
PROTI 
omejitvi dostopa do arhivov tajne politicne 

policije UDBE

PROTI 
preprecevanju razkrivanja zlocinov UDBE in 

onemogocanju rehabilitacije njenih žrtev

PROTI  
zašciti nekdanje UDBE, ki je z vsemi sredstvi, 

tudi z umori, kršila clovekove pravice in 
temeljne svobošcine

PROTI 
 zavlacevanju dostopa do arhivov UDBE

PROTI 
kršitvi osnovne pravice do informiranosti in 

objektivne zgodovinske resnice
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Eva Irgl, prvopodpisana 
pod referendumsko zahtevo in 
poslanka SDS:
 »Arhivi morajo ostati odprti 
zaradi vseh nas, ki imamo 

pravico do zgodovinske resnice. Zaradi 
zgodovinarjev, ki lahko na podlagi 
arhivskega gradiva celovito in objektivno 
ovrednotijo neko zgodovinsko obdobje, ter 
zaradi publicistov in raziskovalcev, ki 
lahko le na ta način svoje delo opravijo 
natančno in strokovno.«

Roman Leljak, tretjepodpisani
pod referendumsko zahtevo,
publicist:  
»Zločincem bomo varovali 
občutljive osebne podatke? 
Zakon o arhivih onemogoča normalno 
delo, ker preveč vključuje arhivsko 
komisijo, saj bo od nje odvisno, ali bodo 
raziskovalci imeli onemogočen dostop do 
arhivov ali ne. Poleg tega pa smo volivci 
na referendumu leta 2011 plebiscitarno 
odločili, da morajo biti arhivi odprti.«

Naročnik: SDS, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana

Mag. Andrej Aplenc, 
preživeli z Golega otoka: 
»Poslanka SD Majda Potrata je 
dejala, da novi zakon o arhivih 
ščiti 'dostojanstvo' oseb, ki so 
navedene v arhivih. Kakšno 

'dostojanstvo' pa imajo tisti, ki so morili 
po ukazih UDBE? Na referendumu bom 
glasoval proti temu novemu zakonu.«

Igor Omerza, drugopodpisani
pod referendumsko zahtevo,
publicist:  
»Pri zapiranju arhivov ne gre za 
razliko med levico, desnico ali 

sredino, ampak za razliko med civilizacij-
skim ravnanjem in barbarstvom.«

Dr. Mitja Štular, Civilna družba 
za pravicno Slovenijo:  
»Notranjo pomiritev ter skupen 
ambiciozen pogled v 
prihodnost lahko kot narod 
dosežemo le z odprtostjo za 
resnico in pravičnost - tako do sedanjosti 
kot preteklosti.  Zato je nujen neoviran 
dostop do podatkov, ki razkrivajo 
zlaganost zgodovine, kot so jo pisali 
zmagovalci, a je bila dolga desetletja 
edina, ki smo ji smeli verjeti.«

Dr. Ivan J. Štuhec, 
moralni teolog:  
»Vsaka oblika omejevanja 
dostopa do Udbovskih arhivov 
in kakršnakoli anonimizacija 
je nedopustna. Kdor to počne, 
ščiti kriminalno organizacijo, ki je 
obstajala za to, da je vohunila in 
likvidirala. UDBA  je delovala kriminalno 
in jo je potrebno kot tako videti in 
obravnavati. S kriminalom in umori ni ne 
pomiritve ne sprave, je samo pravična 
sodba, kazen in amnestija. Etično pa je  
spreobrnjenje, kesanje in odpuščanje.«

Jože Možina, 
zgodovinar, avtor zgodovinskih 
dokumentarnih filmov:  
»Le še okrog 10 odstotkov 
arhivov o delovanju politične 
policije totalitarnega režima je 

ostalo, večino najbolj obremenilnega so 
sami uničili, tudi po letu 90, pa zato ni še 
nihče odgovarjal. Slovenci imamo pravico 
vedeti, kaj se je dogajalo in to 
ovrednotiti.  Zaradi naše prihodnosti, da 
zločinske prakse komunizma in sorodnih 
'izmov' ne bi nikoli več ponavljali. Preveč je 
bilo pobitih, zaprtih, razbitih družin, 
onemogočanja in poniževanja drugače 
mislečih. Zato je edino moralno dejanje 
nosilcev oblasti popolna odprtost arhivov 
s tega obdobja brez vsakih omejitev.«



Kje lahko prispevam podpis 
PROTI ZAPIRANJU ARHIVOV UDBE?

Na katerikoli upravni enoti ali krajevnem 
uradu v Sloveniji, ne glede na kraj 
stalnega ali zacasnega bivališca v 

njihovem poslovnem casu.
Tisti, ki imate kvalificirano digitalno 
potrdilo, lahko podpis oddate tudi po 

elektronski poti.

Kaj moram prinesti s seboj?
S seboj imejte veljaven osebni dokument: 
osebno izkaznico, potni list ali vozniško 

dovoljenje.

Kako naj izpolnim obrazec?
Izpolnite osebne podatke na obrazcu. 

Posebej bodite pozorni, da boste zapisali 
podatke, ki so navedeni na vaših uradnih 
dokumentih. Pomembno: da bo izpolnjen 

obrazec  veljaven, ga morate lastnorocno 
podpisati šele pred upravnim delavcem na 

upravni enoti ali krajevnem uradu.

Kam oddam potrjen obrazec?
Na upravni enoti ali krajevnem uradu vam 

bodo obrazec potrdili, nato pa vam ga bodo 
vrnili. Podpisan in potrjen obrazec 
oddajte poverjeniku na stojnici . 

Kaj, ce pred upravno enoto 
ne bo stojnice?

 V tem primeru podpisan in na upravni 
enoti potrjen obrazec čim prej pošljite po 
pošti na naslov: SDS, Trstenjakova ulica 

8, 1000 Ljubljana. Lahko nas tudi 
pokličete na telefonsko številko: 01/ 4345 
450 ali nam pišete na tajnistvo@sds.si , da 

se dogovorimo za prevzem obrazca.

VSI SMO PROTI ZAPIRANJU ARHIVOV UDBE

Dr. Andreja Valic Zver,
zgodovinarka, 
direktorica Študijskega centra 
za narodno spravo, predsednica 
arhivske komisije: 

»Interes javnosti za razkritje delovanja 
zločinskih organizacij, kot je bila UDBA, ki 
je sistematično kršila človekove pravice in 
temeljne svoboščine, je močnejši od pravice 
do zaščite občutljivih osebnih podatkov 
uslužbencev in sodelavcev tajne politične 
policije.«

Ddr. Klemen Jaklic, 
predavatelj prava in 
etike na univerzi Harvard: 
»Novela zakona o arhivih 
prekomerno omejuje dostop do 

gradiva zločinske organizacije. Ta si je 
mimo postulatov v demokraciji 
utemeljenega neodvisnega prava, 
identično torej kot nacizem in fašizem, 
lastila pravico odločati o življenju in 
smrti, o mučenju in izničenju človekovega 
dostojanstva. Ostanke arhiva Udbe moramo 
odpreti pri priči in povsem.«

Dr. Tamara Griesser-Pecar,
zgodovinarka:  
»Novela arhivskega zakona 
predpisuje anonimizacijo 
občutljivih podatkov in ne 
razlikuje med žrtvami in 
storilci, ker uvaja tudi nedostopnost 
občutljivih podatkov nosilcev javnih 
funkcij pred konstituiranjem slovenske 
Skupščine 17.5.1990. To pa predstavlja 
največji problem novele, ker postavlja pod 
vprašaj vrednote, na katerih temelji 
samostojna Slovenija.«

Dr. Lovro Šturm, 
predsednik Zbora za republiko 
in nekdanji predsednik
Ustavnega sodišca:  
»Zakonska sprememba pomeni 
ne le birokratsko oviro pri dostopu do 
arhivskega gradiva temveč predstavlja 
zaradi nepredvidljivo dolgega čakanja na 
naročeno gradivo dejansko onemogočanje 
sistematičnega in kontinuiranega 
raziskovalnega dela v arhivih.«

Cveta Stepanjan, soproga žrtve UDBE:  
»Mojega moža so na političnem procesu 
pred vojaškim sodiščem v Ljubljani leta 
1984, ki sta ga izvedli UDBA in KOS, po 
nedolžnem obsodili na 9 let zapora. 
Zaradi tega je bilo celotni družini 
uničeno življenje. Psihičnega nasilja 
zaradi dolgoletnega stalnega nadziranja 
in sramotenja  celotne družine s strani 
UDBE ni mogoče opisati z besedami. In to se 
je vleklo tudi v samostojno Slovenijo. 
Oprostilno sodbo je mož dobil šele leta 
2002. 19 dni zatem je umrl.«


