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Dr. Milko Mikola (1946) se je po opravljeni maturi na celjski gimnaziji vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer
je diplomiral iz zgodovine in sociologije (1972). Po desetih
letih pedagoškega dela se je kot arhivist zaposlil v Zgodovinskem arhivu v Celju, kjer je začel z raziskovalnim delom, predvsem s področja povojne represije na Celjskem
in na območju celotne Slovenije. Leta 1989 je končal magisterij, desetletje kasneje pa doktorat s področja povojnih
zaplemb premoženja. Leta 2005 je prevzel vodenje Sektorja
za popravo krivic in za narodno spravo pri Ministrstvu za
pravosodje, kasneje pa je postal vršilec dolžnosti direktorja
Študijskega centra za narodno spravo v Ljubljani, kjer je bil
kot znanstveni svetnik zaposlen do upokojitve leta 2009.
Kot eden najvidnejših poznavalcev povojne represije v Sloveniji je na tem področju opravil pionirsko delo in poleg
številnih prispevkov objavil vrsto knjig, med drugim študije Sodni procesi na Celjskem 1944–1951 (1995), Zaplembe
premoženja v Sloveniji 1943–1952 (1999) in Delo kot kazen:
izrekanje in izvrševanje kazni prisilnega, poboljševalnega in
družbeno koristnega dela v Sloveniji v obdobju 1945–1951
(2002). Posvetil se je tudi zgodovini industrije na Celjskem in objavil monografiji Stara industrijska podjetja na
Celjskem (1996) in Zgodovina celjske industrije (2005). Kot
arhivist je izdal vrsto arhivskih dokumentov – Notranji sovražniki v dokumentih okrajnih partijskih komitejev z območja Zgodovinskega arhiva v Celju (1999) ter Religija, Cerkev in šola v dokumentih občinskih komitejev Zgodovinskega
arhiva Celje (2003). Za to delo mu je Arhivsko društvo Slovenije podelilo Aškerčevo priznanje, Mestna občina Celje
pa svoj srebni grb.
Posebno pozornost je posvetil zbiranju in objavljanju dokumentov ter pričevanj o posameznih oblikah povojnega
nasilja v Sloveniji. V obdobju 2006–2008 je izdal štiri zbornike z uvodnimi študijami, ki se nanašajo na povojna delovna in koncentracijska taborišča ter na povojne izgone
prebivalstva v Sloveniji.
Leta 2012 je v redni zbirki Celjske Mohorjeve družbe izšla
knjiga Rdeče nasilje: Represija v Sloveniji po letu 1945.
Leta 2013 je prejel Zoisovo priznanje za pomembno znanstvene dosežke.
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