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Po končani spominski slovesnosti pred
spomenikom J'accuse - Obtožujem!
vas vabimo, da skupaj namenu predamo

novo informacijsko točko pred 
vhodom v spominski park na Ljubelju
in novo stalno razstavo
Koncentracijsko taborišče 
Ljubelj/Mauthausen 1943-1945

Pred vhodom v nekdanje KT na Ljubelju so 
postavljeni panoji v šestih jezikih 
(v slovenščini, angleščini, nemščini, 
francoščini, poljščini, ruščini). 
Pobudo za postavitev panojev je dalo
Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije, 
pridružili so se mu še 
Veleposlaništvo Francije, 
Veleposlaništvo Republike Poljske, 
Veleposlaništvo Ruske federacije in 
Veleposlaništvo Republike Avstrije. 

Obiskovalci bodo lahko poglobljen vpogled 
v medvojno dogajanje pod Ljubeljem dobili 
v kletnih prostorih Karavle 297 na novi 
stalni razstavi »Koncentracijsko taborišče 
Ljubelj/Mauthausen 1943-1945« . 
Novo stalno razstavo sta sofinancirala 
Ministrstvo za kulturo RS in Občina Tržič. 
Na razstavi je prikazan zgodovinski kontekst,  
originalni predmeti iz taborišča, 
izpostavljene so osebne zgodbe, pričevanja ter
sporočila, ki so vzniknila v nečloveških 
medvojnih razmerah na Ljubelju. 



Vljudno vas vabimo 
na slovesnost

V SPOMIN NA 76. OBLETNICO
OSVOBODITVE 

KONCENTRACIJSKEGA TABORIŠČA
POD LJUBELJEM 

12. JUNIJ 2021 OB 11. URI

Pozdravna nagovora

mag. BORUT SAJOVIC,
župan Občine Tržič

SONJA VRŠČAJ, 
preživela taboriščnica KT Auschwitz,

v imenu koordinacijskega odbora
žrtev vojnega nasilja pri ZZB

Slavnostni govornik

prof. dr. DRAGAN PETROVEC
pravnik, kriminolog - penolog

V kulturnem programu
bodo sodelovali

Orkester Slovenske vojske

Glasbena šola Tržič

Darja Novak
mezzosopran

SNG opera in balet Ljubljana

Marko Mozetič 
kitarist

Maja Tekavec
voditeljica

scenarij in režija
Mojca Poredoš
Iztok Pipan

Ô faites que jamais ne revienne
Le temps du sang et de la haine...

 
Lasst jene Zeit nie wiederkehren,

wenn Blut und Hass die Welt zerstören... 

Naj se nikoli več ne vrneta
čas ko kri in sovraštvo uničujeta svet...

Barbara – Göttingen
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