
Maribor
18. 1. 15.00 CENTER JUDOVSKE KULTURNE 

DEDIŠČINE SINAGOGA MARIBOR, 
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, 
spletna aplikacija Teams

Priporočila za poučevanje in učenje o 
holokavstu, spletni seminar za pedagoške 
delavce

21. 1. 18.00 CENTER JUDOVSKE KULTURNE 
DEDIŠČINE SINAGOGA MARIBOR, 
www.sinagogamaribor.si, 
@Sinagoga.Maribor

Marko Vogrič: Nono Franc, Gorica–Dachau. 
Fotopismo iz taborišča, virtualno odprtje 
fotografske razstave

26. 1. 12.00 ZDRUŽENJE EPEKA, 
@epeka.slovenia

Jasmina Vidmar: Kliči me po imenu, virtualno 
odprtje fotografske razstave

27. 1. 11.00 TEOLOŠKA FAKULTETA UL, 
ENOTA V MARIBORU, CENTER 
JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE 
SINAGOGA MARIBOR, spletna 
aplikacija Zoom (dostop)

Judovsko-krščanski viri in razsežnosti 
dialoga, virtualna predstavitev posebne 
številke revije Edinost in dialog ter predavanje 
dr. Milene Mileve Blažić Holokavst v 
izobraževanju – izločitev Dnevnika Ane 
Frank iz učnega načrta za slovenščino (2019)

28. 1. 18.00 CENTER JUDOVSKE KULTURNE 
DEDIŠČINE SINAGOGA MARIBOR, 
www.sinagogamaribor.si, 
@Sinagoga.Maribor

Bogdan Borčić: In principio erat Dachau, 
virtualno odprtje razstave grafik in risb

Murska So bo ta
25. 1. 17.00 POMURSKI MUZEJ MURSKA 

SOBOTA, www.pomurski-muzej.si, 
@Pomurski.Muzej

Potni listi za življenje, virtualno odprtje 
dokumentarne razstave

ŠOA - spominjajmo se 2021

 
PRIREDITVE  

ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta

 
Spominske prireditve, odprtja razstav in druge aktivnosti bodo 

zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 izvedene 
v digitalni obliki. Dostop do virtualnih prireditev in digitalnih vsebin 

bo mogoč na spletnih straneh (www) in straneh na Facebooku (@) ter 
drugih družbenih omrežjih organizatorjev. Za dostop do označenih (*) 
programov se je treba predhodno najaviti pri organizatorju dogodka.

 
Organizatorji prireditev si pridržujemo pravico do spremembe 

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

 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/97309002887?pwd=ajRBTmgza09QYUJzMHo1SnREVFA0QT09


P tuj
25. 1. 19.00 HOTEL MITRA, 

www.keinkampf.info
Kein Kampf, Arbeit adelt, Bildung macht frei, 
virtualna predstavitev projekta s poudarkom na 
pomembnosti Ptuja za razumevanje tematike z 
avtorjem Mihaelom Tošem Toschem

26. 1. 19.00 HOTEL MITRA, 
www.keinkampf.info

Taborišča Tretjega rajha, virtualna predstavitev 
digitalnih vodnikov po taboriščih Auschwitz, 
Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Jasenovac z 
avtorjem Mihaelom Tošem Toschem

27. 1. 19.00 HOTEL MITRA, 
www.keinkampf.info

Holokavst, virtualna predstavitev VR360 
animacije in projekcija posnetega video 
intervjuja Mihaela Toša Toscha z Borisom 
Pahorjem

28. 1. 19.00 HOTEL MITRA, 
www.keinkampf.info

Porajmos, genocid nad Romi v Tretjem rajhu, 
virtualno predavanje Mihaela Toša Toscha, 
sledi predstavitev predavateljevega virtualnega 
vodnika po gradu Hartheim Akcija T4, 
iztrebljanje »življenja nevrednih ljudi« s 
posvetilom Francu Letonji

29. 1. 19.00 HOTEL MITRA, 
www.keinkampf.info

Odilo Globočnik – njegova vloga v Tretjem 
rajhu in družinska grobnica v Radlachu, 
virtualno predavanje Mihaela Toša Toscha

30. 1. 19.00 HOTEL MITRA, 
www.keinkampf.info

Okultizem v Tretjem rajhu – grad 
Wewelsburg, virtualna predstavitev digitalnega 
vodnika po gradu Wewelsburg, centrali SS-a, z 
avtorjem Mihaelom Tošem Toschem

31. 1. 19.00 HOTEL MITRA, 
www.keinkampf.info

Sinagoga Maribor VR360, virtualna 
predstavitev digitalnega vodnika po Sinagogi 
Maribor z avtorjem Mihaelom Tošem Toschem

Ruše
25. 1. 11.00 KNJIŽNICA JANKA GLAZERJA 

RUŠE, Falska cesta 18 in 
www.mb.sik.si

Anini mariborski vrstnici, virtualno odprtje 
dokumentarne razstave (Razstava bo na ogled 
od 25. 1. do 5. 2. 2021 v prostorih knjižnice, ki je 
odprta od ponedeljka do petka od 11. do 17. ure.)

Ljubljana
26. 1. 12.00 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE 

SLOVENIJE, www.muzej-nz.si, 
@MuzejNZSLO

»Tu se je smrt utrudila do smrti«: slovenske 
žrtve Auschwitza, virtualno odprtje 
dokumentarne razstave in premierni ogled 
vodstva po razstavi z Borisom Hajdinjakom na 
spletni strani muzeja

27. 1. od 
9.00 
naprej

JUDOVSKI KULTURNI CENTER 
LJUBLJANA – MINI TEATER, 
@LjubljanaJewish CulturalCentre

Pričevalci pričevalcev – spominjanje in 
pripovedovanje o Auschwitzu, spletna premiera 
dokumentarnega filma (IT, Studio Azzuro, 26 
min.; del festivala Hiša strpnosti 2021)



10.00 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE 
SLOVENIJE, www.muzej-nz.si, 
@MuzejNZSLO

Premiera podcasta z Borisom Hajdinjakom, 
raziskovalcem, zgodovinarjem in avtorjem 
gostujoče dokumentarne razstave »Tu se 
je smrt utrudila do smrti«: slovenske žrtve 
Auschwitza

16.00 JUDOVSKO POKOPALIŠČE 
NA ŽALAH

Dogodek zaradi veljavnih ukrepov 
ne bo odprt za javnost, posnetek 
dogodka pa bo naknadno dostopen 
na @jewish.community. slovenia.

Dan spomina na žrtve holokavsta – 
počastitev spomina na Jude s polaganjem 
venca, ki ga bosta položila predsednik 
Judovske skupnosti Slovenije Boris Čerin 
in rabin Judovske skupnosti Slovenije Ariel 
Haddad. Rabin bo ob tem zmolil tudi Kadiš.

18.00 JUDOVSKI KULTURNI CENTER 
LJUBLJANA – MINI TEATER, 
@LjubljanaJewish CulturalCentre

Šoa – spominjajmo se, virtualna spominska 
prireditev s tradicionalnim branjem imen 
slovenskih žrtev holokavsta

20.00 ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV ZA 
VREDNOTE NOB, @ZZBNOB

Dan spomina na žrtve holokavsta 2021, 
virtualna slavnostna prireditev ob dnevu 
spomina na žrtve holokavsta

28. 1. 17.00 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE 
SLOVENIJE, spletna aplikacija 
Zoom (*, predhodna prijava na 
natasa.robeznik @muzej-nz.si)

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

Lendava
27. 1. 10.00 GALERIJA-MUZEJ LENDAVA / 

GALÉRIA-MÚZEUM LENDVA, 
www.gml.si, @galerijamuzej.lendava

Zgodovina dolnjelendavskih Židov, virtualno 
vodenje po stalni razstavi v Sinagogi Lendava z 
Beato Lazar

11.00 JUDOVSKO POKOPALIŠČE 
V DOLGI VASI

Dogodek zaradi veljavnih 
ukrepov ne bo odprt za javnost, 
posnetek dogodka pa bo naknadno 
dostopen na spletni strani
www.lendava.si.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 
bo ob mednarodnem dnevu spomina na 
žrtve holokavsta položil venec k spomeniku 
žrtvam nacifašističnega nasilja na judovskem 
pokopališču v Dolgi vasi.

ce lo-
dnev ni 
program

KNJIŽNICA – KULTURNI CENTER 
LENDAVA / LENDVAI KÖNYVTÁR 
ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT, 
www1.kkl.si, @klkl.si, @gkdlendava

Spomin na lendavske Žide, različne digitalne 
vsebine

Spored TV Slo venija
24. 1. 22.05 TV SLO 1 Rojena v Auschwitzu, madžarsko-nemška 

dokumentarna oddaja (2020)
26. 1. 21.00 TV SLO 1 Mož, ki je preveč videl, britanski 

dokumentarni film (2019)
27. 1. 20.00 TV SLO 1 Film tedna: Skrivnost svobode, nemški film 

(2019)
29. 1. 17.55 TV SLO 1 Duhovni utrip, televizijska oddaja, v kateri bo 

objavljen tematski prispevek ob dnevu spomina 
na holokavst



Pro grami za o tro ke in mlado stnike

Maribor
6.–
8. 1.

v 
sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA ANGELA 
BESEDNJAKA MARIBOR, 
pouk na daljavo

Tudi drevesa jokajo: Ko slike spregovorijo, 
likovno poustvarjanje na temo holokavsta

12.–
14. 1.

v 
sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA ANGELA 
BESEDNJAKA MARIBOR, 
pouk na daljavo

Tudi drevesa jokajo: Holokavst in ostali 
genocidi v 20. stoletju, prebiranje odlomkov 
iz različnih knjig na temo holokavsta, ki jih 
bosta prebirali učenki 7. razreda

25. 1. 10.00, 
11.00

OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA 
MARIBOR, pouk na daljavo

Kršitev človekovih pravic med drugo 
svetovno vojno, pogovor z učenci 9. razredov 
o izbrani temi

27. 1. 10.30 OSNOVNA ŠOLA JANKA 
PADEŽNIKA MARIBOR, 
pouk na daljavo

Tvoja zgodba je tudi naša, pedagoška 
dejavnost na temo zgodb otrok v času 
holokavsta

od 
27. 1. 
naprej

v 
sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA ANGELA 
BESEDNJAKA MARIBOR, 
www.abesednjak.si

Tudi drevesa jokajo, virtualna prestavitev 
aktivnosti, izvedenih v sklopu šolskega 
projekta

28. 1. 8.20, 
9.00

OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA 
MARIBOR, pouk na daljavo

Nekje še sije sonce, predstavitev knjige 
učencem 8. razredov, ki jo bodo izvedle tri 
osmošolke

29. 1. 11.00 OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA 
MARIBOR, pouk na daljavo

Nekje še sije sonce, predstavitev knjige 
učencem 7. razreda, ki jo bodo izvedle tri 
osmošolke

Bo hinjska B istrica
11.–
22. 1.

v 
sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA 
MENCINGERJA BOHINJSKA 
BISTRICA, pouk na daljavo

Jesen prinese mraz, literarno poustvarjanje 
ob knjigi Hanin kovček z učenci 9. razredov

Piran
13. 1. v 

sklopu 
pouka

GIMNAZIJA, ELEKTRO 
IN POMORSKA ŠOLA 
PIRAN, pouk na daljavo

Zgodovina antisemitizma in holokavsta, 
pogovor ob knjigi Deček v črtasti pižami

27. 1. v 
sklopu 
pouka

GIMNAZIJA, ELEKTRO 
IN POMORSKA ŠOLA 
PIRAN, www.geps.si

Ohranjanje spomina na žrtve holokavsta, 
projekcija videa, ki so ga pripravili dijaki GEPŠ 
Piran

Kranj
24.–
28. 1.

v 
sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA STANETA 
ŽAGARJA KRANJ,  
pouk na daljavo

Slovenci v nemških koncentracijskih 
taboriščih, predstavitev teme in pogovor 
v okviru ur zgodovine in dodatnega pouka; 
obeležitev dneva na spletni strani šole osszkr1.
splet.arnes.si



27. 
ali 
28. 1.

v 
sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA OREHEK 
KRANJ, pouk na daljavo

Pričevanje preživelega taboriščnika, ogled 
virtualne projekcije pričevanja Dušana 
Stefančiča (program MNZS) in učna ura 
z delavnico Pismo iz taborišča za učence 
9. razreda

Divača
25.–
29. 1

v 
sklopu 
pouka

OŠ DR. BOGOMIRJA MAGAJNE 
DIVAČA, pouk na daljavo

Spomin na holokavst, učne ure za učence od 
6. do 9. razreda; devetošolci bodo pripravili 
tudi literarne zapise o holokavstu

Ljubečna
25. 1. v 

sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA, 
pouk na daljavo

Holokavst – spomin na žrtve in preživele, 
okrogla miza, ki so jo pripravili učenci šole

27. 1. v 
sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA, 
pouk na daljavo

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

Miklavž na Dravskem po lju
25.–
29. 1.

v 
sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM POLJU, pouk na daljavo

V spomin na žrtve holokavsta, različne 
dejavnosti v sklopu razrednih ur in ure 
zgodovine z ogledom filma in pogovorom o 
usodi Judov med 2. svetovno vojno

Mislinja
25. 1. 8.30–

12.00
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA, 
pouk na daljavo

Holokavst skozi otroške oči, učna ura za 
učence 8. in 9. razredov, ki sta jo pripravili 
učenki Živa Lušnic in Ika Ogris

27. 1. 9.15 OSNOVNA ŠOLA MISLINJA, 
pouk na daljavo

Holokavst skozi otroške oči, učna ura za 
učence 4. razreda, ki sta jo pripravili učenki 
Živa Lušnic in Ika Ogris

Murska So bo ta
25.–
29. 1.

v 
sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA I MURSKA 
SOBOTA, www.osenams.si

V spomin in opomin, virtualna razstava 
izdelkov učencev 9. razredov

Radenci
25.–
29. 1.

v 
sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA KAJETANA 
KOVIČA RADENCI, pouk na daljavo

Holokavst, učne ure za učence 8. in 
9. razredov

Starše
25.–
29. 1.

v 
sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA STARŠE, 
pouk na daljavo

Nikoli več, učenje o holokavstu v sklopu 
pouka in razrednih ur



Zgornja Kungo ta
25. 1. v 

sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, 
pouk na daljavo

Spomin na slovenske Jude med 2. svetovno 
vojno, zgodovinska učna ura za učence 9. a 
razreda

okoli 
27. 1.

v 
sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, 
pouk na daljavo

Slovenske žrtve v Auschwitzu, predavanje 
Borisa Hajdinjaka za učence 8. in 9. razreda 
ter učitelje

Gornji Petro vci
26. 1. v 

sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA GORNJI 
PETROVCI, pouk na daljavo

Skozi oči žrtev, zgodovinska učna ura za 
učence 9. razreda

Ljubljana
26. 1. 11.00 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE 

SLOVENIJE, spletna aplikacija 
Zoom (*, predhodna prijava na 
natasa.robeznik@muzej-nz.si)

Življenje in delo v taborišču, učna ura za 
učence tretje triade OŠ in srednješolce

27. 1. v 
sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA KOSEZE, 
pouk na daljavo

Strpnost, človekove pravice in humanost, 
kulturni dan

11.00 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE 
SLOVENIJE, spletna aplikacija 
Zoom (*, predhodna prijava na 
natasa.robeznik@muzej-nz.si)

Pričevanje preživelega taboriščnika, 
virtualna projekcija pričevanja Dušana 
Stefančiča za učence tretje triade OŠ, 
srednješolce in študente

12.15 Predmeti iz taborišč, učna ura za učence 
tretje triade OŠ, srednješolce in študente

28. 1. 8.30–
12.30

OSNOVNA ŠOLA KOSEZE, 
pouk na daljavo

Strpnost je doma v zeleni hiški, različne 
delavnice za učence od 6. do 9. razreda 
z ogledi filmov, pisanjem osebnih zgodb 
ljubljanskih Judov in ogledom virtualne 
projekcije pričevanja Dušana Stefančiča 
(program MNZS)

11.00 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE 
SLOVENIJE, spletna aplikacija 
Zoom (*, predhodna prijava na 
natasa.robeznik@muzej-nz.si)

Pričevanje preživelega taboriščnika, 
virtualna projekcija pričevanja Dušana 
Stefančiča za učence tretje triade OŠ, 
srednješolce in študente

12.15 »Taboriščni jezik (Lagersprache)«, učna 
ura za učence tretje triade OŠ, srednješolce in 
študente

okoli 
27. 1.

v 
sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA, 
pouk na daljavo

Ohranjanje spomina na holokavst, učna ura 
in različne šolske dejavnosti

No va Gorica
26. 1. 16.00 GIMNAZIJA NOVA GORICA, 

pouk na daljavo
Holokavst in goriški Judje – v spomin in 
opomin, predavanje dr. Renata Podbersiča 
za dijake 4. letnika in člane zgodovinskega 
krožka



Kapelski Vrh
27. 1. v 

sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA KAPELA, 
pouk na daljavo

Otroci niso krivi, spominska učna ura

Ko čevje
27. 1. v 

sklopu 
pouka

POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE 
in OSNOVNA ŠOLA OB 
RINŽI, pouk na daljavo

Dan spomina na žrtve holokavsta 2021, 
pogovor in ogled posnetkov o življenju v 
taboriščih

POKRAJINSKI MUZEJ 
KOČEVJE in OSNOVNA ŠOLA 
ZBORA ODPOSLANCEV 
KOČEVJE, pouk na daljavo

Dan spomina na žrtve holokavsta 2021, 
pogovor in ogled posnetkov o življenju v 
taboriščih

POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE 
in OSNOVNA ŠOLA STARA 
CERKEV, pouk na daljavo

Dan spomina na žrtve holokavsta 2021, 
pogovor in ogled posnetkov o življenju v 
taboriščih

POKRAJINSKI MUZEJ 
KOČEVJE in OSNOVNA ŠOLA 
FARA, pouk na daljavo

Dan spomina na žrtve holokavsta 2021, 
pogovor in ogled posnetkov o življenju v 
taboriščih

POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE 
in OSNOVNA ŠOLA STARI TRG 
OB KOLPI, pouk na daljavo

Dan spomina na žrtve holokavsta 2021, 
pogovor in ogled posnetkov o življenju v 
taboriščih

Koper
27. 1. v 

sklopu 
pouka

GIMNAZIJA KOPER,  
pouk na daljavo

Dan spomina na holokavst, projektni dan 
z ogledi filmov, vodenim pogovorom ter 
izdelavo likovnih in literarnih izdelkov

Lendava
27. 1. v 

sklopu 
pouka

DVOJEZIČNA OŠ I 
LENDAVA / I. SZ. LENDVAI 
KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, pouk na daljavo

Postanimo bolj človeški, tematska projekcija 
za učence 9. razredov

Lo gatec
27. 1. 10.25 OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV 

LOGATEC, pouk na daljavo
V spomin in opomin, učna ura, ki so 
jo pripravili učenci 7. d razreda – člani 
zgodovinskega krožka

Pesnica pri Mariboru
27. 1. 10.00 OSNOVNA ŠOLA PESNICA, 

pouk na daljavo
V spomin in opomin rišemo rumene žafrane, 
spominska ura s kulturnim programom in 
razstavo, ki so ju pripravili učenci 9. razreda

Po dbrdo
27. 1. v 

sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA SIMONA KOSA 
PODBRDO, pouk na daljavo

Dan spomina na žrtve holokavsta, 
spominska ura za učence 8. in 9. razreda, sledi 
ogled virtualne projekcije pričevanja Dušana 
Stefančiča (program MNZS)



Preserje
27. 1. 11.00 OSNOVNA ŠOLA PRESERJE, 

pouk na daljavo
Usoda otrok med drugo svetovno vojno na 
Slovenskem, predstavitev, ki so jo pripravili 
učenci 9. razreda

Stari trg pri Lo žu
27. 1. v 

sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA HEROJA 
JANEZA HRIBARJA STARI TRG 
PRI LOŽU, pouk na daljavo

Dan spomina na žrtve holokavsta, spominska 
učna ura za učence 9. razreda, voden pogovor 
in risanje zvezd v spomin na otroke – žrtve 
holokavsta

Vitanje
27. 1. v 

sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA VITANJE, 
pouk na daljavo

Spomin na žrtve holokavsta, tehniški dan 
za učence 9. razreda ter priprava tematske 
razstave in kratkega filma

Trst
po 
1. 2.

v 
sklopu 
pouka

LICEJ FRANCE PREŠEREN, 
pouk na daljavo

Zgodovina Judov na Slovenskem, serija treh 
predavanj z dr. Renatom Podbersičem in 
Borisom Hajdinjakom ter ogled filma Klara 
Kukovec in pogovor s soscenaristko Marjetko 
Bedrač

 

organizatorji: center judovske kulturne dediščine sinagoga maribor; dvojezična oš i lendava / 1. sz. 
lendvai kétnyelvű általános iskola; exodus tv, maribor; galerija božidar jakac, kostanjevica na 
krki; galerija-muzej lendava / galéria-múzeum lendva; gimnazija, elektro in pomorska šola piran; 
gimnazija koper; gimnazija nova gorica; hotel mitra, ptuj; judovska skupnost slovenije; judovski 
kulturni center ljubljana – mini teater; knjižnica – kulturni center lendava / lendvai könyvtár és 
kulturális központ; licej france prešeren, trst; mariborska knjižnica, knjižnica janka glazerja ruše; 
muzej novejše zgodovine slovenije, ljubljana; občina lendava / lendva község; oš angela besednjaka 
maribor; oš dr. bogomirja magajne divača; oš dr. janeza mencingerja bohinjska bistrica; oš draga 
kobala maribor; oš i murska sobota; oš fara; oš gornji petrovci; oš heroja janeza hribarja stari trg 
pri ložu; oš janka padežnika maribor; oš kajetana koviča radenci; oš kapela; oš kolezija; oš koseze, 
ljubljana; oš kungota; oš ljubečna; oš miklavž na dravskem polju; oš mislinja; oš ob rinži, kočevje; 
oš orehek kranj; oš 8 talcev logatec; oš pesnica; oš preserje; oš simona kosa podbrdo; oš staneta 
žagarja kranj; oš stara cerkev; oš stari trg ob kolpi; oš starše; oš vitanje; oš zbora odposlancev 
kočevje; pokrajinski muzej kočevje; pomurski muzej murska sobota; rtv slovenija, televizija slovenija; 
teološka fakulteta ul, enota v mariboru; tosch.tv; tv medvode; zavod rs za šolstvo; združenje epeka, 
so. p., maribor; zveza združenj borcev za vrednote nob, koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja.

koordinator projekta: center judovske kulturne dediščine sinagoga maribor.

Posamezne prireditve, ki so del projekta Šoa – spominjajmo se 2021, so podprli: 
predsednik republike slovenije borut pahor; evropski socialni sklad; italijanski inštitut za kulturo 
v sloveniji, ljubljana; javni medobčinski stanovanjski sklad maribor; mestna občina maribor; 
ministrstvo za kulturo rs; ministrstvo za zunanje zadeve rs; mladinska knjiga založba; občina 
lendava / lendva község; veleposlaništvo države izrael; veleposlaništvo republike poljske v ljubljani.


