
MARIBOR
21. 1. 17.00 filozofska fakulteta, 

predavalnica 1.5, 
koroška cesta 160

The photographer of Mauthausen (2018), 
projekcija filma Mare Targarona

22. 1. 17.00 univerzitetna 
knjižnica maribor, 
gospejna ulica 10

Potni listi za življenje, odprtje razstave in 
projekcija filma Paragvajski potni listi (Passports 
to Paraguay, 2019)

23. 1. 18.00 center judovske 
kulturne dediščine 
sinagoga maribor, 
židovska ulica 4

»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske žrtve 
Auschwitza, spominska slovesnost z nagovorom ča-
stnega pokrovitelja projekta Šoa – spominjajmo se 2020 
ministra za kulturo RS mag. Zorana Pozniča, odprtje 
razstave in koncert dua flavt Sinergos

24. 1. 9.00 univerzitetna 
knjižnica maribor, 
glazerjeva dvorana, 
gospejna ulica 10

Vsako leto eno ime: Erika Fürst. Auschwitz 
in prostor nekdanje Jugoslavije, mednarodno 
znanstveno srečanje

27. 1. 18.00 romska postaja, 
preradovičeva ulica 1

Auschwitz, odprtje razstave fotografij Branimirja 
Ritonje

8. 2. 11.00 center judovske 
kulturne dediščine 
sinagoga maribor, 
židovska ulica 4

»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske 
žrtve Auschwitza, vodenje po razstavi z avtorjem 
Borisom Hajdinjakom

16.00 Nekje še sije sonce. Spomini na holokavst, 
predstavitev knjige Michaela Gruenbauma in 
Todda Hasak-Lowyja

18.00 Orfej iz pekla: lagerske pesmi Aleksandra 
Kulisiewicza, koncert Janija Kovačiča

NOVO MESTO
16. 1. 17.00 dolenjski muzej 

novo mesto, 
muzejska ulica 7

»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske 
žrtve Auschwitza, predavanje Borisa Hajdinjaka

LJUBLJANA
19. 1. 11.00 center urbane kulture 

kino šiška, trg 
prekomorskih brigad 3

Dan spomina na žrtve holokavsta 2020, 
spominska slovesnost v organizaciji 
Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri 
ZZB NOB Slovenije

22. 1. 11.00 judovski kulturni 
center ljubljana – 
mini teater, 
križevniška ulica 1–3

Potni listi za življenje, tiskovna konferenca z 
Urijem Straussom

27. 1. v času 
uradnih 
ur

muzej novejše 
zgodovine slovenije, 
celovška cesta 23

Življenje v nemških koncentracijskih taboriščih – 
Likovno ustvarjanje v taboriščih, razstava

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

Shoah (1985), projekcija devet ur in pol dolgega 
filma Clauda Lanzmanna z angleškimi podnapisi 
(rezervacije na info@jkc.si)

19.00 zrc sazu, atrij, 
novi trg 2

Orfej iz pekla: lagerske pesmi Aleksandra 
Kulisiewicza, koncert Janija Kovačiča

ŠOA - spominjajmo se 2020
 

PRIREDITVE  
ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta

mailto:info@jkc.si


5. 2. 17.00 judovski kulturni 
center ljubljana – 
mini teater, 
križevniška ulica 1–3

Uničenje spomina (The Destruction of Memory, 
2016), projekcija filma in video pogovor z 
režiserjem Timom Sladom

PIRAN
21. 1. 18.00 pomorski muzej 

»sergej mašera« 
piran, razstavišče 
monfort, obala 8

Holokavst v Istri, predavanje Borisa Hajdinjaka

LENDAVA
24. 1. 13.00 zveza kulturnih 

društev lendava, 
glavna ulica 2

Spomin na lendavske Žide, spominska prireditev s 
potopisnim predavanjem Tatjane Bogdan Židovska 
četrt na otoku Rodos in branjem odlomkov iz 
knjige Andreja Pančurja Judovska skupnost v 
Sloveniji na predvečer holokavsta

27. 1. 13.00 judovsko pokopališče 
v dolgi vasi

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

30. 1. 18.00 sinagoga lendava – 
slovenski muzej 
holokavsta, 
spodnja ulica 5

Spominjajmo se, osrednja spominska slovesnost ob 
mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta 
in 75. obletnici osvoboditve nacističnega taborišča 
Auschwitz z nagovorom predsednika republike 
Boruta Pahorja in odprtjem razstave Auschwitz – 
kraj na Zemlji: Auschwitz Album

MURSKA SOBOTA
27. 1. 17.00 pomurski muzej 

murska sobota, 
trubarjev drevored 4

Obtičali v Šanghaju: življenje judovskih 
beguncev skozi objektiv Arthurja Rothsteina, 
odprtje razstave iz stalne zbirke Judovskega 
kulturnega centra Ljubljana

PTUJ
27. 1. 19.00 hotel mitra, 

prešernova ulica 6
Kein Kampf, predstavitev projekta in premierna 
predstavitev sodobne animacije VR 360 Holokavst 
z avtorjem Mihaelom Toschem

28. 1. 19.00 hotel mitra, 
prešernova ulica 6

Taborišča, projekcija video intervjuja Mihaela 
Toscha z Borisom Pahorjem

29. 1. 19.00 hotel mitra, 
prešernova ulica 6

Dachau VR 360, virtualni vodnik po nekdanjem 
taborišču, Sinagoga Maribor VR 360, predstavitev 
animacije VR 360 z avtorjem Mihaelom Toschem

30. 1. 19.00 hotel mitra, 
prešernova ulica 6

Wewelsburg, Nürnberg, predstavitev podrobnih 
prikazov ostankov arhitekture Tretjega rajha z 
avtorjem Mihaelom Toschem

31. 1. 19.00 hotel mitra, 
prešernova ulica 6

Auschwitz, Buchenwald, Hartheim, Jasenovac, 
Kampor, Mauthausen in Sajmište, predstavitev 
virtualnih vodnikov po nekdanjih taboriščih z 
avtorjem Mihaelom Toschem

1. 2. 19.00 hotel mitra, 
prešernova ulica 6

Pomen mitraizma za razumevanje okultizma 
v Tretjem rajhu, predavanje in virtualna 
predstavitev ptujskega grba z zapisom »Bildung 
macht frei, Arbeit adelt« avtorja Mihaela Toscha

2. 2. 19.00 hotel mitra, 
prešernova ulica 6

Holokavst, predstavitev literarne zbirke z avtorjem 
Mihaelom Toschem



KRŠKO
28. 1. 18.00 mestni muzej 

krško, valvasorjevo 
nabrežje 4

»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske 
žrtve Auschwitza, predavanje Borisa Hajdinjaka

CELJE
29. 1. 18.00 muzej novejše 

zgodovine celje, 
prešernova ulica 17

Orfej iz pekla: lagerske pesmi Aleksandra 
Kulisiewicza, koncert Janija Kovačiča

SLOVENJ GRADEC
29. 1. 18.00 muzej slovenj gradec, 

glavni trg 24
»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske 
žrtve Auschwitza, predavanje Borisa Hajdinjaka v 
sklopu Koroških muzejskih večerov

POTRNA (Laafeld, Avstrija)
6. 2. 18.00 pavlova hiša/

pavelhaus, laafeld 30
Eine eiserne Kassette (2018), projekcija 
dokumentarnega filma Nilsa Olgerja

RUŠE
12. 2. 19.00 knjižnica janka 

glazerja ruše, 
falska cesta 18

»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske 
žrtve Auschwitza, predavanje Borisa Hajdinjaka

PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
programi, označeni z zvezdico, so odprti tudi za splošno javnost.
ZGORNJA KUNGOTA
14. 1. v sklopu 

pouka
osnovna šola 
kungota, 
plintovec 10c

Kamnite solze: spominjanje in učenje o 
holokavstu in genocidu nad Romi, odprtje razstave

14.–
29. 1.

v sklopu 
pouka

osnovna šola 
kungota, 
plintovec 10c

Klara Kukovec, projekcija kratkega 
dokumentarnega filma in pogovor o njem ter 
vodenje po razstavi Kamnite solze; program bodo 
pripravili in izvedli devetošolci OŠ Kungota

27. 1. v sklopu 
pouka

osnovna šola 
kungota, 
plintovec 10c

Obeležitev spomina na holokavst, kulturno-
izobraževalni program za učence šole

17.00 Kamnite solze: spominjanje in učenje o 
holokavstu in genocidu nad Romi, vodenje po 
razstavi in kulturni program, ki ga bodo pripravili 
in izvedli učenci OŠ Kungota*

29. 1. v sklopu 
pouka

osnovna šola 
kungota, 
plintovec 10c

Otroci v vojnah – včeraj in danes, delavnice za 
učence predmetne vzgoje

NOVO MESTO
16. 1. 11.00, 

12.30
dolenjski muzej 
novo mesto, 
muzejska ulica 7

»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske 
žrtve Auschwitza, predavanje Borisa Hajdinjaka 
za dijake Srednje zdravstvene in kemijske šole 
Novo mesto

FRAM
20.–
24. 1.

v sklopu 
pouka

osnovna šola fram, 
turnerjeva ulica 120

Dan spomina na žrtve holokavsta, različne šolske 
dejavnosti, razstava, ki so jo pripravili učenci šole, 
in šolska radijska oddaja



STARŠE
20. 1. 11.00 osnovna šola 

starše, starše 5
Kohnsteini in Singerji: mariborske žrtve 
holokavsta, predavanje Borisa Hajdinjaka

12.00 Zvezdna proga – razstava o holokavstu, odprtje 
razstave s kulturnim programom učencev 
OŠ Starše*

KOPER
21. 1. 8.30 srednja ekonomsko-

poslovna šola koper, 
martinčev trg 3

»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske 
žrtve Auschwitza, predavanje Borisa Hajdinjaka

11.00 gimnazija koper, 
cankarjeva ulica 2

»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske 
žrtve Auschwitza, predavanje Borisa Hajdinjaka

MARIBOR
21. 1. 9.15 osnovna šola draga 

kobala maribor, 
tolstojeva ulica 3

Prisilno delo v času nacizma, odprtje razstave s 
kulturnim programom učencev OŠ Draga Kobala 
Maribor*

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

Srečanje z Eriko Fürst, pogovor s preživelo 
taboriščnico iz Auschwitza

29. 1. v sklopu 
pouka

srednja šola za 
oblikovanje maribor, 
park mladih 8

Holokavst – ohranjanje spomina, odprtje razstave 
plakatov mednarodnega oblikovalskega natečaja 
Yad Vashema 2012

DIVAČA
27. 1. v sklopu 

pouka
osnovna šola 
dr. bogomirja 
magajne divača, 
ulica dr. bogomira 
magajne 4

»Nikoli več«, šolska radijska oddaja

27.–
31. 1.

v sklopu 
pouka

osnovna šola 
dr. bogomirja 
magajne divača, 
ulica dr. bogomira 
magajne 4

»Nikoli več«, razstava, ki so jo pripravili učenci 
šole, in različne šolske dejavnosti

JAKOBSKI DOL
27. 1. v sklopu 

pouka
osnovna šola 
jakobski dol, spodnji 
jakobski dol 4

Dan spomina na žrtve holokavsta: Hanin kovček, 
Judje, Taborišča, različne šolske dejavnosti in 
razstave, ki so jih pripravili učenci OŠ Jakobski Dol

28. 1. v sklopu 
pouka

osnovna šola 
jakobski dol, spodnji 
jakobski dol 4

Dan spomina na žrtve holokavsta: Osebne 
zgodbe, različne šolske dejavnosti in razstava, ki so 
jo pripravili učenci OŠ Jakobski Dol

LENDAVA
27. 1. 10.15 sinagoga lendava – 

slovenski muzej 
holokavsta, 
spodnja ulica 5

Kaj nam pripoveduje naše mesto?, zgodovinska 
ura za učence Dvojezične osnovne šole I Lendava

v sklopu 
pouka

dvojezična osnovna 
šola lendava, 
kranjčeva ulica 44

Spomin na holokavst, razstava, ki so jo pripravili 
učenci šole, in različne šolske dejavnosti



LJUBEČNA
27. 1. v sklopu 

pouka
osnovna šola 
ljubečna, 
kocbekova 40a

V spomin na žrtve holokavsta, odprtje razstave, ki 
so jo pripravili učenci šole, in šolska radijska oddaja

januar v sklopu 
pouka

osnovna šola 
ljubečna, 
kocbekova 40a

Učenje o holokavstu, različne tematske 
predstavitve v izvedbi devetošolcev OŠ Ljubečna

LJUBLJANA
27.–
31. 1.

v sklopu 
pouka

osnovna šola oskarja 
kovačiča, ob dolenjski 
železnici 48

Dan spomina na holokavst, različne šolske 
dejavnosti in spominske ure ter razstava o 
holokavstu in koncentracijskih taboriščih, ki so jo 
pripravili učenci OŠ Oskarja Kovačiča

27.–
31. 1.

v sklopu 
pouka

osnovna šola miška 
kranjca ljubljana, 
kamnogoriška cesta 35

Človekove pravice in holokavst, različne šolske 
dejavnosti

27. 1. 14.20 gimnazija poljane, 
strossmayerjeva 
ulica 1

»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske 
žrtve Auschwitza, predavanje Borisa Hajdinjaka

28. 1. 11.00 muzej novejše 
zgodovine slovenije, 
celovška cesta 23

»Arbeit macht frei«: Življenje in delo v 
taborišču, učna ura ob razstavi Življenje in delo v 
taboriščih – Likovno ustvarjanje v taboriščih

29. 1. v sklopu 
pouka

osnovna šola bičevje, 
splitska ulica 13

Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, 
različne šolske dejavnosti 

11.00 muzej novejše 
zgodovine slovenije, 
celovška cesta 23

Pričevanje Dušana Stefančiča, voden pogovor s 
preživelim taboriščnikom 

12.30 Predmeti iz taborišč, učna ura
30. 1. 11.00 muzej novejše 

zgodovine slovenije, 
celovška cesta 23

Pričevanje Dušana Stefančiča, voden pogovor s 
preživelim taboriščnikom

12.30 Taboriščni jezik – »Lagersprache«, učna ura

LOGATEC
27. 1. 
– 1. 2.

v sklopu 
pouka

osnovna šola 8 
talcev logatec, 
notranjska cesta 3

V spomin in opomin, razstava, ki so jo pripravili 
učenci šole, in različne šolske dejavnosti ter ogled 
filma Deček v črtasti pižami in pogovor o njem

KAPELSKI VRH
27. 1. v sklopu 

pouka
osnovna šola kapela, 
kapelski vrh 95

Holokavst – Nikoli več!, razstava, ki so jo 
pripravili učenci šole, in različne šolske dejavnosti

NOVA GORICA
27. 1. 9.30 gimnazija nova gorica, 

delpinova ulica 9
Judje in holokavst, predavanje dr. Renata 
Podbersiča

PRESERJE
27. 1. v sklopu 

pouka
osnovna šola 
preserje, preserje 60

Zakaj smo posadili rumene žafrane?, različne 
šolske dejavnosti, povezane s projektom Krokus

ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
27. 1. 
– 2.2. 

v sklopu 
pouka

osnovna šola šmartno 
pod šmarno goro, 
cesta v gameljne 7

Holokavst in nedolžne žrtve nacističnega režima, 
razstava, ki so jo pripravili učenci šole, šolska 
radijska oddaja in tematske pogovorne ure



BREŽICE
28. 1. 10.00 posavski muzej brežice, 

cesta prvih borcev 1
»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske 
žrtve Auschwitza, predavanje Borisa Hajdinjaka 
za dijake Gimnazije Brežice

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
29. 1. 9.10 osnovna šola miklavž 

na dravskem polju, 
cesta v dobrovce 21

Holokavst 1933–1945 (Pogum, da se spominjamo), 
odprtje razstave s kulturnim programom učencev 
OŠ Miklavž na Dravskem polju*

10.30 »Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske 
žrtve Auschwitza, predavanje Borisa Hajdinjaka

PESNICA PRI MARIBORU
29. 1. 9.00 osnovna šola 

pesnica, pesnica 
pri mariboru 44

Usoda ljudi s posebnimi potrebami v času 
nacizma, odprtje razstave s kulturnim programom 
učencev OŠ Pesnica*

SPORED TV SLOVENIJA
26. 1. 22.05 tv slo 1 Schindler (1983), britanski dokumentarni film
27. 1. 22.00 tv slo 2 Šoa. Teža molka (2008), slovenski dokumentarni 

film
22.50 Nekropola, TV priredba gledališke igre po romanu 

Borisa Pahorja
23.35 tv slo 1 Luka Šulić igra temo iz filma Schindlerjev 

seznam, glasbena oddaja
 

Častni pokrovitelj projekta Šoa – spominjajmo se 2020 je 
minister za kulturo republike slovenije mag. ZORAN POZNIČ.

organizatorji: center judovske kulturne dediščine sinagoga maribor; center urbane kulture kino 
šiška, ljubljana; dolenjski muzej novo mesto; društvo študentov zgodovine maribor – isha maribor; 
dvojezična osnovna šola i lendava; festival hiša strpnosti, ljubljana; fotoklub maribor; galerija-
muzej lendava, sinagoga lendava - slovenski muzej holokavsta; gimnazija brežice; gimnazija koper; 
gimnazija nova gorica; gimnazija poljane, ljubljana; goethe-institut ljubljana; hotel mitra, ptuj; 
judovski kulturni center ljubljana; koroški pokrajinski muzej, muzej slovenj gradec; kulturni dom 
krško, mestni muzej krško; kulturno društvo člen 7 za avstrijsko štajersko, pavlova hiša, potrna; 
kulturno društvo lendava; mariborska knjižnica, knjižnica janka glazerja ruše; mini teater, ljubljana; 
muzej novejše zgodovine celje; muzej novejše zgodovine slovenije, ljubljana; občina lendava; občina 
ruše; oš bičevje, ljubljana; oš dr. bogomirja magajne divača; oš draga kobala maribor; oš fram; 
oš jakobski dol; oš janka glazerja ruše; oš kungota; oš ljubečna; oš kapela; oš miklavž na dravskem 
polju; oš miška kranjca ljubljana; oš 8 talcev logatec; oš oskarja kovačiča, ljubljana; oš pesnica; 
oš preserje; oš starše; oš šmartno pod šmartno goro; pomorski muzej »sergej mašera« piran; pomurski 
muzej murska sobota; posavski muzej brežice; prva gimnazija maribor; rtv slovenija; srednja ekonomsko-
poslovna šola koper; srednja šola za oblikovanje maribor; srednja zdravstvena in kemijska šola novo 
mesto; škofijska gimnazija vipava; tosch.tv; iii. gimnazija maribor; univerzitetna knjižnica maribor; 
veleposlaništvo republike poljske v ljubljani; založba pivec; združenje epeka, maribor; zrc sazu; 
zveza borcev za vrednote nob ruše; zveza kulturnih društev lendava; zveza združenj borcev za 

vrednote nob, koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja – to auschwitz.
nacionalni koordinator projekta: center judovske kulturne dediščine sinagoga maribor

Posamezne prireditve, ki so del projekta Šoa – spominjajmo se 2020, so podprli: 
adria mobil, novo mesto; erasmus+; evropski socialni sklad; kino bežigrad; družina kreft; mestna 
občina ljubljana; mestna občina maribor; mestna občina murska sobota; mestna občina novo mesto; 
ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti rs; ministrstvo za javno upravo rs; 
ministrstvo za kulturo rs; ministrstvo za zunanje zadeve rs; občina lendava; gospa marie ann prelog; 

revoz, novo mesto; veleposlaništvo države izrael; veleposlaništvo republike poljske v ljubljani.
Organizatorji prireditev si pridržujemo pravico do spremembe programa. 

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


