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1. POSLOVNI DEL 
1. Zakonske in druge pravne podlage  

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

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

posrednih uporabnikov proračuna posredni uporabnik proračuna Javni zavod Študijski center za 

narodno spravo, Tivolska 42, izjavlja, da je pri svojem poslovanju v letu 2011 deloval na podlagi 

naslednjih pravnih podlag:  

 

Zakoni  

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

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

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

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

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

 

Pravilniki  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.12.2008) 

Pravilnik o izobraževanju (sprejet na 7. redni seji, dne 4.10.2011) 

Pravilnik o pripravi in posredovanju letnega finančnega načrta SCNR (sprejet na 7. redni seji, dne 

4.10.2011) 

 

Ostalo  

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

Statut javnega zavoda Študijski center za narodno spravo 

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; 
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• Zbiranje pričevanj: zbiranje pričevanj političnih zapornikov, izgnancev, disidentov, drugih 

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

zapisov z raziskovalnega področja; 

• Izdajanje publikacij: zbiranje in objavljanje dokumentov in pričevanj o izvajanju nasilja ter 

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

drugih etničnih skupnosti zagrešili totalitarni sistemi v 20. stoletju; 

• Baze podatkov: ustvarjanje baz podatkov za raziskovalne namene in za širšo javnost; 

• Organiziranje konferenc, posvetovanj in predavanj o nasilju totalitarnih sistemov ter kršenju 

človekovih pravic v 20. stoletju; 

• Navezava stikov s Slovenci v zamejstvu in po svetu; 

• Sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami (sodelovanje pri obveznih izbirnih 

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

srednješolskih generacij z izsledki raziskav o kršenju temeljnih človekovih pravic in svoboščin 

na Slovenskem v 20. stoletju; 

• Organiziranje in vodenje strokovnih ekskurzij, ogledov prikritih in zamolčanih grobišč, 

koncentracijskih, delovnih in begunskih taborišč; 

• Projektne naloge: projekti, ki se bodo na novo odpirali ob že obstoječih raziskavah in bodo 

javnosti predstavljeni v krajši obliki; 

• Ustvarjanje pogojev za popravo krivic in za narodno spravo na podlagi proučevanja kršitev 

temeljnih človekovih pravic in svoboščin; 

• Mednarodno sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami v tujini; 

• Sodelovanje s sorodnimi institucijami v Sloveniji.  

 

 

2. LETNI CILJI ZAVODA ZASTAVLJENI V LETNEM PROGRAMU DELA 

2012 IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

RAZVOJNO RAZISKOVALNA ENOTA 

 

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

(SCNR) je bila na podlagi 16. člena Sklepa o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 42/2008) in 29. člena 

Statuta SCNR v začetku maja 2008 oblikovana Razvojno raziskovalna enota (RRE) Zavoda. Kot izhaja iz 

4. člena Pravilnika o raziskovalni dejavnosti, ki ga je sprejel Svet Zavoda na seji 2. julija 2008, so bili 

namen in cilji ustanovitve RRE naslednji:  

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

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

v javno korist; 

• ustvarjanje možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije; 

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

delom bistveno prispevajo k možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije in 

narodni spravi; 
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• 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. 

 

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 2012 ter na podlagi osebnih planov delavcev v Enoti 

za svetovanje. Do maja 2012 je bila na porodniškem dopustu sodelavka Neža Strajnar. Od februarja 

2012 dalje je na porodniškem dopustu Mirjam Dujo Jurjevčič. Njuno odsotnost smo delno 

nadomestili s sodelavko Majo Zupančič.  

 

Kratkoročno je bil program Enote za svetovanje v letu 2012 usmerjen na naslednja področja: 

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

periodiko, 

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

centra ter urejanje pričevanj, ki prispejo po pošti, 

• spremljanje javnih pozivov in projektov na različnih domačih in mednarodnih razpisih,  

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

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

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

javnost, 
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• dopolnjevanje predstavitvenega gradiva za prodajo publikacij SCNR, 

• priprava promocijskega materiala SCNR,   

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

nudenje informacij diplomskim in podiplomskim študentom iz Slovenije in tujine, 

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

namenjeno za znanstveno-raziskovalno dejavnost. 

• urejanje pridobljenega arhivskega gradiva. 

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

javnost. 

 

3. IZVEDENE NALOGE IN CILJI V LETU 2012 
 

RAZISKOVALNI PROGRAM NASILJE KOMUNISTIČNEGA TOTALITARIZMA V SLOVENIJI 1941–1990 

 

V letu 2012 smo nadaljevali delo v okviru raziskovalnega programa Nasilje komunističnega 

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

Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS) od 1. januarja 2009. S sklepom direktorja ARRS z dne 1. 

decembra 2011 je bilo podaljšano financiranje raziskovalnega programa za eno leto, do 31. decembra 

2012. Nova vodja programske skupine je od 1. januarja 2012 dr. Tamara Griesser Pečar. Namesto dr. 

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

Andreja Valič Zver. 

Posebno pozornost člani namenjamo raziskovanju različnih oblik nasilja komunističnega sistema na 

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

raziskovanje obdobja takoj po koncu vojne. V letu 2012 smo nadaljevali z raziskovanjem 

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

političnih in montiranih procesov, nasilja nad kmeti in kulaških procesov, preganjanja nekatoliških 

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

petdesetih let 20. stoletja, delovanja ilegalnih skupin (band) v Sloveniji po koncu vojne.  

Študijski center za narodno spravo se je prijavil na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje 

javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov, ki ga je ARRS 

objavila 22. junija 2012. V prijavi smo predlagali podaljšanje financiranja raziskovalnega programa z 

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

smo predlagali dr. Tamaro Griesser Pečar, za člane pa dr. Matejo Čoh Kladnik, dr. Andrejo Valič Zver, 

dr. Damjana Hančiča, mag. Renata Podbersiča, Nežo Strajnar in Jelko Piškurić.  Povzetek vsebine 

raziskovalnega programa: Slovenija je edina članica EU, ki je v 20. stoletju doživela tri totalitarne 

režime: nacizem, fašizem, komunizem. Komunistični režim je trajal najdlje: od konca druge svetovne 

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

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

kar pomeni svobodo, demokracijo ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Poudarek programa bo pretežno na številnih kršitvah osnovnih človekovih pravic in svoboščin v 

Sloveniji med in po drugi svetovni vojni vse do leta 1990. Namen je, na isti ravni kot sta že obdelana 
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nacizem in komunizem, omogočiti širok pristop k problemom, ki jih je povzročil komunizem v 

Sloveniji. Komunistični režim je prišel na oblast v Sloveniji leta 1945 s pomočjo revolucije, ki je 

potekala vse od leta 1941 naprej. Komunistična partija je videla v okupaciji edino možnost, da si 

prilasti oblast. Zato je ustanovila krovno organizacijo, Osvobodilno fronto, ki je monopolizirala upor 

proti okupatorju, kar je povzročilo državljansko vojno. Takoj po vojni so se začeli množični poboji 

vrnjenih domobrancev, pa tudi likvidacije ideoloških nasprotnikov, montirani sodni procesi proti 

dejanskim in namišljenim nasprotnikom, obstajala so koncentracijska in delovna taborišča, prišlo je 

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

človekove in državljanske pravice, tudi volilna pravica, mnogi pa so bili pregnani iz domačega kraja, 

med njimi številni člani nemške in madžarske manjšine. Sodišča so takoj po vojni izrekala izredno 

visoke kazni, tudi smrtne, obsojala pa so tudi na prisilno delo, konfiskacijo premoženja itn. Pod 

posebnim udarom je bila Katoliška cerkev, ker je bila edina organizirana sila zunaj partije in vse do 

leta 1990 sovražnik številka ena. Vrstili so se številni sodni procesi in administrativni postopki proti 

kleru. Tudi procesi proti premožnejšim kmetom, tim. »kulakom«, ki so potekali predvsem v letih 

19491951, so bili politično motivirani. Šlo je namreč za kolektivizacijo kmečke zemlje. Po vojni se je 

komunistična oblast razširila na vsa področja javnega življenja (političnega, družbenega, kulturnega, 

verskega in gospodarskega). Princip delitve oblasti ni veljal, tudi sodstvo je bila podrejeno 

komunistični oblasti. Formalno ustanavljanje političnih strank ni bilo dovoljeno, opozicija je bila 

izključena iz političnega procesa in ni bilo enakosti pred zakonom, svobode govora ali tiska. Večji del 

premoženja je bil zasežen. Režim se je opiral na tajno politično policijo (Oddelek za zaščito naroda 

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

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

neuradnimi sodelavci nadzirala vsakdanje življenje ljudi. Nastala je nova komunistična elita, ki je 

imela številne privilegije.  

 

Dne 10. 12. 2012 je Znanstveni svet javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

(ZSA) (ARRS) sprejel sklep o izboru raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja. Med 

izbranimi programi je bil tudi raziskovalni program Študijskega centra za narodno spravo, ki je v 

ocenjevalnem postopku dosegel 20,5 točk (oceni obeh tujih recenzentov sta bili zelo dobri). Več točk 

ni dobil noben program iz področja zgodovinopisja. Predlog je bil, da se financiranje raziskovalnega 

programa podaljša za obdobje 4 let. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je 31.12. 

na podlagi tega sklepa izdalo odločbo. Število ur je bilo povečano kot je SCNR predlagal, torej od 2288 

na 3000 ur, ker je ZSA predlagal, »da se zaradi pomembnosti tematike raziskovalni program P6-0380 

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

Temeljna naloga raziskovalnega programa je raziskovanje kršitev temeljnih človekovih pravic in 

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

Pred tem se je SCNR skupaj z »Frančiškanskim družinskim inštitutom« prijavil na razpis ARRS-a v letu 

2011 za 2012 (ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2011-I/618) z naslovom »Konec druge svetovne vojne v 

Sloveniji in prevzem oblasti: Usoda vrnjenih pripadnikov slovenskega domobranstva ter psihične in 

medgeneracijske posledice povojnih pobojev«. Projekt ni bil izbran. Ocenila sta jo dva tuja 

recenzenta in sicer diametralno nasprotno, eden zelo pozitivno, drugi pa izredno enostransko in 

žaljivo. Oceni sta si Boštjan Kolarič in dr. Tamara Griesser-Pečar lahko pogledala in prepisala na 



     

Študijski center za narodno spravo 
 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 7 

sedežu ARRS-a, kjer so ju stražili kar trije uslužbenci, da jih ne bi fotografirala. Kopije je ARRS izročil 

šele po pritožbi.    

 
 

RAZISKOVALNI PROJEKT REVOLUCIONARNO NASILJE V SLOVENIJI 1941–1945 

 

V letu 2012 smo nadaljevali delo na obsežnem raziskovalnem projektu z naslovom Revolucionarno 

nasilje v Sloveniji 1941–1945. Cilj raziskovanja je celovito prikazati revolucionarno nasilje med drugo 

svetovno vojno po posameznih slovenskih pokrajinah, torej na Štajerskem in v Prekmurju, na 

Koroškem, Gorenjskem, Dolenjskem z Belo krajino, Notranjskem in Primorskem. Študijski center o tej 

problematiki pripravlja več monografij, v katerih so poleg uvodnih študij, objavljeni tudi dokumenti in 

pričevanja o tej raziskovalni temi; izhajajo v knjižni zbirki z naslovom Revolucionarno nasilje. 

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

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

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

Dr. Damjan Hančič je v letu 2012 nadaljeval z raziskovanjem revolucionarnega nasilja na Gorenjskem 

(zahodni del), mag. Renato Podbersič z raziskovanjem revolucionarnega nasilja na Primorskem 

(Idrijsko, Tolminsko), Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič sta nadaljevali z raziskovanjem 

revolucionarnega nasilja na Notranjskem, dr. Milko Mikola pa je začel z zbiranjem dokumentov o 

revolucionarnem nasilju na Štajerskem.  

 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

• Bern, 25. april 2012   

Udeležba na mednarodni konferenci Documenting Human Rights Violations, the importance of 

Archives in dealing with the Past, na kateri je kot aktivni udeleženec s prispevkom sodeloval Boštjan 

Kolarič.  

• Celovec, 27. april 2012 

Dr. Tamara Griesser Pečar je v Celovcu predstavila delovanje Strokovne skupine za obravnavanje 

vprašanj britansko – slovenske polpretekle zgodovine. 

• Bruselj, 5. junij 2012  

Evropska platforma spomina in vesti je 5. junija 2012 v Bruslju organizirala mednarodno konferenco z 

naslovom Pravna poravnava komunističnih zločinov. Na konferenci so sodelovali pravni strokovnjaki, 

predstavniki institucij in organizacij, ki se ukvarjajo z raziskovanjem totalitarne preteklosti, združenja 

žrtev totalitarnih sistemov ter druge pomembne evropske institucije. Udeleženci so razpravljali o 

vprašanju pravičnosti za najhujša kazniva dejanja, storjena v času komunističnih diktatur v srednji in 

vzhodni Evropi.  

Namen konference je bil poiskati nov model mednarodnega pravosodja, ki bi končno postavil temelje 

in rešitve etičnega, moralnega in pravnega dolga, ki ga ima Evropska unija do svojih državljanov, ki so 

utrpeli hude kršitve človekovih pravic pod totalitarno komunistično vladavino in proti storilcem 

kaznivih dejanj, ki so te zločine storili. Cilj konference je bil prispevati k podpori za uveljavitev enakih 

pravic za vse evropske državljane in k ohranjanju vrednot, ki so zapisane v Listini o temeljnih pravicah 

Evropske unije. To naj bi spodbudilo prizadevanja v procesu krepitve sprave in evropskega 
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povezovanja. S strani Študijskega centra za narodno spravo sta na konferenci aktivno sodelovala 

mag. Andreja Valič Zver in Boštjan Kolarič. 

• Mechelen, Belgija, 25. – 27. junij 2012  

Udeležba na mednarodni konferenci ITF, kjer je kot aktivni udeleženec s prispevkom sodeloval mag. 

Renato Podbersič. 

• Budimpešta, 23. avgust 2012 

Ob evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov sta 23. avgusta 2012 v 

Budimpešti potekali mednarodna konferenca in spominska slovesnost. Obeh dogodkov sta se 

udeležila tudi predstavnika Študijskega centra za narodno spravo dr. Andreja Valič Zver in Boštjan 

Kolarič, v imenu slovenske države pa državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo in pravosodje 

Helmut Hartman. Gostitelj konference in spominske slovesnosti je bil podpredsednik madžarske 

vlade ter minister za pravosodje in javno upravo Tibor Navracsics, udeležili pa so se je ministri 

oziroma državni sekretarji za pravosodje in predstavniki centrov za proučevanje totalitarnih sistemov 

iz Češke, Poljske, Nemčije, Slovaške, Bolgarije, Litve, Latvije, Estonije, Portugalske, Nizozemske in 

Slovenije ter predstavniki diplomatskega zbora v Budimpešti. Mednarodno konferenco, ki je potekala 

v madžarskem parlamentu, je odprl predsednik Janos Ader in v nagovoru je poudaril nesmisel 

političnega opredeljevanja diktature, saj so žrtve totalitarnih režimov 20. stoletja  prizadela 

nehumana dejanja storjena v imenu nacizma, komunizma in fašizma. Predstavniki institucij za 

proučevanje totalitarnih sistemov so podpisali pismo o nameri ustanovitve skupnega muzeja 

totalitarizmov 20. stoletja. 

• Preddvor, 13. september 2012  

Boštjan Kolarič je aktivno sodeloval na mednarodni konferenci v Preddvoru z naslovom The Lure of 

State Capitalism. 

• Bukarešta, 27. in 28. september 2012 

Jelka Piškurić se je udeležila mednarodne konference Education for Human Rights through the 

History of the Communist Regimes in Eastern Europe, kjer je predstavila projekt Družinska zgodba. To 

je program, ki ga Študijski center za narodno spravo izvaja v srednjih šolah v okviru obveznih izbirnih 

vsebin. Program je pripravljen za dijake prvega letnika in namesto, da se osredotoči na totalitarizem, 

je poudarek na virih, ki se uporabljajo v raziskovanje zgodovine. Dijaki pri tem spoznajo ustno 

zgodovino in pridobijo izkušnje pri snemanju intervjuja. Skozi zgodbo svojih družinskih članov so 

motivirani, da razmislijo o širšem zgodovinskem ozadju, in v drugačni luči spoznajo pomen 

spoštovanja človekovih pravic. Konferenco je gostil Respiro – Human Rights Research Centre, 

udeležili pa so se je predstavniki iz Romunije, Estonije, Armenije, Nemčije, Albanije, Bolgarije, Poljske, 

ZDA, Moldavije, Litve, Latvije, Slovenije, Češke, Slovaške in Madžarske. Konferenca je potekala v 

okviru istoimenskega projekta, ki ga je financirala Soros Foundation in pri katerem kot partner 

sodeluje Študijski center za narodno spravo. Namen projekta je razvoj in izboljšanje poučevanja 

človekovih pravice skozi sodobno zgodovino vzhodne Evrope in nekdanje Sovjetske zveze. Nosilec 

projekta, Respiro – Human Rights Research Centre, že več let sodeluje pri oblikovanju in izvajanju 

izobraževalnih projektov v zvezi z zgodovino in spominom na komunistični režim v Romuniji. Z 

vzpostavitvijo sodelovanja med različnimi nevladnimi in vladnimi institucijami, specializiranimi za 

preučevanje totalitarnih režimov, je cilj projekta izboljšanje učnih načrtov, obšolskih dejavnostih in 

izobraževalnih orodij za poučevanje zgodovine komunizma v vzhodni Evropi in v nekdanji Sovjetski 



     

Študijski center za narodno spravo 
 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 9 

zvezi. Cilj projekta je tudi poglobljena analiza trenutnih razmer izobraževanja o totalitarni preteklosti 

v regiji in objava zbirke najboljših praks, ki se bodo služile za pripomoček v državah, v katerih je 

tovrstno izobraževanje slabše razvito. 

 

SODELOVANJE S SLOVAŠKIM INŠTITUTOM USTAV PÄMETI NARODA 

 

Študijski center za narodno spravo sta 4. septembra 2012 obiskala predstavnika sorodnega 

slovaškega inštituta Ustav pämeti naroda, direktor dr. Ivan A. Petransky in Matej Medvecky. 

Dogovorili smo se za tesnejše medsebojno sodelovanje, predvsem glede sodelovanja pri organizaciji 

mednarodnih znanstvenih srečanj in objave znanstvenih prispevkov ter za pomoč v mednarodnih 

povezavah in združenjih. 

 

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

 

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

institucij, ki bodisi hranijo bodisi se ukvarjajo s preučevanjem gradiva komunističnih tajnih služb – 

European Network of Official Authorities in Charge of Secret-Police Files. Trenutno 7-članska 

Evropska mreža je bila ustanovljena decembra 2008 v Berlinu, in sicer na pobudo Urada zveznega 

pooblaščenca za zadeve nekdanje službe državne varnosti NDR (Die Bundesbeauftragte für die 

Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR) oziroma t. i. Gauckovega inštituta. 

 

ZNANSTVENO SREČANJE VSAKO LETO ENO IME – PREGANJANJE JUDOV NA OBMOČJU OKUPIRANE 

JUGOSLAVIJE 1941-1945 IN SLOVENSKI PRAVIČNIK ANDREJ TUMPEJ 

 

Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta je 26. januarja 2012 v Glazerjevi dvorani 

Univerzitetne knjižnice Maribor potekalo znanstveno srečanje z naslovom Vsako leto eno ime – 

Preganjanje Judov na območju okupirane Jugoslavije 1941-1945 in slovenski pravičnik  Andrej 

Tumpej. Srečanje je organiziral Center judovske kulturne dediščine sinagoga Maribor, ki ga vodi dr. 

Marjan Toš. Na znanstvenem srečanju je sodeloval tudi mag. Renato Podbersič in predstavil 

prispevek z naslovom Junaki in žrtve: o avstro-ogrskih častnikih judovskega rodu, ki so trpeli med  

holokavstom. 

 

ZNANSTVENO SREČANJE RESNICA IN SOČUTJE 

 

Ob tretji obletnici odkritja Hude Jame so Založba Družina, Študijski center za narodno spravo in 

Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč 5. marca 2012 pripravili znanstveno srečanje 

z naslovom Resnica in sočutje.  Na posvetu so sodelovali razpravljavci, ki so svoje prispevke objavili v 

Resnica in sočutje – prispevki k črni knjigi titoizma, Poročilo 3, Poročilo Komisija Vlade RS za reševanje 

vprašanj prikritih grobišč 2009–2011 (uredil Jože Dežman). S prispevki so nastopili Jože Dežman, 

direktorica Študijskega centra za narodno spravo dr. Andreja Valič Zver, Jože Jagrič in mag. Črtomir 

Frelih, dr. Mitja Ferenc, dr.  Bojan Žalec, dr. Tomaž Erzar, Pavel Jamnik, Marko Prešeren, Doris Pahor, 

dr. Tomaž Zupanc in dr. Irena Zupanič Pajnič, dr. Andrej Mihevc, Marko Štrovs. 

http://www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html
http://www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html
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MEDNARODNI ZNANSTVENI POSVET REPRESIVNE METODE TOTALITARNIH REŽIMOV 

 

Študijski center za narodno spravo je 9. in 10. maja 2012 organiziral mednarodni znanstveni posvet z 

naslovom Represivne metode totalitarnih režimov. Z njim smo obeležili 9. maj, ko se spominjamo 

dveh pomembnih dogodkov, konca druge svetovne vojne v Evropi in začetka evropskega 

povezovanja. Nemški general Alexander Löhr je namreč 9. maja 1945 pri Topolšici podpisal 

brezpogojno vdajo nemške vojske in s tem se je v Evropi končala druga svetovna vojna. Pet let 

pozneje, 9. maja 1950, je francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil t. i. Schumanovo 

deklaracijo, s katero je spodbudil združevanje evropskih držav in postavil temelje današnji Evropski 

uniji.  

Evropski parlament je aprila 2009 v Resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu med drugim poudaril, 

da je treba ohranjati spomin na preteklost, saj brez resnice in spomina ne more biti sprave. Obsodil je 

vse zločine proti človeštvu ter množične kršitve človekovih pravic in svoboščin, ki so jih zagrešili vsi 

totalitarni in avtoritarni režimi. Različne oblike nasilja, ki so jih povzročili trije totalitarni sistemi na 

Slovenskem v 20. stoletju, ter posledice kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki jih varuje 

Splošna deklaracija o človekovih pravicah iz leta 1948, so bila osnovna izhodišča za razmislek o 

represivnih metodah fašističnega, nacističnega in komunističnega sistema.  

Na posvetu so s prispevki sodelovali domači in tuji strokovnjaki z različnih področij. Dr. Janko Prunk je 

predstavil različnost idejnih izhodišč in podobnost njihovih vladnih praks ter učinkov vseh treh 

totalitarizmov, avstrijski zgodovinar dr. Florian Rulitz je predstavil tragedijo beguncev v Pliberku in 

Vetrinju v maju 1945, zgodovinarka dr. Edda Engelke iz Gradca pa represivne metode na štajerskem 

delu nekdanje jugoslovansko-avstrijske državne meje v zgodnjih 50-tih letih. Dr. Blaž Torkar je govoril 

o delovanju fašističnih represivnih organov na Primorskem in v Istri med obema vojnama, dr. Tomaž 

Kladnik o vlogi političnih komisarjev v enotah slovenskih partizanov, dr. Marjan Linasi pa je primerjal 

nacistično nasilje na avstrijskem Koroškem s tistim v Sloveniji. Dr. Damjan Hančič je predstavil 

medvojno revolucionarno nasilje na Gorenjskem, mag. Renato Podbersič goriške Jude kot žrtve fojb, 

Pavel Jamnik pa vzporedne linije poveljevanja, ki so omogočile konspirativno in nadzorovano izvedbo 

povojnih množičnih pobojev. Dr. Tamara Griesser Pečar je nastopila z referatom o Katoliški Cerkvi 

kot glavnem ‘sovražniku’  oblasti v komunistični Sloveniji, dr. Darko Ščavničar je predstavil odvzem 

cerkvenega premoženja z agrarno reformo po letu 1945 na primeru župnij Dobrovnik, Lendava in 

Bogojina, dr. Andreja Valič Zver pa pregon dr. Jožeta Pučnika. Dr. Mateja Čoh Kladnik je govorila o 

kulaških procesih v Sloveniji, dr. Jernej Letnar Černič je primerjal slovensko in špansko tranzicijsko 

izkušnjo, Jože Dežman je predstavil represivne mandate v titoizmu, Boštjan Kolarič preganjanje 

storilcev hudodelstev zoper človečnost po koncu 2. svetovne vojne na slovenskem ozemlju, Jelka 

Piškurić pa je nastopila z referatom o različnih povojnih migracijskih izkušnjah clevelandskih 

Slovencev. 

 

SIMPOZIJ O DR. JOŽETU PUČNIKU  

 

V petek je v prostorih SAZU potekal strokovni simpozij v spomin na Jožeta Pučnika ob 80. obletnici 

njegovega rojstva. Enega osrednjih referatov na simpoziju je imela direktorica Študijskega centra za 
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narodno spravo dr. Andreja Valič Zver, ki je predstavila Pučnikovo delovanje na primeru ohranjenih 

arhivskih virov. Govorci na simpoziju so se strinjali, da ima Pučnik eno glavnih vlog v zgodbi 

slovenskega osamosvajanja in demokratizacije. 

 

ZBOROVANJE ZVEZE ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 

 

Na Rogli je 18. In 19. oktobra 2012 potekalo 36. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije. 

Tema zborovanja je bila Zgodovina otroštva. S prispevki so na zborovanju nastopili tudi trije sodelavci 

Študijskega centra za narodno spravo, in sicer mag. Renato Podbersič, Marta Keršič in mag. Majda 

Pučnik Rudl. 

Marta Keršič in mag. Majda Pučnik Rudl sta predstavili referat z naslovom Otroštvo, ki ga ni bilo. 

Razprava prinaša razmislek o potrebi po pretrganju molka o polpretekli slovenski zgodovini, ki izhaja 

iz zgodb otrok žrtev komunističnega sistema o strašni izkušnji vojne, izgub, taborišč, zaporov, 

šikaniranj in preganjanj. Osebne travme je povečevalo tudi šikaniranje, odvzem možnosti za nadaljnje 

šolanje in zaposlitev, negativno javno mnenje, pritiski na ožjo in širšo družino. Njihovo otroštvo je bilo 

nasilno pretrgano. O preživelih dogodkih, doživljanju in čustvovanju pa niso smeli govoriti. Posledice 

travm in izbrisa spomina segajo do danes. 

Mag. Renato Podbersič pa je v svojem referatu z naslovom Jud in Slovenec, združena pri reševanju 

judovskih otrok predstavil doslej še neznano življenjsko zgodbo slovenskega učitelja Andreja 

Vendramina iz Solkana, ki je bil med 2. svetovno vojno aktivno udeležen pri reševanju skupine 

judovskih otrok v severni Italiji. 

 

ZNANSTVENI POSVET V BOVCU 

 

V kulturnem domu v Bovcu je bil 23. 7. 2012 znanstveni posvet  z naslovom "Revolucija in primorska 

zgodba", na katerem so sodelovali dr. Tamara Griesser-Pečar, Boštjan Kolarič, dr. Stane Granda in 

mag. Renato Podbersič.  Mag. Renato Podbersič je spregovoril o situaciji na Primorskem v času 

fašizma in o revolucionarnem nasilju in se dotaknil tudi problematike prikritih grobišč na Primorskem. 

Doc. dr. Tamara Griesser-Pečar je predstavila dve ravni dogajanja med drugo svetovno vojno na 

Slovenskem, na eni strani okupacijo in upor proti tej, na drugo strani pa revolucijo, ki je povzročila, 

državljansko vojno. Boštjan Kolarič  je predstavil pravno plat, izpostavil hudodelstva proti človečnosti 

in tukaj najhujše oblike, namreč genocid. Dr. Stane Granda je poudaril, da je primorska zgodba zaradi 

fašizma zelo specifična. Govoril je tudi o organizaciji TIGR ter o delovanju angleške obveščevalne 

službe na primorskih tleh v času vojne. 

 

MEDNARODNA KONFERENCA »CULTURE OF FEAR« (KULTURA STRAHU) 

 

Od 8 - 11. 11. 2012 je potekala v Domu sv. Jožefa v Celju in na Teološki fakulteti v Ljubljani 

mednarodna konferenca o »Kulturi strahu«, na katerem je sodelovala doc. dr. Tamara Griesser Pečar 

s prispevkom »Fear as an Instrument of Repression in Communist Regimes. 'UDBA' and 'STASI'. A 

Comparisom (Strah kot orodje represije v komunističnih režimih. 'UDBA' in 'STASI'. Primerjava). 

Zbornik je v pripravi.  
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SIMPOZIJ OB 70-LETNICI UMORA PROF.DR. LAMBERTA EHRLICHA 

Dne 4. decembra 2012 je potekal na Teološki fakulteti simpozij z naslovom »Simpozij ob 70-letnici 

umora prof. dr. Lamberta Ehrlicha«. Sodelovala je doc. dr. Tamara Griesser-Pečar s prispevkom 

»Druga svetovna vojna in Ehrlichov umor«. 

 

ZNANSTVENI SIMPOZIJ » POMEMBNE SLOVENSKE OSEBNOSTI 20. STOLETJA« V MARIBORU 

 

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča je v Kadetnici v Mariboru priredilo drugi simpozij o 

»Pomembnih slovenskih osebnostih v 20. stoletju« od 4. do 6. decembra 2012. 4.12. popoldne je 

imela doc. dr. Tamara Griesser-Pečar referat o mariborskem škofu dr. Maksimiljanu Držečniku. Na 

podlagi predstavljenih prispevkov bo izšel poseben zbornik. 

 

STROKOVNA SKUPINA ZA OBRAVNAVANJE VPRAŠANJ BRITANSKO-SLOVENSKE POLPRETEKLE 

ZGODOVINE 

 

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

obravnavanje vprašanj britansko-slovenske polpretekle zgodovine. Člani skupine so: dr. Andreja Valič 

Zver (predsednica), dr. Tamara Griesser Pečar, dr. Mateja Čoh, dr. Jernej Letnar Černič, mag. Majda 

Pučnik Rudl, mag. Renato Podbersič in Boštjan Kolarič. Naloge strokovne skupine so: obravnavanje 

vprašanj, dajanje pobud in predlogov; izmenjava mnenj in izkušenj; organizacija mednarodnega 

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

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

britansko-slovenske zgodovinske komisije; sodelovanje s sorodnimi mednarodnimi institucijami. V 

letu 2011 je bilo zbranih več podpisov za ustanovitev britansko-slovenske zgodovinske komisije in 

sredi aprila 2011 je bila britanski vladi izročena peticija z zbranimi več kot 1600 podpisi.  

V letu 2012 smo se prijavili na razpis Evropa za državljane s projektom "Imaginary Freedom" - Human 

Rights Violations: Understanding Our Past for a Better Future ("Imaginarna svoboda" - kršitve 

človekovih pravic: razumevanje naše preteklosti za lepšo prihodnost). Poleg Študijskega centra za 

narodno spravo so se kot partnerji prijavili še Arhiv RS, Frančiškanski družinski inštitut, Gimnazija 

Želimlje, Društvo slovenskih izobražencev, Radio Ognjišče, CRCE in Platforma evropskega spomina in 

vesti. V okviru projekta smo nameravali raziskati dogajanje med in po koncu druge svetovne vojne, 

objaviti rezultate raziskave v publikaciji in digitalizirati arhivsko gradivo. Na podlagi številnih 

dokumentov tajne policije, ki so na voljo v Arhivu RS, je bil cilj projekta je preučiti kršitve človekovih 

pravic v času revolucije in komunističnega prevzema oblasti. Že med drugo svetovno vojno si je 

Komunistična partija prisvajala osvobodilno gibanje za izvajanje revolucije, kar je imelo za rezultat 

krvavi državljanski konflikt. Ob koncu druge svetovne vojne je bilo slovensko ozemlje preplavljeno z 

vojaškimi enotami različnih nacionalnosti. Britanci so vrnili slovenske in hrvaške vojake, ki so 

pobegnili v Avstrijo, Titovi vojski. Večina jih je končala v eni od 620 registriranih množičnih grobišč na 

območju Slovenije, pa tudi na območju južne Avstrije. Prevzem oblasti je šel z roko v roki s kršitvami 

človekovih pravic in svoboščin: aretacije, čistke, množični poboji, politična sojenja, diskriminacija. 
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Takoj po drugi svetovni vojni je nova komunistična oblast začela obračunavati z vsemi političnimi 

nasprotniki in potencialnimi viri nevarnosti za nov režim. Preganjali so predstavnike tradicionalnih 

predvojnih strank, bogatejše razrede, kmete in predstavnike katoliške cerkve. Povojni poboji so 

povzročili hude psihične in medgeneracijske posledice. Z digitalizacijo arhivskega gradiva smo 

nameravali omogočiti širši dostop do dokazov za metode medvojnih in povojnih totalitarnih režimov. 

Prenos znanja med generacijami je prav tako pomemben proces, ki omogoča, da se mlajše generacije 

zavedajo očitnih kršitev človekovih pravic v novejši evropski in slovenski zgodovini. To smo 

nameravali doseči z objavo arhivskega gradiva, pričevanj v okviru radijske oddaje Moja zgodba, s 

pripravo učnega gradiva za dijake osnovnih in srednjih šol ter z dokumentarnim filmom. Projekt bi 

zaključili z mednarodno konferenco, podatki, predstavljeni tam pa bi bili objavljeni v zborniku. 

Prijava na razpis ni bila uspešna. Dr. Tamara Griesser Pečar je 2012 v Celovcu predstavila delovanje 

obstoječe skupine, njene naloge in cilje.  

 

IZDAJANJE PUBLIKACIJ 

 

Študijski center za narodno spravo je v letu 2012 izdal: 

− Znanstveno monografijo dr. Mateje Čoh Kladnik z naslovom Kulaški procesi v Sloveniji med 

letoma 1949 in 1951. Avtorica predstavi razvoj kmetijstva po koncu druge svetovne vojne, s 

poudarkom na dogajanju med letoma 1949 in 1951, ko je oblast po sporu z informbirojem 

močno zaostrila odnos do kmetov, saj je resolucija informbiroja kritizirala tudi kmetijsko 

politiko KPJ. Začela sta se t. i. proces socialistične preobrazbe vasi in kolektivizacija kmetijstva 

z ustanavljanjem kmetijskih obdelovalnih zadrug. Oblast je želela težave v preskrbi in grozečo 

lakoto odpraviti z večjimi obremenitvami kmetov. Ekonomski in politični pritisk so posebej 

čutili veliki kmetje – kulaki. Ustanavljanje kmetijskih obdelovalnih zadrug naj bi potekalo po 

načelu prostovoljnosti, kar pomeni, da naj bi se kmetje odločili vstopiti v zadruge sami in brez 

prisile. Stanje na terenu je bilo večinoma drugačno, saj je bila najpogostejša nepravilnost pri 

ustanavljanju zadrug ravno kršitev načela prostovoljnega vstopa: kmetje so se namreč 

vključevali v zadruge zaradi političnih pritiskov in predvsem zaradi ekonomskih ukrepov 

oblasti. Najhujši so bili pritiski na kmete leta 1949, ko je bilo na novo ustanovljenih tudi 

največ zadrug. Takrat je začelo naraščati tudi število sodnih procesov proti velikim kmetom – 

kulaških procesov. Na teh procesih so sodišča izrekala visoke prostostne in denarne kazni ter 

v primerjavi s procesi proti kmetom v prejšnjih letih kot najhujšo tudi kazen zaplembe 

premoženja. Sodišča so namreč izrekala zaplembe premoženja kmetom, da bi se z 

zaplenjenim premoženjem ustanovile nove kmetijske obdelovalne zadruge. Čeprav je partija 

tako prakso kritizirala, je bila zaplemba premoženja po sodni poti eden od načinov 

ustanavljanja kmetijskih obdelovalnih zadrug. Na izvedbo kulaških sodnih procesov so vplivali 

ne samo različni ukrepi oblasti na področju kmetijstva, ampak tudi razna navodila partijskega 

in političnega vodstva za njihovo izvajanje. Čeprav se ta navodila ne nanašajo neposredno na 

delovanje sodišč in izvedbo sodnih procesov, jih lahko označimo kot temeljne smernice 

sodiščem, kako naj izvajajo kaznovalno politiko proti kmetom. Te procese lahko označimo kot 

politične. Sodniki so sodbe, ki so bile večinoma odraz tedanjih političnih in gospodarskih 

razmer v državi, utemeljevali izključno s političnimi argumenti. Na kulaških procesih so 
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sodišča sodila kmetom, ki so nasprotovali kolektivizaciji kmetijstva in se niso želeli vključiti v 

kmetijske obdelovalne zadruge, ter tistim, ki niso izvrševali predpisanih obveznosti (odkupov, 

oddaj). Kolektivizacija kmetijstva kljub številnim prisilnim ukrepom v izvajanju kmetijske 

politike ni dosegla pričakovanih uspehov. Posledica različnih pritiskov in ukrepov oblasti 

oziroma nepravilnosti pri ustanavljanju zadrug in nasilja nad kmeti je namreč bila, da so začeli 

kmetje jeseni 1951 množično izstopati iz zadrug, novih pa skoraj niso več ustanavljali. Oblast 

je začela v letih 1951 in 1952 postopoma odpravljati nekatere administrativne ukrepe na 

področju kmetijstva, na primer obvezno oddajo in odkupe. Zmanjšal se je tudi pritisk na 

kmete glede ustanavljanja zadrug, leta 1951 pa se je zmanjšalo tudi število kulaških procesov. 

Vprašanje rehabilitacije kmetov, ki so bili obsojeni na teh procesih, je leta 1970 izpostavil 

poslanec v republiškem zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije Ivan Pučnik. 

Republiški sekretar za pravosodje Viktor Damjan je takrat možnost njihove rehabilitacije 

zavrnil. Več kot dvajset let pozneje sta rehabilitacijo v obdobju kolektivizacije kmetijstva 

obsojenih kmetov omogočila Zakon o denacionalizaciji (1991) in Zakon o popravi krivic 

(1996). 

 

− Zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta Represivne metode totalitarnih 

režimov. V zborniku so objavljeni prispevki domačih in tujih strokovnjakov z različnih 

področij, zgodovinarjev, pravnikov in drugih, ki so sodelovali na mednarodnem posvetu. 

Avstrijski zgodovinar dr. Florian Rulitz v prispevku predstavi dogajanje na avstrijskem 

Koroškem maja 1945. Ugotavlja, da so boji in poboji protikomunističnih beguncev, ki so bili 

žrtve partizanskega nasilja, potekali vsaj še tri tedne po kapitulaciji Nemčije, do konca maja 

1945. Izpostavi dogajanje v Pliberku in Vetrinju ter opozori na grobišča na avstrijskem 

Koroškem. O dogajanju na štajerskem delu jugoslovansko-avstrijske meje na začetku 

petdesetih let 20. stoletja piše avstrijska zgodovinarka dr. Edda Engelke. Poudarja, da je 

zaradi nenehnega pritiska in represivnih metod jugoslovanskih komunističnih oblasti v 

Avstrijo ilegalno prebegnilo veliko, predvsem mladih ljudi, ki so nov dom večinoma iskali v 

čezmorskih deželah. Dr. Blaž Torkar v prispevku predstavi temeljne značilnosti vzpona 

fašizma na oblast v Italiji po prvi svetovni vojni. Podrobneje obravnava organizacijo ter 

delovanje fašističnih represivnih organov na Primorskem in v Istri, nekatere represivne 

zakonske predpise ter delovanje sodišč. Opozarja, da so policijski režim in represivni organi 

na Primorskem in v Istri še posebej intenzivno delovali zaradi aktivnega protifašizma ter 

nacionalnega odpora slovenskega in hrvaškega prebivalstva. Sestavo, delovanje in naloge 

slovenskih partizanskih enot, s poudarkom na delovanju političnih komisarjev, v prispevku 

obravnava dr. Tomaž Kladnik. Opozarja, da je bila temeljna naloga političnih komisarjev 

izvajati program komunistične partije v vojaških enotah in usmerjati njihovo delovanje v 

izvajanje komunistične revolucije. Dr. Marjan Linasi primerja nacistično nasilje na 

dvojezičnem avstrijskem Koroškem z nasilnimi ukrepi nemškega okupatorja v Sloveniji. 

Ugotavlja, da na avstrijskem Koroškem, kot delu nacističnega tretjega rajha, ni bilo kazenskih 

ekspedicij, požiganja vasi, množičnega odgona prebivalstva v taborišča ali množičnih 

ustrelitev, kot se je to dogajalo v zasedenih pokrajinah, na Primorskem, delno pa tudi na 

Gorenjskem in Štajerskem. Dr. Jernej Letnar Černič na primerih Slovenije in Španije odgovarja 
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na vprašanje, kako državi obravnavata hudodelstva zoper človečnost ter kakšen odnos sta 

razvili do preganjanja teh hudodelstev. Opozarja, da so pri soočanju s hudodelstvi zoper 

človečnost zelo pomembna objektivno ugotavljanje zgodovinskih dejstev, uveljavljanje 

odgovornosti storilcev in pravic žrtev ter izobraževanje za prihodnost. Dr. Damjan Hančič v 

prispevku o revolucionarnem nasilju na Gorenjskem med letoma 1941 in 1945 ugotavlja, da 

je šlo v nekaterih primerih nasilja, ki ga je izvajala partizansko-revolucionarna stran, za 

delovanje proti resničnim nasprotnikom osvobodilnega gibanja, prevladujejo pa primeri 

nasilnega delovanja proti političnim in ideološkim nasprotnikom komunistične partije. O 

goriških Judih kot žrtvah fojb piše mag. Renato Podbersič. Predstavi pet žrtev judovskega 

rodu, in sicer Riccarda Bacha, brate Bruna, Maria in Giuseppeja (Dörfles) De Ferri ter Claudia 

Loria. V fojbah so izginili v obdobju jugoslovanske zasedbe in uprave Gorice maja in junija 

1945. Pavel Jamnik predstavi na podlagi novoodkritih arhivskih dokumentov vzporedne linije 

poveljevanja, ki so omogočile konspirativno in nadzorovano izvedbo povojnih množičnih 

pobojev. Omenjeni dokumenti po njegovem mnenju omogočajo rekonstrukcijo pobojev, saj 

gre za neposredne ukaze vodstva Ozne in s tem vodstva komunistične partije; opozarja, da so 

prek Ozne med drugimi tajno potekale tudi različne dejavnosti glede izvajanja množičnih 

»čiščenj« sovražnika. Dr. Tamara Griesser - Pečar ugotavlja, da je bila Katoliška cerkev po 

koncu vojne edina organizirana sila zunaj komunistične partije. Povojna oblast je omejevala 

njeno delovanje ter na različne načine preganjala njene predstojnike in vernike. Dogajale so 

se številne kršitve človekovih pravic, oblast pa je skušala Cerkev tudi ekonomsko uničiti. Dr. 

Darko Ščavničar v prispevku piše o izvedbi agrarne reforme po letu 1945 ter o sistemu 

dodeljevanja odvzetega cerkvenega premoženja na primeru župnij Dobrovnik, Lendava in 

Bogojina. Po njegovem mnenju si je z izvedbo agrarne reforme takratna oblast skušala utrditi 

vodilni položaj, istočasno pa Rimskokatoliški cerkvi odvzeti materialno zaledje za njeno 

delovanje. Po mnenju dr. Andreje Valič Zver je bil dr. Jože Pučnik najpomembnejši akter 

slovenske demokratizacije in osamosvojitve. Zaradi kritičnih prispevkov v Reviji 57 in 

Perspektivah, v katerih se je odzval na takratne družbene razmere, je bil v petdesetih in 

šestdesetih letih preganjan in zaprt, po mnenju avtorice prispevka predvsem v opozorilo 

drugim. Dr. Mateja Čoh Kladnik piše o kulaških procesih v Sloveniji med letoma 1949 in 1951. 

Zaradi zaostrene politike oblasti do kmetov po sporu z informbirojem je začelo naraščati tudi 

število sodnih procesov proti velikim kmetom, na katerih so sodišča izrekala ostrejše kazni 

kot prejšnja leta in kot najhujšo tudi kazen zaplembe premoženja. Na njihovo izvedbo so 

vplivali različni ukrepi oblasti na področju kmetijstva ter razna navodila partijskega in 

političnega vodstva za njihovo izvajanje. Boštjan Kolarič piše o preganjanju storilcev 

hudodelstev zoper človečnost po koncu druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju. Jelka 

Piškurić piše o različnih povojnih migracijskih izkušnjah clevelandskih Slovencev. Na podlagi 

primerjave pričevanj posameznikov, ki so Slovenijo zapustili maja 1945, ter tistih, ki so takoj 

po vojni še ostali v Sloveniji in so se izselili pozneje, ugotavlja, da so migracijske izkušnje 

vplivale na poznejše življenje v izseljenski skupnosti ter so bile povod za nerazumevanje in 

nezaupanje med izseljenci. Jože Dežman opozori na usodo nemške manjšine v Sloveniji. Po 

njegovem mnenju se je od vseh držav, iz katerih so izgnali nemško manjšino, to v Jugoslaviji 

zgodilo na najbolj zločinski način. Del nemške manjšine, po ocenah okoli 15.000, je pobegnil 
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iz Slovenije, izgnali naj bi okoli 9500 pripadnikov manjšine, pobili pa okoli 1500 oseb. Neža 

Strajnar pa v prispevku predstavi register pripornikov Ozne za okrožje Maribor, ki vsebuje 

podatke o pripornikih v obdobju od oktobra 1945 do novembra 1949. Izpostavi dejstvo, da je 

v registru vpisanih 158 oseb z oznako »transport«, 30 od teh je januarja 1946 izgubilo 

življenje; avtorica predstavi usodo dvanajstih pripornikov Ozne, ki so bili ubiti 10. in 11. 

januarja 1946 na Pohorju.  

 

- Refleksije – zbornik prispevkov, Zbornik prispevkov z okrogle mize Pravo in prav in okrogle 

mize o zgodovinopisju ter nagovori osrednjih govornikov ob dnevu spomina na žrtve 

totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi v 20. Stoletju. Uredil: dr. Damjan Hančič. Zbornik je 

razdeljen na tri dele. Na Študijskem centru za narodno spravo smo v letu 2011 organizirali dve 

okrogli mizi. Na prvi, z naslovom Pravo in prav, ki je potekal 2. februarja 2011, so ugledni pravni 

strokovnjaki razpravljali o tranzicijski pravičnosti, na drugi, ki je bila mišljena kot uvod v širšo 

razpravo znotraj slovenskega zgodovinopisja in je potekala 11. maja 2011, pa so ugledni 

zgodovinarji razpravljali o stanju v slovenskem zgodovinopisju pri obravnavi in raziskovanju 

totalitarnih sistemov 20. stoletja. Prispevke obeh okroglih miz objavljamo v tej publikaciji. V 

tretjem delu publikacije so objavljeni govori osrednjih slavnostnih govornikov na vseh štirih 

dozdajšnjih slovesnostih ob obeleževanju 23. avgusta – dneva spomina na žrtve vseh 

totalitarnih in avtoritarnih režimov 20. stoletja. Tudi ta spominski dan v naši družbi lahko krepi 

pomen zavedanja totalitarne preteklosti. Z okrogle mize Pravo in prav so predstavljeni referati 

dr. Mateja Avblja, dr. Lovra Šturma in dr. Jerneja Letnarja Černiča. Z okrogle mize o 

zgodovinopisju so predstavljeni referati dr. Andreje Valič Zver, dr. Staneta Grande, dr. Tamare 

Griesser - Pečar, Jožeta Dežmana, ddr. Igorja Grdine in dr. Janka Prunka. V zborniku so 

objavljeni tudi govori slavnostnih govorcev ob 23. avgustu – dnevu spomina na žrtve 

totalitarnih in avtoritarnih sistemov v Evropi v 20. Stoletju dr. Staneta Grande, Borisa Pahorja, 

dr. Jožeta Trontlja in dr. Janeza Juhanta. 

 

PREDSTAVITVE PUBLIKACIJ, KI JIH JE IZDAL ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO 

 

V letu 2012 je Študijski center za narodno spravo sam ali v sodelovanju različnimi institucijami 

organiziral naslednje predstavitve knjig, ki jih je zavod izdal: 

− 12. januarja 2012 je v prostorih Študijskega centra za narodno spravo potekala predstavitev 

knjige Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem. Knjigo je predstavil avtor dr. 

Damjan Hančič, uvodoma pa je o projektu in zbirki Revolucionarno nasilje spregovorila 

urednica zbirke dr. Mateja Čoh Kladnik. 

− 20. januarja 2012 je bila v prostorih frančiškanskega samostana v Kamniku predstavitev 

knjige Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, avtorja dr. Damjana Hančiča. 

− Dr. Mateja Čoh Kladnik je 11. aprila 2012 predavala v Gorenjskem muzeju v Kranju o 

delovanju ilegalnih skupin po koncu druge svetovne vojne v Sloveniji ter predstavila 

znanstveno monografijo Za svobodo, kralja in domovino, Ilegalne skupine v Sloveniji med 

letoma 1945 in 1952.  
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− V Matični knjižnici Kamnik je 17. aprila 2012 potekala predstavitev knjige dr. Damjana 

Hančiča Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem.  

− 26. maja 2012 je doc. dr. Tamara Griesser Pečar z referatom o Ehrlichovem življenju 

sodelovala v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano na Ehrlichovem simpoziju. 

− V prostorih Študijskega centra za narodno spravo je 11. junija 2012 potekala predstavitev 

knjige mag. Renata Podbersiča z naslovom Revolucionarno nasilje na Primorskem, Goriška in 

Vipavska 1941–1945.  O knjigi sta spregovorila avtor mag. Renato Podbersič in Jože Možina, 

novinar in zgodovinar. 

− isti dan 11. junija 2012 zvečer je potekala predstavitev imenovane knjige v Trstu, v prostorih 

DSI. Sodelovala sta mag. Renato Podbersič in Jože Možina. 

− 14. junija 2012 je bila v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici predstavitev knjige mag. 

Renata Podbersiča Revolucionarno nasilje na Primorskem 1941–1945 s poudarkom na 

Goriški in Vipavski.  

− 6. julija 2012 je bila v Vipavi predstavitev knjige Revolucionarno nasilje na Primorskem, 

Goriška in Vipavska 1941–1945. Poleg mag. Podbersiča je sodeloval Jože Možina. 

− 22. oktobra 2012 je bila predstavitev zgoraj omenjene knjige v Novi Gorici. Na predstavitvi sta 

sodelovala mag. Renato Podbersič in Jože Možina. 

− 25. oktobra 2012 je dr. Damjan Hančič v prostorih Mestne hiše v Kranju predstavil 

monografijo Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem 1941–1945.  

 

USTNA ZGODOVINA 

 

Jelka Piškurić se je v letu 2012 posvetila metodam in uporabi ustne zgodovine. Na podlagi zbranih 

pričevanj clevelandskih Slovencev je predstavila bogastvo, uporabnost in možnosti analize pričevanj 

ter pri tem skušala odgovoriti na vprašanje, kako so komunizem videli tisti, ki so Slovenijo zapustili že 

maja 1945 in preko begunskih taborišč prispeli v Združene države Amerike, in tisti, ki so takoj po 

drugi svetovni vojni ostali v Sloveniji in se svojim družinam pridružili šele kasneje, od sredine 

petdesetih letih do začetka šestdesetih let prejšnjega stoletja. 

 

Poleg tega se je usmerila v raziskovanje vsakdanjega življenja v nekdanji Socialistični republiki 

Sloveniji. Študije, ki prevladujejo do sedaj, se ukvarjajo predvsem z razčlembo političnih in 

ekonomskih procesov, z delovanjem komunistične partije, redke študije pa se ukvarjajo z vsakdanjim 

življenjem, razmišljanjem ljudi in njihovim odzivanjem na vladavino komunistične partije. Oblast je 

imel v rokah ozek krog ljudi, večinski del prebivalstva pa je v tem režimu moral delovati in preživeti, 

se prilagoditi in/ali upirati. Mimo politike pa so se oblikovale strukture tudi skozi družinske ter 

družbene interakcije in sisteme, ki so pomembno vplivale na življenje ljudi in njihove strategije. Preko 

vsakdanjega življenja želi dobiti vpogled v motivacije in strategije delovanja, ki so jih ljudje sprejeli ne 

samo za obvladovanje svojega sveta ampak tudi za izboljšanje življenjskih pogojev. Subjektivna 

izkušnja je pri tem pomembno gradivo za razumevanje družbenih procesov in socialnih pozicioniranj 

posameznikov, pokažejo pa se tudi procesi oblikovanja in preoblikovanja njihovih identitet. S to temo 

se je vpisala tudi na doktorski študij. V ta namen namerava posneti in analizirati okvirno 60 pričevanj 

ter vključiti tudi drugo gradivo. 
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ZBIRKE ŠTUDIJSKEGA CENTRA ZA NARODNO SPRAVO 

 

V letu 2011 smo registrirali 3 zbirke, ki jih sprotno dopolnjujemo, in sicer: 

− Zbirka Revolucionarno nasilje: knjižna zbirka, v kateri izhajajo monografije o revolucionarnem 

nasilju v Sloveniji v času druge svetovne vojne. Urednica zbirke je dr. Mateja Čoh. Do sedaj 

sta v zbirki izšli dve publikaciji in sicer: dr. Damjan Hančič, Revolucionarno nasilje na 

vzhodnem Gorenjskem in mag. Renato Podbersič, Revolucionarno nasilje na Primorskem, 

Goriška in Vipavska 1941- 1945. 

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

Študijski center za narodno spravo od julija 2009 do novembra 2011 (okrogle mize, 

predstavitve knjig, konference – doma in v tujini, razstave in ostali dogodki). Urednica zbirke 

je Mirjam Dujo Jurjevčič. Ker je bila leta 2012 na porodniškem dopustu, se število DVD-jev v 

tem letu ni povečalo. 

 

− Zbirka Dokumentarni film SCNR: V zbirki bodo CD-ji, DVD-ji in tiskane izdaje o dogajanju v 

času 2. svetovne vojne in po njej v Sloveniji, o družbenem in političnem sistemu v Sloveniji po 

2. svetovni vojni, o nasilju vseh treh totalitarnih režimov (nacizem, fašizem, komunizem) v 

Sloveniji, o usodi domobrancev, o političnih procesih, izgonih in deportacijah, zaporih, 

koncentracijskih in drugih taboriščih, o slovenskih izseljencih po svetu, o osamosvojitvi 

Slovenije, ipd. V zbirki bodo objavljena tudi posneta pričevanja. Kot prvi je v tej zbirki v letu 

2011 nastal dokumentarni film Ormoški Petriček: otroci iz koncentracijskega taborišča OZNE 

Strnišče pri Ptuju, ki je bil posnet v okviru Študijskega centra za narodno spravo. Urednica 

zbirke je Mirjam Dujo Jurjevčič. 

 

RAZSTAVE 

 

- Sodelavec Študijskega centra za narodno spravo mag. Renato Podbersič je z dr. Petro Svoljšak z 

ZRC SAZU sodeloval pri pripravi razstave z naslovom Oprostite nam, oprostite nam, o vi mrtvi!: 

Judovski vojaki na soški fronti. Posvečena je spominu na judovske vojake nekdanje avstro-

ogrske vojske, ki so se borili in nekateri tudi padli na soški fronti v letih 1915–1917. Razstava je 

bila prvič postavljena v mariborski Sinagogi novembra 2011, v letu 2012 pa je gostovala v več 

slovenskih mestih (Kobarid, Ptuj). 

- Sodelavka Študijskega centra za narodno spravo dr. Mateja Čoh Kladnik je sodelovala pri 

pripravi razstave Vroče sledi hladne vojne – Heisse Spuren des Kalten Krieges. Otvoritev je bila 

6. septembra 2102 v Gorenjskem muzeju v Kranju. Razstavo je pripravil Gorenjski muzej v 

sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije in Mohorjevo založbo Celovec, vodji projekta sta 

bila Jože Dežman in Hanzi Filipič. Razstava  predstavlja predvsem posledice prehodov Slovencev 

čez mejo med Slovenijo in Avstrijo ter soočanje z njenimi. Temeljni poudarki so 

naslednji: dogajanje v letu 1945 (beg slovenskega prebivalstva, vračanje vojnih ujetnikov in 

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

ilegalni prehodi meje do leta 1960, delovanje uporniških skupin, t. i. Matjaževe vojske, mejni 
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režim (mejni prehodi, varovanje meje), politika jugoslovanskih in slovenskih oblasti do 

slovenske manjšine v Avstriji, tihotapstvo, ilegalni pretok ljudi, blaga, idej. Naslovi razstavnih 

panojev so: Beg domobrancev v Vetrinj in njihova vrnitev v Slovenijo, Družina Korošec – 

Kocmur, Družina Brodar, Matjaževa vojska, Smrt na meji, Izgon prebivalstva z obmejnega pasu, 

Studia Slovenica, Tajna politična policija in emigranti, Uničenje nemške manjšine v Sloveniji, 

Taffelsturm, Primer Toplišek, Teroristični napad v Velikovcu, Udba in Mohorjeva, Ciril Žebot: 

Slovenija včeraj, danes, jutri in Neminljiva Slovenija, Drago Jančar – zaradi knjige v zapor. 

- Študijski center za narodno spravo je sodeloval pri pripravi mednarodne razstave z naslovom 

»Totalitarizmi v Evropi«. Predstavil je delovanje treh totalitarizmov v Sloveniji.  Razstava je bila 

prvič na ogled septembra 2012 v Bratislavi, druga postaja je Slovenija (Kranj), kjer bo na ogled 

do sredine februarja 2013 , nato bo gostovala v Pragi in v številnih drugih evropskih državah. 

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

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

pripravljena v mednarodnem sodelovanju s člani Platforme evropskega spomina in vesti ter 

javnih in nevladnih institucij in organizacij, ki preučujejo dediščino totalitarizma v Evropi, želi 

javnost ozavestiti in izobraziti o najhujših zločinih, ki so jih v Evropi v 20. stoletju zagrešile 

totalitarne diktature, ter ponazoriti njihove zgodovinske vzajemne povezave, da bi podprla 

temeljne človekove pravice in preprečila ponovni vzpon katere koli oblike totalitarne oblasti v 

prihodnosti. Gonilna sila teh prizadevanj je bila dvojna totalitarna izkušnja držav Višegrajske 

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

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

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

Madžarska, Slovenija, Romunija, Bolgarija). Razstava je zasnovana kot album, posvečen 

državam, ki so trpele pod totalitarizmom. Po sredini, kjer so strani knjige zvezane z grobo 

vrvico, teče umišljena časovna os, ki označuje čas trajanja režima. Vsaka stran v knjigi vsebuje 

statistične podatke o civilnih žrtvah mednarodnih zločinov, zagrešenih po ukazu vodstva 

totalitarnih režimov – holokavsta in drugih genocidov, vojnih zločinov, množičnih pobojev, 

deportacij in prisilnega preseljevanja, etničnega čiščenja, usmrtitev in zapornih kazni zaradi 

političnih prepričanj, prisilnega dela itd. Kjer je to mogoče, je narava totalitarnih struktur moči 

ponazorjena s številom članov totalitarne stranke in pripadnikov tajne policije. Tam, kjer je 

znano, je navedeno tudi število ljudi, ki jim je uspelo pobegniti iz držav. Nazadnje je na vsaki 

strani še povzetek sodnega pregona storilcev po koncu režima. Poleg statističnih podatkov so 

prikazani obrazi nekaterih glavnih političnih vodij in vodilnih izvršnih funkcionarjev organizacij 

ali enot, ki nosijo odgovornost za različne oblike kršenja človekovih pravic. Razstava je 

sodelovalni projekt; vsebino posameznih panojev so prispevali navedeni partnerji in ne 

predstavlja mnenj drugih projektnih partnerjev. Podatki so odsev sedanjih spoznanj, ki 

temeljijo na raziskavah v predstavljenih državah. Pogosto so nepopolni, ker raziskave o žrtvah 

niso bile opravljene ali še vedno potekajo. V drugih primerih so nepopolni zaradi pomanjkljivih 

zgodovinskih evidenc ali težavnega dostopa do njih. Prav tako so zaradi metodologij različnih 

avtorjev nekatere žrtve včasih morda navedene v prekrivajočih se kategorijah. 

 

 



     

Študijski center za narodno spravo 
 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 20 

 

DOKUMENTARNI FILM VOJAKOVO PISMO 

 

V letu 2012 smo v zbirki Dokumentarni film SCNR pripravili dokumentarni film z naslovom Vojakovo 

pismo, ki smo ga premierno predvajali na spominski slovesnosti ob vseevropskem dnevu spomina na 

žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov 27. avgusta 2012 v Mekinjah pri Kamniku. Film prikazuje 

zgodbo o pismu vojaka Toneta Steleta iz Tunjic, ki je bil prisilno mobiliziran v nemško vojsko in v njej 

tudi padel, ki je pri mladih spodbudilo zanimanje za dogodke iz druge svetovne vojne. Zato se 

odpravijo poiskat odgovore k zgodovinarjem in pričevalcem, ki spregovorijo o ozadju in okoliščinah 

prisilne mobilizacije Slovencev v nemško vojsko, o osebnih izkušnjah in prigodah iz vojaškega življenja 

ter hranjenju pisnih in materialnih virov o tej tematiki. Pri scenariju in izvedbi filma so sodelovali 

Marta Milena Keršič in dr. Damjan Hančič s Študijskega centra za narodno spravo, mag. Monika 

Kokalj Kočevar z Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Nina Zupan Šorli, prof. zgodovine na 

Gimnaziji Kranj. Film je bil posnet v sodelovanju s studijem FOS.  

 

DOGODKI, KI SO BILI IZVEDENI V OKVIRU ŠTUDIJSKEGA CENTRA ZA NARODNO SPRAVO ALI V 

SOORGANIZACIJI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI  

 

− 3. februarja 2012 je bila v Kinodvoru v Ljubljani predstavitev dokumentarnega filma Gradimo 

novi svet, režiserja Marka Kobeta. Dokumentarni film prikazuje enega največjih tabujev naše 

polpretekle zgodovine – Goli otok. Zgodovinarji in nekdanji kaznjenci v njem spregovorijo o 

tem, kako je nastalo in delovalo to koncentracijsko taborišče, ki je bilo namenjeno predvsem 

t. i. informbirojevcem. Pri nastajanju dokumentarnega filma je sodeloval tudi mag. Renato 

Podbersič.  

− 9. marca je mag. Andreja Valič Zver na SAZU-ju sodelovala z referatom na simpoziju ob 80. 

letnici rojstva Jožeta Pučnika. 

− 13. marca 2012 sta mag. Andreja Valič Zver in dr. Tamara Griesser Pečar v Kranju sodelovali 

z referati na okrogli mizi z naslovom »Umijmo spomin in postanimo solidarni ljudje«. 

− 22. marca 2012 sta v župnijski dvorani v Kočevju na okrogli mizi z naslovom »Osvobodimo se 

bremen preteklosti, da bomo živeli za prihodnost« z referati sodelovala mag. Andreja Valič 

Zver in Boštjan Kolarič. 

− 27. marca je v dvorani frančiškanskega samostana v Kamniku, na okrogli mizi z naslovom 

»Kako iz krize brez sprave?« z referatom sodelovala mag. Andreja Valič Zver. 

− 29. marca 2012 je Študijski center za narodno spravo organiziral prireditev ob počastitvi 

dneva spomina na množične deportacije iz baltskih držav, ki so se zgodile konec marca 1949. 

Na prireditvi je veleposlanik  Republike Litve v Sloveniji Njegova  Ekscelenca Rimutis Klevečka, 

predstavil osebno zgodbo o izgonu njegove družine v Sibirijo. Zgodovinski oris omenjenih 

dogodkov je uvodoma predstavil dr. Damjan Hančič. 

− Mag. Renato Podbersič je 17. aprila 2012 predaval v Domu sv. Jožefa v Celju, in sicer o 

primorskih duhovnikih in njihovem boju proti fašizmu. Predstavil je vlogo primorskih 

duhovnikov, združenih v Zboru svečenikov sv. Pavla, v boju za narodne pravice v času med 

obema vojnama. Izpostavil je tudi usodo nekaterih najbolj znanih primerov fašističnega 
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zatiranja na Primorskem, na primer goriškega nadškofa F. B. Sedeja (1854–1931), ki se je 

moral umakniti zaradi fašističnega pritiska in glasbenika ter skladatelja Lojzeta Bratuža 

(1902–1937), ki so ga fašisti zastrupili. 

− 18. aprila 2012 je Marta Keršič v Možinetovi hiši v Šentjoštu sodelovala na spominskem 

večeru z naslovom »Kaj se je dogajalo pred 70. leti« 

− Dr. Mateja Čoh Kladnik je od 16. do 25. aprila 2012 raziskovala v ameriškem državnem arhivu 

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

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

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

in Austria; RG 319, Records of the army staff. Od 26. aprila do 1. maja 2012 je bila na 

delovnem obisku pri slovenskih izseljencih v Clevelandu, kjer je predstavila delovanje in 

poslanstvo Študijskega centra za narodno spravo, se srečala z vodstvom Slovensko 

ameriškega sveta ter se udeležila slavnostnega koncerta ob 60-letnici pevskega zbora 

Korotan. 

− 5. junija 2012 je mag. Renato Podbersič predaval na Klasičnem liceju Primož Trubar v Gorici. 

V predavanju z naslovom Meja na Goriškem je dijakom predstavil zgodovinske dogodke na 

Goriškem od združitve Italije leta 1861 do podpisa Osimskih sporazumov leta 1975. Predvsem 

je izpostavil dogodke med letoma 1945 in 1947, ko je državna meja med tedanjo Jugoslavijo 

in Italijo boleče zarezala v nekdaj enoten zgodovinski, gospodarski in kulturni prostor. 

− 20. junija 2012 je v prostorih Študijskega centra za narodno spravo potekala predstavitev 

tematske številke revije Dignitas. V njej so o varstvu človekovih pravic in polpretekli slovenski 

zgodovini  pisali dr. Andreja Valič Zver, ddr. Igor Grdina, Jože Dežman, dr. Tamara Griesser-

Pečar, mag. Renato Podberšič, dr. Darko Ščavničar, Boštjan Kolarič, dr. Damjan Hančič, dr. 

Peter Jambrek in dr. Lovro Šturm. Revija sicer objavlja znanstvene članke s področja 

ustavnega in mednarodnega prava človekovih pravic, zgoščene oz. skrajšane prevode ključnih 

sodb Evropskega sodišča za človekove pravice Sveta Evrope, pravne komentarje sodb 

Evropskega sodišča, ključne dokumente, študije, mnenja in sklepe Evropske komisije za 

demokracijo skozi pravo (Beneška komisija), splošne informacije o pomembnejših dogodkih s 

področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji in mednarodnem okviru ter tematske 

številke in tematske bloke. 

− 8. septembra 2012 je v Kobaridu potekala spominska svečanost ob 65. letnici nasilne 

ugrabitve Andreja Uršiča. Na slovesnosti sta sodelovala Dr. Andreja Valič Zver in mag. Renato 

Podbersič.  

− 9. septembra 2012 je na vsakoletni spominski slovesnosti v taborišču Ferdreng z govorom 

sodelovala mag. Majda Pučnik Rudl. 

− 27. septembra 2012 je v prostorih geografskega inštituta ZRC SAZU potekala predstavitev 

zbornika Slovenski Judje. Dr. Damjan Hančič in mag. Renato Podbersič sta v njem objavila 

prispevek z naslovom Povojne zaplembe judovskega premoženja, mag. Renato Podbersič pa 

še prispevek Preganjanje Judov na Goriškem med drugo svetovno vojno.  

− 20. oktobra 2012 je slovensko-italijansko združenje Concordia et pax pripravilo tradicionalno 

spominsko srečanje Poti spomina in sprave. Mag. Renato Podbersič je na srečanju orisal 
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vlogo in pomen ženskega zapora v delu frančiškanskega samostana na Kostanjevici nad Novo 

Gorico med drugo svetovno vojno. 

− 21. oktobra 2012 je bila v Podutiku -  Ljubljana spominska slovesnost za po vojni pobite in 

pokopane žrtve, na kateri je s predavanjem sodelovala doc. dr. Tamara Griesser Pečar.  

− 23. novembra 2012 je Marta Keršič aktivno sodelovala pri spominski slovesnosti Rop, požig 

umor – spomini na dogodke pred 70. leti v Šentjoštu.  

− 28. novembra je v Arhivu RS potekal simpozij z naslovom »Občutljivi osebni podatki v 

arhivskem gradivu tajnih policij!«. Na njem sta s prispevki sodelovali dr. Andreja Valič Zver in  

doc. dr. Tamara Griesser Pečar.  

 
 
DOGODKI, KI JIH JE ORGANIZIRAL SCNR 
 

Datum Kraj Tema, naslov Sodelujoči Število 
udeležencev 

Torek, 10. 
januar 
2012 

Gorenjski 
muzej Kranj 

Otvoritev razstave češkega 
inštituta USTR – Voices of 
freedom – Radio svobodna 
Evropa 

Boštjan Kolarič, 
Mag. Andreja Valič 
Zver 

30 

Četrtek, 12. 
januar 
2012 ob 
11. uri 

Študijski 
center za 
narodno 
spravo, 
Tivolska 42, 
Ljubljana 

Revolucionarno nasilje na 
V Gorenjskem 1941 – 1945 
(predstavitev knjige) 

Dr. Damjan Hančič,   
dr. Mateja Čoh 

50 

Petek, 20. 
januar 
2012 ob 
19. uri 

Frančiškanski 
samostan v 
Kamniku 

Revolucionarno nasilje na 
V Gorenjskem 1941 – 1945 
(predstavitev knjige) in 
predstavitev SCNR 

Mag. Andreja Valič 
Zver, 
Dr. Damjan Hančič 

40 

Sobota, 21. 
januar 
2012 

Laško Delovni obisk Hude jame Mag. Andreja Valič 
Zver 

10 

Četrtek, 26. 
januar 
2012 ob 9. 
uri 

Univerzitetna 
knjižnica 
Maribor 

Spominjamo se, dan 
spomina na žrtve 
holokavsta 

Mag. Renato 
Podbersič in ostali  

100 

Ponedeljek, 
30. januar 
2012 

Škofijska 
gimnazija v 
Vipavi 

Predavanje – »Preganjanje 
Judov med holokavstom« 

Mag. Renato 
Podbersič 

30 

Četrtek, 16. 
februar 
2012 

Gimnazija 
Želimlje 

Predavanje o protifašizmu Mag. Renato 
Podbersič 

30 

Ponedeljek, 
5. marec 
2012 ob 
19. uri 

Zavod Sv. 
Stanislava v 
Šentvidu 

Resnica in sočutje, 
znanstveno srečanje ob 3. 
obletnici odkritja morišča 
in grobišča v rovu sv. 
Barbare v Hudi Jami 

Mag. Andreja Valič 
Zver, dr. Mitja 
Ferenc, mag. 
Črtomir Frelih, dr. 
Bojan Žalec, dr 

250 
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Tomaž Erzar, Pavel 
Jamnik, Marko 
Prešeren, Doris 
Pahor, dr. Tomaž 
Zupanc, dr. irena 
Zupanič Pajnič, 
Marko Štrovs, mag. 
dr. Andrej Mihevc, 
Jože Jagrič, Tomaž 
Podgoršek, Jože 
Dežman 

Četrtek, 15. 
marec 
2012 ob 
11. uri 

Študijski 
center za 
narodno 
spravo, 
Tivolska 42, 
Ljubljana 

KRIK MAČEHE, 
predstavitev knjige in 
atentata na Musolinija 
  

Borut Rutar, mag. 
Renato Podbersič 

20 

Četrtek, 29. 
marec 
2012 ob 
11. uri 

Študijski 
center za 
narodno 
spravo, 
Tivolska 42, 
Ljubljana 

25. marec – dan spomina 
na množične deportacije iz 
baltskih držav 

Njegova ekscelenca 
Rimutis Klevečka 
(veleposlanik 
Republike Litve v 
Sloveniji) 
Dr. Damjan Hančič 

35 

Sreda, 11. 
april 2012 
ob 19. uri 

Gorenjski 
muzej v 
Kranju 

Delovanje ilegalnih skupin 
po koncu 2. svetovne vojne 

Dr. Mateja Čoh 30 

14. april 
2012 

Študijski 
center za 
narodno 
spravo 

Strokovni posvet – referat 
»Fašistično nasilje na 
Primorskem med drugo 
svetovno vojno« 

Mag. Renato 
Podbersič 

40 

torek, 17. 
april 2012 

Matična 
knjižnica 
Kamnik 

Predstavitev knjige 
“Revolucionarno nasilje na 
vzhodnem Gorenjskem” 

Dr. Damjan Hančič, 
mag. Andreja Valič 
Zver 

40 

Sreda,  9. 
maj in 
četrtek,  
10. maj 
2012 

Avditorij 
generala 
Maistra 
Kadetnica 
Maribor 

Mednarodni znanstveni 
posvet Represivne metode 
totalitarnih režimov 

Glej vabilo (17 
avtorjev) 
Mag. Andreja Valič 
Zver, mag. Renato 
Podbersič, dr. 
Damjan Hančič, 
Jelka Piškurić, 
Boštjan Kolarič, 
dr.Tamara 
Griesser-Pečar 

Prvi dan 60 
udeležencev, 
drugi dan 20 
udeležencev 

Torek, 5. 
junij 2012 

Klasični licej 
»Primož 
Trubar« v 
Gorici 

Predavanje z naslovom 
“Meja na Goriškem« 

mag. Renato 
Podbersič 

20 dijakov  

Ponedeljek, Študijski Revolucionarno nasilje na Avtor mag. Renato Okoli 50 
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11. junij 
2012 ob 
11. uri 
 

center za 
narodno 
spravo, 
Tivolska 42, 
Ljubljana 

Primorskem, Goriška in 
Vipavska 1941 – 1945 

Podbersič in  
Jože Možina, 
novinar in 
zgodovinar 

obiskovalcev 

Ponedeljek, 
11. junij 
2012 ob 
20. 30 uri 

Trst, prostori 
DSI 

Revolucionarno nasilje na 
Primorskem, Goriška in 
Vipavska 1941 – 1945 

Avtor mag. Renato 
Podbersič in  
Jože Možina, 
novinar in 
zgodovinar 

60-70 
obiskovalcev 

13. junij 
2012 

Maribor, 
Kadetnica 

Predstavitev delovanja 
SCNR in predavanje na 
temo sprave v slovenskem 
in evropskem prostoru 

Mag. Andreja Valič 
Zver 

20 

Četrtek, 14. 
junij 2012 

Gorica Revolucionarno nasilje na 
Primorskem, Goriška in 
Vipavska 1941 – 1945 

Avtor mag. Renato 
Podbersič in  
Jože Možina, 
novinar in 
zgodovinar 

80 
obiskovalcev 

Sreda, 20. 
junij 2012 

Študijski 
center za 
narodno 
spravo 

Predstavitev tematske 
številke revije Dignitas 

Avtorji člankov 18 
udeležencev 

28. junij – 
31. avgust 
2012, ob 
19. 
uri 

Kobariški 
muzej na 
Gregorčičevi 
10 v 
Kobaridu. 

Oprostite nam, oprostite 
nam, 
o vi mrtvi! 
JUDOVSKI VOJAKI 
avstro-ogrske vojske 
NA SOŠKI FRONTI 

Mag. Renato 
Podbersič, 
Dr. Petra Svoljšak 

50 

6. julij 2012 Vipava Revolucionarno nasilje na 
Primorskem, Goriška in 
Vipavska 1941 – 1945 

Avtor mag. Renato 
Podbersič in  
Jože Možina, 
novinar in 
zgodovinar 

100 

Ponedeljek, 
27. avgust 
2012 ob 
19. uri 

Uršulinski 
samostan v 
Mekinjah pri 
Kamniku 

Evropski dan spomina na 
žrtve vseh totalitarnih 
režimov 

SCNR - vsi 400 
obiskovalcev 

Torek, 4. 
september 
2012 

SCNR, 
Tivolska 42, 
LJubljana 

Obisk predstavnikov Ustav 
pämeti naroda iz Bratislave 
na SCNR 

dr. Damjan Hančič, 
mag. Renato 
Podbersič 

5 

6. 
september 
2012 

Kranj, 
Gorenjski 
muzej 

Udeležba na otvoritvi 
razstave »Vroče sledi 
hladne vojne, meja med 
Slovenijo in Koroško 1945 - 
1991 

Dr. Mateja Čoh 
Kladnik 

50 

17. 
september 

Gimnazija 
Kranj 

Izvedba projekta Družinska 
zgodba – izkušnja 

Jelka Piškurić, Neža 
Strajnar 

100 
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2012 intervjuja, prvi del 

4. oktober 
2012 

Kobarid, OŠ 
Simona 
Gregorčiča 

Vodenje zgodovinske 
delavnice v okviru projekta 
Meja 

Mag. Renato 
Podbersič 

20 

22. oktober 
2012 

Kranj, 
gimnazija 
Kranj 

Izvedba projekta Družinska 
zgodba – izkušnja 
intervjuja, drugi del 

Jelka Piškurić, Neža 
Strajnar 

100 

22. oktober 
2012 

Nova Gorica Revolucionarno nasilje na 
Primorskem, Goriška in 
Vipavska 1941 – 1945 

Mag. Renato 
Podbersič in Jože 
Možina 

100 

Sreda, 24. 
oktober 
2012 

SCNR, 
Tivolska 42, 
Ljubljana 

Obisk dijakov Gimnazije 
Celovec 

Marta Keršič, Jelka 
Piškurić, Neža 
Strajnar, Damjan 
Hančič 

35 
obiskovalcev 

25. oktober 
2012 

Mestna hiša 
v Kranju 

Predstavitev knjige o 
Revolucionarnem nasilju 
na vzhodnem Gorenjskem 
v Kranju 

Dr. Damjan Hančič 10 
obiskovalcev 

26. 
november 
2012 ob 
10. uri 

Svetovni 
slovenski 
kongres, 
Cankarjeva, 
Ljubljana 

Javni pogovor na temo 
Sprava v slovenskem 
prostoru 

Dr. Andreja Valič 
Zver, mag. Majda 
Pučnik Rudl – 
uvodni referati 

50 
obiskovalcev 

10. 
december 
2012 ob 
12. uri 

SCNR, 
Tivolska 42, 
Ljubljana 

Prezrte besede – okrogla 
miza 

Prof. France 
Pibernik, Alenka 
Puhar, dr. Rozina 
Švent 

40 
obiskovalcev 

 
 
Dogodkov, ki smo jih organizirali na Študijskem centru za narodno spravo ali pa v sodelovanju z 
drugimi institucijami v letu 2012  je bilo skupno 33, na njih smo zabeležili 2093 udeležencev 
oziroma obiskovalcev.  
 
 
DOGODKI, KI SO SE JIH UDELEŽILI SODELAVCI SCNR 
 

Datum Kraj Tema, naslov Udeleženci s 
strani SCNR: 
aktivna udeležba, 
prispevek, 
referat, 
razstava… 

Udeleženci s strani 
SCNR: sodelovanje, 
prodaja knjig, stik s 
pričevalci, snemanje, 
fotografiranje… 

16. januar 
2012 – 19. 
januar 
2012 

Strassbourg Sestanek izvršilnega 
odbora Platforme 
evropskega spomina 
in vesti 

Mag. Andreja 
Valič Zver 

Aktivna udeleženka 

21. januar 
2012 

Novo mesto Spominska 
slovesnost ob 60. 

Marta Keršič  
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Obletnici zažiga 
škofa Antona Volka 

15. februar 
2012 

Galerija Družina 
Krekov trg 1, 
Ljubljana 

Predstavitev knjige 
Resnica in sočutje, 
Poročilo 3 

Mag. Andreja 
Valič Zver – 
uvodni referat 

Marta Keršič, Jelka 
Piškurič, Majda 
Pučnik Rudl 

27. februar 
2012 

Bruselj Sestanek izvršilnega 
odbora Evropske 
Platforme spomina 
in vesti + srečanje 
skupine evropskih 
poslancev Sprava 
evropskih zgodovin 

Mag. Andreja 
Valič Zver 

Aktivna udeleženka 

Petek, 9. 
marec 
2012 

SAZU Simpozij ob 80. 
letnici rojstva dr. 
Jožeta Pučnika 

Prispevek 
Mag. Andreje 
Valič Zver 

Aktivna udeležba 

Torek, 13. 
marec 
2012 

Kranj Umijmo spomin in 
postanimo solidarni 
ljudje 

Mag. Andreja 
Valič Zver, Doc. 
dr. Tamara 
Griesser-Pečar 

Aktivna udeležba  

22. marec 
2012 

Župnijska dvorana 
v Kočevju 

Osvobodimo se 
bremen preteklosti, 
da bomo živeli za 
prihodnost 

Mag. Andreja 
Valič Zver, 
Boštjan Kolarič 

Oba aktivna 
udeleženca - referati 

Petek 27. 
marec 
2012 ob 
19. uri 

Dvorana 
frančiškanskega 
samostana v 
Kamniku 

Okrogla miza – 
»Kako iz krize brez 
sprave?« 

Mag. Andreja 
Valič Zver, dr. 
Damjan Hančič 

Aktivna udeležba 
mag. Andreje Valič 
Zver 

Sobota, 31. 
marec 
2012 ob 
10. uri 

Zavod sv. 
Stanislava v 
Šentvidu nad 
Ljubljano 

22. redni letni občni 
zbor Nove slovenske 
zaveze 

Marta Keršič Aktivna udeležba – 
pozdravni govor 

Torek, 17. 
april 2012 

Dom sv. Jožefa v 
Celju 

»Primorski duhovniki 
in njihov boj proti 
fašizmu«. 

Mag. Renato 
Podbersič 

Aktivna udeležba – 
prispevek 

Sreda, 18. 
april 2012 

Možinetova hiša 
Šentjošt 

Kaj se je dogajalo 
pred 70. leti 

Marta Keršič Aktivna udeleženka  

25. april 
2012 

Ljubljana Udeležba pri 
sprejemu v 
počastitev državnega 
praznika Nizozemske 

Mag. Andreja 
Valič Zver 

 

25. april 
2012 

Bern Udeležba na 
konferenci 
Documenting Human 
Rights Violations, the 
importance of 
Archives in dealing 
with the Past 

Boštjan Kolarič Aktivni udeleženec 

27. april Celovec Predstavitev Dr. Tamara Aktivna udeleženka 
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2012 delovanja Strokovne 
skupine za 
obravnavanje 
vprašanj britansko – 
slovenske 
polpretekle 
zgodovine  

Griesser Pečar 

16. maj 
2012 

Kočevje Udeležba na 
slavnostni prireditvi 
ob 22. obletnici 
demokratičnih 
sprememb in 
ustanovitve MSZN RS 

Mag. Andreja 
Valič Zver 
 
 
 
 

 

24. maj 
2012 

Streliška ulica 
Ljubljana 

Udeležba na 
spominskem večeru 
ob 70. letnici umora 
dr. Ehrlicha 

Marta Keršič  

26. maj 
2012 

Šentvid, Zavod sv. 
Stanislava 

Ehrlichov simpozij Doc.dr.Tamara 
Griesser-Pečar 

Referat – aktivna 
udeležba 

Nedelja, 3. 
junij 2012 

Kočevski rog Spravna slovesnost v 
Kočevskem rogu 

Marta Keršič in 
mag. Renato 
Podbersič 
Promocija SCNR 
in prodaja knjig 

 

4. junij 
2012 

Bruselj, evropski 
parlament 

Udeležba na 
konferenci Platforme 
Evropskega spomina 
in vesti – Legal 
Assesment of 
Totalitarian Crimes 

Mag. Andreja 
Valič Zver, 
Boštjan Kolarič 

Aktivna udeležba 

25. – 27. 
junij 2012 

Mechelen, Belgija Udeležba na 
mednarodni 
konferenci ITF  

Mag. Renato 
Podbersič 

Aktivna udeležba 

Nedelja, 8. 
julij 2012 

Šentjošt Spominska 
slovesnost  pri Kapeli 
mučencev 

Marta Keršič – 
prodaja knjig in 
promocija SCNR, 
stik s pričevalci 

Aktivna udeležba 

Ponedeljek, 
23. julij 
2012 

Bovec, Kulturna 
dvorana 

Revolucija in 
primorska zgodba 

Doc. dr. Tamara 
Griesser-Pečar, 
Mag. Renato 
Podberšič. 
Boštjan Kolarič 
 

Referati – aktivna 
udeležba 

Četrtek, 22. Budimpešta Slovesnost in dr. Andreja Valič  
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in 23. 
avgust 
2012 

mednarodna 
konferenca ob 
evropskem dnevu 
spomina na žrtve 
vseh totalitarnih 
režimov 

Zver, Boštjan 
Kolarič 

Sobota, 8. 
september 
2012 

Kobarid Spominska svečanost 
ob 65. obletnici 
nasilne ugrabitve 
Andreja Uršiča 

Dr. Andreja Valič 
Zver, mag. Renato 
Podbersič 

 

Nedelja, 9. 
september 
2012 

Ferdreng na 
Kočevskem 

Spominska 
slovesnost v 
Ferdrengu 

Mag. Majda 
Pučnik Rudl 

Aktivna udeleženka 
Pozdravni govor 

13. 
september 
2012 

Preddvor Udeležba in 
sodelovanje na 
mednarodni 
konferenci The Lure 
of State Capitalism 

Boštjan Kolarič Aktivna udeležba 

Četrtek 27. 
in petek 
28. 
september 
2012 

Bukarešta Mednarodna 
konferenca o 
poučevanju 
človekovih pravic in 
zgodovine 
komunističnih 
režimov v V Evropi 

Jelka Piškurić Prispevek/Referat – 
aktivna udeležba 

Četrtek, 27. 
september 
2012 

Geografski institut 
ZRC SAZU 

Predstavitev 
zbornika Slovenski 
Judje 

Dr. Damjan 
Hančič, mag. 
Renato Podbersič 

Aktivna udeležba s 
prispevki v zborniku 

Nedelja, 7. 
oktober 
2012 

Teharje pri Celju Obletna spominska 
slovesnost za žrtve 
medvojnega in 
povojnega nasilja. 

Dr. Andreja Valič 
Zver, Neža 
Strajnar, 
Maja Zupančič 

Promocija SCNR in 
stik s pričevalci 

Četrtek 18. 
in petek 
19. oktober 
2012 

Rogla  36. zborovanje ZZDS- 
Zgodovina otroštva 

Mag. Renato 
Podbersič, mag. 
Majda Pučnik 
Rudl, Marta 
Keršič 

Prispevki na temo 
Otroštvo - Aktivna 
udeležba 

Sobota, 20. 
oktober 
2012 

Kostanjevica nad 
Novo Gorico 

Spominsko srečanje 
združenja 
»Concordia et pax« 

Mag. Renato 
Podbersič 

Predstavitev 
ženskega zapora v 
delu frančiškanskega 
samostana 

Nedelja, 
21. oktober 
2012 

Ljubljana Podutik Spominska 
slovesnost za po 
vojni pobite in 
pokopane žrtve 

Doc. dr. Tamara 
Griesser-Pečar 

Nagovor – aktivna 
udeležba 
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Dogodkov, ki smo se jih udeležili zaposleni na Študijskem centru za narodno spravo, pa niso bili v 
naši organizaciji je skupno 38. Ti dogodki so potekali v Sloveniji ali pa v tujini. 

 

IZOBRAŽEVANJE IN ZNANSTVENO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE  

 

Dr. Andreja Valič Zver je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru uspešno zagovarjala doktorsko 

disertacijo z naslovom Vloga Demosa v procesu slovenske osamosvojitve in demokratizacije. Mentor 

je bil prof. dr. Darko Friš, so mentor pa prof. dr. Janko Prunk . 

Mag. Renato Podbersič pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom Preganjanje Judov na 

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

Kopru. 

Torek, 30. 
oktober 
2012 

Državni svet 
Republike Slovenije 

Mednarodna 
konferenca o 
človekovih pravicah v 
Državnem svetu 

Mag. Majda 
Pučnik Rudl, 
Boštjan Kolarič 
Doc.dr. Tamara  
Griesser-Pečar 
 

udeležba 

Sobota, 10. 
november 
2012 

Celje, Dom sv. 
Jožefa 

Mednarodna 
konferenca »Culture 
of Fear« 

Doc. dr. Tamara 
Griesser-Pečar  
 
 
 

referat, aktivna 
udeležba 

Petek, 23. 
november 
2012 ob 
20. uri 

Možinetova hiša 
Šentjošt 

Rop, požig umor – 
spomini na dogodke 
pred 70. leti 

Marta Keršič Aktivna udeležba- 
intervju, scenarij 

Sreda, 28.  
november 
2012 

Arhi RS, Zvezdarska 
1 

Občutljivi osebni 
podatki v arhivskem 
gradivu tajnih policij 

Dr. Andreja Valič 
Zver, 
doc.dr.Tamara 
Griesser-Pečar, 
dr. Damjan 
Hančič, mag. 
Majda Pučnik 
Rudl, Jelka 
Piškurić, Marta 
Keršič 

Dr. Andreja Valič Zver 
– uvodni nagovor, 
aktivna udeležba, 
Doc.dr.Tamara 
Griesser-Pečar – 
referat, aktivna 
udeležba 
Hančič - snemanje 

Torek, 4. 
december 
2012 

Teološka fakulteta 
Ljubljana 

Simpozij o dr. 
Lambertu Ehrlichu 

Doc. dr. Tamara 
Griesser Pečar 

Referat – aktivna 
udeleženka 

Torek, 4. 
december 
2012 

Kadetnica Maribor, 
Prireditelj Društvo 
dr. Franca Kovačiča  

Simpozij 
»Pomembne 
slovenske osebnosti 
20. stoletja« 

Doc. dr. Tamara 
Griesser Pečar 

Referat – aktivna 
udeleženka 
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Boštjan Kolarič je na Fakulteti za državne in evropske študije uspešno zagovarjal dispozicijo 

doktorske disertacije z naslovom Hudodelstva zoper človečnost po koncu druge svetovne vojne na 

slovenskem ozemlju.  

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

zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Delovni naslov njene doktorske naloge je Živeti 

sistem, Vsakdanje življenje v Socialistični republiki Sloveniji, mentor pa je prof. dr. Božo Repe. 

Predmet proučevanja je usmerjen na raziskovanje vsakdanjega življenja v nekdanji Ljudski oz. kasneje 

Socialistični republiki Sloveniji. Pri preučevanju vsakdanjega življenja se ne bo omejila samo na to, 

kako so ljudje v tem obdobju živeli. Zastavljeni koncept doktorske teme je raziskati, kako so se ljudje 

prilagodili na sistem in kako so delovali/živeli znotraj njega. Posebej želi preučiti, kako so se ljudje 

znašli v sistemu, koliko so si prisvojili določene socialistične vrednote oz. koliko so le-te nasprotovale 

njihovemu vrednostnemu sistemu, ali so kje občutili krivice, ali obstajajo razlike med tem, kako so 

sistem občutili takrat in kako danes. Iz tega namerava raziskati tudi posledice takratnega načina 

življenja za življenje v samostojni državi po letu 1991. 
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15. PODBERSIČ, Renato. Preganjanje Judov na Goriškem med drugo svetovno vojno. V: ŠUMI, Irena 

(ur.), STARMAN, Hannah (ur.), HAJDINJAK, Boris. Slovenski Judje : zgodovina in holokavst : pregled 

raziskovalnih tematik. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2012, str. 121-132, 

fotogr. [COBISS.SI-ID 34768941]  

16. PODBERSIČ, Renato, HANČIČ, Damjan. Povojne zaplembe judovskega premoženja. V: ŠUMI, Irena 

(ur.), STARMAN, Hannah (ur.), HAJDINJAK, Boris. Slovenski Judje : zgodovina in holokavst : pregled 

raziskovalnih tematik. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2012, str. 283-292, 

tabele. [COBISS.SI-ID 34769197]  

17. PODBERSIČ, Renato. Jud in Slovenec, združena pri reševanju judovskih otrok. V: ŠKORO BABIĆ, 

Aida (ur.), JERAJ, Mateja (ur.), KOŠIR, Matevž (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Zgodovina otroštva, 

(Zbirka Zgodovinskega časopisa, 45). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, str. 597-

609. [COBISS.SI-ID 34744365]  

18. KERŠIČ, Marta Milena, PUČNIK RUDL, Majda. Otroštvo, ki ga ni bilo. V: ŠKORO BABIĆ, Aida (ur.), 

JERAJ, Mateja (ur.), KOŠIR, Matevž (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Zgodovina otroštva, (Zbirka 

Zgodovinskega časopisa, 45). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, str. 610-623. 

[COBISS.SI-ID 34744621]  

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 

2.01 Znanstvena monografija 

19. ČOH, Mateja, ČOH, Mateja (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.). Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 

in 1951. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. 212 str. ISBN 978-961-93300-1-2. 

[COBISS.SI-ID 264182016]  

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO 

Urednik 

20. ČOH, Mateja, ČOH, Mateja (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.). Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 

in 1951. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. 212 str. ISBN 978-961-93300-1-2. 

[COBISS.SI-ID 264182016]  

 

Priloga:  Osebne bibliografije sodelavcev Študijskega centra za narodno spravo za leto 2012 

 

PRIČEVANJA 

 

Zbiranje pričevanj se nanaša na politične zapornike, izgnance, disidente, prisilne mobilizirance v 

nemško vojsko, vojne sirote, druge žrtve totalitarnih režimov in njihovih svojcev. Kontakte z njimi 

vzpostavimo na različne načine. Udeležujemo se spominskih slovesnosti in tam poiščemo stik  s 

pričevalci. K sodelovanju jih povabimo na naših prireditvah ali predstavitvah knjig. V primeru uporabe 

pričevanj za ožje namene (objave v publikacijah, dokumentarni film…) pa se za vzpostavitev 

kontaktov obrnemo tudi na nevladne organizacije in društva, v katera so naši potencialni pričevalci 

vključeni.  Kot izhodišče za stik s pričevalci nam koristi tudi arhiv vlog žrtev in njihovih svojcev, ki jih 

hrani Sektor za popravo krivic na Ministrstvu za pravosodje. S pričevalci se sproti dogovarjamo za 
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podajanje in beleženje pričevanj. Vodimo evidenco vseh kontaktov pričevalcev, ki so zainteresirani za 

sodelovanje. 

 

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

fotografije, dokumenti in ostalo gradivo, ki nam ga pričevalec posreduje. Pričevanja se hranijo v 

arhivskih škatlah, poleg tega so ta pričevanja shranjena tudi na disku. Mape na disku so označene in 

arhivirane z istimi označbami kot tiste, ki jih hranimo v fizični obliki. Pisna pričevanja skeniramo in jih 

arhiviramo na disku. Tu so shranjeni tudi zvočni in video posnetki pričevanj, fotografije, skeniran je 

ostali material, ki so nam ga pričevalci izročili.  

 

Če pričevalec dovoli uporabo posnetega pričevanja za nadaljnje potrebe, potem pričevanje 

zmontiramo in ga opremimo z dodatnim dokumentarnim gradivom. Takšne posnetke uporabimo pri 

vzgojno izobraževalnih projektih, ki jih izvajamo v šolah, uporabljamo jih v prispevkih, predstavljenih 

na različnih simpozijih, zborovanjih ali konferencah.   

 

Na vsa prispela pričevanja odgovorimo in skrbimo za nadaljnje sodelovanje s pričevalci. Od pričevalca 

pridobimo izjavo o soglasju za objavo pričevanja. Če omenjene izjave ne podpiše, potem pričevanje 

arhiviramo in ga uporabimo le za raziskovalne namene. 

 

V letošnjem letu smo posneli nekaj pričevanj na temo prisilne mobilizacije slovenskih fantov v 

nemško vojsko. Snemanje je vodil profesionalni snemalec Jože Jagrič iz Studia Fos,  scenarij pa smo 

pripravili na Študijskem centru za narodno spravo – Marta Keršič in dr. Damjan Hančič, v sodelovanju 

s sodelavko Muzeja novejše zgodovine Slovenije mag. Moniko Kokalj Kočevar. Iz posnetkov smo 

zmontirali krajši dokumentarni film z naslovom »Vojakovo pismo«, ki je bil predstavljen v Mekinjah 

pri Kamniku, 27. avgusta 2012,  ob spominski slovesnosti Dneva žrtev totalitarnih in avtoritarnih 

režimov. Film je uporaben tudi kot učni pripomoček pri pouku zgodovine v osnovnih in srednjih šolah.  

 

V letu 2012 sta sodelavki SCNR Marta Keršič in mag. Majda Pučnik Rudl pripravili prispevek z 

naslovom Otroštvo, ki ga ni bilo. S tem prispevkom  sta se prijavili na zborovanje Zveze zgodovinskih 

društev, ki je potekalo oktobra  2012. Tam sta predstaviti zgodbo dveh pričevalcev/otrok, ki sta skozi 

svojo pripoved odstirala spomine, travme in občutke iz časa  med in povojnega obdobja. 

 

Sodelavka mag. Majda Pučnik Rudl je v letu 2012 posnela 30 pričevanj. Od tega jih je 17 posnela, 

zmontirala in vsebinsko dopolnila  in so bila predvajana v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče. 

Posnetki so dostopni na spletnem arhivu omenjene radijske postaje, hkrati pa so arhivirani 

računalniško in v fizični obliki tudi v arhivu SCNR. Eno pričevanje je za Radio Ognjišče pripravila tudi 

Jelka Piškurić in sicer se nanaša na spomine izseljenih Slovencev v ZDA iz povojnih časov.  

 

V hrambo smo prejeli 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. Za sprejem in popis omenjenega gradiva skrbi 

Neža Strajnar. 
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Poročilo: pričevanja 2012  

 

Posneta pričevanja  

Pričevanja - 

po pošti in prinesena osebno 

na SCNR 

 

Skupaj 

zbranih 

pričevanj 

zvočno 34 10 56 

 

 

SODELOVANJE Z VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI 

 

Sodelujemo s srednjimi in osnovnimi šolami s ponudbo 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 

2012/2013. 

 

Dne 30. januarja 2012 je mag. Renato Podbersič dijakom 2. letnikov Škofijske gimnazije v Vipavi 

predaval o preganjanju Judov med holokavstom. 16. februarja je imel predavanje o protifašizmu za 

dijake Gimnazije Želimlje. Dne 5. junija je na klasičnem liceju »Primož Trubar« v Gorici dijakom 5. 

letnika predaval o temi z naslovom »Meja na Goriškem«.  

 

Sodelavki SCNR Neža Strajnar in Jelka Piškurić sta na Gimnaziji Kranj izvedli projekt »Družinska 

zgodba – izkušnja intervjuja«. V dveh obiskih sta v štirih oddelkih prvih letnikov dijake seznanili s 

pomenom zbiranja pričevanj za zgodovinsko stroko, spregovorili o tehnični opremi, ki je potrebna za 

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

opravijo kratek intervju, zapišejo zgodbo in predstavijo dileme, s katerimi so se srečali pri svojem 

delu.  

 

Sodelavka SCNR Marta Keršič je 24. oktobra 2012 pripravila srečanje z dijaki Gimnazije Celovec. Na 

srečanju jim je skupaj s sodelavkami Jelko Piškurić in Nežo Strajnar predstavila kratko zgodovino 

komunističnega totalitarnega režima v Sloveniji v času med in po drugi svetovni vojni.  

 

Letos smo pripravili krajši dokumentarni film z naslovom »Vojakovo pismo« (Marta Keršič in dr. 

Damjan Hančič), ki govori o prisilni mobilizaciji slovenskih fantov v nemško vojsko.  Predstavi njihovo 

usodo v času vojne in po njej. Pri filmu so kot igralci sodelovali trije dijaki Gimnazije Kranj. Film je 

uporaben kot učni pripomoček pri pouku zgodovine. Namen filma je, da tudi mlajši generaciji, na njim 

razumljiv način približa težke zgodbe iz polpretekle slovenske zgodovine.  

 



     

Študijski center za narodno spravo 
 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 35 

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

študija iz različnih fakultet iz Slovenije in tujine. 

 

 

 

SODELOVANJE S SLOVENCI PO SVETU 

 

Na Študijskem centru za narodno spravo se trudimo, da ohranjamo stik s Slovenci v zamejstvu in 

izseljenstvu. Tako jih ob njihovem obisku v matični domovini sprejmemo na Študijskem centru za 

narodno spravo, jim predstavimo naše delovanje in jih povabimo k sodelovanju. Sodelavka dr. 

Mateja Čoh je spomladi letos obiskala slovensko skupnost v Clevelandu in tretji generaciji potomcev 

Slovencev predstavila pomen ohranjanja slovenske kulturne dediščine in spomina na čas druge 

svetovne vojne in obdobja po njej. Sodelavka Jelka Piškurić je v radijski oddaji Moja zgodba 

predstavila pričevanjske zgodbe Slovencev po svetu, ki smo jih posneli lansko leto v Clevelandu.  

Letos nas je na Študijskem centru za narodno spravo obiskala ministrica za Slovence po svetu ga. 

Ljudmila Novak in nam predstavila možne oblike sodelovanja ter nas seznanila z možnostjo prijave na 

razpis za sofinanciranje letalskih kart v primeru snemanja pričevanj med Slovenci po svetu.  

V letu 2012 smo sodelovali z Julie Debeljak, potomko Slovencev, ki so morali po koncu 2. svetovne 

vojne oditi iz Slovenije in so se naselili v Kanadi. Njen dedek in mnogi drugi sorodniki so bili ubiti po 

uveljavitvi komunizma po drugi svetovni vojni. V Slovenijo je prišla, da bi bolje spoznala svoje 

korenine, predvsem pa z namenom posneti dokumentarni film, ki bi predstavil ne samo njeno 

družinsko zgodovino temveč tudi medgeneracijski prenos travm in njihove učinke na prihodnje 

generacije. Na Študijskem centru za narodno spravo smo ji pomagali z informacijami za njeno 

raziskavo. Z njo se je sestala Jelka Piškurić. 

Dne 10. decembra 2012, ob dnevu človekovih pravic smo v sodelovanju z dr. Rosino Švent in 

Francetom Pibernikom predstavili prezrto literaturo, ki je nastajala med Slovenci po svetu in 

spregovorili o njenem vplivu na literarno ustvarjanje v  domovini. Okroglo mizo je pripravila Maja 

Zupančič.  

 

SPOMINSKE IN SPRAVNE SLOVESNOSTI 

 

Udeležili smo se številnih spominskih in spravnih slovesnosti, kjer smo zbranim udeležencem 

predstavili naše delo, prodajali publikacije izdane na SCNR in iskali stik s pričevalci. Na več prireditvah 

smo sodelovali aktivno kot govorniki ali predavatelji. Slovesnosti so potekale po različnih krajih 

Slovenije. Letos smo se udeležili spominske slovesnosti ob 60. obletnici zažiga škofa Antona Vovka v 

Novem mestu, simpozija ob 80. letnici rojstva dr. Jožeta Pučnika v Ljubljani, rednega občnega zbora 

Nove slovenske zaveze, Ehrlichovega simpozija in spominskega srečanja ob 70. letnici Ehrlichovega 

uboja, slovesnosti ob 22. obletnici demokratičnih sprememb in ustanovitve MNZS Republike 

Slovenije v Kočevju, okrogle mize z naslovom Osvobodimo se bremen preteklosti, da bomo živeli za 

prihodnost, okrogle mize na temo Umijmo spomin in postanimo solidarni ljudje, spominske 

slovesnosti pri Kapeli mučencev in dveh dogodkov, ki so obudili spomine na čas pred 70. leti v 

Šentjoštu nad Horjulom. Udeležili smo se obeh spravnih slovesnosti za pobitimi domobranci in civilisti 
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v Kočevskem rogu in na Teharjah. Aktivno smo sodelovali na spominski slovesnosti, ki je potekala na 

prizorišču nekdanjega ženskega taborišča v Ferdrengu na Kočevskem. Prisotni smo bili na spominski 

svečanosti ob 65. letnici nasilne ugrabitve Andreja Uršiča in na spominskem srečanju združenja 

Concodria et pax. Aktivno smo bili udeleženi na spominski slovesnosti za povojni pobite žrtve v 

župniji Ljubljana Podutik.  

 

VSEEVROPSKI DAN SPOMINA NA ŽRTVE TOTALITARNIH REŽIMOV 

 

V letošnjem letu smo že četrtič pripravili spominsko slovesnost ob 23. avgustu- evropskem dnevu 

spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Slovesnost je potekala 27. avgusta 2012 na 

dvorišču uršulinskega samostana v Mekinjah pri Kamniku. S pozdravnimi govori so sodelovali 

direktorica SCNR dr. Andreja Valič Zver, župan občine Kamnik Marjan Šarec in predsednik društva 

Demos na Kamniškem Igor Podbrežnik. V video nagovoru sta slovesnost pozdravila poslanec v 

evropskem parlamentu Tunne Kelam in predsednik Platforme evropskega spomina in vesti Goran 

Lindblad. Slavnostni govornik je bil prof. dr. Janez Juhant. Slovesnost sta pozdravila tudi prof. dr. 

Janez Žmavc, predsednik Društva taboriščnikov ukradenih otrok in Leon Janežič, predsednik Zveze 

društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko. Ob koncu je sledilo predvajanje dokumentarnega 

filma «Vojakovo pismo« v produkciji Študijskega centra za narodno spravo. Film prikazuje usodo 

prisilno mobiliziranih slovenskih fantov v nemško vojsko in skozi oči mlade generacije išče odgovore 

na vprašanja o tej tematiki. Kot soorganizatorji so pri prireditvi sodelovali občina Kamnik in društvo 

Demos na Kamniškem. Prireditve se je udeležil predsednik vlade Republike Slovenije, varuhinja 

človekovih pravic, več ministrov, državnih sekretarjev, poslancev Državnega zbora in Državnega 

sveta, predstavnikov strokovnih institucij, cerkvenih dostojanstvenikov, predstavnikov različnih 

društev in zvez ter velika množica obiskovalcev. 

 

PROMOCIJA JAVNEGA ZAVODA  

 

Sklicujemo tiskovne konference, da javnost preko medijev seznanjamo z delovanjem našega zavoda. 

Konference za novinarje pripravimo tudi pred večjimi spominskimi dogodki, da novinarje predhodno 

opozorimo na dogodek. Ob vsakem pomembnejšem dogodku pošiljamo vsem medijskim hišam 

sporočila za javnost, ki so objavljena tudi na spletni strani SCNR. Predstavljamo publikacije avtorjev, 

ki raziskujejo v okviru Študijskega centra za narodno spravo. Z izdanimi deli seznanjamo strokovno in 

ostalo zainteresirano javnost po različnih krajih Slovenije, v zamejstvu in po svetu. 

Publikacije, ki izidejo v okviru Študijskega centra za narodno spravo promoviramo tudi preko 

zloženke, ki je na voljo na vseh naših prireditvah ali pa jo razdeljujemo na srečanjih, ki se jih 

udeležujemo. 

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

na SCNR (domače in mednarodne konference, posveti, seje parlamentarnih komisij…).  

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

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

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

svoboščin na Slovenskem v 20. stoletju na sedežu zavoda in po različnih krajih Slovenije. 
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JAVNI POZIVI IN PROJEKTI 

 

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

Enote za svetovanje Jelka Piškurić. 

 

PRIJAVE NA RAZPISE V LETOŠNJEM LETU: 

• Evropa za državljane, projekt »Imaginary Freedom« - Human Rights Violations: 

Understanding Our Past for a Better Future. Projekt ni bil sprejet. 

• prijava na Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje 

financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2012 (ARRS).  

• Razpis Zavoda za šolstvo v okviru Obveznih izbirnih vsebin za srednje šole in gimnazije – dva 

projekta sta bila uvrščena v njihov program 

 

KOT PARTNERJI SMO SE PRIJAVILI ALI SODELUJEMO V PROJEKTIH: 

• Education for Human Rights through History of the Communist Regimes in Eastern Europe 

and Former Soviet Union: International Workshop (prijavitelj je Respiro – Human Rights 

Research Centre, Romunija, projekt financira Soros Foundation). Projekt je bil prijavljen letos 

in se je že začel izvajati. 

• "Behind the Iron Curtain - Romanian case study" – projekt so letos prijavljali Centrul de Studii 

în Istorie Contemporană (Romunija, Alin Muresan je kontaktna oseba) na Evropa za 

državljane, mi sodelujemo kot partnerji. Projekt je bil odobren. 

• Grenzüberschreitende Aufarbeitung von Nationalismus und Totalitarismus 

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

Kroatien). Projekt vodi dr. Florian Thomas Rulitz, mi smo eden od partnerjev. Prijava je bila 

oddana na Wissenschaftsfonds der Republik Österreich (sodelovanje z Javno agencijo za 

raziskovalno dejavnost RS). Triletni internacionalni projekt „so prijavili Inštitut za jezikoslovje 

in računalniško linguistiko odseka za zgodovinsko in sistematično pedagogiko Alpen- Adria 

Univerze v Celovcu (Alpen-Adria Universität Klagenfurt:Institut für Sprachwissenschaft und 

Computerlinguistik und Institutsabteilungsleiter der Abteilung für Historische und 

Systematische Pädagogik). Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, 

Außenstelle im Volksgruppenbüro Dokumentationsstelle für Zeitgeschichte des Landes 

Kärnten (Inštitut Ludwig Boltzmann za vojne raziskave,  in Študijski center za narodno spravo 

pri VWF (Wissenschaftsfonds – Znanstveni fond) na Dunaju.  Pri projektu bi sodelovali:  doc. 

dr. Tamara Griesser-Pečar, dr. Damjan Hančič in Jelka Piškurič. Namen projekta je zbiranje 

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

zbiranje dejstev in številk v različnih arhivih (uradnih in osebnih) na območju Alpe-Jadran. 

Tema projekta je nastavljena v širšem kulturno-znanstvenem kontekstu, poleg obravnave 

polpretekle politične zgodovine, bodo upoštevani namreč tudi jezikovni ter 

pedogoški/psihološi vidiki. To je zelo važno tudi zaradi slovenske manjšine na Koroškem. 



     

Študijski center za narodno spravo 
 

Tivolska 42, Ljubljana , www. scnr.si, T +386 1 2306 700, F +386 1 2306 710 38 

Projekt naj bi prispeval k spravi, namreč k temu, da bi se premagali predsodki in klišeji.  FWF 

še ni izdal odločbe.  

 

DRUGO:  

• Letos se zaključuje projekt Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941–1990 

(financira ARRS). 

• Vključeni smo kot partnerji v projekt platforme: Platform of European Memory and 

Conscience (prijavljen na Visegrad Strategic Grant in Evropa za državljane lani – projekt še 

traja). 

• Letos smo dobili tudi zavrnitev projekta Konec druge svetovne vojne v Sloveniji in prevzem 

oblasti: Usoda vrnjenih pripadnikov slovenskega domobranstva ter psihične in 

medgeneracijske posledice povojnih pobojev (prijavljeni lani na ARRS). 

 

INTERNA STROKOVNA KNJIŽNICA  

 
Vodimo in dopolnjujemo interno strokovno knjižnico, ki deluje znotraj SCNR. Vodja knjižnice je Neža 
Strajnar. Knjižno zbirko redno dopolnjujemo z najnovejšo domačo in tujo strokovno literaturo 
predvsem s področja zgodovine totalitarizmov 20. stoletja. Knjižnica ima preko 1385 različnih knjižnih 
enot, 453 enot strokovne periodike, 24 diplomskih, magistrskih oz. doktorskih del, CD-jev in DVD-jev 
je skupaj 124, fotokopij različnega gradiva je 27. V  letu 2012 je knjižnica pridobila več kot 190 
knjižnih enot, od tega so nam jih nekaj podarili posamezniki oz. smo jih pridobili z medsebojno 
izmenjavo s sorodnimi institucijami. 
 
Knjižnica - poročilo o stanju 2012 (stanje na dan 3. 1. 2013) 
 

vrsta knjižnične enote stanje dne 29.11.2012 
št. pridobljenih enot v letu 
2012 

knjige* 1358 190 

periodika* 453 79 

diplomska, magistrska, doktorska 
dela 

24 3 

CD, DVD* 124 49 

VHS 5 0 

fotokopije gradiva 27 2 

skupaj 1991 323 

 
* Nekatera dela so v več izvodih, kar ni upoštevano v končni številki. 
 
Vodimo tudi evidenco strokovnih člankov, ki se nanašajo na naše raziskovalno področje. Strokovni 
članki so popisani v excelovi tabeli in dostopni na skupnih dokumentih, kopije pa so shranjene v 
interni knjižnici SCNR. 
 

POSNETE ODDAJE IN DOGODKI SCNR 
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Konec oktobra 2009 smo začeli snemati  TV dokumentarne filme ter  oddaje na tematiko svetovne in 

slovenske zgodovine 20. stoletja. Dokumentarne filme in oddaje snemamo na DVD-je in jih 

arhiviramo v arhivske škatle. Vodimo seznam posnetih oddaj in dokumentarnih filmov. Snemanja in 

evidenco posnetih oddaj vodi Mirjam Dujo Jurjevčič.  

 

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

posnetki, ki jih predhodno zmontiramo. Nanašajo se na dogodke, ki so izvedeni v okviru Študijskega 

centra za narodno spravo ali pa jih organizirajo druge institucije in jih mi posnamemo (mednarodne 

konference, okrogle mize, predstavitve knjig, razstave). Za navedeni arhiv skrbi Mirjam Dujo 

Jurjevčič.  

 

DRUGO 

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

zavoda. 

Dr. Andreja Valič Zver je bila v letu 2012 imenovana za predsednico Arhivske komisije Vlade RS. 

Sodelavka Enote za svetovanje mag. Majda Pučnik Rudl je kot predsednica Komisije za izvajanje 

zakona o popravi krivic, ki deluje v okviru Ministrstva za pravosodje vodila in izvedla 17 sej v letu 

2012.  

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

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

Skrbeli smo za aktualizacijo spletne strani Študijskega centra za narodno spravo. 

Prevajali smo slovenske tekste in sporočila, ki smo jih pošiljali mednarodni javnosti in jo s tem 

obveščali o dogodkih, ki jih organiziramo v okviru SCNR. 

Opravili smo pregled materialnih sredstev in prostorov SCNR in izpeljali inventuro. 

Opravljali smo druga dela po nalogu direktorice in pomagali pri urejanju tehničnih zadev. 

 

SEJE RRE in ENOTE ZA SVETOVANJE   

Seje RRE in Enote za svetovanje so potekale projektno,  po potrebi. Tedensko smo se dogovarjali o 

sprotnih aktivnostih. Direktorica je tedensko  sklicevala delovne kolegije, na katerih smo vedno 

pregledali opravljeno delo, pregledali tekoče obveznosti in predvidene dogodke v prihodnosti in si 

razdelili naloge in obveznosti. Po potrebi in glede na povečan obseg dela smo imeli kolegije tudi več 

kot enkrat tedensko. Vsi zapisniki delovnih kolegijev so shranjeni na skupnih dokumentih.  

 

ČLANSTVO V STROKOVNIH DRUŠTVIH 

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

Politološko društvo Slovenije. 

Dr. Mateja Čoh: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Zveza zgodovinskih društev 

Slovenije. 

Mag. Renato Podbersič: Zgodovinsko društvo za Severno Primorsko, Društvo soška fronta Nova 

Gorica, Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 

Marta Keršič: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 
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ČLANSTVO V MEDNARODNIH STROKOVNIH DRUŠTVIH:  

 

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

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

 

AGENCIJA EU ZA TEMELJNE PRAVICE 

 

Dr. Andreja Valič Zver je bila v letu 2012 imenovana za članico upravnega odbora Agencije EU za 

temeljne pravice s sedežem na Dunaju. Direktor in člani vodstva Agencije so bili 23. in 24. 10.2012 na 

delovnem obisku v Sloveniji. Pri organizaciji obiska, ki je vključeval srečanja z uradnimi predstavniki 

države in nevladnimi organizacijami, je Agencija sodelovala s SCNR. 

 

OSTALO 

 

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

odbora za izdajo novega Primorskega slovenskega biografskega leksikona. 

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

Arhivske komisije RS, predsednica Sveta Gorenjskega muzeja Kranj, članica sveta Zbora za republiko. 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

Sodelujemo s številnimi mednarodnimi institucijami in njihovimi strokovnjaki s področja raziskovanja 

totalitarnih sistemov: 

− v Nemčiji Zvezni pooblaščenec za dokumentacijo STASI-ja nekdanje NDR; 

− Nemčija: Zvezni urad za preučevanje diktature vzhodnonemške komunistične partije 

− Nemčija: ustanova Spominsko mesto Berlin – Hohenschönhausen 

− Belgija:  

− na Češkem Inštitut za proučevanje totalitarnih režimov; 

− na Slovaškem Ustanova narodnega spomina  

− v Estoniji Muzej okupacije Estonije in Vojni muzej Estonije; 

− v Latviji Muzej okupacije Latvije in Latvijsko združenje žrtev politične represije; 

− v Litvi Mednarodna komisija za oceno zločinov nacističnega in sovjetskega okupacijskega 

režima; 

− na Poljskem Inštitut narodovega spomina; 

− na Madžarskem Terror House in Zgodovinski arhiv madžarske državne varnosti; 

− v Bolgariji Komite za odkrivanje in raziskovanje povezav bolgarskih državljanov s službo 

državne varnosti in obveščevalnimi službami Bolgarske narodne armade ter Inštitut za 

študije o sodobni zgodovini, Institut Hannah Arendt; 

− v Romuniji Nacionalni svet za študij arhivov Securitate in Inštitut za preiskovanje 

komunističnih zločinov v Romuniji; 

− v Srbiji Center za mir in razvoj demokracije; 

− na Švedskem Inštitut za informacije o zločinih komunizma; 
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− v Grčiji Center za demokracijo in pomiritev v jugovzhodni Evropi; 

− v Veliki Britaniji Center za raziskovanje post-komunističnih ekonomij CRCE; 

− na Danskem Center za raziskovanje in rehabilitacijo žrtev mučenja, 

− CATO, Washington,  

− Inštitut za kulturno diplomacijo (CDI), Berlin, 

− Yad Vashem: Spominski center za proučevanje holokavsta (Yad Vashem – The Holocaust 

Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority). 

 

 

 

 

STROKOVNO SODELOVANJE: 

Sodelujemo s številnimi instituti, muzeji, knjižnicami in arhivi po Sloveniji. Organiziramo skupna 

predavanja, simpozije, konference, razstave… Naj jih naštejemo nekaj: 

- MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE, 

- INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO, 

- GORENJSKI MUZEJ, KRANJ, 

- POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR, 

- ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANCA KOVAČIČA, MARIBOR, 

- ZGODOVINSKI ARHIV PTUJ, 

- ZGODOVINSKI ARHIV CELJE, 

- KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ, SLOVENJ GRADEC, 

- DRUŠTVO SLOVENSKIH IZOBRAŽENCEV, TRST, 

- INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA, 

- ZAVOD ZA KULTURO MADŽARSKE NARODNOSTI, LENDAVA, 

- MUZEJ SINAGOGA MARIBOR, 

- INŠTITUT JOŽETA PUČNIKA, LJUBLJANA.  

 

 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 

 

Finančni plan Študijskega centra za narodno spravo (SCNR) za leto 2012, je sprejel Svet zavoda SCNR 

na 6. korespondenčni seji dne 17.7.2012. Zaradi rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 

2012 so bila sredstva Študijskega centra za narodno spravo znižana za 53.400 evrov.  

 

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

preteklega leta 
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Iz programa dela za leto 2012 in poročila o delu ugotavljamo, da so na področju izobraževanja 

javnosti, udeležbe na mednarodnih dogodkih in številu doma organiziranih dogodkov, bili cilji 

preseženi. 

 

 

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

 

Na podlagi primerjave načrtovanih in uresničenih ciljev v letu 2012 lahko ugotovimo, da so bili 

zastavljeni cilji uresničeni, ter kljub zmanjšanju finančnih sredstev,  na določenih področjih preseženi.  

 

Glede na dodatne varčevalne ukrepe smo poslovali gospodarno in učinkovito. Izgubo v višini 6.948 
evrov, bomo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. 
 

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 

 

Leta 2012 smo podpisali dogovor o izvajanju notranje revizijske dejavnosti s strani Službe za notranjo 
revizijo, Ministrstva za pravosodje in javno upravo, kar pomeni, da bo naše  notranje revizijsko 
dejavnost, od 1.1.2013 dalje izvajalo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. 
 
Hkrati smo bili s strani MPJU obveščeni, da v skladu z rezultati revizijske analize tveganosti za leto 
2013, za SCNR ni predvidenega rednega notranjega revidiranja. 
 

 

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

 

Program dela za leto 2012 je bil realiziran.  

 

10. Ocena učinkov poslovanja javnega zavoda na druga področja 

 

Z raziskovalnim delom, prirejanjem okroglih miz, mednarodnimi konferencami in sodelovanjem v 

izobraževalnem procesu se SCNR vse aktivneje vključuje tudi na področja raziskovanja, izobraževanja 

in kulture. 

 

V letu 2012 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 

2012/2013. 

 

Mag. Renato Podbersič je asistent na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 
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Direktorica dr. Andreja Valič Zver je predsednica šolske sekcije pri Zvezi zgodovinskih društev 

Slovenije in članica organizacijskega odbora državnega tekmovanja mladih zgodovinarjev pri Društvu 

učiteljev zgodovine Slovenije. 

 

Doc. dr. Tamara Griesser Pečar je predavateljica na Filozofski fakulteti v Mariboru in na Fakulteti za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici.  

 

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

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

Dne 30. januarja 2012 je mag. Renato Podbersič dijakom 2. letnikov Škofijske gimnazije v Vipavi 

predaval o preganjanju Judov med holokavstom. 16. februarja je imel predavanje o protifašizmu za 

dijake Gimnazije Želimlje. Dne 5. junija je na klasičnem liceju »Primož Trubar« v Gorici dijakom 5. 

letnika predaval o temi z naslovom »Meja na Goriškem«.  

 

Sodelavki SCNR Neža Strajnar in Jelka Piškurić sta na Gimnaziji Kranj izvedli projekt »Družinska 

zgodba – izkušnja intervjuja«. V dveh obiskih sta v štirih oddelkih prvih letnikov dijake seznanili s 

pomenom zbiranja pričevanj za zgodovinsko stroko, spregovorili o tehnični opremi, ki je potrebna za 

izpeljavo snemanj in o navajanju virov, ki jih pri delu uporabljajo.  

 

Sodelavka SCNR Marta Keršič je 24. oktobra 2012 pripravila srečanje z dijaki Gimnazije Celovec. Na 

srečanju jim je skupaj s sodelavkami Jelko Piškurić in Nežo Strajnar predstavila kratko zgodovino 

komunističnega totalitarnega režima v Sloveniji v času med in po drugi svetovni vojni.  

 

Letos smo pripravili krajši dokumentarni film z naslovom »Vojakovo pismo«, ki govori o prisilni 

mobilizaciji slovenskih fantov v nemško vojsko.  Predstavi njihovo usodo v času vojne in po njej. Pri 

filmu so kot igralci sodelovali trije dijaki Gimnazije Kranj. Film je uporaben kot učni pripomoček pri 

pouku zgodovine. Namen filma je, da tudi mlajši generaciji, na njim razumljiv način približa težke 

zgodbe iz polpretekle slovenske zgodovine.  

 

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

študija iz različnih fakultet iz Slovenije in tujine. 

 

V letošnjem letu smo že četrtič pripravili spominsko slovesnost ob 23. avgustu- evropskem dnevu 

spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Slovesnost je potekala 27. avgusta 2012 na 

dvorišču uršulinskega samostana v Mekinjah pri Kamniku. S pozdravnimi govori so sodelovali 

direktorica SCNR dr. Andreja Valič Zver, župan občine Kamnik Marjan Šarec in predsednik društva 

Demos na Kamniškem Igor Podbrežnik. V video nagovoru sta slovesnost pozdravila poslanec v 

evropskem parlamentu Tunne Kelam in predsednik Platforme evropskega spomina in vesti Goran 

Lindblad. Slavnostni govornik je bil prof. dr. Janez Juhant. Slovesnost sta pozdravila tudi prof. dr. 

Janez Žmavc, predsednik Društva taboriščnikov ukradenih otrok in Leon Janežič, predsednik Zveze 

društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko. 
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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. 

Dogodkov, ki smo jih organizirali na Študijskem centru za narodno spravo ali pa v sodelovanju z 

drugimi institucijami v letu 2012  je bilo skupno 33, na njih smo zabeležili 2093 udeležencev oziroma 

obiskovalcev. 

 

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, ter 11 zasedenih. V letu 2012 je bila ena uslužbenka na 

porodniškem dopustu vse leto, dve uslužbenki pa del leta. Eno uslužbenko smo nadomeščali za polni 

delovni čas. Na dan 31.12.2012 smo imeli 10 zaposlenih za nedoločen čas ter 1 zaposleno za določen 

čas, za čas trajanja programa ARRS. Šest zaposlenih dobiva plače delno financirane iz programa ARRS. 

Na podlagi Sporazuma med Ministrstvom za pravosodje in SCNR z dne 13.12.2011, smo za potrebe na 

delovnem področju poprave krivic po Zakonu o popravi krivic, tudi za leto 2012, z Ministrstva za 

pravosodje dobili napoteno javno uslužbenko.  

 

 

12. Poročilo o investicijskih vlaganjih 

 

V letu 2012 smo redno servisirali osnovna sredstva in opremo ter zamenjali del računalniške opreme 

in nabavili dodatno opremo za snemanje pričevanj in dokumentiranje gradiva.  

 

 

13. Za leto 2012 ne bo izplačana delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

 

 

 

PRILOGA:  Izjava o oceni notranjega nadzora 
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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: 

- pravno- finančno področje 

- splošno področje 

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

proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: 

Ministrstvo za pravosodje, Služba za notranjo revizijo 
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 Na Študijskem centru za narodno spravo 

je vzpostavljen(o): 

 

 

 

 

 

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

označeno polje vpišite  X): 

a) na celotnem poslovanju,  X  

b) na pretežnem delu poslovanja,   

c) na posameznih področjih poslovanja,    

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

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

2. upravljanje s tveganji: 

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

ciljev (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,    

b) na pretežnem delu poslovanja,  X  

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:  
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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   

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

naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,   

c) na posameznih področjih poslovanja,    

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

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

 

 

 

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

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

a) na celotnem poslovanju,  X  

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

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

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

 

V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave 

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

 

- sprejem pravilnika o materialnem varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva na 

SCNR 

- ustanovitev skupne notranje revizijske službe MPJU- SCNR 

 

 

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

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

predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje): 

- najpomembnejše tveganje za delovanje SCNR predstavlja financiranje na način 
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refundacije stroškov, ter 

- sprejem rebalansov proračuna tekom leta, ki pomenijo zmanjševanje sredstev 

 

 Za leto 2013 SCNR načrtuje: 

- vzpostavitev načrta muzejske dejavnosti na lokaciji Beethovnova 3, 

- ureditev prostorov na lokaciji Beethovnova 3. 

 

 

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  

  

dr. Andreja Valič Zver 

 

Podpis:  

  

 

 

 

 

 

RAČUNOVODSKI DEL 

 

Pojasnila k  računovodskim izkazom 

 
 
Priloga 1 – Bilanca stanja na dan 31.12.2012 
  

1. Nepremičnine  -ŠCNR  je pridobil od Ministrstva za pravosodje v upravljanje 
nepremičnino na  Tivolski 42 v Ljubljani in katere knjigovodska vrednost znaša na dan 
31.12.2012  EUR 563. 924. 

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

katere neodpisana vrednost na 31.12.2012 znaša EUR 4.859.  
  

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

izvršil v letu 2012 nakup programske opreme, opreme v višini EUR 4.015. 
Knjigovodska oziroma neodpisana vrednost  opreme, pridobljene iz lastnih sredstev  
na dan 31.12.2012 znaša 34.517  EUR.  
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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 31.12.2012 32.090,31 EUR.  

  
  
5. Terjatve na 31.12.2012 so evidentirane do:  

-terjatve za pozitivne obresti na TR                      1,27 EUR 
-proračuna RS za plače za mesec 12/12 (izplačilo 1/13)        23.079,40 EUR 
-terjatve iz  proračuna RS materialni stroški                                     6.657,35 EUR 
-terjatve do ARRS                                                                               5.790,67 EUR 
- terjatve do kupcev publikacij in najemnine                                    1.518,29 EUR  

      6.   Obveznosti na dan 31.12.2012 so evidentirane do: 
             - obveznosti za plače 12/12 (izplačilo 1/13)                            23.079,40 EUR 
             - obveznosti do dobaviteljev                                                      6.304,21 EUR  
  
              Vse obveznosti do dobaviteljev so bile že poravnane v letu 2013. 
 
              
  
  7.      Zaloga proizvodov: 

-         302 publikacij – Koncentracijska taborišča 2. del   
-         57 publikacij – Četništvo na Štajerskem 
-     30 publikacij -   Pohorska afera 
-    353 publikacij -  Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalcev v 
Sloveniji 
-      274 publikacij – Zbornik Totalitarizmi – vprašanja in izzivi 
-      190 publikacij – Za svobodo, kralja in domovino 
-      191 publikacij – Zbornik slovenskih prispevkov o totalitarizmih 
-      277 publikacij -  Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem 
-      115 publikacij -  Revolucionarno nasilje na Primorskem 
-      600 publikacij - Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951  
-      400 publikacij – Refleksije 
-      400 publikacij – Totalitarizmi vprašanja in izzivi 2. Represivne metode 
                                 totalitarnih režimov    
-      400 publikacij – ponatis Revoulcionarno nasilje na primorskem 

 
V skupni vrednosti 32.784,52 

 
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. 
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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 1.1.2012 do 31.12.2012 

 
       10.  V  letu 2012 je SCNR  ustvaril 7.951,74 EUR  prihodkov iz naslova prodaje     

Publikacij in 3.624,84 EUR prihodkov iz naslova najemnin skupnih prostorov, 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 2012 je ŠCNR sklenil aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju in sofinanciranju 
raziskovalnega programa Nasilje komunističnega totalitarizma v Slovenije 1941-
1990. Višini sredstev raziskovalnega programa, ki ga financira Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost RS za leto 2012 znaša 69.372,16 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. 
 
V letu 2012 ima ŠCNS presežek odhodkov nad prihodki v višini 6.947,84 EUR.  
Presežek odhodkov nad prihodki bo pokrit s presežki prihodkov nad odhodki iz 
preteklih let. 
  
  
  
Ljubljana, 20.02.2013 
  
Računovodstvo SCNR 
Libres d.o.o. 
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