
IZ ZAPUŠČINE PROF. DR. LOVRA ŠTURMA (študijsko gradivo); 1. del 

  ŠKATLA 1 
MAPA 1                 

(RIBIČIČ et sim. 
2006) 

Dopis predsednika Vrhovnega sodišča Fran Testen dr. Lovro Šturmu, ministru na 
MP, 14.9.2006.  

  Kopija članka dr. Ljuba Bavcona, 18.9.2006. 

  
SKLEP Okrožnega sodišča v Ljubljani, v kazenski zadevi zoper MITJA RIBIČIČA, 
Kazenski oddelek, 5.7.2006. 

  SKLEP Višje sodišče v Ljubljani v kazenski zadevi zoper MITJA RIBIČIČA, 17.8.2006. 

  SODBA Vrhovnega sodišča v kazenski zadevi zoper IVAN ŠPAN in JOSIP VALJAVEC 

    

MAPA 2 
Ustavno sodišče RS, Pravno informacijski center, 7.7.1993 - Mednarodna pravna 
podlaga za sojenje vojnim zločincem 

  123.člen (dolžnost sodelovanja pri obrambi države) in 124.člen (obramba države) 

  
92.člen (vojno in izredno stanje), 16.člen (začasna razveljavitev in omejitev 
pravic); 108.člen (uredbe z zakonsko močjo) 

  
prof. dr. Lovro Šturm: "Slovenija kot prizorišče zločinov zoper človečnost. 
Nacionalno pravno urejanje zločinov zoper človečnost in genocida." 

    

MAPA 3 infoklip-Jana, 12.12.2006 

  
Imena: Kdo vse bo v Solidarnosti? Pirjevec, Štrajn, Keber, Toš, Gulič, Šetinc, 
Hribarjeva… 

    

MAPA 4                   
(UDBA) 

UDBA (časopisni članki - MAG; DEMOKRACIJA, VEČER, DELO, MLADINA 2003, 
2004, 2006) 

  Intervju z Dušanom Lajovicem, Delo 2003. 

  Zbirni dosjeji; Novi šifranti za dosjeje SDV, Reporter 2009. 

  CAE - Centralna Aktivna Evidenca 

  Intervju v VEČERU z Ljubom Sircem, 29.4.2003. 

  Zakon o splošnem upravnem postopku, Ur. list 1999. 

    

MAPA 5           
(SOVRAŽNI 

GOVOR) SOVRAŽNI GOVOR (prispevki za razpravo v Državnem zboru) 

  Sovražni govor-samo prepovedan ali tudi kazniv?, Matevž Krivic 

  
63.člen (prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved 
spodbujanja k nasilju in vojni) 

    

MAPA 6                 
(DEPALA VAS) 

DEPALA VAS (Odločba Ustavnega sodišča, 2005; časopisni članki na temo Depala 
vas) 

  Zahteva za varstvo zakonitosti (Martin Božidar Njavro) 

  Pravica do poštenega sojenja v pravdnem postopku, Aleš Galič 

  Obtožba, Okrožno državno tožilstvo v Lj, 29.12.2000, št. Kt 2382/99 GF-zk 

  Sklep Upravnega sodišča, 2003 in 7.7.2004. 



  Sodba Okrožnega sodišča v Lj: Njavara, Suhadolnika, Krejana, Podbregarja, 2001. 

  Sodba Višjega sodišča v Lj: Njavara, Suhadolnika, Krejana, Podbregarja, 8.4.2004. 

  
Tožba&Pritožba, Upravno sodišče Lj. (tožeča stranka Njavro, Suhadolnik, Krejan, 
Podbregar; tožena stranka Okrožno sodišče v Lj.) 

  Zaključna beseda tožilstva, 26.6.2003. 

  Zapisnik o posvetovanju in razglasitvi sodbe, št. II K 8/2001. 

  Ustavna pritožba, 23.11.2001. 

  Dopis Varuha človekovih pravic, dr. Lovru Šturmu, 8.7.2003. 

  
Objavljeni članki dr. Lovra Šturma pod naslovom "Oproščeni, vendar krivi?" (odziv 
na izjavo sodnika Gorazda Fabjančiča). 

    

MAPA 7             
(PIRANSKI ZALIV) PIRANSKI ZALIV (časopisni članki Delo 29. in 30.6. 2017), zemljevid 

    

MAPA 8 
"Iz Stalina so naredili demona, da lahko širijo idejo komunizma", Mihailo 
Sarbučev o razbijanju ruskih mitov, Sobotna priloga, Delo, 16.2.2013. 

  Intervju Janez Janša, Reporter, 20.8.2012. 

  
"Zakaj imamo preveč politologov in premalo inženirjev?", Sobotna priloga, Delo, 
19.11.2011. 

  "Časopis samo za Gorkega", Sobotna priloga, Delo, 19.11.2011. 

  
"Ne" posiljevanju zgodovine (okrogla miza o zgodovinopisju na SCNR), Družina, 
22.5.2011. 

  Intervju Gunnar Heinsohn (begunci, islam..), Sobotna priloga, Delo, 13.2.2016. 

    

MAPA 9              
(ČRTOMIR 
NAGODE) ČRTOMIR NAGODE (Curriculum vitae), dokument iz Arhiva 

    

MAPA 10          
(PREDLOG 
ZAKONA-
POLICIJSKI 

DOSTOP DO 
RAČUNALNIKOV 
OSUMLJENCEV) 

PREDLOG NOVEGA ZAKONA -policija naj bi s tem pridobila možnost pridobivanja 
podatkov o bralcih spletnih portalov (časopisni članki) 

  A stand for demokcracy in the digital age 

  
Zbor za republiko: Oddaljen nadzor na računalnikih ustavno nedopusten, Delo.si, 
23.12.2013. 

  Predlog 150.člena ZKP (IMSI-lovilec itd.) 

  "Policija gleda v tvoj računalnik", Monitor, dec.2013. 

  
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku 
(predlog ZKP-M) 

    

MAPA 11               dr. Gerhard Robbers 

  Menschenwürde-Gerechtigkeit und Rechsataat, dr. Gerhard Robbers 

  Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und die Religionsfeiheit 

  Das Verhältnis der Europäischen Union zu Religion und Religionsgemeinschaften 

    



  ŠKATLA 2 
    

MAPA 12              BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, Jahresstatistik 2014. 

    

MAPA 13              European Commission for the efficiency of Justice (CEPEJ) 

    

MAPA 14              
Seznami pripornikov OZNE, ki jih je Študijskemu centru za narodno spravo predal 
Janko Maček, 26.3.2015. 

    

MAPA 15              Intervju dr. Milka Mikole 

    

MAPA 16              Članek  o dok.filmi REVERZ 

  Članek "Slovenščina ni nič vredna!" 

  Članek, "Ustrelitev na meji" 

    

MAPA 17             Članki  na temo Branko Masleša, 2010. 

    

MAPA 18             Komentarji, Bogo Sajovic, Reporter 2010. 

    

MAPA 19             Članki na temo beguncev in begunske krize, 2015,2016. 

    

MAPA 20             Članek: Jan Zobec "Mehki trebuh slovenskega sodstva", Delo, 8.12.2012. 

  Janez Janša: "Mit o NOB, 70 let življenja v laži", Demokracija, 21.5.2015. 

  
Janko Prunk: "Humanistična načela, ključ za razumevanje vojne in rev.", Sobotna 
priloga, 18.4.2015. 

  dr. Janko Kos: "Leto velikih obletnic", Demokracija, 2.4.2015. 

    

MAPA 21           

Članki iz Reporterja, 25.5.2015: "prof.dr. Ljubo Bavcon kot varuh izbrisa spomina 
na morilce taboriščnikov iz Dachaua"; Jože Dežman: "Laž o Hudi jami"; Janez 
Turinek:"Elijev duh uhaja iz steklenice" 

  Reporter, 4.2.2013: "Bančni rop stoletja" 

  Reporter, 23.11.2015: "Omerza raztrgal Kučanovo biografijo" 

    

MAPA 22           
(PATRIA)       PATRIA (časopisni članki) 

    

MAPA 23       
(GENOCID) Genocid DZ, 30.10.2012. 

  
ZAPIS večerje, ki jo je gostil DS dr. Božo Cerar ob robu Mednarodne konference 
za človekove pravice, Lj, 30.10.2012. 

  Genocide and Political groups, dr. David L. Nersessian 

  Kazenski zakonik s komentarjem, posebni del, mag. Mitja Deisinger, Lj. 2002. 

    

  ŠKATLA 3 
    



MAPA 24         KRŠITVE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN 

24_1 Alja Meglič, Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ljubljana 1997. 

24_2 
Mitja Erjavec, O kršenju človekovih pravic in temeljnih svoboščin na področju 
javne uprave v Sloveniji, Ljubljana 1998. 

24_3 
Etbin Žnuderl, Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji v 
obdobju 1945-1990, Nova Gorica 2009. 

24_4 Tadeja Cerk Krmec, Slovenija v obdobju totalitarizma, Ljubljana 2009. 

24_5 
Dejan Klemenčič, Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Tržič 1998 
(Cum laude) 

24_6 
Milena Košuta, Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji v 
obdobju 1945-1990, Ljubljana 1999 (Cum laude) 

24_7 
Darja Šumlaj, Kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ljubljana 1998 
(Cum laude) 

24_8 
Nataša Gartner, O kršenju človekovih pravic in temeljnih svoboščin od 1945 
do1990, Novo mesto 1999 (Cum laude) 

24_9 
Tomaž Lavrič, Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ljubljana 1997 
(Cum laude) 

24_10 
Simon Mrak, Kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ljubljana 1998 
(Cum laude) 

24_11 
Ida Štiblar, Seminarska naloga Varstvo človekovih pravic, Ormož 1998 (Cum 
laude) 

24_12 
Boris Zajc, Kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ljubljana 1998 (Cum 
laude) 

24_13 
Maša Bitenc, Prikaz kršenja posameznih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
Ljubljana 1997 (Cum laude) 

24_14 
Andrej Kovačič, Država nasproti človekovim pravicam, Prikaz kršenja na primeru 
sodnih procesov v povojni Sloveniji, Ljubljana 1997 (Cum laude) 

24_15 
Vladislav Svetek, Kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji po 
letu 1945, Ljubljana 1998 (Cum laude) 

24_16 
Marija Horvat, Povojne zaplembe premoženja v Ptujskem okraju in primera sodb, 
Ljubljana 1997 (Cum laude) 

    

MAPA 25          GRADIVO V ZVEZI S KAZENSKO OVADBO ZOPER MITJA RIBIČIČA 

25_1 Dopis/odgovori mag. Ljube Dornik Šubelj dr. Jeri Vodušek Starič (1-8 str.) 

25_2 
Mnenje in odgovori na vprašanja vrhovnega državnega tožilca Andreja Polaka (1-
23 str.) 

25_3 
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani v kazenski zadevi zoper osumljenega Mitja 
Ribičiča, 17. 8. 2006. 

25_4 
Pohorski proces, potek likvidacij, proces / dokument oz. prispevek datiran 7. 4. 
1951. 

25_5 

Jamie Allan Willimson, Some considerations on command responsibility and 
criminal liability (članek iz: International Review of the Red Cross, Volume 90, 
Numer 870; June 2008) 

25_6 
Različni časopisni članki o ovadbi za genocid zoper Mitjo Ribičiča (15 člankov iz 
različnih časopisnih virov npr. Delo, Dnevnik, Večer…) 

    

  ŠKATLA 4 



    

MAPA 26       PRAVOSODJE 1945 

26_1 
Dopis in seznam dokumentov Ministrstva za pravosodje LRS (izbrani dokumenti 
1947-1950) 

26_2 
O delovanju slovenskega pravosodja v obdobju 1945-1963, OSNUTEK pripravil 
Izidor Vardjan, Ljubljana 1996 (72 str.) 

26_3 
Poročilo za prvo tromesečje (Ministrstvo za pravosodje LRS, Ljubljana 11. 4. 1947) 
Ministrstvu za pravosodje FLRJ (16 str.) 

26_4 
Poročilo za drugo tromesečje (Ministrstvo za pravosodje LRS, Ljubljana 18. 7. 
1947) Ministrstvu za pravosodje FLRJ (6 str.) 

26_5 
Dodatno poročilo o poslovanju ministrstva v drugem tromesečju, 30. 7. 1947, (4 
str.) 

26_6 
Poročilo o tretjem tromesečju (Ministrstvo za pravosodje LRS, Ljubljana 15. 10. 
1947) Ministrstvu za pravosodje FLRJ (12 str.) 

26_7 Pojasnila k poročilu za III. Tromesečje, 24. 11. 1947 (4 str.) 

26_8 
Pregledno poročilo o delu ministrstva v letu 1947 in delovni načrt za leto 1948, 
Ljubljana, 12. 3. 1948 (12. str.) 

26_9 Poročilo o delu za II. polletje 1950; Ljubljana, 1. 2. 1951 (18. str.) 

26_10 
Konferenca s predsedniki okrožnih sodišč pri Ministrstvu za pravosodje LRS, 10. 
12. 1947 (5 str.) 

26_11 
Koordinacijska konferenca Ministrstva za pravosodje LRS s predsedniki okrožnih 
sodišč in okrožnimi javnimi tožilci, 17. 3. 1948 (19 str.) 

26_12 
Predsedništvo okrajnega sodišča v Šoštanju, Zapisnik koordinacijske konference, 
3. 7. 1948 (6 str.) 

26_13 Zaključek konference predsednikov okrožnih sodišč, 14. 2. 1949 (3 str.) 

26_14 
Sklepi sektorske konference predsednikov okrajnih sodišč v Ljubljani, 28. 2. 1949  
(16 str.) 

26_15 
Sektorska konferenca s predsedniki okrajnih sodišč na sedežu okrožnega sodišča 
v Mariboru, 27. 6. 1949 (17 str.) 

26_16 
Konferenca s predsedniki okrožnih sodišč pri Ministrstvu za pravosodje LRS, 24. 9. 
1947 (7 str.) 

26_17 Poročilo o delu sodišča za prvo polletje 1950, 3. 7. 1950, 3. 7. 1950 (19 str.) 

26_18 Poročilo o delu okrajnega sodišča v Postojni, 22. 2. 1950 (10 str.) 

26_19 Zapisnik o konferenci s predsedniki okrožnih sodišč, 4. 3. 1950 (3 str.) 

26_20 
Poročilo o delu okrožnega sodišča v Ljubljani za zasedanje ljudskega odbora 
ljubljanske oblasti, 3. 2. 1950 (8 str.) 

26_21 
Poročilu o delu okrajnega sodišča v Celju za zasedanje Okrajnega ljudskega 
odbora Celje- okolica, 16. 6. 1950 (12 str.) 

26_22 
Odvetnika dr. Ražen in Furlan, neumestna izvajanja v vlogah; disciplinski 
postopek (Odvetniška zbornica v Ljubljani); 26. 1. 1949 - 26. 8. 1949  (21 str.) 

26_23 
Prepis gradiva (dokumentov) o delovanju slovenskega pravosodja v obdobju 
1945-1963 (233 str.) 

26_24 

Seznam dokumentov in prepis gradiva o delovanju slovenskega pravosodja v 
obdobju 1945-1963, ki ga je dr. Šturm izročil Odvetniški zbornici (prvi tekst, 
najbolj obširen), 28. 11. 1997 (2333 str.) 

26_25 

Konferenca predsednikov okrožnih sodišč in predsednikov senatov okrožnih 
sodišč, na sedežu Vrhovnega sodišča LRS v Ljubljani, 15. 2. 1947, Referat dr. Helija 
Modica; fotokopija arhivskega dokumenta in prepis; (9 str.) 



26_26 
Referat dr. Alojzija Finžgarja; K 113/47-1; fotokopija arhivskega dokumenta in 
prepis; (10 str.) 

26_27 
Zapisnik partijske konference osnovne partijske organizacije pravosodnih 
ustanov, 21. 2. 1952; fotokopija arhivskega dokumenta in prepis; (38 str.) 

    

    

IZ ZAPUŠČINE PROF. DR. LOVRA ŠTURMA (študijsko gradivo); 2. del  

    
Knjižnica 

KSCNR_MAPA 1                  Jeraj Mateja in Melik Jelka: VIRI 9 (1996) 

  Tršan Lojz: VIRI 10 (1996) 

  Drnovšek Darinka: VIRI 15 (2000) 

    

KSCNR_MAPA 2 
ČLANEK - Mehle Borut: Branje izključno na svojo odgovornost! (Kaj se je z novim 
arhivskim zakonom dejansko spremenilo pri dostopnosti gradiva) 

  Valenčič Jana: Seminar o Dušanu Pleničarju v Trstu 

  SLOVENEC, 7. januar 1995: ob izidu knjige Viri št. 7 dr. Jere Vodušek-Staričeve 

  SLOVENSKI ALMANAH 1998 (str. 207): spor z informbirojem 

  

Alenka Puhar: Kriminalka, ki počasi uhaja iz črne luknje prisilne pozabe (V ediciji 
Viri, ki prinaša arhivsko gradivo iz različnih zgodovinskih obdobji, je konec 
prejšnjega leta izšel deseti zvezek… Lojz Tršan: Razbitje OF in Partije v Ljubljani)  

  
AMPAK - Nova revija, št. 176 (december 1996): Etika in psihiatrija; Puhar Alenka: 
Žaljivo obdolženi (str. 2- 6) 

  
GRAFENAUERJEV ZBORNIK (1996): Starič Vodušek Jera: poskus reprize 
dolomitske izjave 

  
LETOPIS SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI (46. knjiga, 1995); 
Bernik France: Slovenska akademija znanosti in umetnosti v letu 1995 

  Komunist 1990: DACHAUSKI PROCESI (Raziskovalno poročilo z dokumenti) 

  Starič Vodušek Jera (1992): Prevzem oblasti 1944-1946 

  
Starič Vodušek Jera (Prispevki za novejšo zgodovino, 1992): Ozadje sodnih 
procesov v Sloveniji v prvem povojnem letu 

  

Vrhovno sodišče RS: Fotokopija dopisa opr. št. Su 63/93-29 z dne 17.12.1993 
poslanega dr. Jožetu Pučniku, predsedniku preiskovalne Komisije DZ RS o 
raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih 
tovrstnih nepravilnosti s prilogo: -obnove kazenskih postopkov; -zahteve za 
varstvo zakonitosti v kazenskih zadevah; -prekrški (zahteve za varstvo zakonitosti) 

  
Sodba v imenu ljudstva zoper obtoženega Viktorja Blažiča, zaradi kaznivega 
dejanja sovražne propagande po II. ods. 118. čl. KZ 

  

Sodba v imenu ljudstva zoper obtoženega Miklavčiča Franca zaradi kaznivih 
dejanj ogrožanja državne celote in neodvisnosti po členu 101/I KZ, sovražne 
propagande po členu 118/II KZ, v zvezi s členom 118/I KZ, izdaje uradne tajnosti 
po členu 320/I KZ in kaznivega dejanja zlorabe uradnih pravic po členu 314/I KZ 

  
Sodba v imenu ljudstva zoper Ota Viličnika zaradi kaznivih dejanj po čl. 174/I in 
118/I KZ 

  Knjižnica Ustavnega sodišča; knjižne novosti julij - december 1996 



  
Bučar France: Prehod čez rdeče morje: Govor na zasedanju Evropskega 
parlamenta v Strasbourgu, 20. januarja 1988. 

  
Sirc Ljubo: Resnična borba za svobodo: množično ubijanje - čast ali sramota za 
Slovence? 

    

KSCNR_MAPA 3 Shutz des Privateigentums in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland 

  

Slovenec: sobotno branje (18. 5. 1996): 1. Lastnina v papeških okrožnicah 
krščanskega socialnega nauka; 2. Pozdravimo papeža z oljčnimi vejicami; 3. 
Strpnost in intelektualna poštenost; 4. Papež Janez Pavel II oznanja evangelij in 
mir: Zagreb, Ljubljana, Postojna in Maribor; 5. Dr. Alojzij Šuštar, O mojem delu naj 
sodi Bog in presojajo ljudje; 6. Združenje univerzitetnih žensk Slovenije; 7. Sedlak 
Stane, Sedmi val; 8. "De Europa" ali sedma knjiga državnosti; 9. Ali se politiki 
zavedajo svoje nestrpnosti?; 10. Duo Franco Gulli in Enrica Cavallo, petdesetletna 
kariera čudežnih otrok; 11. Ljubezen mi je vse razodela; 12. Moja resnica: sam na 
oblasti  

  Senatno kongresna resolucija 19 (ZDA): 105. kongres, 9. april 1997. 

  
House of Lords official report (1998, vol. 589, št. 145): Parliamentary debates - 
PROPERTY RIGHTS IN EASTERN EUROPE 

  
Parlamentarna skupščina SE: Res. 1096 z dne 27. 6. 1996 o ukrepih za odpravo 
negativnih posledic bivših komunističnih sistemov (23. zasedanje) 

  Jančar Drago v Delu, 12. 2. 1989; Anatomija nekega dosjeja 

  
Resolution 1096 (1996) on measures to dismantle the heritage of former 
communist tootalitarian system 

  
Mr. Severin (Romania, socialist group): Report on measures to dismantle the 
heritage of former communist totalitarian system 

  Trobec Jožem(članek), Resolucija 1096, Brez maščevanja 

  Osnutek zakona o lustraciji (november 1997) 

  
DOMA (17.12.1997): Maksimovič Branko: Vnovična zahteva po obsodbi 
komunističnega totalitarizma - Še druga ura resnice; 

  

Dnevnik (12.12.1997): Mihovilovič Maroje: Nacist je rešil deset tisoče ljudi 
(12.12.1937 se je začel eden najhujših zločinov v našem stoletju, razvpiti 
nankinški pokol. Trajal je najmanj šest tednov. V tem času so japonski vojaki 
pobili najmanj četrt milijona ljudi, po nekaterih podatkih skoraj 400.000, posilili 
najmanj 80.000 žensk, izropali veliko mest, zagrešili zločine, kakršnih je bilo v 
našem, sicer krvavem stoletju bolj malo, celo v zgodovini bi jim težko našli 
primerjavo. Kljub temu je nankinški pokol skorajda pozabljena zadeva, 
spominjajo se je le še na Kitajskem...); 

  
Dnevnik (13.12.1997): Pilko Simon: Mnenje iz SE - Lustracija se ne sme nanašati 
na voljene funkcije; 

  
Demokracija (18.12.1997): Deklaracija o protipravnem — delovanju 
komunističnega totalitarnega režima; 

  
Demokracija (4.12.1997): Resolucija 1096 (1996) o ukrepih za odpravo dediščine 
nekdanjih totalitarnih komunističnih režimov; 

  Demokracija (13.11.1997, št. 45): Brez lustracije ni demokracije 

  

Večer (27.11.1997): Jančič Peter: Strah pred nemiri in nestabilnostjo: Večina v  
odboru za notranjo politiko proti lustracijskemu zakonu in resoluciji o 
totalitarnem komunističnem režimu; 

  
Večer (27.11.1997): Predan Zvonar Darka: Od udbovskega do Pučnikovega 
amandmaja;  



  

Združenje — lastnikov — razlaščenega — premoženja: — Lustracija — in 
denacionalizacija; prispevek na vseslovenskem zborovanju razlaščencev 22. 
novembra 1997 v Celju 

  
EU News (avgust-september 1997): Komisija je objavila sporočilo 'Agenda 2000: 
za močnejšo in širšo Unijo" 

  Mladina (2.12.1997, št. 48): Nežmah Bernard: Vztrajnost predvčerajšnjih zgodb 

    

KSCNR_MAPA 4 

Commissi on for implementation of the law on reparation of injustice (28. april 
2003): In the matter of guestionnaire of thr international conferencconstitutional 
law backgraund of confronting the totalitarian heritage to be held at the 
constitutional court of the Czech republic in Brno 27-28 may, 2003-response of  
the Commission for implementation ofthe law on reparation of injustice 

  

Vprašalnik za mednarodno znanstveno konferenco-ustavnopravni kontekst 
soočenja s totalitarno preteklostjo, ki bo na ustavnem sodišču Češke Republike, 
Brno 27. in 28. maj 2003-odgovori Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic; 

  
Internationale Konferenz: verfassungsrechtliche Kontexte der 
Auseinandersetzung mit der totalitären Vergangenheit 

  Denacionalizacija 

  
Varuh človekovih pravic, letno poročilo 2001 - denacionalizacija; str. 50; - 
poprava krivic; str. 58 

  

Varuh človekovih pravic: šesto redno letno poročilo 2000: 
- denacionalizacija: str. 61 
- poprava krivic: str. 73 

  

Združenje lastnikov razlaščenega premoženja: 
1. restitution of expropriated property, 
2. vračanje odvzetega premoženja, 
3. javna opozorilna nota Vladi, 
4. sporočilo javnosti ob srečanju razlaščencev, 7.12.2001 v Ljubljani, 
5. diskriminatornost pri denacionalizaciji v RS, 
6. deseto leto izvajanja zakona o denacionalizaciji v RS,  
7. vračanje premoženja v RS kot politično vprašanje, 
8. kritična ocena stanja denacionalizacije-restitucije v RS, maj 2002. 

  

Central European Consututional Courts Conference, Brno 27-28 may 2003: The 
institutional Context of Reconciliation with a Totalitarian Past: The case of 
Slovenia by professor Dr. Lovro Šturm; 

  
Javno tožilstvo Slovenije: Obnove kazenskih postopkov v primerih obsodb zaradi 
političnih kaznivih dejanj; 

  
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP): dr. Lovro Šturm: Posledice odločitev 
Ustavnega sodišča na sodne postopke za popravo krivic 

  

siol. net članki: 
1. prepoved dostopa do spletne strani Udba. net nična 
2. v dosjejih Udbe tudi Drnovšek, Pahor in Pogorevc 
3. Pahor dobil odgovor v zvezi z njegovim imenom na seznamu udba.net 

  
Gesetz tiber die Untelagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik; 
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magistrsko delo: Dornik-Šubelj Ljuba: ODDELEK ZA ZAŠČITO NARODA ZA 
SLOVENIJO  
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Magnetogrami sej preiskovalne komisije o raziskovanju povojnih množičnih 
pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti, ki 
vsebujejo dele izpovedi prič: 
1. STANISLAV KAPŠ 
2. JOŽKO KRAGELJ 
3. LOJZE ŠTRUBELJ 
4. BOŽIDAR SLAPŠAK 
5. LJUBO MARC 
6. FRANC DEJAK 
7. TONE OBLAK                                                                                                                                                                                                                
8. BRANKO POGAČNIK                                                                                                                                                                                                       
9. NIKO HUDOKLIN 
10. IVAN KOROŠEC 
11. IVAN MITHANS 
12. IVAN ŽIVKOVIČ 
13. JOZEF BIRO 
14. MIRKO KASZAS 
15. MITJA RIBIČIČ 
16. BOJAN POLAK 
17. JANEZ JAPELJ 
18. MARJAN UČAKAR 
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Klinični center Ljubljana: Klinični oddelek za travmatologijo: SEZNAM RANJENCEV 
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 16.6. 1945. 

    

KSCNR_MAPA 8 Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1996): SLOVENIJA V LETU 1945; 

  
The dark side of  the moon: a short history ofthe totalitarianism in slovenia 1945-
1990;  

  Temna stran meseca: kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945-1990; 

  

Savezni sekretarijat za inostrane poslove, za narodnu odbranu, za unutrašnje 
poslove : Uputstvo o međusobnoj saradnji organa koji vrše poslove državne 
bezbednosti;  

  
Ministarstvi unutrašnjih poslova FNRJ, Uprava državne bezbednosti (1947): 
UPUTSTVA ZA RAD ISLEDNIH ORGANA UDB; 

  Sodelovanje med DV in SIP-om; 

  Nikola Trbojevič: Osnovi bezbednosti i društvene samozaštite; 

  

Predsedništv o SFRJ: odluka o jedinstvenim načelima za primenu sredstava i 
medoda koje u svom radu primenjuju organi koji vrše poslove državne 
bezbednosti 

    

KSCNR_MAPA 9 Seznam ranjencev za leto 1945 

    



KSCNR_MAPA 10 1. Uredba o vojaških sodiščih-končna verzija; 
2. Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Krivica; 
3. Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Šturma, ki se mu pridružujeta sodnika 
Jambrek in Jerovšek; 
4. UVS (odločbe); 
5. sodne odločbe VS; 
6. sojenje kolaborantom v Franciji; 
7. Komunist 1975: Slobodan Nešovič: tretje zasedanje Avnoja in zasedanje 
Začasne ljudske skupščine demokratične federativne Jugoslavije; 
8. Edita Benk o - pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o vojaških 
sodiščih z dne 24/5-1944; 

  

• Zapisnik VI. redne seje Narodne Vlade Slovenije, ki se je vršila dne 17. in 18. 
oktobra 1945;  
• Narodna Vlada Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve: poročilo o delu za čas 
od 12.5.1945 do 15.10.1945; 
• MNENJA (15. april 1994): 
Dušan Nečak: Kaj seje zgodilo s slovensko zgodovino? (str. 10) 
Lado Ambrožič Novljan: Manipulacije z zlorabljeno mladenko (str. 11) 
Stanko Kociper: Rupnik (str. 12); 
UVS Vestnik - 20. oktober 1944; 
UVS Vestnik - 5. april 1944; 
UVS gradivo: 
- Mikola Milko: delovanje partizanskih vojaških sodišč na celjskem v letih 1944-
1945  
- dr. Teodor Tominšek: Sodstvo v istrskem odredu 
- Zveza društev borcev: Za ureditev statusa žrtev vojne: odkrivanje celovite 
resnice o naši preteklosti 
• PRAVNIK- glasilo za pravno teorijo in prakso (1993)Zgodovina Slovencev; 
• Mednarodna pravna podlaga za sojenje vojnim zločincem (pozitivni predpisi); 
• Milovan Djilas: War time; 
• Council of Europe: Digest of Strasbourg Case-Law relating to the European 
Convention Rights, Vol 3 (articles 7-12); 
• East European constitutional Review: law overturned in Hungary, proposals in 
Poland, new constitution in Romania and Bulgaria; 
• East European constitutional Review (vol. 1, št. 2, 1992): Dilemas of Post-
totalitarian justice (Hungary, Russia, Czechs and Slovaks, Bulgaria); 
• Laurence H. Tribe: American constitutional law (str. 24-26); 
• London agreement of 8 august 1945; 
• Constitution of the state of Israel; 
• Ženevska Konvencija o zaštiti gradanskih lica za vreme rata od 12. avgusta 
1949. godine; 
• Avstrijska državna pogodba 1945, 10. člen in akti, ki jih je prevzela 
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SRS: Republiški sekretariat za notranje zadeve: PRAVILNIK za izvajanje pooblastil 
pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve SR Slovenije (1983); 

  
SRS: Republiški sekretariat za notranje zadeve: PRAVILA za opravljanje pooblastil 
pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve SR Slovenije (1989); 

  

Visoka policijsko-varnostna šola in slovenska obveščevalno-varnostna agencija: 
Strokovno znanstveni posvet o predlogu zakona o slovenski obveščevalno-
varnosti agenciji (3. junij 1998); 
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Magnetogram 28. seje Preiskovalne komisije o raziskovanju povojnih množičnih 
pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti, kjer je 
pričevanje podal dr. Ivan Šiftar 

  

Magnetogram 24. seje Preiskovalne komisije o raziskovanju povojnih množičnih 
pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti, kjer so bili 
zaslišani kot priče Rado Škraba, Stanislav Švigelj in Igor Torkar 

  
Komite za zakonodajo in izgraditev ljudske oblasti pri vladi FLRJ: ZBIRKA 
KAZENSKIH ZAKONOV S POJASNILI; 

  

1. SODNA PRAKSA (7/95-13.4.) - mnenja: sodba o 101. členu zakona o upravi;  
2. Mladina (29.6.1993, št. 25): Slabše koz za časa enoumja (Dr. Peter Urbanc je 
eden najbolj znanih slovenskih izseljencev. S precej čudno zgodovino za 
političnega emigranta...); 
3. SLOVENEC (13. junij 1995): Komunisti so vladali s pravnim terorjem; 
4. SLOVENEC (3. junij 1995): Zločinov ni počel slovenski narod, ampak 
komunistična partija; 

  Milko Mikola (1995): Sodni procesi na Celjskem 1944-1951 

  Uvodna pojasnila k zakonu o državnem tožilstvu 

  

1. Mladina (13.6.1995): odlomki iz učbenika zgodovine za srednje šole Naša doba;  
2. Pravna praksa (11/95): ločena mnenja sodnikov ob odločbah in sklepih: 
• veljavnosti predpisov, izdanih med okupacijo, 
• lastnini na poslovnih prostorih bivših temeljnih sodišč, 
• aktu občinskega IS, ki ni predpis, 
• neizkazanem pravnem interesu pobudnice postopka, 
3. Slovenec (10. junij 1995): Ivo Žajdela: Za ustavno sodišče ni dileme o 
kontinuiteti;  
4. Slovenec (12. junij 1995): Ivo Žajdela: Pravo je pridobitve NOB enačilo z 
revolucijo;  
5. Sklep U-I-60/94-5: o cena ustavnosti Odloka o odpravi in razveljavljenju vseh 
pravnih predpisov, izdanih med okupacijo po okupatorjih in njihovih pomagačih; 
o veljavnosti odločb, izdanih v tej dobi; o odpravi pravnih predpisov, ki so veljali v 
trenutku okupacije po sovražniku... 
6. Odlok (13.2.1945) o odpravi in razveljavljenju vseh pravnih predpisov, izdanih 
med okupacijo po okupatorjih in njihovih pomagačih; o veljavnosti odločb, 
izdanih v tej dobi; o odpravi pravnih predpisov, ki so veljali v trenutku okupacije 
po sovražniku; 
7. Ustavno sodišče RS (ocena ustavnosti):  
• zakon o pobijanju nedovoljene trgovine in špekulacije 
• zakon o konfiskaciji imovine in o izvrševanju konfiskacije 
• zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo 
• zakon o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast 



  

Republika Jugoslavija : Republika Slovenija 1945 – 1963 
• Referent B(evc) (E. Kardelj) daje završnu reč; 
• Zakon o udruženjima, zborovima i drugim javnim skupovima; 
• Ustava Ljudske Republike Slovenije: prvi del-osnovna načela; 
• Posebne priloge UL Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade 
Slovenije (1945, 1974); 
• Interpretacija odloka Avnoja; 
• Presoja družbenega reda Republike Jugoslavije v 40. in 50. letih s stališča 
pravne države in varstva človekovih 
pravic                                                                                                                                                                                                                                        
• Sklep Ustavnega sodišča o zahtevi za oceno ustavnosti Odloga o odpravi in 
razveljavljanju vseh pravnih predpisov, izdanih med okupacijo po okupatorjih in 
njihovih pomagačih, o veljavnosti odločb, izdanih v tej dobi…  in pritrdilno ločeno 
mnenje sodnika dr. Lovra Šturma 

  Pravna ureditev političnih strank v Jugoslaviji od 20. avgusta do 7. aprila 1965 

  
Vojislav Koštunica in Kosta Čavoški (1990): Stranački pluralizam ili monoizem: 
Obnova i zatiranje posleratne opozicije 
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1. Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije (1976): Dokumenti o 
varnostno-obveščevalni službi OF, narodni zaščiti in pravosodju 1941 - 1945; 2. 
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1963): Jesen 1942 - korespondenca 
Edvarda Kardelja in Borisa Kidriča; 3. Inštitut za zgodovino delavskega gibanja 
(1962): Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji (knjiga I: marec 1941 - marec 
1942); 4. Poročilo člana politbiroja SK KPJ Edvarda Kardelja dne 12. januarja 1943 
Generalnemu Sekretarju KPJ in vrhovnemu komandantu NOV in PO Jugoslavije 
Josipu Brozu - Titu o vojaškem in političnem položaju v Sloveniji 

  Ferenc Tone (1987): Ljudska oblast na Slovenskem 1941 - 1945  

  
Uradni list Ljudske Republike Slovenije (1949): Dokumenti o razvoju Ljudske 
oblasti v Sloveniji 

    

KSCNR_MAPA 14 Organizacija, naloge in delo UDV  za Slovenijo 1948-1949 

  Zgodovina organov za notranje zadeve v SR Sloveniji 1945-1946-1947 (1970) 

  
Zgodovina organov za notranje zadeve v SR Sloveniji - UDV - 1950 (november 
1971) 

  Zgodovina organov za notranje zadeve v SR Sloveniji (maj 1971) 

  Zgodovina organov za notranje zadeve v SR Sloveniji (I/2) 
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1. Mag (32/98): Dejan Steinbuch: Smrt celjskega trgovca; 2. Mag (33/98) Dejan 
Steinbuch: Danes popoldan ustrelitev; 3. Jera Vodušek Starič: Prevzem oblasti 
1944-1946; 4. Milko Mikola: Sodni procesi na Celjskem 1944-1951; 5. UL SNOS in 
narodne vlade Slovenije (2. 1. 1946): Zakoni in drugi razglasi SNOS-a in 
Predsedstva SNOS-a; 6. Sodba vrhovnega sodišča: kazenska stvar zoper Stermecki 
Rudolfa, Pšeničnik Miloša in Dobovičnik Franca; 7. Javna ustna razprava (12. 1. 
1946) o posebnem senatu za sojenje kaznivih dejanj po zakonu o pobijaju 
špekulacije in sabotaže v Ljubljani 

  Življenjske poti družine Pšeničnik od 4. 9. 1981 do danes 

  Osnovni dokumenti iz leta 1946: Pšeničnik Miloš (Manufakturna tovarna Celje) 

    

KSCNR_MAPA 16 Jera Vodušek Starič (1992): Prevzem oblasti 1944-1946 

  Povojne nacionalizacije v Sloveniji (1945-1963)  



  
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1996): Slovenija v letu 1945 (zbornik 
referatov) 

  Milko Mikola (1995): Sodni procesi na Celjskem 1944-1951 
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Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1996): Slovenija v letu 1945 (zbornik 
referatov) 

  Sodba zoper Šolarja, Fabijana, Suhadolnika in Pivkovo (1952); 

  
Pritožba z dne 3. 1. 1997 zaradi zavrnitve zahteve za obnovo postopka zoper 
obsojenega dr. Gregorija Rožmana 

  

Sodba v kazenski zadevi zoper Viktorja Žiberta, Franca Pečana, Romana Lupinca, 
Alojza Učakarja, Roka Pecka, Marjana Speila, Antona Tropana, Stanislava Kinka, 
Stanka Jerašo, Marka Kremžarja, Ivana Habjana, Bogdana Cepudra, Ivana Bevca, 
Jožeta  Klemenčiča, Jožeta Bido, Ludvika Lenassija, Branka Čižmana in Leopolda 
Šušteršiča. 
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Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1964): Dokumenti ljudske revolucije v 
Sloveniji - knjiga 2 (april 1942-julij 1942); 

  
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1978): Dokumenti ljudske revolucije v 
Sloveniji - knjiga 5 (februar 1943); 

  
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1981): Dokumenti ljudske revolucije v 
Sloveniji - knjiga 6 (marec-april 1943); 

  
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1989): Dokumenti ljudske revolucije v 
Sloveniji - knjiga 7 (maj-junij 1943) 
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Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije (maj 1970): Priročnik 
(nekaj problemov državno-varnostnega značaja in naloge v zvezi z njihovim 
razreševanjem; 

  
Novak Ivan (seminarska naloga, 1998): Kršitve človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin 
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Ministarstvo unutrašnjih poslova FNRJ, Uprava državne bezbednosti (Juni 1947, 
št. 33): Uputstva za rad islednih organa UDB; 

  
Republiški sekretariat za notranje zadeve (1967): Obvezno navodilo o 
sodelovanju službe javne in državne varnosti v SR Sloveniji; 

  

Savezni sekretarijati za inostrane poslove, za narodnu odbranu, za unutrašnje 
poslove (avgust 1988): Uputstvo o međusobnoj saradsni organa koji vrše poslove 
državne bezbednosti; 

  

Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove, Služba državne bezbednosti (6. januar 
1989): Pravila o radu službe državne bezbednosti; 

  
Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove (juni 1990): Polazne osnove za 
transformaciju službe državne bezbednosti; 

  
Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove, Služba državne bezbednosti (1. avgust 
1975): Pravila o radu Službe državne bezbednosti; 

  Sodelovanje med DV in SIP-om (1-9) 

  

Republiški sekretariat za notranje zadeve  SR Slovenije (maj 1970): Priročnik, 
nekaj problemov državno-varnostnega značaja in naloge v zvezi z njihovim 
razreševanjem 

    

KSCNR_MAPA 21 Osnutek stališč in sklepov k trinajstem poročilu zakona o denacionalizaciji 



  

Republiški sekretariat za pravosodje in upravo (marec 1990): Informacija o 
odprtih vprašanjih v zvezi z izvedbo nekaterih historičnih predpisov (agrarna 
reforma, nacionalizacija, zaplemba) 

  

Denationalization in Slovenia : Documentary Report on Human Rights Violations; 
Slovenian Association of Owners of Expropriated Property and American Owners 
of Property in Slovenia (knjiga in dopis), 1997 

  
L. Peterle: (Post-) Communists Take Over - The Slovene Example with Possible 
Lessons for All 

  
Klaus Bender (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. 2. 1992): Ringen um 
enteignete Vemögen: fehlt der slowenischen Regierung nur der politische Wille? 

  O denacionalizaciji (različni prispevki) 
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1. Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije (11. 
11. 1977): Informacija o arhivskem gradivu SDV RSNZ; 2. Arhiv RS (1. 12. 1997): 
Predlog vključitve zgodovinskega arhiva MNZ v Arhiv RS ter vključitev svetovalke 
direktorja Uprave za kulturno dediščino za arhivsko dejavnost v Arhiv RS s 
predlogom sklepov za Vlado RS; 3. Arhivsko gradivo Službe državne varnosti ter 
dostop do tajnih in osebnih podatkov po zakonu o arhivskem gradivu in arhivih v 
Sloveniji; 4. Ljuba Dornik Šubelj: Arhiv RSNZ (AS 1931) in njegova uporaba; 5. 
Irena Mrvič (arhivi XVII 1994): Članki in razprave - Razvoj in delovanje arhiva za 
notranje zadeve Republike Slovenije; 6. AS 1931, Republiški sekretariat za 
notranje zadeve socialistične Republike Slovenije, 1918-1982: Ministrstvo za 
notranje zadeve Ljudske RS, 1945-1963; Državni sekretariat za notranje zadeve 
Ljudske RS, 1953-1963;Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične 
republike Slovenije,1963-1991; 7. Council of Europe (Strasbourg, 2-4.9.1998): 
Peter Jambrek: Individual complaints v. struetural violence; reactive and 
proactive role of the Strasbourg court of law; 8. Zveza društev pravnikov 
Slovenije (15-17. 10. 1998): Program; 9. Pravnikov odnos do (polpretekle) 
zgodovine; 10. Lovro Šturm v Podjetje in delo (6-7/1998): Pogledi na vsebinsko 
pravno pravilnost dveh aktov SNOO z dne 16. september 1941; 11. Dnevnik 
(25.4.1998): Sodne takse še po starem- nove sodne takse bi za stranke 
predstavljale dodatno obremenitev; 12. Lovro Šturm (15-16. oktober 1998): 
Pogledi na vsebinsko pravilno pravo - PRIMER: o vsebinski pravilnosti dveh 
pravnih aktov SNOO z dne 16. september 1941; 

  

1. Franc Testen v Podjetje in delo (6-7/1998): Trije primeri, ki kažejo na nekatere 
značilnosti prava v obdobju samoupravne socialistične demokracije; 2. Miroslav 
Mozetič v Podjetje in delo (6-7/1998): Temeljne (človekove) pravice kot merilo 
pravnosti; 3. Marko Šorli v Podjetje in delo (6-7/1998): Sodnikova vezanost na 
pozitivno pravo (med zakonom in vestjo); 4. Lovro Šturm v Podjetje in delo 86-
7/1998): Pogledi na vsebinsko pravno pravilnost dveh aktov SNOO z dne 16. 
septembra 1941; 

  

Marija Pavčnik v Podjetje in delo (6-7/1998): Pravnikov odnos do polpretekle 
zgodovine - teoretična izhodišča za razpravo o pravnikovem odnosu do 
polpretekle zgodovine  

  

1.Delo (30.5.19989) Aleksander Bajt: Vojna, čas za revolucije-od kod 
protiimperializem in osvobodilnost OF?; 2. Delo (6.6.1998) Aleksander Bajt: 
Vedno prizadevni Slovenci - od kod protiimperializem in osvobodilnost OF?; 3. 
Delo (13.6.1998) Aleksander Bajt: Partijska namesto ljudske fronte-od kod 
protiimperializem in osvobodilnost OF? 
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Predsedstvo SRS: sklep predsedstva SRS o uporabi predpisanih sredstev in metod, 
ki jih pri svojem delu uporabljajo organi državne varnosti in odlok Sveta SRS za 
varstvo ustavne ureditve o pridobitvi soglasja za uporabo sredstev in metod, ki jih 
pri svojem delu uporabljajo organi državne varnosti; 

  

Uradni list SFRJ št. 58/90, Beograd, 17.7.1990: Pravila o radu službe državne 
bezbednosti (izvod št. 00137); Uradni list SFRJ št. 18/90, Beograd, 27.7.1990 - št. 
58a: Pravila o radu službe državne bezbednosti (izvod št. 00140) 

  Sodelovanje med JLA in DV (št. 6, izv. 3) 

  Sodelovanje med JLA in DV (št. 6, izv. 1) 

  Teze za zakon o notranjih zadevah (27. 7. 1971) 

    

KSCNR_MAPA 24 

Uredba o vojnim  sudovima - Odločba o oceni ustavnosti o Uredbi o vojaških 
sodiščih (1993); Prispevek za razpravo o Uredbi o vojaških sodiščih - Vrhovno 
sodišče RS (1993): mnenja o zahtevah za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne 
sodbe bivših jugoslovanskih vojaških sodišč 

  
Edita Benko: pobuda za oceno ustavnosti in zak. Uredbe o vojaških sodiščih z dne 
24. 5. 1994. 

  Towards a feasible international criminal court 
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Acta Histriae VI (1998), Jera Vodušek Starič: Poskus orisa učinkov jugoslovanske 
politike na diplomatsko dogajanje v obdobju 1945-1947; 

  

1. Lovro Šturm: povzetek "Pomen sodne veje oblasti pri vzpostavljanju svobodne 
demokratične družbe in pravne države"; 2. Enakost in pravičnost (teze); 3. Tine 
Hribar: Naravno in pozitivno pravo (o človekovih pravicah); 4. Lovro Šturm: 
Načelo enakosti v konkretnih pravnih aktih (povzetek); 5. Govor profesorja dr. 
Šturma 

  
Arhiv RS (dopisi): Blaž Ivanc in Lovro Šturm (1998): Prispevek k dopolnitvi 
dokumentov iz zbirke publikacij o ljudski revoluciji v Sloveniji;  

  
Večer (27. junij 1988): "Bo predsedniku pomagala božja milost: Z dr. P. 
Jambrekom ob dnevu državnosti" 

    

KSCNR_MAPA 26 Komunist (1983): Statut Zveze komunistov Jugoslavije 

  
Družbeni dogovor o oblikovanju in izvajanju kadrovske politike na območju 
ljubljanskih občin (junij 1979) 

  Kazenski zakonik z uvodnim zakonom (1951) 

  
Program vaspitanja komunističkog morala u školi (1963); Delo, DLR I/76 Članek 
Borisa Kidriča (konec avgusta 1941) 

    

KSCNR_MAPA 27 

Uradni list SFRJ (št. 21, 23. april 1982): načrtovanje splošne ljudske obrambe; 
Demokracija: Po logiki Sove je vohunstvo dedno (po zakonu o arhivskem gradivu 
in arhivih, državni zbor ga je sprejel aprila letos, ni več pravne podlage za 
delovanje posebnega arhiva notranjega ministrstva, ki hrani gradivo tajne 
politične policije VOS ter njegovih naslednic OZNE, UDBE in SDV. Čeprav bi 
moralo ministrstvo skladno z zakonom državnemu arhivu vse gradivo tajne 
politične policije izročiti do leta 1990, so jim za zdaj izročili le dokumentacijo za 
obdobje 1945-1955; Članek Specialne arhive so povsod ukinili; Demokracija: 
Zažgali na tisoče dosjejev; Dnevnik: intervju - Vladimir Žumer: »Vedno nas 
pošiljajo v Bruselj«; 



  Seznam obsojencev, obsojenih na kazen zaplembe imovine 

  
Mesečna poročila javnega tožilca Slovenije; Sodbe z zaplembo premoženja zaradi  
ekonomske kolaboracije z okupatorji; 

  
Jelka Kremesec Jevšenak (1998): Varstvo arhivskega gradiva (dokumentacijski 
referat);  

  Seznam obsojenih za zaplembo imetja; 
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Inštitut za zgodovino delavskega gibanja: Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji 
- knjiga 6 (marec-april 1943); 

  
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja: Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji 
- knjiga 7 (maj-junij 1943); 

    

KSCNR_MAPA 29 Trbojevič Nikola: Osnovi bezbednosti i društvene samozaštite; 

  
Zapisnik o predaji arhivskega gradiva: - nemško medvojno okupacijsko gradivo; - 
knjige o nemški OS med II. svetovno vojno; 

  
Socialistična RS, Republiški sekretariat za notranje zadeve (junij 1985): Priročnik 
za delo na področju varstva ustavne ureditve; 

  
Savezni skretariat za unutrašnje poslove: Odstupanje od načela nepovredivosti 
pojedinih sloboda i prava gradjana iz razloga bezbednosti; 

  
Službeni list SFRJ (št. 32. 28. julij 1989): Smernice za eliminisanje vanrednih  
prilika;  

  
Smernice  za sprečavanje vanrednih prilika iza postupanje za vreme vanrednog 
stanja;  

  

Zapisnik o predaji arhivskega gradiva: - nemško medvojno okupacijsko gradivo;- 
knjige o nemški OS med II. sv. vojno; - italijansko medvojno okupacijsko gradivo - 
gradivo Narodne zaščite (1944-1945); - gradivo Narodne milice-(1945-1954); - 
gradivo o  partizanskem časopisju (1943-1946); - gradivo o partizanskih grobovih 
(1945-1948); -razno gradivo (1938, 1943 - 1948);         Zapisnik o predaji 
arhivskega gradiva: 
- gradivo o obveščevalnih službah do leta 1945 
- gradivo o kvizlingih 
- gradivo o slovenskih strankah do leta 1945 
Zapisnik o predaji arhivskega gradiva o pripadnikih Kulturbuna 
Zapisnik o predaji arhivskega gradiva bande in ilegalne organizacije po vojni 
Zapisnik o predaji arhivskega gradiva obsojeni po IB 
Zapisnik o predaji arhivskega gradiva: 
- gradivo ljubljanskega VOS-a 
- gradivo izvenljubljanskega VOS-a in OZNE 
- gradivo sekundarnega izvora VOS-a 
Zapisnik o predaji arhivskega gradiva OZNA, KNOJ (1945-1946) 
Zapisnik o predaji arhivskega gradiva: 
- povojna dokumentacija o političnih obsojencih (1945-1950) 
Zapisnik o predaji arhivskega gradiva: 
- sodni postopki proti aktivnim oficirjem okupatorske vojske med II. svetovno 
vojno v Sloveniji                                                          Zapisnik o predaji arhivskega 
gradiva: 
- proces proti Jezeršek Janezu 
Zapisnik o predaji arhivskega gradiva: 
- poročila RSNZ 
- programi dela 



Zapisnik o predaji arhivskega gradiva akcije RSNZ; 
Zapisnik o predaji arhivskega gradiva:                                                                                                                                                                      
*proces Nagode in soobtoženi (1947) 
*proces Maier Kaibitsch (1946) 
*proces Šolar in soobtoženi (1952) 
*proces Rainer in soobtoženi (1947) 
*proces Bitenc in soobtoženi (1948) 
*proces Rupnik in soobtoženi 
(1946)                                                                                                                                                                                   
Zapisnik o predaji arhivskega gradiva: 
- analize SDV ZSNS SFRJ v zvezi s sovražno in teroristično dejavnostjo ekstremne 
jugoslovanske emigracije (1972-1975) 
- gradivo o stikih s tujimi varnostnimi organi (1961, 1972, 1974, 1975, 1977, 1980, 
1981, 1982) 
- gradivo o organizaciji in o sistemizaciji SDV RSNZ SRS (1941-1967) 
Zapisnik o predaji arhivskega gradiva: 
- dokumentarno gradivo Dachavskih procesov 
Zapisnik o predaji arhivskega gradiva: 
- dokumentarno gradivo o vojnih ujetnikih /mobiliziranci v nemško vojsko/ v 
Rusiji v času II. svetovne vojne 

  
Magnetofonski zapis izvajanj tov. Tomaža Ertla in tov. Mila na Kučana na 
razširjenem kolegiju RSNZ v Tacnu (15. april 1988) 
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Pojavne oblike kršitev in ogrožanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 
socialistični republiki Sloveniji v letih 1980-1990 (teze); 

  

Moralnopolitična odgovornost: Pooblastila družbenopolitičnih organizacij v 
pravnem sistemu SRS v letih 1950-1990;  Varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin v luči upravnega prava; 

  Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti 

  Družbeni dogovori o kadrovski politiki (1979) 

  
Pravna ureditev političnih strank v Jugoslaviji od 20. avgusta 1945 do 7. aprila 
1965 

  UVS gradivo, dokumenti INZ 

  Letopis slovenske akademije znanosti in umetnosti (47. knjiga 1996) 

  
Nova revija (letnik XVI, junij 1997) Peter Jambrek: Vprašanja slovenskega 
nacionalnega programa 
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Telefonski imenik po organizacijskih enotah in abecedi specialnih in poštnih 
številk (1990)  

  
V znamenju Osvobodilne fronte: dokazila o grozodejstvih komunizma v 
Ljubljanski pokrajini (1943-XXI) 

  Prispevki za novejšo zgodovino 1995 1-2 

  Zbornik žrte v 2. svetovne vojne v občini Kamnik 

    

KSCNR_MAPA 32 Zapisniki o izročitvi in predaji arhivskega gradiva 

    

KSCNR_MAPA 33 Dovžan Gašper: TOTALITARIZEM 



  

Pismo člana centralnega komiteja KPS Borisa Kidriča, dne 17. februarja 1943, 
članici poverjeništva CK KPS za Ljubljano Miri Tomšič o sporazumu s krščanskimi 
socialisti v Osvobodilni fronti 

  Kratka zgodovina vsezvezne komunistične partije (boljševikov) 

  Jesen 1942: Korespondenca Edvarda Kardelja in Borisa Kidriča 

  
Dokumenti o varnostno-obveščevalni službi OF, narodni zaščiti in pravosodju 
1941-1945  

    

 


