
Program Prijavnica
• ogled zaporniških celic in pogovor z bivšim političnim zapornikom
• obisk Arhiva Republike Slovenije in 
pogovor s skrbnikom arhivskega 
gradiva za med in povojno obdobje

• ogled množičnega grobišča v Kamniški Bistrici in pogovor z zgodovinarjem dr. Damjanom Hančičem 

• obisk “D-fonda” Narodne univerzitetne knjižnice in pogovor s Heleno Janežič, vodjo 
Zbirke tiskov Slovencev zunaj RS

-    • delavnica o soočanju s travmami 
z naslovom Pravi pogum (vodita zakonca Erzar)

• ogled dokumentarnega ilma Zamolčani - Moč preživetja in pogovor z zgodovinarjem in režiserjem Jožetom Možino

• ogled stare Ljubljane Z nami bodo:

mag. Andrej Aplenc
dr. Andreja Valič Zver

g. Jože Možina
dr. Tomaž Erzar

dr. Lia Katarina Kompan Erzar
ga. Helena Janežič
dr. Damjan Hančič

sodelavci Študijskega centra za narodno spravo in 

Študijsko-raziskovalnega centra za družino

• družabni večer

Udeležence ob koncu poletne zgodovinske šole čaka 
majhno presenečenje :)

PODATKI O UDELEŽENCU
Ime in priimek: ______________________
Naslov (ulica, kraj in poštna številka): ___________
_________________________________
Telefon: ____________________________
E-naslov:  ___________________________
Datum rojstva: ________________________
Ime in naslov srednje šole oz. fakultete: _________
_________________________________

OSEBNI PODATKI ENEGA OD STARŠEV/SKRBNIKOV
Ime in priimek: __________________________
Naslov (ulica, kraj in poštna številka): ____________
___________________________________ 
Telefon: ______________________________
E-naslov: ______________________________ 

IZJAVA ZA MLADOLETNE DIJAKE
Podpisani ________________________________
(ime in priimek staršev/skrbnika) izjavljam, da sem seznanjen s 
potekom zgodovinske poletne šole, ki se je bo udeležil moj otrok/
oskrbovanec _______________________________ 
(ime in priimek) v času od 27. do 28. avgusta 2014 in da ga v tem 
času zaupam v varstvo organizatorjem šole. V primeru, da otrok 
ne bo spoštoval pravil obnašanja se zavezujem, da ga pridem 
iskat po pozivu odgovornega. Soglašam tudi z objavo fotograij 
in video posnetkov, ki bodo nastali  ob izvajanju programa šole.
Podpis staršev/skrbnika: _______________________
Kraj in datum: _____________________________

Poletna šola se bo odvijala v Ljubljani in 
okolici 

• ogled mednarodne razstave 
Totalitarizmi v Evropi

• udeležba na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov 
na gradu Turjak

odre
ži in

 poš
lji 

• poklon ob spominski plošči v čast slovenskim žrtvam vseh treh totalitarnih režimov



Organizatorji:

Študijski center za narodno 
spravo

Študijsko-raziskovalni center 
za družino

Ključ za razumevanje zgodovine 
je pogumno vztrajanje pri 

spoznavanju resnice.
Zgodovinska 

poletna šola

27. in 28. avgust 2014

za dijakinje in dijake,
študentke in študente

Več informacij:
www.scnr.si
info@scnr.si
tel. 00386 1 230 67 05 (Marta Keršič)

Prispevek:  20,00 EUR  (vključuje organizacijo, 
prehrano, nočitev ...)  
Izpolnjeno prijavnico pošljite na Študijski center za 
narodno spravo, Tivolska 42, 1000 Ljubljana ali na 
info@scnr.si. Račun za plačilo kotizacije in natančen 
program prejmete po prijavi.

Prijave zbiramo do 20. junija 2014 oz. do zapolnitve 
mest.  

 


