
MARIBOR
17. 1. 18.00 center judovske 

kulturne dediščine 
sinagoga maribor, 
židovska ulica 4

Aleksander Pečerski, odprtje razstave in 
projekcija filma Sobibor (2018)

21. 1. – 
8. 2.

8.00–
16.00
(pon.–pet.)

gt22, avla, 
glavni trg 22

Toleranca (2017–2018), razstava plakatov s 
temo strpnosti

24. 1. 16.00 pokrajinski arhiv 
maribor, razstavišče 
archivum, 
glavni trg 7

Jeruzalem ob Soči. Judovska skupnost na 
Goriškem od 1867 do danes, predstavitev 
knjige dr. Renata Podbersiča

18.00 center judovske 
kulturne dediščine 
sinagoga maribor, 
židovska ulica 4

Razmislite, da se je to zgodilo!, osrednja 
spominska prireditev ob mednarodnem 
dnevu spomina na žrtve holokavsta

19.00 odbor islamske 
skupnosti maribor, 
trebušakova ulica 5

Sonnenscheini i Kapetanovići 
(Sonnenscheini in Kapetanovići), 
predavanje Asmirja Piralića

25. 1. 9.00 univerzitetna 
knjižnica maribor, 
glazerjeva dvorana, 
gospejna ulica 10

Vsako leto eno ime: Ivan in Ljubica 
Župančič, mednarodno znanstveno 
srečanje

18.00 salon uporabnih 
umetnosti, 
glavni trg 1

Jasenovac, predstavitev knjige in pogovor z 
avtorjem prof. dr. Ivom Goldsteinom

28. 1. 19.00 romska postaja, 
preradovičeva ulica 1

Dikh he na bister – Poglej in ne pozabi, 
predstavitev projekta ozaveščanja o 
genocidu nad Romi

LJUBLJANA
20. 1. 11.00 center urbane 

kulture kino šiška, 
trg prekomorskih 
brigad 3

Dan spomina na žrtve holokavsta 2019, 
spominska slovesnost v organizaciji 
Koordinacijskega odbora žrtev vojnega 
nasilja pri ZZB NOB Slovenije

23. 1. 17.00 mestni muzej 
ljubljana, 
gosposka ulica 15

Holokavst v Ljubljani, predavanje Borisa 
Hajdinjaka

18.30 judovski kulturni 
center ljubljana - 
mini teater, 
križevniška 
ulica 1–3 

Auschwitz – kraj na Zemlji: Auschwitz 
Album, odprtje razstave

 
ŠOA –  

spominjajmo se 2019 

 
PRIREDITVE  

ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta



27. 1. 17.00 judovski kulturni 
center ljubljana - 
mini teater, 
križevniška 
ulica 1–3

Rahela Atijas Rotem: Moja zgodba in 
Sándor Vályi: Iz dežele davne, predstavitev 
knjig z dr. Bojanom Zadravcem

18.30 mini teater, 
križevniška ulica 1

V spomin žrtvam holokavsta, koncert 
klasične glasbe v izvedbi Martina Sikurja in 
Mojce Menoni Sikur

28. 1. 20.00 mini teater, 
križevniška ulica 1

Asher Kravitz: Judovski pes, gledališka 
predstava v režiji Yonatana Esterkina, igra 
Miha Rodman (vstopnina, informacije na 
info@mini-teater.si)

PTUJ
21. 1. 19.00 hotel mitra, 

prešernova ulica 6
Kein Kampf, predstavitev projekta in 
pogovor z avtorjem Mihaelom Tošem 
Toschem

22. 1. 19.00 hotel mitra, 
prešernova ulica 6

Virtualni vodniki po nekdanjih 
koncentracijskih taboriščih Tretjega rajha, 
predstavitev z avtorjem Mihaelom Tošem 
Toschem

23. 1. 19.00 hotel mitra, 
prešernova ulica 6

Odilo Globočnik - Globus, virtualni 
prikaz kenotafa/grobnice v Radlachu na 
avstrijskem Koroškem avtorja Mihaela Toša 
Toscha

24. 1. 19.00 hotel mitra, 
prešernova ulica 6

Videografija Taborišča, predstavitev 
animiranega prikaza holokavsta avtorja 
Mihaela Toša Toscha in projekcija video 
intervjuja z Borisom Pahorjem

25. 1. 19.00 hotel mitra, 
prešernova ulica 6

Mauthausen in Hartheim, predstavitev 
virtualnih vodnikov po spominskih muzejih 
z avtorjem Mihaelom Tošem Toschem

26. 1. 19.00 hotel mitra, 
prešernova ulica 6

Deo soli, pomen ptujskih mitrejev pri 
nastajanju projekta Kein Kampf in 
Virtualnega muzeja zoper pozabo na 
holokavst, predavanje Mihaela Toša Toscha

27. 1. 19.00 hotel mitra, 
prešernova ulica 6

»Bildung macht frei, Arbeit adelt«, uradno 
odprtje Virtualnega muzeja zoper pozabo 
na holokavst z avtorjem Mihaelom Tošem 
Toschem

KOPER
22. 1. 17.00 pokrajinski muzej 

koper, kidričeva 
ulica 19

Holokavst v Istri, predavanje Borisa 
Hajdinjaka



DOLGA VAS PRI LENDAVI
25. 1. 13.00 judovsko pokopališče 

v dolgi vasi
Spomin na lendavske Žide, počastitev 
spomina na lendavske Jude s prižigom sveče 
in položitvijo kamna

LENDAVA
25. 1. 14.00 zveza kulturnih 

društev lendava, 
glavna ulica 2

Spomin na lendavske Žide, spominska 
prireditev z odprtjem fotografske razstave 
in potopisnim predavanjem Tatjane Bogdan 
o Yad Vashemu

27. 1. 18.00 sinagoga lendava - 
slovenski muzej 
holokavsta, spodnja 
ulica 5

Estera ali praznik usod, lutkovna predstava 
gledališča Pupilla

29. 1. 19.00 sinagoga lendava - 
slovenski muzej 
holokavsta, spodnja 
ulica 5

Judje na Goriškem, odprtje razstave in 
predstavitev knjige Jeruzalem ob Soči. 
Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do 
danes z avtorjem dr. Renatom Podbersičem

NOVA GORICA
27. 1. 16.00 grad kromberk, 

grajska cesta 1
Viktor Ullmann – priča in žrtev 
apokalipse, javno vodenje po razstavi

MURSKA SOBOTA
29. 1. 17.00 pomurski muzej 

murska sobota, 
trubarjev drevored 4

Cigüt, Žilavci in Fartelji: reševanje 
prekmurskega Juda Mirka Hiršla 1944–
1945, predavanje Borisa Hajdinjaka

SPORED TV SLOVENIJA
27. 1. 20.00 tv slo 2 Pozabljeni – zgodba o jugoslovanskih 

Judih (The Forgotten Ones, 2018), izraelski 
dokumentarni film

28. 1. 21.00 tv slo 2 Zadnja večerja (Das letzte Mahl/The Last 
Supper, 2017), nemški film, oznaka 12+

PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
Programi, označeni z zvezdico, so odprti tudi za splošno javnost.

NOVO MESTO
14.–
25. 1.

v 
sklopu 
pouka

osnovna šola grm, 
trdinova ulica 7

Anini mariborski vrstniki, razstava



MISLINJA
17.–
18. 1.

v 
sklopu 
pouka

osnovna šola 
mislinja, šentilj pod 
turjakom 1

Holokavst skozi otroške oči, raziskovalne 
urice na osnovi istoimenske razstave

STARŠE
21. 1. 10.00 osnovna šola starše, 

starše 5
Slovenski pravičniki med narodi, 
spominska ura in ogled filma Tri obljube*

11.00 »Ali si človek, ali pa nisi. Tretjega ni.« 
Slovenski pravičnik Ivan Breskvar in 
holokavst v severozahodnem delu Hrvaške, 
predavanje Borisa Hajdinjaka*

LJUBLJANA
21.–
25. 1.

v 
sklopu 
pouka

osnovna šola koseze, 
ledarska ulica 23

Da ne bi nikoli pozabili …, razstava* o 
holokavstu, ki so jo pripravili učenci šole, in 
spremljajoče pedagoške aktivnosti 

22. 1. 11.00 muzej novejše 
zgodovine slovenije, 
celovška cesta 23

Življenje v koncentracijskih taboriščih, 
učna ura 

23. 1. 11.00 muzej novejše 
zgodovine slovenije, 
celovška cesta 23

Pričevanje, voden pogovor s preživelimi 
taboriščniki 

12.30 Taboriščni sistemi med 2. svetovno vojno, 
učna ura z ogledom pričevanja preživele 
taboriščnice

13.00 gimnazija ledina, 
resljeva cesta 12

Holokavst v Ljubljani ali zakaj je Savica 
Rožanc rešila Mažija, predavanje Tomaža 
Zajca in Borisa Hajdinjaka*

24. 1. 11.00 muzej novejše 
zgodovine slovenije, 
celovška cesta 23

Življenje v koncentracijskih taboriščih, 
učna ura

28. 1. 14.30 gimnazija poljane, 
strossmayerjeva 
ulica 1

»Od tod so bežale še ptice«: slovenske 
žrtve Auschwitza, predavanje Borisa 
Hajdinjaka*

KOPER
22. 1. 10.40 srednja ekonomsko-

poslovna šola koper, 
martinčev trg 3

»Od tod so bežale še ptice«: slovenske 
žrtve Auschwitza, predavanje Borisa 
Hajdinjaka

12.40 gimnazija koper, 
cankarjeva ulica 2

»Od tod so bežale še ptice«: slovenske 
žrtve Auschwitza, predavanje Borisa 
Hajdinjaka



MARIBOR
23. 1. 9.15 osnovna šola draga 

kobala maribor, 
tolstojeva ulica 3

Romi v gibanju, odprtje razstave s 
kulturnim programom v izvedbi učencev 
šole*

16.00 salon uporabnih 
umetnosti, 
glavni trg 1

Zakaj so Nemci podprli Hitlerja?, 
predavanje dr. Tiborja Rutarja za dijake 
III. gimnazije Maribor*

24. 1. 10.45 prva gimnazija 
maribor, 
trg generala 
maistra 1

Sonnenscheini i Kapetanovići 
(Sonnenscheini in Kapetanovići), 
predavanje Asmirja Piralića

PESNICA PRI MARIBORU
25. 1. 8.20 osnovna šola 

pesnica, 
pesnica pri 
mariboru 44

Kamnite solze: Spominjanje in učenje o 
holokavstu in genocidu nad Romi, odprtje 
razstave s kulturnim programom v izvedbi 
učencev šole*

8.40 Klara Kukovec, projekcija filma in pogovor 
z Mojco Horvat*

SV. JURIJ OB ŠČAVNICI
25. 1. 8.25–

10.15
osnovna šola sv. jurij 
ob ščavnici, 
ulica edvarda 
kocbeka 4

Otroci in holokavst, različne šolske 
aktivnosti in delavnica v sklopu pouka 
domovinske in državljanske kulture ter 
etike

JUROVSKI DOL
25. 1. 10.00 osnovna šola jožeta 

hudalesa jurovski 
dol,
jurovski dol 13

Izropano otroštvo, spominska obeležitev*

NOVA GORICA
28. 1. 10.00 gimnazija nova 

gorica, 
delpinova ulica 9

Judje in holokavst, predavanje dr. Renata 
Podbersiča

LENDAVA
28. 1. 10.15 sinagoga lendava - 

slovenski muzej 
holokavsta, 
spodnja ulica 5

Estera ali praznik usod, lutkovna predstava 
za učence Dvojezične osnovne šole I 
Lendava

29. 1. 12.00 sinagoga lendava - 
slovenski muzej 
holokavsta, 
spodnja ulica 5

»Nebo nad krematorijem je žarelo …«: 
lendavski Judje med holokavstom, 
zgodovinska ura za dijake Dvojezične 
srednje šole Lendava z Borisom 
Hajdinjakom



MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
30. 1. 9.00 osnovna šola 

miklavž na dravskem 
polju, 
cesta v dobrovce 21

Anini mariborski vrstniki, odprtje razstave 
s kulturnim programom v izvedbi učencev 
šole*

10.30 Anini mariborski vrstniki, predavanje 
Borisa Hajdinjaka

SPODNJI DUPLEK
30. 1. 13.00 osnovna šola duplek, 

korenska cesta 31
Pravica do miru in dostojnega 
življenja, spominska ura ob zaključku 
medpredmetnega projekta

JAKOBSKI DOL
2. 2. 7.40–

12.00
osnovna šola 
jakobski dol, 
spodnji jakobski dol 4

Kulturni dan, posvečen spominu na žrtve 
holokavsta, šolske delavnice in vodeni 
ogledi po razstavi Zvezdna proga: razstava 
o holokavstu*

7.40 Mariborske žrtve holokavsta: Kohnsteini 
in Singerji, predavanje Borisa Hajdinjaka*

Častni pokrovitelj projekta Šoa – spominjajmo se 2019 je 
minister za kulturo republike slovenije DEJAN PREŠIČEK.

Organizatorji: center judovske kulturne dediščine sinagoga maribor; center urbane kulture 
kino šiška, ljubljana; društvo študentov zgodovine - isha maribor; društvo za podporo mladim 
romom, maribor; dvojezična osnovna šola i lendava; dvojezična srednja šola lendava; festival 
hiša strpnosti, ljubljana; fundacija sonda, maribor; galerija-muzej lendava, sinagoga lendava - 
slovenski muzej holokavsta; gimnazija koper; gimnazija ledina, ljubljana; gimnazija nova gorica; 
gimnazija poljane, ljubljana; goriški muzej, nova gorica; gt22, maribor; hotel mitra, ptuj; islamska 
skupnost v republiki sloveniji, odbor maribor; judovski kulturni center ljubljana; koordinacijski 
odbor žrtev vojnega nasilja pri zzb nob slovenije; kulturno društvo lendava; lutkovno gledališče 
pupilla, lendava; mariborska knjižnica; mednarodni raziskovalni center druge svetovne vojne 
maribor; mini teater, ljubljana; muzej in galerije mesta ljubljane, mestni muzej ljubljana; muzej 
novejše zgodovine slovenije, ljubljana; oš duplek; oš grm, novo mesto; oš jakobski dol; oš janka 
padežnika maribor; oš jožeta hudalesa jurovski dol; oš koseze, ljubljana; oš miklavž na dravskem 
polju; oš draga kobala maribor; oš mislinja; oš pesnica; oš starše; oš sv. jurij ob ščavnici; pokrajinski 
arhiv maribor; pokrajinski muzej koper; pomurski muzej murska sobota; prva gimnazija maribor; 
romsko društvo romani kafenava dobrota, maribor; romsko društvo romano pralipe maribor; 
rtv slovenija; ruski center - zavod ruski dom, maribor; ruski center znanosti in kulture v 
ljubljani; salon uporabnih umetnosti, maribor; srednja ekonomsko-poslovna šola koper; tosch.
tv; iii. gimnazija maribor; univerzitetna knjižnica maribor; združenje epeka, maribor; zgodovinsko 
društvo dr. franca kovačiča v mariboru; zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike, 

maribor; zveza kulturnih društev lendava.
Koordinator projekta: center judovske kulturne dediščine sinagoga maribor

Posamezne prireditve, ki so del projekta Šoa – spominjajmo se 2019, so podprli: 
erasmus+; evropski socialni sklad; mestna občina ljubljana; mestna občina maribor; ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti rs; ministrstvo za javno upravo rs; ministrstvo 

za kulturo rs; ministrstvo za zunanje zadeve rs; veleposlaništvo države izrael.
Organizatorji prireditev si pridržujemo pravico do spremembe programa. 

Obiskovalce prosimo, da spremljajo tudi aktualne objave 
na spletnih straneh posameznih organizatorjev.


