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SPOŠTOVANI! 
 

Predstavljamo vam knjižne novosti Študijskega centra za narodno spravo v letu 2022. 
 

 

 

V senci Beethovnove 3 
(ur. dr. Mateja Čoh Kladnik in Petra Grabrovec), Ljubljana 2022 
Znanstvena monografija V senci Beethovnove 3 je razdeljena na dva 
vsebinska sklopa. V prvem avtorice prispevkov predstavijo zgodovino 
stavbe na Beethovnovi 3, ki sega v 19. stoletje, odkritje zaporniških celic 
in njihovo obnovo. Zaporniške celice so bile odkrite leta 2007 in 
razglašene za kulturni spomenik državnega pomena. V letih 2018 in 
2019 je potekala njihova obnova. Študijski center za narodno spravo si 
kot njihov upravitelj prizadeva pripraviti stalno razstavo, saj veljajo za 
edine ohranjene celice tajne policije. O samih zaporniških celicah je 
malo znanega, a najverjetneje so bile po koncu druge svetovne vojne del 
mreže skrivnih zaporov. V nadaljevanju je predstavljena zgodba 
veletrgovca in industrialca inž. Toma (Tomaža) Kneza, ki je bil med 
letoma 1945 in 1948 kar trikrat obsojen. Njegovo ime je, poleg imen 
Leopold Stančič in Ana Vajs, izpraskano v steno ene od zaporniških celic. 
V drugem delu avtorji predstavljajo zgodbe posameznikov, ki so bili 
žrtve medvojnega revolucionarnega nasilja (Jožef Sušnik, Franc Emmer, 
Avgust Praprotnik, Ivo Peršuh, Franc Strah, Fortunat Majdič) in 
represivnih ukrepov komunistične oblasti po koncu vojne, predvsem 
tistih, ki so bili obsojeni na političnih sodnih procesih od konca vojne do 
sredine petdesetih let prejšnjega stoletja (Franc Erce, Srečko Kristan 
Antonija in Bernard Marolt, Jožko Kragelj, Amalija Štefulja, Adam Luthar, 
Bogdan Matković, Frančiška Plahuta, Vekoslav Korošec, Janez Robas, 
Cecilija Koradej). Kronološko so predstavljeni najpomembnejši politični 
in represivni ukrepi komunistične oblasti med letoma 1944 in 1951. V 
monografiji je objavljeno tudi fotografsko in dokumentarno gradivo. 
Cena: 25,00 € (+poštnina) 
Več: https://www.scnr.si/v-senci-beethovnove-3.html  

  

 

Slovenci in devetice 20. stoletja 
(ur. dr. Tomaž Ivešić), Ljubljana 2022 
Znanstvena monografija Slovenci in devetice 20. stoletja v posameznih 
časovnih izsekih prikaže tiste pojave, probleme, procese in dogodke, ki 
so v obravnavanih letih bodisi dosegli vrhunec bodisi zaton. V ospredju 
obravnave je nacionalni prostor, ki je kot takšen dozorel šele v začetku 
stoletja in je ob njegovem koncu dosegel polno afirmacijo. Pri vsakem 
letu (1909, 1919, 1929, 1939, 1949, 1959, 1969, 1979, 1989) gre najprej 
za predstavitev širšega okvira, nato temeljnih značilnosti slovenskega 
prostora in seznanitev z nekaj izbranimi temami, ki so obravnavano leto 
po presoji avtorjev zaznamovale bolj kakor druga oziroma ki so po krivici 
ostale prezrte. 
Cena: 20,00 € (+poštnina)  
Več: https://www.scnr.si/slovenci-in-devetice-20-stoletja.html 

http://www.scnr.si/
https://www.scnr.si/v-senci-beethovnove-3.html
https://www.scnr.si/slovenci-in-devetice-20-stoletja.html
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Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, ur. Renato 
Podbersič 
letnik 6/2022, št. 1 
 
Cena posamezne številke je 15,00 € (+ poštnina) 
Letna naročnina je 25,00 € brez stroškov pošiljanja 
 
Več: https://www.scnr.si/dileme-letnik-62022-st-1.html  
 

 
VSEBINA 
Razprave 
Mirjam Dujo Jurjevčič: Italijanski okupator v Loški dolini leta 1941  
Martina Grahek Ravančić: Institucija javnog tužitelja u Hrvatskoj nakon završetka Drugoga svjetskoga 
rata  
Aleš Brecelj: Profesor Alojzij Geržinič  
Áron Máthé: Attempts at Justice during the Regime Change in Hungary  
Peter Jašek: Coming to Terms with the Communist Regime in Slovakia  
Jernej Letnar Černič: Tranzicijska pravičnost od Trsta do Monoštra: med utopijo in resničnostjo  
 
Poročila s konferenc 
Matic Batič: Prostorske politike v avtoritarnih in totalitarnih režimih: odprta vprašanja in novi 
raziskovalni pristopi, Ljubljana, 12. 4. 2022  
 
In memoriam 
Tamara Griesser Pečar: In memoriam prof. dr. Lovro Šturm (1938−2021)  
Andreja Škofljanec: In memoriam dr. Janez Arnež (1923−2021) 
 
Recenzije 
Tamara Griesser Pečar: Janez Juhant, Lambert Ehrlich − prerok slovenskega naroda, Mohorjeva 
družba, Celovec; Celjska Mohorjeva družba, Celje; Goriška Mohorjeva družba, Gorica; Društvo 
Združeni ob Lipi sprave, Medvode; Teološka fakulteta, Ljubljana 2022, 638 strani  
Damjan Hančič: Lisbeth Matzer, Herrschaftssicherung im »Grenzland«. Nationalsozialistische 
Jugendmobilisierung im besetzten Slowenien (1941–1945), Brill/Ferdinand Schöningh, Paderborn 
2021, 462 strani  
Jelka Piškurić: Mojca Šorn, Pomanjkanje in lakota v Ljubljani med véliko vojno, Inštitut za novejšo 
zgodovino, Ljubljana 2020, 303 strani  
–1945 
Milko Mikola: Dr. Mateja Čoh Kladnik: »Narod sodi«: Sodišče slovenske narodne časti 

http://www.scnr.si/
https://www.scnr.si/dileme-letnik-62022-st-1.html
https://www.scnr.si/upload/editor/file/filefdf9e4e2d06ef9c.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/filec16bfb8015d7965.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/filec16bfb8015d7965.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/fileaa24426b1d25ef5.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/file4006775f66ad817.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/file695785c039d13e3.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/file3d15af00c308738.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/file627b09fe1ddc90f.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/file627b09fe1ddc90f.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/fileb0d02694ffff27f.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/filed5c0e2ad48fcd8d.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/file74c7733c7a52dff.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/file74c7733c7a52dff.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/file74c7733c7a52dff.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/file119f7b6ea883e35.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/file119f7b6ea883e35.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/file119f7b6ea883e35.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/filef6214002803fb0a.pdf
https://www.scnr.si/upload/editor/file/filef6214002803fb0a.pdf
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Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, ur. 
Renato Podbersič 
letnik 6/2022, št. 2 
 
Cena posamezne številke je 15,00 € (+ poštnina) 
Letna naročnina je 25,00 € brez stroškov pošiljanja 
 
Več: https://www.scnr.si/dileme-letnik-62022-st-2.html  
 

 
VSEBINA 
Razprave 
Igor Grdina: Bogdan Radica in Slovenci 
Ivo Jevnikar: Vloga političnih beguncev iz Slovenije pri oživljanju slovenstva v zamejstvu v Italiji 
Jernej Vidmar Bašin: Krajši pregled represije jugoslovanskega režima ob zahodni meji od konca vojne 
1945 do srede petdesetih let 
Tomaž Simčič: »V šolah ni mesta za politično propagando« (J. P. Simoni) Slovensko šolstvo na 
Tržaškem in Goriškem pred podpisom Pariške mirovne pogodbe in po njem v luči zapisnika seje o 
tekočih vprašanjih šolstva z dne 6. avgusta 1946 
Petar Grubišić: Agrarian Reform and Colonization as the Foundations for the Legitimate Rule of the 
Yugoslav Socialist Government: The Gateway towards Collectivization in Slavonia and Vojvodina 
Matevž Tomšič: Odgovornost etabliranih elit za vzpon populizma v Evropi 
 
Poročila s konferenc  
Špela Chomicki, Petra Grabrovec: Fašizem – Sto let pozneje: Stanje raziskav in nove raziskovalne 
perspektive, Pivka, 19. 10. 2022 
 
Recenzije 
Tomaž Kladnik: Serhii Plokhy, Vrata Evrope: Zgodovina Ukrajine, Založba UMco, Ljubljana 2022, 500 
strani 
Tamara Griesser Pečar: Anton Pelinka, Faschismus? Zur Beliebigkeit eines politischen Begriffs, 
Böhlau, Wien–Köln 2022, 273 strani 
Renato Podbersič ml.: Vladimir Geiger, Pero Šola, Marko Krznarić, Groblje hrvatskih vojnika na 
Mirogoju, Zagreb, 1941.–1945., Hrvatski institut za povijest 2022, 515 strani 
_________________________________________________________________________________ 
Doslej je izšlo deset številk revije: 
• Dileme, letnik 1/2017, št. 1-2 
• Dileme, letnik 2/2018, št. 1 in letnik 2/2018, št. 2 
• Dileme, letnik 3/2019, št. 1 in letnik 3/2019, št. 2 
• Dileme, letnik 4/2020, št. 1-2 
• Dileme, letnik 5/2021, št. 1 in letnik 5/2021, št. 2 
• Dileme, letnik 6/2022, št. 1 in letnik 6/2022,št. 2 

 

 Publikacije lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo, 
Tivolska 42, Ljubljana 

ali 
  naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in 

po elektronski pošti info@scnr.si 

http://www.scnr.si/
https://www.scnr.si/dileme-letnik-62022-st-2.html
https://www.scnr.si/dileme-letnik-1-2017-st-12.html
https://www.scnr.si/dileme-letnik-2-2018-st-1.html
https://www.scnr.si/dileme-letnik-2-2018-st-2.html
https://www.scnr.si/dileme-2019-letn3-st-1.html
https://www.scnr.si/dileme-letnik-32019-st-2.html
https://www.scnr.si/dileme-letnik-42020-st-12.html
https://www.scnr.si/dileme-letnik-52021-st-1.html
https://www.scnr.si/dileme-letnik-52021-st-2.html
https://www.scnr.si/dileme-letnik-62022-st-1.html
https://www.scnr.si/dileme-letnik-62022-st-2.html
mailto:info@scnr.si

