala kot 

mednarodni državni terorist? 

Demokracija, 26.8.2010 

157 Umor Marije Kobal Demokracija, 26.8.2010 
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158 

Tržaški pisatelj Boris Pahor ob dnevu 

spomina na žrtve vseh totalitarnih 

režimov v ponedeljek v Štanjelu : 

Fašizem je bil najhujša kuga 

Primorske novice, 27.8.2010 

159 Opomin iz Štanjela Reporter, 30.8.2010 

160 
Aktualni pogledi na totalitarizem : 

Tri slike preteklega stoletja 
Delo, Sobotna priloga, 28.8.2010 

161 
Dnevnik : Kakšna je razlika med 

jerbasom in kelo 
Delo, Sobotna priloga, 28.8.2010 

162 Pisatelj in Štanjel 2010 Demokracija, 2.9.2010 

163 Narava, zgodovina, ljudje Demokracija, 2.9.2010 

164 

Posledice vsiljene pozabe : 

Predsednik SAZU o tem, zakaj ne 

smemo pozabiti povojnih pobojev 

Družina, 5.9.2010 

165 V mlinih komunističnih trpinčenj Demokracija, 9.9.2010 

166 80 let spomina na bazoviške junake Demokracija, 16.9.2010 

167 Dnevniški zapiski domobranca Demokracija, 30.9.2010 

168 
Z ohranitvijo taborišča bomo hranili 

tudi zgodovinski spomin 
Reporter, 12.10.2010 

169 
Dr. Stana Granda : Slovenska država 

je ogrožena v svojih temeljih 
Demokracija, 14.10.2010 

170 Javorje nad Poljanami Demokracija, 14.10.2010 

171 Zavezan boju za domovino Demokracija, 14.10.2010 

172 Zvonovi so utihnili Demokracija, 14.10.2010 

173 

Bil je drugi človek v škofiji : Ignacij 

Nadrah je 25 let (1919-1944) 

odločilno vplival na oblikovanje 

duhovščine ljubljanske škofije 

Družina, 17.10.2010 

174 Kako so rušili cerkve Družina, 17.10.2010 

175 Konec obdobja partizanskih mitov? Demokracija, 21.10.2010 

176 
Sprava, proces osvobajanja in dejanje 

poguma 
Demokracija, 21.10.2010 

177 Olga Janša - Zorn v zlatih črkah Demokracija, 21.10.2010 

178 Izum smučarske tradicije Demokracija, 28.10.2010 

179 

Knjiga Vetrinj je posvečena spominu 

vseh vetrinjskih in drugih žrtev : 

Vetrinj - prevara, kupčija, 

odgovornost 

Družina, 31.10.2010 

180 

Pot do prifarcev sem našel skozi 

zgodovino : dr. Mitja Ferenc, 

profesor zgodovine in član Prifarskih 

muzikantov 

Reporter, 2.11.2010 

181 
Ni opravičila za 65 let staro angleško 

laž 
Dnevnik, 30.10.2010 

182 
Slovenski in angleški zgodovinarji 

naj raziščejo 
Večer, 2.11.2010 
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183 History and its woes The Economist, 16.10.2010 

184 
Prvi korak k spravi tudi v Veliki 

Britaniji 
Demokracija, 4.11.2010 

185 Vetrinj - sramota "osvoboditeljev" Demokracija, 4.11.2010 

186 Kaj se dogaja s povojnimi grobišči Demokracija, 4.11.2010 

187 

Enaka merila za enaka dejanja : 

(Ne)zastarljivost med- in povojnih 

revolucionarnih zločinov 

Družina, 7.11.2010 

188 

Zadostilna in spravna maša : Spravna 

slovesnost ob spominu na vrnitev in 

poboj domobrancev 

Družina, 7.11.2010 

189 

Polemika o spravi : Je nujno 

totalitarne in avtoritarne režime še 

posebej poimenovati? 

Delo, Sobotna priloga, 6.11.2010 

190 Koroška, nacisti, odpor Demokracija, 11.11.2010 

191 Zadoščevanje Družina, 14.11.2010 

192 
Nehuman odnos do žrtev 

komunistične revolucije 
Demokracija, 18.11.2010 

193 "Osvobajanje" Ajdovca Demokracija, 18.11.2010 

194 Migracije od antike do danes Demokracija, 18.11.2010 

195 Avtoriteta trpljenja in prestanih krivic Družina, 21.11.2010 

196 Pokol na Brezovi Rebri Demokracija, 25.11.2010 

197 Koroški partizani Družina, 28.11.2010 

198 

Predvsem ime za zločine in krivice : 

Pomen odločitve velikega senata 

Evropskega sodišča za človekove 

pravice v zadevi Kononov 

Slovenski čas, november 2010 (Družina, 

28.11.2010) 

199 

Vest, resnica, pravica : Če hoče 

dežela preživeti, je spraševanje vesti, 

odkrivanje resnice in pravice nujno - 

storjeni zločini bodo sicer tudi za 

prihodnje življenje usodno breme 

Slovenski čas, november 2010 (Družina, 

28.11.2010) 

200 Od Stavke so stranke Demokracija, 2.12.2010 

201 Po okupaciji še revolucija Demokracija, 2.12.2010 

202 Borec proti poitaljančevanju Demokracija, 2.12.2010 

 

4.2. 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 
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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. 

 

 

SESTANKI RRE 

 

V letu 2010 smo se člani RRE sestali 23. marca, 13. septembra, 14. junija, 12. oktobra in 21. 

decembra. Na sestankih smo obravnavali vsebine, povezane s področjem dela RRE: 

organizacija in izvedba raziskovalnega dela v letu 2010 (konkretne raziskovalne naloge 

oziroma vsebine), poročila o opravljenem delu in analiza opravljenih nalog, načrt 

raziskovalnega dela v letu 2011.   

 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

a) Bruselj, 18. januar 2010 

 

Direktorica Študijskega centra za narodno spravo mag. Andreja Valič se je 18. januarja 2010 

udeležila srečanja držav članic delovne skupine Evropske platforme spomina in vesti v 

Bruslju. Namen srečanja je bil predstaviti razloge za ustanovitev Evropske platforme, zločine 
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komunizma in napovedati  februarsko konferenco v Pragi. Člani delovne skupine so 

razpravljali še o osnutku statuta Evropske platforme spomina in vesti in govorili o strategiji 

njenega ustanavljanja v posameznih državah Evropske unije. 

 

b) Praga, 23.–26. februar 2010 

Mag. Andreja Valič, dr. Damjan Hančič, mag. Renato Podbersič in Boštjan Kolarič so se 

udeležili mednarodne konference z naslovom Zločini komunizma. Konferenca, ki jo je 

organiziral Inštitut za proučevanje totalitarnih režimov (Ustav pro studium totalitarnich 

režimu), je potekala med 23. in 26. februarjem 2010 v Pragi. Udeleženci so pripravili referat z 

naslovom Nacionalno poročilo o zločinih komunizma v Sloveniji, ki ga je na konferenci 

predstavila mag. Andreja Valič. Avtorji so v referatu zgodovinsko opredelili časovnico 

in vrsto kršitev človekovih, državljanskih in političnih pravic v Sloveniji v času druge 

svetovne vojne in po njej. Med drugim so izpostavili likvidacije Varnostno-obveščevalne 

službe med vojno, povojne izvensodne poboje pripadnikov protikomunističnih vojaških 

formacij, montirane politične procese v prvih povojnih letih, nacionalizacijo in prisilno 

kolektivizacijo. 

Mednarodne konference o zločinih komunizma se je udeležilo veliko predstavnikov institucij 

iz srednje in vzhodne Evrope, ki se ukvarjajo z raziskovanjem komunizma.  

 

c) Berlin, 29. in 30. april 2010 

 

Mag. Andreja Valič se je udeležila mednarodne konference Evropa se spominja za 

prihodnost (Europa erinnert sich für die Zukunft), ki je potekala 29. in 30. aprila na Evropski 

akademiji v Berlinu. Na konferenci so sodelovali poslanci Evropskega parlamenta, ministri, 

diplomati, ugledni zgodovinarji in novinarji, ki so razpravljali o vlogi totalitarizmov v 

evropski zgodovini, o poteh preseganja le teh, o demokraciji, njenih slabostih in potencialih, o 

pomenu zavedanja skupne evropske zgodovine, o možnosti skupnih evropskih znanstvenih 

del in še posebej zgodovinskih učbenikov ter o preseganju slabih izkušenj in predsodkov v 

odnosih med evropskimi narodi. 

Mag. Andreja Valič je na panelu z naslovom Kaj smo dosegli? Kako naprej? na povabilo 

organizatorjev prispevala uvodno predavanje. V njem je opozorila na pomembnost 

evropskega spravnega procesa, v okviru katerega je še posebej izpostavila vlogo politike, 

zgodovinopisja in pouka zgodovine. Predstavila je nastajanje Evropske platforme spomina in 

vesti. Dodala je, da se moramo v prihodnje z vso občutljivostjo lotevati vprašanj kulture 

spomina, sprave, krivic in krivde. V nobenem primeru pa ne smemo pozabiti na žrtve, ki 

imajo pravico povedati svoje zgodbe in upravičeno zahtevati, da se jim storjene krivice tudi 

popravijo. Njihove zgodbe je potrebno uporabiti v izobraževalnem procesu, kar lahko 

prispeva k razvijanju demokratične kulture mladih. Zavedati se namreč moramo, da se 

zgodovina, tudi totalitarna, lahko ponovi in da demokracija ni sama po sebi večna. Ponovno je 

poudarila potrebo in možnost skupnega evropskega zgodovinskega učbenika. Tiste, ki 

dvomijo vanj, je spomnila, da takšni učbeniki že obstajajo. Najbolj odmevnega je pripravila 

skupina francoskih in nemških zgodovinarjev. Skupina zgodovinarjev in učiteljev zgodovine 

je napisala tudi skupni učbenik za baltske države. Sedaj se pripravlja še podoben nemško-

poljski učbenik. EUROCLIO pripravlja projekt Historiana.eu, v okviru katerega bodo 

zgodovinarji in učitelji iz petnajstih evropskih držav izdelali multimedijski projekt s skupnimi 

temami iz evropske zgodovine. Ta proces se mora po mnenju Valičeve nadaljevati na način, 

da ne bi usodno posegli v avtonomijo nacionalnih zgodovin. 
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d) Fagaras (Romunija), 20.–26. julij 2010 

 

Mag. Renato Podbersič in Boštjan Kolarič sta se udeležila mednarodne konference z 

naslovom Individual and collective destinies in communism, ki je potekala med 22. in 25. 

julijem 2010 v Romuniji. 21. julija sta bila na uradnem obisku na romunskem Inštitutu za 

raziskovanje komunističnih zločinov (Institute for Investigation of Communist Crimes and the 

Memory of Romanian Exile) v Bukarešti. Sprejela sta ju direktor dr. Mihail Neamtu in vodja 

oddelka Cosmin Budeanca. Predstavila sta njihove raziskave in povabila k tesnejšemu sodelovanju 

med obema ustanovama. 

Konferenca sama je potekala v transilvanskem mestu Fagaras, organiziral pa jo je Inštitutu za 

raziskovanje komunističnih zločinov iz Bukarešte. Na konferenci sta predstavila tudi referata, 

in sicer mag. Renato Podbersič referat z naslovom Communist rule established in Slovenia, 

Boštjan Kolarič pa referat z naslovom Slovenia - land of killing grounds. V času konference 

sta navezala stike in izmenjala stališča s kolegi iz podobnih inštitutov v vzhodni Evropi 

(Romunija, Moldova, Bolgarija, Srbija, Nemčija, Madžarska). 

 

e) Budimpešta, 17. in 18. september 2010 

 

Direktorica Študijskega centra za narodno spravo mag. Andreja Valič se je na povabilo 

organizatorjev 17. in 18. septembra 2010 v Budimpešti udeležila mednarodne konference z 

naslovom The Crisis in Europe (Re-inventing EU Policies Delivering Growth and Fighting 

Poverty). V okviru plenarnega zasedanja je na delovni skupini z naslovom The Unique 

Experience of Democratic Transformation and Modernization in Central and Eastern 

European Countries govorila o primeru slovenske demokratizacije konec osemdesetih in v 

začetku devetdesetih let 20. stoletja ter poudarila pomen izobraževanja za demokracijo in 

posredovanja znanja o preteklosti, tako kot se je v resnici zgodila. Slovenski primer prehoda v 

demokracijo je nezadostno oziroma enostransko raziskan in obdelan. 

 

f) Gradec (Avstrija) 

 

Dr. Mateja Čoh je sodelovala z avstrijsko zgodovinarko dr. Eddo Engelke, in sicer glede 

naslednjih raziskovalnih problemov: ilegalno prehajanje jugoslovansko-avstrijske meje od 

konca druge svetovne vojne naprej, razmere na avstrijskem Štajerskem po koncu vojne ter 

delovanje ilegalnih skupin (band, križarjev) v Sloveniji oziroma njihovo prehajanje 

jugoslovansko-avstrijske meje. Pripravila je prispevek z naslovom Križarji v Sloveniji 1945–

1952. 

 

RAZISKOVALNI PROGRAM NASILJE KOMUNISTIČNEGA TOTALITARIZMA V 

SLOVENIJI 1941–1990 

 

V letu 2010 smo nadaljevali delo v okviru raziskovalnega programa Nasilje komunističnega 

totalitarizma v Sloveniji 1941–1990. Raziskovalni program sofinancira Javna agencija 

Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, in sicer od 1. januarja 2009 do 31. decembra 

2011. 
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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. 

Posebno pozornost namenjamo raziskovanju različnih oblik nasilja komunističnega sistema na 

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

raziskovanje obdobja takoj po koncu vojne. V letu 2010 smo nadaljevali z raziskovanjem 

revolucionarnega nasilja v času druge svetovne vojne na Primorskem, Gorenjskem in 

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

procesov, preganjanja nekatoliških verskih skupnosti, ilegalnega prehajanja jugoslovansko-

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

skupin (band) v Sloveniji po koncu vojne.  

 

REVOLUCIONARNO NASILJE V SLOVENIJI 1941–1945 

 

V letu 2010 smo nadaljevali delo na obsežnem raziskovalnem projektu z naslovom 

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

revolucionarno (komunistično) nasilje v času druge svetovne vojne po posameznih slovenskih 

pokrajinah. Raziskovalci za objavo pripravijo uvodno študijo, v kateri pojasnijo  dogajanje v 

času druge svetovne vojne v posamezni pokrajini in osvetlijo ozadje (vzroki in posledice) 

pomembnejših procesov ter za objavo zberejo dokumente in pričevanja. Prispevki 

raziskovalcev bodo objavljeni v seriji publikacij z naslovom Dokumenti in pričevanja.  

 

Dr. Damjan Hančič je pripravljal uvodno študijo k publikaciji o revolucionarnem nasilju na 

Gorenjskem ter pregledoval in zbiral dokumente, mag. Renato Podbersič je na podlagi 

arhivskih virov raziskoval revolucionarno nasilje na Primorskem, Marta Keršič in Mirjam 

Jurjevčič sta raziskovali revolucionarno nasilje na Notranjskem. Vsi so zbrali tudi več 

pričevanj. 

Dr. Mateja Čoh je pripravila Navodila za pripravo in izdajo serije publikacij o 

revolucionarnem nasilju v Sloveniji, v katerih je opredelila način in metodološke principe 

(citiranje) raziskovanja ter strukturo publikacij. 

 

ZNANSTVENO SREČANJE HOLOKAVST IN NJEGOVE POSLEDICE NA 

SLOVENSKEM 

 

Študijski center za narodno spravo je v sodelovanju z Inštitutom za novejšo zgodovino iz 

Ljubljane in Sinagogo Maribor organiziral znanstveno srečanje z naslovom Holokavst in 

njegove posledice na Slovenskem. Srečanje je bilo 26. januarja 2010, ob mednarodnem dnevu 

spomina na žrtve holokavsta. Sodelavec Študijskega centra za narodno spravo mag. Renato 

Podbersič je pripravil referat z naslovom Preganjanje Judov na Goriškem. Na znanstvenem 

srečanju so s prispevki sodelovali še Boris Hajdinjak in Roman Mirnik, ki sta predstavila 

mariborski judovski družini Kohnstein in Singer – mariborske žrtve holokavsta, dr. Andrej 

Pančur je predstavil preganjanje Judov v Ljubljanski pokrajini, dr. Marjan Toš pa je govoril o 

Judih v Prekmurju.   

 

SIMPOZIJ OB 100. OBLETNICI ROJSTVA ŠKOFA DR. JANEZA JENKA 

 

Mag. Renato Podbersič je 2. oktobra 2010 sodeloval na simpoziju v Kopru ob 100. obletnici 

rojstva škofa dr. Janeza Jenka, prvega škofa obnovljene koprske škofije. Predstavil je referat  
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z naslovom Na pogoriščih preteklosti – Koprska škofija v družbenem in narodnem življenju. 

Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik z devetimi prispevki zgodovinarjev in teologov, ki  so 

osvetlili življenjsko pot škofa Jenka. 

 

SIMPOZIJ POMEMBNE SLOVENSKE OSEBNOSTI 20. STOLETJA 

 

Od 23. do 25. novembra 2010 je v Avditoriju generala Rudolfa Maistra v mariborski 

Kadetnici potekal mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Pomembne slovenske 

osebnosti 20. stoletja. Na simpoziju, ki ga je organiziralo Zgodovinsko društvo dr. Franca 

Kovačiča v Mariboru, je sodelovalo 44 strokovnjakov z različnih znanstvenih področij, ki so v 

svojih prispevkih predstavili vojaške in politične osebnosti, predstavnike cerkvenega življenja 

znanstvenike, izseljence v Združenih državah Amerike in drugod po svetu, umetnike, 

arhitekte, umetnostne zgodovinarje, literate in kulturnike. 

Na simpoziju je sodelovala tudi sodelavka Študijskega centra za narodno spravo dr. Mateja 

Čoh. V prispevku je predstavila pripadnika Vojske Kraljevine Jugoslavije in Jugoslovanske 

vojske v domovine, podpolkovnika Andreja Glušiča. Glušič je pred drugo svetovno vojno 

služboval v Beogradu in bil po vrnitvi v Slovenijo decembra 1943 postavljen za načelnika 

štaba komande Jugoslovanske vojske za Slovenijo. Junija 1944 so ga aretirale nemške 

okupacijske oblasti in internirale v taborišču Dachau. Po osvoboditvi taborišča se je najprej 

prebil v Italijo, avgusta 1945 pa je odšel v avstrijsko vojaško taborišče v bližini Salzburga. 

Tam je ustanovil in vodil Glavni obveščevalni center ter organiziral obveščevalne centre v 

begunskih taboriščih v Avstriji. Velja za voditelja t. i. Matjaževega gibanja, ki se je razširilo 

po koncu vojne, ko je v Sloveniji delovalo več ilegalnih skupin (band). Leta 1949 je odšel v 

Združene države Amerike, kjer je delal v različnih oddelkih ameriške vojske. Njegovo 

delovanje v avstrijskih begunskih taboriščih in kasneje v Združenih državah Amerike je 

vseskozi spremljala Uprava državne varnosti. 

 

ZBOROVANJE ZVEZE ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 

 

Od 30. septembra do 2. oktobra 2010 je v prostorih Pokrajinskega muzeja Koper ter Univerze 

na Primorskem potekalo zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije (ZZDS). 

Zborovanje je potekalo pod naslovom Migracije in slovenski prostor od antike do danes. 

Udeleženci so predstavili in razpravljali o migracijskih tokovih in spremembah v sestavi 

prebivalstva na slovenskem etničnem ozemlju od antike do danes.  

V četrtek, 30. septembra 2010, je mag. Andreja Valič vodila šolski panel na temo 

zgodovinskih učbenikov, kjer je predstavila svoj prispevek z naslovom  Evropski zgodovinski 

učbenik?. Poleg nje so s prispevki na panelu sodelovali še prof. dr. Peter Vodopivec, mag. 

Jelka Razpotnik, prof. Janez Globočnik, prof. Anita Mirjanić, univ. dipl. zgod. in prof. Janez 

Kupljen in univ. dipl. zgod. Bojana Aristovnik. 

V petek, 1. oktobra 2010, je mag. Renato Podbersič predstavil referat z naslovom Žrtve med 

italijanskimi priseljenci v Julijski krajini.  V njem je osvetlil žrtve med italijanskimi 

priseljenci in naseljenci, ki so se na Primorskem naselili med obema vojnama in so bili med 

drugo svetovno vojno žrtve partizanskega gibanja. Izpostavil je nekaj najbolj znanih 

primerov. Ob koncu je posebej predstavil dogajanje v vasi Vrtojba pri Gorici in žrtve med 

tamkajšnjimi priseljenimi Italijani. 

Dr. Damjan Hančič in Boštjan Kolarič sta na zborovanju predstavila publikacije, ki jih je 

Študijski center za narodno spravo izdal v letih 2008–2010. 
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Mag. Andreja Valič je na občnem zboru ZZDS sodelovala v delovnem predsedstvu. Tudi v 

mandatu 2010–2012, v katerem bo ZZDS vodil dr. Matevž Košir, bo mag. Valičeva vodila 

Šolsko sekcijo. 

 

ŠPANSKO POROČILO  

 

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

za pregled in pripravo dopolnitev poročila Study on how the memory of crimes committed by 

totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States ter pregled in izpolnitev 

vprašalnika Evropske komisije. Člani delovne skupine so bili: mag. Andreja Valič 

(predsednica), dr. Lovro Šturm, dr. Tamara Griesser Pečar, Jože Dežman, dr. Jernej Letnar 

Černič, dr. Blaž Ivanc, dr. Damjan Hančič, dr. Mateja Čoh, mag. Renato Podbersič, Boštjan 

Kolarič, Jelka Piškurić in Neža Strajnar.  

Strokovna skupina je pregledala in dopolnila poročilo španskega profesorja dr. Carlosa Closa 

Montere (Institute for Public Goods and Policy, Centre of Human and Social Sciences, 

Madrid) z naslovom Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes 

in Europe is dealt with in the Member States ter pripravila odgovore na vprašalnik Evropske 

komisije. 

 

IZDAJANJE PUBLIKACIJ 

 

Študijski center za narodno spravo je v letu 2010 izdal dve publikacije, in sicer: 

 

a) Dr. Mateja Čoh, "Za svobodo, kralja in domovino", Ilegalne skupine v Sloveniji 

med letoma 1945 in 1952 

Avtorica v monografiji predstavi nastanek, organizacijo in delovanje ilegalnih skupin, t. i. 

band, po koncu druge svetovne vojne v Sloveniji. Najprej predstavi delovanje slovenske in 

jugoslovanske emigracije v begunskih taboriščih v Avstriji, življenjske razmere v 

taboriščih ter odnos britanskih in ameriških okupacijskih oblasti do emigrantov. Predstavi 

vlogo in pomen Nacionalnega komiteja Kraljevine Jugoslavije v Salzburgu, pri katerem je 

bil jeseni 1945 ustanovljen Glavni obveščevalni center. Analizira temeljne organizacijske 

in programske dokumente, na katerih naj bi temeljilo delovanje ilegalnih skupin, in sicer 

Tehnično instrukcijo, navodila za obveščevalno službo ter propagandni letak Slovenci in 

Slovenke. Piše o nastanku, razvoju in organizaciji obveščevalnih centrov v begunskih 

taboriščih, o njihovi vlogi pri delovanju ilegalnih skupin v Sloveniji ter predstavi 

najpomembnejše člane teh centrov.  

V naslednjem poglavju piše o organizaciji in delovanju ilegalnih skupin ter analizira 

razlike v njihovem delovanju po posameznih pokrajinah v Sloveniji od leta 1945 do 1952. 

Prikaže njihov nastanek in organizacijo, njihovo politično, obveščevalno in propagandno 

delo, predstavi voditelje in člane ilegalnih skupin ter njihovo usodo. Največ pozornosti 

nameni delovanju ilegalnih skupin na Štajerskem in v Prekmurju, saj jih je bilo na tem 

območju največ. Te skupine razdeli v dve skupini. V prvo uvršča tiste, ki so imele stike s 

centri v Avstriji, in sicer Sernečevo, Škamljičevo, Šajnovičevo in z njo povezano 

Markojevo ilegalno skupino ter ilegalno skupino Ignaca Škete. V drugo skupino uvrsti 

druge ilegalne skupine in organizacije, ki jim tovrstnega delovanja ni mogoče pripisati. 

Najintenzivnejše obdobje delovanja ilegalnih skupin je bilo v letih 1946 in 1947, po letu 

1947 pa je začelo delovanje teh skupin upadati. Ilegalno delovanje je odkrivala in 
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preganjala Uprava državne varnosti, zato avtorica predstavi še njene najpomembnejše 

metode in uspehe pri odkrivanju članov in podpornikov teh skupin. 

V zadnjem poglavju piše o pripravi in poteku sodnih procesov proti članom in podpornikom 

ilegalnih skupin. Njihova usoda je bila bolj ali manj enaka: oblast jih je zajela in postavila 

pred civilna okrožna ali vojaška sodišča. Sodila so jim na podlagi Zakona o kaznivih dejanjih 

zoper ljudstvo in državo. Po takrat veljavnem kazenskem pravu oziroma pravni praksi so 

tovrstna kazniva dejanja veljala za t. i. politična kazniva dejanja. Za razumevanje ozadja teh 

procesov najprej predstavi najpomembnejše politične in druge ukrepe komunistične oblasti v 

kmetijstvu ter analizira vlogo Uprave državne varnosti, tožilstev in sodišč pri izvedbi 

procesov. V monografiji so objavljene tudi fotografije in nekaj dokumentov o delovanju 

ilegalnih skupin. 

 

 

b) 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 

Študijski center za narodno spravo je zbornik Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju, ki ga 

je uredil dr. Damjan Hančič, uvrstil v zbirko z naslovom Totalitarizmi – vprašanja in izzivi. V 

zborniku so objavljeni prispevki slovenskih raziskovalcev z javne tribune Zločini totalitarnih 

režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v Bruslju, v prostorih Evropske komisije in je bila 

organizirana v okviru slovenskega predsedstva Svetu Evropske unije; referati s te tribune so 

bili sicer objavljeni v angleškem jeziku v zborniku z naslovom Crimes committed by 

Totalitarian Regimes (2008). Avtorji so svoje prispevke dopolnili s spoznanji zadnjih dveh 

let.  

V uvodu Marta Milena Keršič predstavi bruseljsko mednarodno konferenco Zločini 

totalitarnih režimov, sledi pa mu Predgovor h konferenci, ki ga je imel leta 2008 tedanji 

predsedujoči svetu evropskih ministrov za pravosodje prof. dr. Lovro Šturm. V prvem 

poglavju z naslovom Zgodovina, značilnosti in klasifikacija totalitarnih režimov prof. dr. Jera 

Vodušek Starič predstavlja ustvarjanje komunističnega sistema v Sloveniji in Jugoslaviji, dr. 

Damjan Hančič in Renato Podbersič pišeta o temeljnih značilnostih vseh treh totalitarnih 

režimov v Sloveniji v 20. stoletju, dr. Mateja Čoh piše o značilnostih pravosodja v Sloveniji 

med letoma 1945 in 1951, dr. Tamara Griesser Pečar predstavi Rimsko katoliško cerkev pod 

tremi totalitarnimi režimi, Neža Strajnar pa oriše preganjanje nekatoliških verskih skupnosti v 

Sloveniji v času komunizma. V drugem poglavju, Totalitarni režimi, dr. Boris Mlakar 

podrobneje predstavi nacistično nasilje nad Slovenci, dr. Gorazd Bajc pa zločine fašističnega 

režima nad Slovenci. Dr. Mitja Ferenc piše o zamolčanih grobiščih druge svetovne vojne v 

Sloveniji, dr. Milko Mikola pa o povojnih delovnih in koncentracijskih taboriščih. V tretjem 

poglavju z naslovom Tranzicijsko sodstvo Jože Dežman predstavi proces tranzicijske 

pravičnosti v Sloveniji, dr. Ljubo Sirc na podlagi lastnih izkušenj predstavi značilnosti sodnih 

postopkov v Sloveniji med letoma 1945 in 1990 ter nespoštovanje pravne države. Kriminalist 

Pavel Jamnik piše o policijskem preiskovanju in dokazovanju nezastarljivih kaznivih dejanj, 

storjenih po drugi svetovni vojni na območju Slovenije. V zadnjem poglavju, Spomin, 

priznavanje totalitarne preteklosti in javna zavest o totalitarni preteklosti, mag. Andreja Valič 

predstavi potrebo in pomen soočanja z lastno totalitarno preteklostjo, dr. Vladimir Prebilič pa 

odgovarja na vprašanje, ali je sprava v Sloveniji sploh mogoča. 
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MONOGRAFIJA O PREGANJANJU KMETOV MED LETOMA 1945 IN 1955 

 

Sodelavki Študijskega centra za narodno spravo, dr. Mateja Čoh in Marta Keršič, sta v letu 

2009 sodelovali z Muzejem novejše zgodovine Slovenije pri pripravi razstave o nasilju nad 

kmeti med letoma 1945 in 1955 z naslovom Le vkup, le vkup uboga gmajna. V letu 2010 je 

izšla monografija, za katero je dr. Mateja Čoh pripravila kronologijo dogajanja ter prispevek 

(zgodovinski okvir) o ideoloških izhodiščih in politiki Komunistične partije Slovenije do 

kmetov, o kaznovalni politiki in sodnih procesih proti kmetom ter o propagandi. Marta Keršič 

pa je napisala prispevek o povojnem dogajanju v Šentjoštu ter usodi Adolfa Malovrha in 

njegove družine. 

 

BAZA PODATKOV  

 

Mirjam Jurjevčič je na podlagi kazenskih vpisnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu 

(1945–1953) dopolnjevala Bazo podatkov političnih obsojencev v Sloveniji v obdobju 1945–

1953.    

 

BIBLIOGRAFIJA 

 

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

izvaja Biblioteka SAZU-ja.  

 

DRUGO 

 

Mag. Renato Podbersič je skupaj s sourednikom prof. Petrom Černicem napisal uvodno 

študijo in pripravil za objavo dnevnik dr. Rudolfa Klinca, ki je aprila 2010 izšel v knjigi 

Dnevniški zapiski 1943–1945, izdajatelj je Goriška Mohorjeva družba. Knjiga je bila večkrat 

predstavljena po različnih krajih Primorske in v Ljubljani. 

 

Mag. Renato Podbersič je 19. maja 2010 sodeloval na okrogli mizi Holokavst na Slovenskem, 

ki jo je organiziral Inštitut za novejšo zgodovino ob 50. obletnici svojega delovanja. V 

prispevku je predstavil zgodovino goriške in tržaške judovske skupnosti ter opozoril na 

arhivske vire, ki jih hrani tržaška judovska skupnost in so pomembni za preučevanje 

omenjenih judovskih skupnosti. 

 

Mag. Renato Podbersič je napisal recenzijo knjige Ravna gora, moja usoda avtorja Uroša 

Šušteriča. Dne 27. maja 2010 je skupaj z avtorjem tudi predstavil omenjeno knjigo v Muzeju 

novejše zgodovine. 

 

Dr. Mateja Čoh in mag. Renato Podbersič sta 1. junija 2010 sodelovala pri snemanju polurne 

radijske oddaje Sledi časa za Radio Slovenija 1 o značilnostih totalitarnih sistemov (nacizem, 

fašizem); oddaja je bila na sporedu 6. junija 2010. 

 

Mag. Renato Podbersič je 5. junija 2010 z ekipo RTV Slovenija na Golem otoku sodeloval pri 

snemanju dokumentarnega filma o dogajanju na otoku. 
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Mag. Renato Podbersič je 26. oktobra 2010 sodeloval pri snemanju polurne radijske oddaje 

Rapalska pogodba - z mečem nad narod za oddajo Sledi časa za Radio Slovenija 1; oddaja je 

bila na sporedu 31. oktobra 2010. 

 

IZOBRAŽEVANJE IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 

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. 

 

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

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

 

 

OBJAVE 

 

Objave v Sloveniji: 

 

 Znanstveni monografiji 

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

1945 in 1952. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010.  

KLINEC, Rudolf, ČERNIC, Peter, PODBERSIČ, Renato. Dnevniški zapisi : 1943-1945, 

(Naše korenine, 21). Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2010. . 

Zbornik 

HANČIČ, Damjan (ur.). 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, (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1). 

Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010.  

Članki 

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

Slovenskem v 20. stoletju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. 
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ČOH, Mateja. Preganjanje kmetov v Sloveniji med letoma 1945 in 1955. Le vkup, le vkup 

uboga gmajna : preganjanje kmetov in kmečki upor v Sloveniji 1945-1955. Celovec ; 

Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva družba, 2010, 1. izdaja 2011. 

VALIČ, Andreja. Je modro govoriti o stvareh, ki bolijo. Totalitarizmi na Slovenskem v 20. 

stoletju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. 

HANČIČ, Damjan. "Ljudska prosveta kakor tudi vsak partijec mora imeti pred očmi, da 

prehajamo v socializem" : zapisniki OK KPS Kamnik za leto 1946. Kamniški zbornik, 2010.  

HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato. Totalitarni režimi v Sloveniji v 20. stoletju. 

Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 

2010. 

PODBERSIČ, Renato. Marija Škvarč - žrtev revolucije na Primorskem. Zaveza, št. 1/2010. 

KERŠIČ, Marta Milena. Mednarodna konferenca »Zločini totalitarnih režimov«, Totalitarizmi 

na Slovenskem v 20. stoletju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. 

KERŠIČ, Marta Milena. Šentjošt nad Horjulom. Le vkup, le vkup uboga gmajna : preganjanje 

kmetov in kmečki upor v Sloveniji 1945-1955. Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva 

družba, 2010, 1. izdaja 2011 

STRAJNAR, Neža. Dosledni boj proti veri. Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju. 

Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. 

 

Prispevki na konferencah (objavljeni povzetki) 

ČOH, Mateja. Dosje Andreja Glušiča : [predavanje na mednarodnem znanstvenem 

posvetovanju "Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja", Kadetnica, 23.-25.XI.2010]. 

Maribor, 2010.  

ČOH, Mateja. Dosje Andreja Glušiča. V: MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (ur.). Pomembne 

slovenske osebnosti 20. stoletja : zbornik povzetkov referatov. Maribor: Zgodovinsko društvo 

dr. Franca Kovačiča v Mariboru, 2010.  

VALIČ, Andreja. History education as a tool for the promotion of human rights. V: RIPKA, 

Vojtěch (ur.). Twenty years after : Central and Eastern European communist regimes as a 

shared legacy. Prague: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010.  

VALIČ, Andreja. Crimes committed by the communist regimes, Slovenia = Zločiny spáchané 

komunistickými režimy, Slovinsko : [predavanje na posvetovanju "Crimes of Communism = 

Zločiny komunismu", Hlavní sál Senátu, 24.-25.II.2010]. Prague = Praha, 2010  
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VALIČ, Andreja, KLAEDEN, Eckart von, SCHRÖDER, Richard, PRAWDA, Marek. Was 

haben wir erreicht? : wie geht es weiter? : [predavanje na posvetovanju "Europa erinnert 

sich für die Zukunft = Europe remembers for the future", Europäische Akademie Berlin, 29.-

30.IV.2010]. Berlin, 2010.  

PODBERSIČ, Renato. Communist rule established in Slovenia. V: The program [and the 

abstracts] of the international symposium Individual and Collective Destinies in Communism, 

the V-th Edition, 22-25 July 2010, Fǎgǎraş - Sâmbǎta de Sus. Fǎgǎraş [etc.]: Fundatia 

Culturala "Negru Voda" [etc.], 2010.  

PODBERSIČ, Renato. Preganjanje Judov na Goriškem : predavanje na znanstvenem 

srečanju "Holokavst in njegove posledice na Slovenskem", Sinagoga Maribor, 26. 1. 2010. 

Maribor, 2010.  

PODBERSIČ, Renato. Žrtve med italijanskimi priseljenci v Julijski krajini : [predavanje na 

35. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Migracije in slovenski prostor od 

antike do danes", Pokrajinski muzej Koper, 30.IX.-2.X.2010]. Koper, 2010.  

 

Sestavki ali poglavja v monografskih publikacijah 

VALIČ, Andreja. A European history textbook as an opportunity. V: RATHKOLB, Oliver 

(ur.). How to (re)write European history : history and text book projects in retrospect. 

Innsbruck; Wien; Bozen: Studien-Verlag, cop. 2010, str. 95-109.  

VALIČ, Andreja, GLOBOČNIK, Janez, FILIPČIČ, Vincenc. Kvalitativna in kvantitativna 

analiza učbenikov zgodovine. V: ŠTIH, Peter (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Migracije in 

slovenski prostor od antike do danes, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 39). Ljubljana: Zveza 

zgodovinskih društev Slovenije, 2010, str. 684-696. 

PODBERSIČ, Renato. Na pogoriščih preteklosti : Koprska škofija v družbenem in narodnem 

življenju. V: VALENČIČ, Rafko (ur.). Dr. Janez Jenko : prvi škof obnovljene koprske škofije 

: zbornik ob stoletnici rojstva (1910-2010). Koper: Ognjišče, 2010, str. 49-55. 

PODBERSIČ, Renato. Žrtve med italijanskimi priseljenci v Julijski krajini. V: ŠTIH, Peter 

(ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Migracije in slovenski prostor od antike do danes, (Zbirka 

Zgodovinskega časopisa, 39). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, str. 

316-327.  

PODBERSIČ, Renato. Ivan Koršič. V: RAHTEN, Andrej (ur.), MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja 

(ur.), TERČON, Nadja (ur.), BOBIČ, Pavlina. Tvorci slovenske pomorske identitete, (Zbirka 

Življenja in dela, Biografske in bibliografske študije, 6, 4). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 

SAZU, 2010, str. 137-147, portret.  
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PODBERSIČ, Renato. Župnija Šempeter v zadnjih dvesto letih. V: PAVLIN, Vojko, 

PODBERSIČ, Renato, OSVALD, Monika, POLJŠAK FURLAN, Mateja. Župnija Šempeter 

pri Gorici skozi stoletja. Šempeter pri Gorici: Župnija, 2010, str. 65-126.  

PAVLIN, Vojko, PODBERSIČ, Renato. Priloga. V: PAVLIN, Vojko, PODBERSIČ, Renato, 

OSVALD, Monika, POLJŠAK FURLAN, Mateja. Župnija Šempeter pri Gorici skozi stoletja. 

Šempeter pri Gorici: Župnija, 2010, str. 179-201.  

 

Predgovori, spremne besede 

GRANDA, Stane, VALIČ, Andreja. Knjigi na pot. V: SIRC, Ljubo. Dolgo življenje po smrtni 

obsodbi. Ljubljana: Nova obzorja, 2010. 

VALIČ, Andreja. Zgodovina zaokroža okostnjake na ničlo. V: JANČAR, Mateja (ur.), 

LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.). Poročilo o pobojih : vmesno poročilo o raziskovanju 

povojnih množičnih pobojev Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o 

raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih 

nepravilnosti, ki jo je vodil dr. Jože Pučnik. Ljubljana: Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 2010. 

ČOH, Mateja. Pohorska afera v knjigi Jurija Štesla. Panorama (Slov. Bistr.), 4. feb. 2010, leto 

21, št. 5 (910). 

 

Objave v medijih (intervjuji, članki)  

VALIČ, Andreja, ZVER, Milan. Usodna privlačnost "magičnega" totalitarizma : tribuna. 

Demokracija (Ljubl, 1996), 10. jun. 2010, leto 15, št. 23, str. 20-22. 

VALIČ, Andreja. Včasih je težko zadrževati solze. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 8. maj 

2010, leto 66, 104 (19.932), str. 30 (V soboto), portret.  

PODBERSIČ, Renato. Renato Podbersič, magister zgodovinskih ved. Reporter. [Tiskana 

izd.], 9. avg. 2010, letn. 3, št. 32, str. 36-42.  

HANČIČ, Damjan. O zločinih komunizma v Pragi. Demokracija (Ljubl, 1996), 11. mar. 

2010, leto 15, št. 10, str. 49-51. 

PIŠKURIĆ, Jelka. Strokovna ekskurzija na Goli otok : svet okoli nas. Mostiščar, jun. 2010, 

letn. 16, št. 5, str. 24.  

KERŠIČ, Marta Milena. Domobranske spominske slovesnosti : kapela mučencev 2010. 

Zaveza (Ljubl.), sep. 2010, letn. 18, št. 3, str. 88-89.  
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VALIČ, Andreja. Sprava med Slovenci : Radio Ognjišče : Oddaja Pogovor o. Ljubljana, 

11.VIII.2010.  

ČOH, Mateja. Bande - teroristične skupine ali provokacija Udbe? : referat z mednarodnega 

znanstvenega posveta "Totalitarizmi - vprašanja in izzivi: ob dvajsetletnici padca železne 

zavese v Evropi" : Radio ognjišče : oddaja Moja zgodba. Ljubljana, 27.I.2010.  

ČOH, Mateja, LINASI, Marjan. Pohorska afera : Radio Murski val : oddaja Kratkistik. 

Murska Sobota, 26.I.2010.  

PODBERSIČ, Renato. 90 let od podpisa Rapalske pogodbe : Radio Slovenija : I. program : 

oddaja Sledi časa. Ljubljana, 31.X.2010. 30 min. http://tvslo.si/predvajaj/90-let-od-podpisa-

rapalske-pogodbe/ava2.86366298/.  

MERLJAK, Ivan. Konec totalitarizmov, mar res? : o totalitarizmih v 20. stoletju : Radio 

Slovenija : I. program : oddaja Sledi časa. Ljubljana, 6.VI.2010. 29 min, 42 sek. 

http://tvslo.si/predvajaj/o-totalitarizmih-v-20-stoletju/ava2.72148454/ (Mateja Čoh, Renato 

Podbersič).  

KOLEDNIK, Aleksander. Valič: britanski minister obžaloval vrnitev domobrancev : 

Slovenija nujno potrebuje spravo. MMC RTV SLO, 19. avg. 2010. 

http://www.rtvslo.si/slovenija/valic-britanski-minister-obzaloval-vrnitev-

domobrancev/237248.  

KOLEDNIK, Aleksander. Slovenci in Britanci skupaj o vračanju domobrancev?. MMC RTV 

SLO, 30. avg. 2010. http://www.rtvslo.si/slovenija/slovenci-in-britanci-skupaj-o-vracanju-

domobrancev/237575.  

KOCUTAR, Stane. Kako je kmeči fant iz Vač postal mariborski župan : dr. Alojzij Juvan : 

Radio Slovenija : I. program : oddaja Sledi časa. Ljubljana, 30.V.2010. 24 min. 

http://tvslo.si/predvajaj/dr-alojzij-juvan/ava2.71257258/ (Mateja Čoh). 

KOCUTAR, Stane. Pohorska afera : Radio Maribor : oddaja Mariborski feljton. Maribor, 

31.I.2010. 9 min. http://www.rtvslo.si/mojavdio/radiomaribor/mariborski-feljton-31-1-

2010/3458/ (Mateja Čoh). 

 

Učno gradivo 

ROZMAN, Tatjana, VALIČ, Andreja, VIČIČ KRABONJA, Maja, BERZELAK, Stane, 

ROZMAN, Stane, REPE, Božo, VIDIC, Marko (ur.). Zgodovina na maturi 2011, Delovni 

zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-241-459-7. 

[COBISS.SI-ID 251701504]  
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KERŠIČ, Marta Milena, JURJEVČIČ, Mirjam, STRAJNAR, Neža. Družinska zgodba - 

izkušnja intervjuja : učno gradivo. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. 19 f. 

[COBISS.SI-ID 32071213]  

 

Razstava 

KERŠIČ, Marta Milena. Ob 20. obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji : 

[predstavitev razstave na istoimenskem posvetovanju, sejna soba Evropskega parlamenta 

JAN 6Q1, 14.IV.2010]. Brussels = Bruselj, 2010.  

 

Drugo 

VALIČ, Andreja. Je modro govoriti o stvareh, ki bolijo? : [predavanje direktorice 

Študijskega centra za narodno spravo v Ljubljani, Društvo slovenskih izobražencev, 

Peterlinova dvorana, 12.I.2010]. Trst, 2010.  

VALIČ, Andreja. Prvo javno predvajanje dokumentarca "Sonja" o trpljenju Primorcev pod 

fašizmom : [uvodni prispevek na okrogli mizi, Študijski center za narodno spravo, 

21.X.2010]. Ljubljana, 2010.  

VALIČ, Andreja. Sonja : dokumentarni film o trpljenju Primorcev pod fašizmom : [pozdravni 

nagovor na spominski slovesnosti, grad Štanjel, 23.VIII.2010]. Štanjel, 2010. [COBISS.SI-ID  

VALIČ, Andreja. Sprava med Slovenci : [vabljeno predavanje na 16. spominskem gorniškem 

taboru dr. Henrika Tume in letnem taboru SDS - Lepena 2010, 24.VII.-8.VIII.2010]. Lepena, 

2010.  

VALIČ, Andreja. Spravni proces na Slovenskem : [vabljeno predavanje na okrogli mizi 

Mestnega odbora SDS Celje "Temačne sence preteklosti in kršenje človekovih pravic", Celjski 

dom, 22.III.2010]. Celje, 2010.  

MIKOLA, Milko, ČOH, Mateja. Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v 

Sloveniji : [predstavitev knjige avtorja Milka Mikole, Študijski center za narodno spravo, 

24.III.2010]. Ljubljana, 2010.  

LINASI, Marjan, ČOH, Mateja. Pohorska afera : krvavi izpadi štajerskih partizanov med 

jesenjo 1943 in pomladjo 1944 : [predstavitev knjige avtorja Jurija Štesla, Kadetnica, 

26.I.2010]. Maribor, 2010.  

LINASI, Marjan, ČOH, Mateja. Pohorska afera : krvavi izpadi štajerskih partizanov med 

jesenjo 1943 in pomladjo 1944 : [predstavitev knjige avtorja Jurija Štesla, mala dvorana 

CSG-ja, 2.VI.2010]. Lenart v Slovenskih goricah, 2010.  
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LINASI, Marjan, ČOH, Mateja. Pohorska afera : krvavi izpadi štajerskih partizanov med 

jesenjo 1943 in pomladjo 1944 : [predstavitev knjige avtorja Jurija Štesla, Študijski center za 

narodno spravo, 17.III.2010]. Ljubljana, 2010.  

MIKOLA, Milko, ČOH, Mateja. Totalitarizmi - vprašanja in izzivi. Dokumenti in pričevanja 

o povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji : [predstavitev zbornika ob dvajsetletnici padca 

železne zavese v Evropi in publikacije avtorja Milka Mikole, Pokrajinski arhiv Maribor, 

20.IV.2010]. Maribor, 2010.  

PUHAR, Alenka, WEISS, Maja, PODBERSIČ, Renato, PAHOR, Sergij. Angela Vode, Skriti 

spomin : [pogovor ob predstavitvi filma o Angeli Vode na kulturnem večeru Društva 

slovenskih izobražencev, Peterlinova dvorana, 19.I.2010]. Trst, 2010.  

SCRIMALI, Antonio, FABI, Lucio, PODBERSIČ, Renato. Debela Griža - San Michele 

1915-1916 : [predstavitev knjige Mitje Jurna in Nicole Persegatija, gostilna "Lokanda 

Devetak", 6.IX.2010]. Vrh sv. Mihaela = San Michele del Carso, 2010. [  

ČERNIC, Peter, PODBERSIČ, Renato, MLAKAR, Boris. Dnevniški zapisi : 1943 - 1945 : 

[predstavitev knjige avtorja msgr. Rudolfa Klinca, Muzej novejše zgodovine, 12.IV.2010]. 

Ljubljana, 2010.  

PODBERSIČ, Renato, TOŠ, Marjan, BRODNIK, Vilma. Holokavst na Slovenskem : [okrogla 

miza v okviru prireditev ob petdeseti obletnici delovanja Inštituta za novejšo zgodovino, sejna 

soba Inštituta za novejšo zgodovino, 12.V.2010]. Ljubljana, 2010.  

GRDINA, Igor, PODBERSIČ, Renato. Igor Grdina, Svetovna vojna ob Soči, 1. del, Evropski 

zaplet : predstavitev knjige v Goriški knjižnici Franceta Bevka in v sodelovanju z 

Zgodovinskim društvom za Severno Primorsko, Nova Gorica, 11. marec 2010. Nova Gorica, 

2010.  

AVSENAK, Vinko, PODBERSIČ, Renato. Na fronti 6 : [predstavitev nove številke revije za 

vojaško zgodovino, Muzej novejše zgodovine, 9.XII.2010]. Ljubljana, 2010.  

 
 
ČLANSTVO V STROKOVNIH DRUŠTVIH 

 

Dr. Mateja Čoh: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Zveza zgodovinskih 

društev Slovenije. 

 

Mag. Renato Podbersič: Zgodovinsko društvo za Severno Primorsko, Društvo soška fronta 

Nova Gorica, Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 

 

Mag. Andreja Valič: Društvo učiteljev zgodovine Slovenije, Politološko društvo Slovenije, 

Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 
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Marta Keršič: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 

 

 

ČLANSTVO V MEDNARODNIH STROKOVNIH DRUŠTVIH:  

 

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

 

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

 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

 
 
 

Študijski center za narodno spravo s svojim delovanjem sledi srednje in vzhodno evropskim 

državam, ki so imele glede kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin podobno 

zgodovinsko izkušnjo kot Slovenija in so naredile korak naprej z ustanavljanjem samostojnih 

in neodvisnih institucij, ki se na različne načine ukvarjajo z raziskovanjem totalitarnih 

sistemov. Sodelujemo s številnimi mednarodnimi institucijami in njihovimi strokovnjaki s 

področja raziskovanja totalitarnih sistemov. Naj jih navedemo nekaj:  

− v Nemčiji Zvezni pooblaščenec za dokumentacijo STASI-ja nekdanje NDR (Gauckov 

inštitut); 

− na Češkem Inštitut za proučevanje totalitarnih režimov; 

− na Slovaškem Ustanova narodnega spomina in Oddelek za ugotavljanje zločinov 

komunizma v okviru ministrstva za pravosodje;        

− v Estoniji Muzej okupacije Estonije in Vojni muzej Estonije; 

− v Latviji Muzej okupacije Latvije in Latvijsko združenje žrtev politične represije; 

− v Litvi Mednarodna komisija za oceno zločinov nacističnega in sovjetskega 

okupacijskega režima; 

− na Poljskem Inštitut narodovega spomina; 

− na Madžarskem Inštitut za zgodovino madžarske revolucije 1956 in Zgodovinski 

arhiv madžarske državne varnosti; 

− v Bolgariji Komite za odkrivanje in raziskovanje povezav bolgarskih državljanov s 

službo državne varnosti in obveščevalnimi službami Bolgarske narodne armade ter 

Inštitut za študije o sodobni zgodovini; 
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− v Romuniji Nacionalni svet za študij arhivov Securitate in Inštitut za preiskovanje 

komunističnih zločinov v Romuniji; 

− v Srbiji Center za mir in razvoj demokracije; 

− na Švedskem Inštitut za informacije o zločinih komunizma; 

− v Grčiji Center za demokracijo in pomiritev v jugovzhodni Evropi; 

− v Veliki Britaniji Center za raziskovanje post-komunističnih ekonomij CRCE; 

− na Danskem Center za raziskovanje in rehabilitacijo žrtev mučenja, 

− CATO, Washington,  

− Inštitut za kulturno diplomacijo (CDI), Berlin, 

− Evropska akademija Berlin, 

− Yad Vashem: Spominski center za proučevanje holokavsta (Yad Vashem – The 

Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority) 

 

 

 

STROKOVNO SODELOVANJE: 

 

- MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE, 

- INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO, 

- POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR, 

- ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANCA KOVAČIČA, MARIBOR, 

- ZGODOVINSKI ARHIV PTUJ, 

- ZGODOVINSKI ARHIV CELJE, 

- KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ, SLOVENJ GRADEC, 

- DRUŠTVO SLOVENSKIH IZOBRAŽENCEV, TRST, 

- INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA, 

- ZAVOD ZA KULTURO MADŽARSKE NARODNOSTI, LENDAVA, 

- MUZEJ SINAGOGA MARIBOR, 

- INŠTITUT JOŽETA PUČNIKA, LJUBLJANA.  

 

OSTALO 

 

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

uredniškega odbora za izdajo novega Primorskega slovenskega biografskega leksikona. 

 

Mag. Andreja Valič: predsednica šolske sekcije ZZDS, članica Arhivske komisije RS, članica 

UO Inštituta za novejšo zgodovino in predsednica Sveta Gorenjskega muzeja Kranj. 
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5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri 

izvajanju programa 

 

Finančni plan Študijskega centra za narodno spravo (SCNR) za leto 2010 je sprejel Svet 

SCNR na 5. redni seji dne 19.2.2010. Zaradi rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 

2010 so bila sredstva Študijskega centra za narodno spravo znižana za 20.000 evrov.  

 

 

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

cilji iz poročila iz preteklega leta 
 

Iz programa dela za leto 2010 in poročila o delu ugotovimo, da so na področju izobraževanja 

javnosti, udeležbe na mednarodnih dogodkih in številu doma organiziranih dogodkov cilji bili 

preseženi. 

 

 

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 

Na podlagi primerjave načrtovanih in uresničenih ciljev v letu 2010 lahko ugotovimo, da so 

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

področjih preseženi.  

 

Glede na varčevalne ukrepe smo poslovali gospodarno in učinkovito.  

 

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

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

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

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

 

 

 

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ 
 

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

Ocenjujemo, da je uveljavljeni sistem zadovoljiv, kar dokazuje tudi Zapisnik o inšpekcijskem 

pregledu upravljanja s sredstvi proračuna RS, izveden s strani Ministrstva za finance z dne 03. 

02. 2009 (podrobneje glej prilogo). 

V letu 2011 bomo opravili zunanjo revizijo, ki je po zakonu obvezna vsaka tri leta.  

 

 

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

Program dela za leto 2010 je bil realiziran.  
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10. Ocena učinkov poslovanja javnega zavoda na druga področja 
 

Z raziskovalnim delom, prirejanjem okroglih miz, mednarodnimi konferencami in 

izobraževanjem srednješolcev, se SCNR vse aktivneje vključuje tudi na področja 

raziskovanja, izobraževanja in kulture. 

 

V letu 2010 smo se prijavili na razpis Zavoda za šolstvo in bili z dvema programoma 

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

izbirnih vsebin za 2010/2011. 

 

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

mag. Andreja Valič pa poučuje zgodovino na Gimnaziji Kranj. 

 

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

Slovenije in članica organizacijskega odbora državnega tekmovanja mladih zgodovinarjev pri 

Društvu učiteljev zgodovine Slovenije. 

 

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

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

 

Mag. Renato Podbersič je aprila 2010 sodeloval pri pripravi in izvedbi projektnega dne na 

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

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

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

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

na Gimnaziji Kranj. 

 

Junija 2010 je bil gost na Gimnaziji Kranj bivši politični obsojenec Ljubo Sirc. Direktorica 

SCNR mag. Andreja Valič ga je uvedla v srečanje z dijaki te šole. 

 

Oktobra 2010 so sodelavke SCNR Mirjam Jurjevčič, Neža Strajnar in Marta Keršič v treh 

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

izkušnja intervjuja in ob tem pripravile vezano obliko zbranih pričevanj dijakov. Oblikovale 

so učni pripomoček pod istim naslovom, ki je na voljo profesorjem in učiteljem zgodovine v 

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

in video posnetki pričevanj, ki smo jih posneli na SCNR.  

 

Študijski center za narodno spravo, Občina Komen, Inštitut dr. Jožeta Pučnika in Društvo 

slovenskih izobražencev iz Trsta smo ob 23. avgustu - vseevropskem dnevu spomina na žrtve 

vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov pripravili odmevno spominsko slovesnost, ki je 

potekala v ponedeljek, 23. avgusta 2010  na gradu Štanjel na Krasu. 

 

 

 

OKROGLE MIZE - DOGODKI V ORGANIZACIJI SCNR 

  



     

Študijski center za narodno spravo 
 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 69 

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

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

obravnavane. 

 

Udeležujemo se spominskih in spravnih slovesnosti, kjer zbranim udeležencem predstavimo 

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

potekajo po različnih krajih Slovenije.   

 

 

 

11. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 
 

Na SCNR je sistemiziranih 12 delovnih mest. Od 01.01.2010 do 02.07.2010 je bila ena 

uslužbenka na porodniškem dopustu. Na dan 31.12.2010 smo imeli 10 zaposlenih za 

nedoločen čas. Pet zaposlenih dobiva plače delno financirane iz programa ARRS. Na podlagi 

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

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

31.12.2011, z Ministrstva za pravosodje dobili napoteno javno uslužbenko.  

Sprememb sistemizacije delovnih mest v letu 2010 ni bilo. 
 

 

 

12. Poročilo o investicijskih vlaganjih 

 
V letu 2010 smo izvedli investicije v osnovna sredstva in opremo: zamenjava dela dotrajanih 

oken z energetsko varčnimi PVC okni, preuredili smo konferenčno dvorano in zamenjali del 

računalniške opreme ter nabavili dodatno opremo za snemanje pričevanj in dokumentiranje  

in manjše pisarniško pohištvo ter opravili redna vzdrževalna dela. 
 

 

13. Za leto 2010 ne bo izplačana delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu. 
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PRILOGA:  Izjava o oceni notranjega nadzora 

 

 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA  JAVNIH 
FINANC 

 na  

 Študijskem centru za narodno spravo 

Tivolska cesta 42 

1000 Ljubljana 

Šifra:  31067  

Matična številka:  3325369000  

 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema 

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

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

doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. 

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

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

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

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

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

 

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

javnih financ na Študijskem centru za narodno spravo 

Študijskemu centru za narodno spravo 

Oceno podajam  na podlagi:   

 

 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za: 

- ekonomsko finančno področje 

- splošno področje 

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

proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: 

Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna 

  

 Na Študijskem centru za narodno spravo 
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je vzpostavljen(o): 

 

 

 

 

 

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

označeno polje vpišite  X): 

a) na celotnem poslovanju,  X  

b) na pretežnem delu poslovanja,   

c) na posameznih področjih poslovanja,    

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

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

2. upravljanje s tveganji: 

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

doseganja ciljev (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,    

b) na pretežnem delu poslovanja,  X  

c) na posameznih področjih poslovanja,    

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

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

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

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

a) na celotnem poslovanju,    

b) na pretežnem delu poslovanja,   X 

c) na posameznih področjih poslovanja,    

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

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

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne 

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

od naslednjih možnosti:  

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,   

c) na posameznih področjih poslovanja,    

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

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

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

naslednjih možnosti):  
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a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,   

c) na posameznih področjih poslovanja,    

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

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

 

 

 

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

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

a) na celotnem poslovanju,  X  

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

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

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

 

V letu 2010 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne 

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

 

- nadgradnja spletnih strani inštituta v smeri večje preglednosti in računalniške 

podprtosti posameznih področij poslovanja inštituta  

- izvedba priporočil študije požarne varnosti in energijske varčnosti 

- izobraževanje zaposlenih 

 

 

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): 

 

 Za leto 2011 inštitut načrtuje: 

- nadaljnjo posodobitev in ažuriranje internih aktov inštituta 

- zunanja revizija celotnega poslovanja 

- nadaljnje posodabljanje podpore poslovanja z informacijsko tehnologijo v smeri 

večje preglednosti in lažjega izvajanja 

- nadaljevanje aktivnosti na področju varnosti pri delu  

 

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  

  

Mag. Andreja Valič 

 

Podpis:  
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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 
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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. 

 

 

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 in izdajo publikacij. 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. 

    

 

 

 

 

 

 

 


