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1. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU 
 

NAZIV ZAVODA: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor 

SKRAJŠAN NAZIV ZAVODA: Sinagoga Maribor 

NASLOV: Židovska ulica 4, 2000 Maribor 

MATIČNA ŠTEVILKA: 3895688000 

DAVČNA ŠTEVILKA: 17073910 

ŠT. PODRAČUNA PRI UJP, 
SLOVENSKA BISTRICA 

SI56 0127 0600 0001 587 

E-POŠTA: info@sinagogamaribor.si 

SPLETNA STRAN: www.sinagogamaribor.si 

TELEFON: (02) 252 78 36; 031 680 294 

FAKS: (02) 252 78 37 

DIREKTOR: Boris Hajdinjak 

 
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (krajše: CJKD Sinagoga Maribor ali Sinagoga Maribor) je 
bil ustanovljen z odlokom Mestne občine Maribor, sprejetim dne 28. VI. 2010 (Medobčinski uradni vestnik, št. 
21/2010), medtem ko je bil v register pravnih oseb na Okrožnem sodišču Maribor vpisan dne 26. I. 2011 z 
matično številko 3895688000. Javni zavod upravlja z objektom nekdanje sinagoge v Židovski ulici 4 v skladu s 
Pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje (št. 41001–376/2011–1) z dne 19. VII. 2011. V skladu s to pogodbo 
CJKD Sinagoga Maribor upravlja z nepremičnino – kulturnim centrom Sinagoga, Židovska ulica 4, Maribor, št. 
parcele 1967/1, k.o. 657 Maribor – grad. Nepremičnina v naravi predstavlja obnovljen objekt – nekdanjo 
srednjeveško judovsko sinagogo –, objekt pa je opremljen z opremo v lasti Mestne občine Maribor (v 
nadaljevanju: MOM), ki je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino 
Sinagoga Maribor določila, da zavod upravlja z nepremičnino in omenjeno opremo. 
 
Organa javnega zavoda sta direktor in Svet zavoda. Predstojnik zavoda je direktor. Nadzorni organ zavoda je 
Svet zavoda. 
 
Zavod je v letu 2019 vodil direktor Boris Hajdinjak. Imenovan je bil s sklepom Mestnega sveta MOM z dne 20. 
IV. 2017 in je nastopil mandat s 1. IX. 2017 za dobo štirih let. 
 
Svet zavoda sestavljajo:  

- Majda Ivnik, predstavnica ustanoviteljice (MOM), predsednica Sveta zavoda;  
- Tjaša Klanjšček, predstavnica ustanoviteljice (MOM), namestnica predsednice Sveta zavoda;  
- Marjetka Bedrač, predstavnica delavcev zavoda;  
- dr. Andrej Hozjan, predstavnik zainteresirane javnosti;  
- Klemen Brvar, predstavnik zainteresirane javnosti. 

 
Javni zavod skrbi za evidentiranje, dokumentiranje, raziskovanje in prezentacijo judovske kulture, kulturne 
dediščine in zgodovine; preučuje antisemitizem in holokavst na Slovenskem; izvaja pedagoške programe; 
organizira kulturne prireditve in projekte; izdaja strokovne publikacije in se vključuje v kulturno ponudbo 
starega mestnega jedra. Ponuja prostore za organizacijo različnih kulturnih dogodkov, koncertov manjših 
glasbenih zasedb, predavanj in strokovnih srečanj ter sodeluje s sorodnimi ustanovami doma in po svetu. 
 
 

mailto:info@sinagogamaribor.si
http://www.sinagogamaribor.si/
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2. POSLOVNO POROČILO 
 
 

2.1 IZVAJANJE STRATEŠKEGA NAČRTA IN DOLGOROČNIH CILJEV JAVNEGA ZAVODA 
 
Strateški in dolgoročni cilji javnega zavoda CJKD Sinagoga Maribor izhajajo iz odloka o ustanovitvi1, ki ga je 
Mestna občina Maribor sprejela v letu 2010. V skladu z njim je osnovno poslanstvo zavoda izvajanje javne 
službe na področju zbiranja, ohranjanja, dokumentiranja, proučevanja, interpretiranja, upravljanja in 
razstavljanja judovske kulturne dediščine s področja MOM in širše ter posredovanja podatkov o njej z 
namenom razvijanja zavesti o judovski kulturni dediščini, širjenja védenja o njenih vrednotah in omogočanja 
uživanja v njej. Tem ciljem smo v letu 2019 v celoti sledili: ob interdisciplinarnem proučevanju in popularizaciji 
judovske kulturne dediščine v Sloveniji in Srednji Evropi, smo pripravljali strokovna gradiva o zgodovini 
judovstva, posredovali informacije in gradiva zainteresiranim javnostim, se medinstitucionalno in mednarodno 
povezovali, pripravljali in izvajali kulturne programe, vključno z razstavami, znanstvenimi srečanji, predavanji 
ipd. ter sodelovali v raziskovalnih in založniških projektih širšega spektra. Naša prizadevanja so bila usmerjena 
tudi k spodbujanju medkulturnega dialoga oziroma k popularizaciji judovske kulture kot orodja razumevanja, 
spoštovanja in promocije kulturne raznolikosti posameznikov, skupin, narodov in držav. Z izvajanjem dejavnosti 
javne službe in realizacijo programov, načrtovanih v okviru letnega načrta dela za leto 2019, smo uspešno 
gradili temelje, na osnovi katerih lahko zavod preraste v osrednji, vseslovenski muzejsko-informacijski in 
dokumentacijski center za judovsko kulturno dediščino. 
 
Programska specifičnost javnega zavoda CJKD Sinagoga Maribor izhaja iz historične vrednosti in sporočilnosti 
objekta nekdanje sinagoge, ta je trenutno edini spomenik judovske dediščine v Sloveniji s statusom spomenika 
državnega pomena2, CJKD Sinagoga Maribor pa edini slovenski javni zavod, ki permanentno in kontinuirano 
raziskuje in prezentira judovsko kulturno dediščino, tako na slovenskih tleh, kot tudi v širšem, mednarodnem 
prostoru. Temu ustrezno skušamo razvijati čim bolj kvalitetno programsko ponudbo in vsebine, ki podajajo 
celovite informacije o vpetosti judovske kulture, njenega izročila, ustvarjalnosti in zgodovine v lokalno, 
regionalno, nacionalno in mednarodno okolje. V tem kontekstu razvijamo tudi medinstitucionalno in 
mednarodno sodelovanje, pri čemer se povezujemo z različnimi domačimi in tujimi organizacijami. V letu 2019 
smo našo mrežo medinstitucionalnega sodelovanja nadgradili s Centropa, Dunaj, L’ Associazione Culturale 
èStoria, Gorica, Center for Jewish Art na Hebrew University of Jerusalem, Pokrajinskim muzejem Koper, Občino 
Lendavo, Mestnim muzejem Ljubljana, Veleposlaništvom Federativne republike Brazilije v Ljubljani, 
Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa in Umetnostnozgodovinskim inštitutom Franceta Steleta, obema enotama 
ZRC SAZU, Ljubljana, GT 22, Maribor, Društvom Hiša iz Maribora, ISHA Maribor, Lutkovnim gledališčem 
Maribor, Mariborsko literarno družbo, Mednarodnim raziskovalnim centro druge svetovne vojne Maribor, 
Mladinskim centrom EPeKA, Maribor, MKC Maribor, Pokrajinskim arhivom Maribor, Teološko fakulteto UL, 
Enote v Mariboru, Založba Aristej, Maribor, Založba Litera, Maribor, Mestno občino Murska Sobota, Zavodom 
za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož, Slovenskim etnološkim 
društvom, Veleposlaništvom Države Izrael v Sloveniji in Židovsko općino Zagreb. 
 
V sklopu priprav in izvajanja pedagoških programov smo sodelovali z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije, 
ki je del Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in z izobraževalnimi ustanovami z vseh treh ravni 
izobraževalnega sistema: na osnovnošolski ravni smo se intenzivneje povezovali zlasti z osnovnimi šolami 
Jakobski Dol, Miklavž na Dravskrem polju, Mislinja, Pesnica in Starše ter Draga Kobala Maribor, na srednješolski 
s Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper in Gimnazijo Koper, Gimnazijo Poljane in Gimnazijo Ledina iz 
Ljubljane, Prvo in II. gimnazijo Maribor ter Srednjo ekonomsko in gimnazije Maribor, Srednjo gradbeno šolo in 

                                                           
 
1 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino, Medobčinski uradni vestnik, št. 21/2010. Pri izvajanju javne 
službe smo obenem upoštevali tudi smernice, podane v elaboratu s predlogom vsebinske zasnove in organizacije izvajanja programa, 
ki je ob začetku delovanja Sinagoge Maribor začrtal osnovno vizijo njenega razvoja kot novega mestnega kulturnega centra; gl. Peter 
Može, Daniel Sajko, Mariborska sinagoga: predlog vsebinske zasnove ter organizacije izvajanja programa, tipkopis, Maribor 1999. 
2 Vlada Republike Slovenije je v letu 2015 sprejela Odlok o razglasitvi Sinagoge v Mariboru za kulturni spomenik državnega pomena 
(Uradni list RS, št. 62/15), s čimer je uradno potrdila izjemni pomen mariborske sinagoge v sklopu slovenske kulturnozgodovinske 
dediščine in ji obenem zagotovila institucionalno zaščito na najvišji državni ravni. 
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gimnazije Maribor in Srednjo šola za oblikovanje Maribor, na univerzitetni pa s Filozofsko fakulteto Univerze v 
Mariboru – Oddelkom za zgodovino in Oddelkom za germanistiko, Oddelkom za umetnostno zgodovino 
Pedagoško fakulteto Maribor, prav tako Univerze v Mariboru. Ob tem smo v sklopu naše redne dejavnosti 
izvajali še pedagoška vodenja za druge zainteresirane organizirane šolske skupine. 
 
Nadaljevali smo sodelovanje s kulturnimi ustanovami in organizacijami, ki so naši dolgoletni partnerji: Galerija-
muzej Lendava, Mini teater oz. Judovski kulturni center Ljubljana, Fotoklub Maribor, Mariborska knjižnica, 
Narodni dom Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor in Pomurski muzej Murska Sobota. 
 
Pri realizaciji posamičnih programov smo se povezovali tudi z Veleposlaništvom Države Izrael v Sloveniji, žal pa 
ne s slovenskim veleposlaništvom v Tel Avivu. 
 
Kot pridruženi član Zveze evropskih judovskih muzejev (AEJM) smo se aktivno vključevali v njene strokovne 
programe in se udeležili študijskega seminarja za pedagoške delavce v judovskih muzejih. Seminar je potekal 
od 21. do 23. V. 2019 v Zgodovinskem muzeju Bosne in Hercegovine v Sarajevu, v sklopu seminarja pa smo 
predstavili projekt "Kulturni dnevnik" kot primer dobre prakse medinstitucionalnega povezovanja lokalnih 
kulturnih in izobraževalnih ustanov na področju kulturne vzgoje osnovnošolske mladine. Udeležili in aktivno 
sodelovanje smo tudi na letni konferenci mednarodnega društva študentov zgodovine ISHA v Budimpešti (ISHA 
Annual Conference 2019: Re-cycling History", 3.-8. IX. 2019). 
 
Med programskimi vsebinami dajemo posebno pozornost tudi programom spominjanja na holokavst ter 
učenja o njem in antisemitizmu, ki ga je pogojil. Tovrstni programi so v slovenskem prostoru še kako 
pomembni, saj slovenska družba kljub relativno maloštevilni judovski populaciji nikoli ni bila imuna na pojave 
antisemitizma. Ta se v zadnjem času celo krepi, tako v obliki sovražnega govora, ki preplavlja zlasti socialna 
omrežja in tiskane medije, kakor tudi v aktivnostih skrajnih političnih skupin. Ozaveščanje javnosti o holokavstu 
kot enem najhujših zločinov zoper človeštvo bo ostajalo tudi v prihodnje pomemben del zavodovih 
programskih aktivnosti. Projekte s področja ohranjanja spomina na holokavst razvijamo v sodelovanju s 
priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki, ob tem pa smo že uspeli zasnovati trajnostne programe, kot sta 
Šoa – spominjajmo se in Kamnite solze3, s katerima v slovenskem prostoru prevzemamo pobudo na področju 
spominjanja na holokavst in učenja o njem. Na osnovi naše vpetosti v mednarodne aktivnosti spodbujanja 
spominjanja na holokavst ter ozaveščanja in učenja o njem sta bila predstavnika zavoda v letu 2018 imenovana 
v stalno slovensko delegacijo pri zvezi IHRA. Prestavnica zavoda je sodelovala pri pripravi revizijskega poročila 
ZDA za IHRA. V zadnjih letih vzporedno s programi spominjanja in učenja o holokavstu razvijamo tudi programe 
spominjanja in učenja o prezrtem nacističnem genocidu nad Romi in Sinti. 
 
Kljub majhnosti slovenskega ozemlja in relativno maloštevilni judovski populaciji na Slovenskem pred drugo 
svetovno vojno holokavst našega ozemlja ni zaobšel. Slovenska judovska skupnost je usodni udarec doživela 
26. IV. 1944 z začetkom množičnih deportacij Judov iz Prekmurja, kjer je tedaj živelo največ Judov na naših 
tleh. Po izkušnji holokavsta si slovenska judovska skupnosti nikoli več ni resnično opomogla, katastrofalne 
posledice holokavsta pa so v kombinaciji s povojnimi političnimi razmerami pripeljale tako rekoč do izbrisa 
zgodovinskega spomina na slovenske Jude. Ta se v slovensko javno zavest postopoma vrača šele v zadnjih letih, 
tudi zaradi aktivnosti CJKD Sinagoga Maribor in nekaterih drugih sorodnih ustanov. Pod okriljem projekta 
Kamnite solze smo že v letu 2015 oblikovali in javno predstavili pobudo za razglasitev 26. IV. za nacionalni dan 
spomina na žrtve holokavsta v Sloveniji, s prizadevanji za pridobitev zlasti politične podpore tej pobudi pa smo 
nadaljevali tudi v letu 2019, ko je sicer minilo 75 let od največje deportacije prekmurskih Judov. Pobuda 
zaenkrat še ni prejela zadostne podpore za njeno realizacijo. V sklopu izvajanja raziskovalne dejavnosti smo 
spodbujali raziskave zlasti na področjih, povezanih s temami holokavsta, genocida nad Romi in judovske 
kulturne dediščine, ter ob tem sodelovali z različnimi zunanjimi strokovnimi sodelavci in raziskovalci. Zbrani 
podatki oziroma izsledki raziskav so bili javnosti posredovani v obliki predavanj, okroglih miz in drugih sorodnih 
dogodkov, kot prispevki pa so bili objavljeni tudi v publikacijah, ki so izšle pod okriljem zavodove založniške 
dejavnosti. 

                                                           
 
3 Za razvoj obeh programov smo uspeli pridobiti sredstva Mednarodne zveze za spomin na holokavst – IHRA. 
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Od 1. IX. 2017 je direktor Boris Hajdinjak. Kadrovsko zasedbo so v letu 2019 sestavljali direktor, koordinatorka 
in organizatorka kulturnih programov Marjetka Bedrač ter od 1. VII. 2019 muzejski vodič / oblikovalec zvoka in 
slike Domen Kodrič. 
 

 
V. tar. 
skup. 

VI. tar. 
skup. 

VII. tar. 
skup. SKUPAJ 

Redne zaposlitve, ki jih financira MOM     

Število zaposlenih za DČ   1 1 

Število zaposlenih za NČ   1 1 

Zaposlitve, ki jih ne financira MOM     

Število zaposlenih za DČ 1   1 

Število zaposlenih na 31. XII. 2019 
skupaj 

1  2 3 

 
Za namen investicijskega vzdrževanje je ustanoviteljica v letu 2019 zavodu zagotovila samo sredstva za nakup 
ozvočenja v višini , EUR. 
 
V zvezi z zapuščino Anice Ivasović, ki jo je javni zavod na osnovi pravnomočnega sklepa mariborskega okrožnega 
sodišča4 pridobil v letu 2014, smo v letu 2019 nadaljevali z opozarjanjem na problematiko upravljanja z 
zapuščino pri pristojnem Uradu za kulturo in mladino oziroma s pozivi Mestni občini Maribor kot ustanoviteljici 
CJKD Sinagoga Maribor po čimprejšnji pravno-formalni ureditvi upravljavskih razmerjih glede zapuščine5 med 
MOM in javnim zavodom. Na osnovi sklepa okrožnega sodišča smo se kot eden od dedičev zapuščine 11. VII. 
2016 vpisali v zavodove poslovne knjige. Tudi v letu 2019 smo ob rednem letnem popisu opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev v upravljanju na MOM naslovili poziv k uskladitvi podatkov in medsebojnih razmerij 
za sredstva, prejeta v upravljanje. Do nastanka tega poročila s strani MOM nismo prejeli odgovora. Če MOM v 
bližnji prihodnosti ne bo izkazala interesa za rešitev problematike upravljanja z zapuščino, ki je že zdaj v izjemno 
slabem stanju, bo ta prepuščena nadaljnjemu propadanju. Javni zavod namreč nima na voljo lastnih sredstev, 
ki bi jih lahko namenil za vzdrževanje te zapuščine, in zato bremen vzdrževanja ne more prevzemati. 
 
Sicer so o nadaljni usodi te nepremičnine tri možnosti. 

- Nepremičnina na Ruški cesti 6 se odda v dolgoročni najem kateri od nevladnih organizacij, pod 
pogojem, da ta prevzame stroške obnove in stroške tekočega vzdrževanja. V zvezi s tem so že bili 
opravljeni nekateri informativni razgovori. 

- Nepremičnina na Ruški cesti 6 se zamenja za ustrezen prostor v centru mesta Maribor, po možnosti v 
neposredni bližini sinagoge, ki bi po funkcionalnosti ustrezal potrebam javnega zavoda. 

- Nepremičnina na Ruški cesti 6 se, v kolikor se zanjo ne bodo našle primerne vsebine, proda, sredstva 
od prodaje pa se namenijo za ureditev razstave likovnih del Marina Ivasovića in za ureditev dodatnih 
funkcionalni prostorov javnega zavoda. 

 
Zdi se, da bi bila za Sinagogo Maribor najboljša tretja možnost: prodaja. Na delovnem sestanku o tej temi, 24. 
IV. 2018, smo o zadnji možnosti s strani Urada za kulturo in mladino MOM prejeli ustno zagotovilo (prosili smo 
tudi za pisno zagotovilo, a ga še nismo dobili), da lahko javni zavod z zapuščino po pokojni Anici Ivasović povsem 
samostojno razpolaga, torej jo lahko tudi proda. Ker je bila zapuščina vezana tudi na določilo, da se morajo 
likovna dela Marina Ivasovića razstaviti v nepremičnini, ki je bila predmet zapuščine, kar pa glede na trenutno 
stanje nepremične in dejstvo, da zavod ne razpolaga s sredstvi za namen investiranja v nepremičnino in 
njenega vzdrževanja, ni mogoče realizirati, bo zavod poiskal možnost za realizacijo pogojev dedovanja skupaj 
z MOM. Možnost prodaje je ponovno postala aktualna potem, ko je solastnica hiše na Ruški cesti 6/Taborski 

                                                           
 
4 Sklep o dedovanju je bil izdan 20. I. 2014 (ID 1435/2008). Zapuščino sestavljajo stanovanjska enota v večstanovanjski hiši na naslovu 
Ruška cesta 6, Maribor, in likovna dela amaterskega slikarja Marina Ivasovića. 
5 Opominjamo, da je soglasje k vstopu v zapuščinski postopek v letu 2009 potrdil Mestni svet MOM. Ureditev omenjenih razmerij je 
pogoj za določitev obsega upravljavskih pravic in sredstev, potrebnih za upravljanje z zapuščino. 
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ulici 13 gospa Alenka Lupša našla kupca za svoj del nepremičnine. Dne 20. XI. 2019 smo namreč dobili 
ponudbo za uveljavitev predkupne pravice. Kmalu zatem 27. XI. 2019, smo bili obveščeni, da je solastnica na 
upravni enoti vložila tudi zahtevo za izdajo odločbe o domnevni izdaji gradbenega in uporabnega dovoljenja 
ter da je prejela dopis za dopolnitev, in sicer, da mora v roku 15 dni predložiti UE pooblastilo Sinagoge Maribor 
kot solastnika. O tej spremembi smo obvestili zgoraj omenjeni urad večkrat, a nismo prejeli nobenih 
nadaljnjih navodil, kako naprej. Izjema je bilo ustno navodilo pravnika omenjenega urada, gospoda Dejvija 
Kolarja, z dne 10. XII. 2019, da naj dosedanji solastnici izdamo pooblastilo. Ob tej priložnosti je omenjeni 
pravnik izrecno povedal, da je javni zavod Sinagoga Maribor lahko lastnik omenjene nepremičnine in da je za 
nas ugodno, ker bomo izdali omenjeno pooblastilo, saj s tem izkazujemo skrb na nepremičnino. Pooblastilo 
za pridobitev odločbe o domnevni izdaji gradbenega in uporabnega dovoljenja smo izdali dne 12. XII. 2019. 
Predkupne pravice na delu nepremičnine, ki je bil v lasti gospe Alenke Lupša, nismo uveljavljali, saj z MOM 
oziroma njenega Urada za kulturo in mladino v zvezi s tem, kljub večkratnim zaprosilom, nismo prejeli 
nobenih navodil. 
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2.2 PROGRAMSKA REALIZACIJA 
 
CJKD Sinagoga Maribor ima jasno izoblikovano programsko usmeritev. Ta vključuje raznovrstne programe, od 
muzejsko-dokumentarnih, likovnih, fotografskih in multimedijskih razstav do predavanj, predstavitev, 
literarnih večerov, filmskih projekcij, glasbenih dogodkov in podobno. Velik poudarek dajemo tudi 
pedagoškemu delu z osnovno in srednješolsko mladino, saj želimo mlade seznanjati z judovsko kulturno 
dediščino kot integralnim delom slovenske kulturne dediščine, obenem pa jih z vključevanjem v programe 
spominjanja in seznanjanja z zgodovino holokavsta in antisemitizma ozaveščamo o pomembnosti spoštovanja 
in sprejemanja različnih etničnih skupin, strpnosti sobivanja ter ne nazadnje spoštovanja človekovih pravic. 
 
V letu 2019 smo ob izvajanju nalog, izhajajočih iz ustanovitvenega akta, programe in aktivnosti realizirali v 
skladu z letnim programom dela za leto 2019. Ob tem pa moramo znova izpostaviti, da smo pri načrtovanju še 
bolj smelih programskih aktivnosti omejeni tako v finančnem kakor tudi v kadrovskem, prostorskem in 
tehničnem smislu. Upoštevaje naštete omejitve nadaljnjo širitev programske ponudbe in vpeljavo zahtevnejših 
programskih nalog v prihodnje ne bo več mogoče izvajati v takšnem obsegu kot doslej. 
 
Osrednji nosilni programi javnega zavoda so bili tudi v letu 2019 mednarodni projekti Šoa – spominjajmo se, 
Kamnite solze in Evropski dnevi judovske kulture (ali EDJK), pod okriljem katerih smo se povezali s številnimi 
domačimi in tujimi sorodnimi ustanovami ter realizirali vrsto najrazličnejših dogodkov. V projektih Šoa – 
spominjajmo se in EDJK prevzema CJKD Sinagoga Maribor tudi vlogo nacionalnega koordinatorja prireditev, v 
projektu Kamnite solze, ki ga pa je v letu 2019 ni podprla Mednarodna zveza za spomin na holokavst (IHRA), 
pa vlogo nosilca projekta. Ob izvedbi naštetih programov tako prevzemamo obsežne organizacijske zadolžitve 
in aktivnosti. 
 
S projektom Šoa – spominjajmo se vsakoletno zaznamujemo mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, 
zato je večina programskih aktivnosti, vezanih na projekt, zgoščena okoli 27. I. V letu 2019 so se projektu, ki 
je potekal od 11. I. do 8. II. 2019, pridružili naslednji organizatorji: Center urbane kulture Kino Šiška, 
Ljubljana; Društvo študentov zgodovine Maribor - 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; Judovski kulturni center Ljubljana; 
Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja pri ZZB NOB Slovenije, TO Auschwitz; 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; Univerzitetna knjižnica Maribor; Združenje EPEKA, Maribor; 
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru in Zveza kulturnih društev Lendava. 
 
Častni pokrovitelj projekta je bil minister za kulturo Republike Slovenije mag. Zoran Poznič. 
 
V okviru tega projekta velja posebej izpostaviti mednarodno znanstveno srečanje Vsako leto eno ime, ki je 
bilo 25. I. 2019 v UKM in je bilo posvečeno slovenskima pravičnikoma Ljubici in Ivanu Župančič oz. holokavstu 
v Bosni in Hercegovini (http://www.sinagogamaribor.si/wp-content/uploads/2019/01/Vsako-leto-eno-ime-
2019.pdf). 
 
Projekt EDJK je v letu 2019 v Sloveniji potekal med 25. VIII. in 18. IX., pri čemer se je največ dogodkov zvrstilo 
prav na osrednji dan projekta, kot ga je določil mednarodni organizacijski komite AEJP (The European 
Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage.), tj. na nedeljo, 1. IX. 2019. 

http://www.sinagogamaribor.si/wp-content/uploads/2019/01/Vsako-leto-eno-ime-2019.pdf
http://www.sinagogamaribor.si/wp-content/uploads/2019/01/Vsako-leto-eno-ime-2019.pdf
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EDJK 2019 je bil posvečen 20-letnici projekta, vanj pa so se v Sloveniji vključili: Galerija-muzej Lendava, 
Sinagoga Lendava – Slovenski muzej holokavsta, Občina Lendava, MO Ljubljana, Mini teater oz. Judovski 
kulturni center Ljubljana, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, Lutkovno gledališče Maribor, 
MO Murska Sobota, Pomurski muzej Murska Sobota in Grad Negova. Programe in dogodke projekta EDJK 2019 
so podprli MO Maribor, Ministrstvo za kulturo, Veleposlaništvo Države Izrael v Sloveniji in Marie Ann Prelog. 
 
V letu 2019 smo nadaljevali sicer leta 2016 uradno zaključen večletni mednarodni projekt Kamnite solze. Tega 
smo v Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor zasnovali v sodelovanju s partnerskimi 
organizacijami v letu 2014, pod njegovim okriljem pa smo razvijali strategije za permanentno obeleževanje 
treh spominskih dni: mednarodnega dneva spomina na žrtve holokavsta (27. I.), dneva spomina na slovenske 
žrtve holokavsta ob obletnici začetka množičnih deportacij prekmurskih Judov (26. IV.), zunaj Slovenije pa 
spominskih dni, povezanih z zgodovinskimi dogodki, ki so v času nacionalsocializma in druge svetovne vojne 
ireverzibilno zapečatili usodo preganjanega judovskega prebivalstva v posameznih državah, ter mednarodnega 
dneva spomina na žrtve genocida nad Romi (2. VIII.). S projektom smo si prizadevali v javnosti dvigniti raven 
ozaveščenosti in družbenopolitične podpore dnevom spominjanja na holokavst in genocid nad Romi na 
območjih nekdanje avstro-ogrske monarhije ter v sodelovanju s partnerskimi in udeleženimi organizacijami 
začrtati konceptualne okvire za obeleževanje treh spominskih dni tako na državni kot tudi na mednarodni ravni. 
V teku projekta smo realizirali številne aktivnosti, kot najpomembnejše 'outpute' projekta pa izpostavljamo 
pripravo razstave Kamnite solze: Spominjanje in učenje o holokavstu in genocidu nad Romi, spremne publikacije 
in CD-ja k razstavi ter strateškega dokumenta Konceptualni okvir spominjanja in učenja o holokavstu in 
genocidu nad Romi. V njem ponujamo vrsto predlogov za oblikovanje tematskih programov, kot so 
dokumentarne razstave, predavanja, okrogle mize, znanstvena srečanja, avdio-vizualna orodja, spominske 
prireditve in drugi kulturni dogodki, ter na osnovi predstavitve izbranih primerov dobrih praks spodbujamo 
tudi druge znanstvenoraziskovalne, izobraževalne in kulturne ustanove oziroma ustvarjalce k aktivnemu 
sooblikovanju programov spominjanja na holokavst in genocid nad Romi ter programov učenja o obeh oblikah 
genocida za najrazličnejše ciljne skupine. Na teh osnovah smo soorganizirali seminar Centrope za učitelje iz 
Zahodnega Balkana, ki je potekal med 31. V. in 2. VI. 2019 v Mariboru, Murski Soboti in Lendavi 
(https://www.centropa.org/news-events/centropa-western-balkans-seminar-maribor). Posebno mesto v 
projektu Kamnite solze ima:) in postavitev prvih 11 stolpersteinov v Lendavi – v sodelovanju Galerijo-muzejem 
Lendava in Občino Lendava, in prvih 11 stolpersteinov Murski Soboti – v sodelovanju s Pomurskim muzej 
Murska Sobota in MO Murska Sobota, oboje 17. IX. 2019, ter novih  stolpersteinov v Ljubljani – v sodelovanju 
z JKC Ljubljana in MO Ljubljana, 18. IX. 2019. 
 
Med razstavnimi programi, ki smo jih izvedli bodisi v sklopu zgoraj navedenih projektov bodisi kot samostojne 
programske vsebine, so bili novi programi:  

 gostovanje razstave Aleksander Pečerski (otvoritev 17. I. 2019, do 22. III. 2019);  

 gostovanje razstave Obtičali v Šanghaju: življenje judovskih beguncev skozi objektiv Arthurja Rothsteina 
(otvoritev, otvoritev 27. III. 2019, do 3. VI. 2019, nato gostovanje v Negovi, otvoritev 31. VIII. 2019, 
do 10. XI. 2019);  

 gostovanje razstave Izseljenci v sklopu 4. festival oblikovanja Maribor – FOMB (otvoritev 5. IV. 2019, 
do 30. V. 2019);  

 gostovanje razstave izraelskega slikarja in grafičnega oblikovalca Dana Reisingerja Ognjeni zvitki 
(otvoritev 4. VI. 2019, do 13. IX. 2019);  

 gostovanje fotografskih razstav Bojana Radoviča in Faruka Ibrahimovića v sklopu Festivala fotografije 
Maribor 2019 (3. oz. 17.-2. X. 2019); in  

 gostovanje likovna razstava Slovenski in avstrijski likovni umetniki se predstavljajo v sodelovanju z 
Društvom slovensko-avstrijskega prijateljstva (otvoritev 3. X. 2019, do 22. X. 2019);  

 
ter programi iz prejšnjih let:  

 Anini mariborski vrstniki (gostovanje na OŠ Grm Novo mesto 11.-25. I. 2019, OŠ Miklavž na Dravskem 
polju 30. I.-26. II. 2019, Mariborska knjižnica - Enota Kamnica, 4. III.-21. V. 2019, in OŠ Mislinja, 22. XI.-
19. XII. 2019);  

https://www.centropa.org/news-events/centropa-western-balkans-seminar-maribor
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 Auschwitz – kraj na Zemlji: Auschwitz Album (gostovanje v Judovskem kulturnem centru Ljubljana, 
otvoritev 23. I. 2019, do 21. XII. 2019);  

 Ciril Horjak: Risbe v Soboto (gostovanje v Zgodovinskem atriju Mestne hiše Ljubljana, otvoritev 19. XII. 
2019, do 9. I. 2020);  

 Judje na Goriškem (gostovanje v Galerija-muzej Lendava, Sinagoga Lendava - Slovenski muzej 
holokavsta, otvoritev 29. 1. 2019, do 29. 5. 2019);  

 Judovska diaspora (v Sinagogi Maribor 23. X. 2019-23. I. 2020);  

 Kamnite solze: Spominjanje in učenje o holokavstu in genocidu nad Romi (gostovanje na OŠ Pesnica 25. 
I.-28. II. 2019);  

 Morpurgi, potomci mariborskih Judov (gostovanja na Univerzi v Gorici, 23.-26. V. 2019, in v Sinagogi v 
Gorici, 27. V.-31. XII. 2019);  

 Od puščave do mize (v Sinagogi Maribor do 16. I. 2019, gostovanja Pomurski muzej Murska Sobota, 
otvoritev 20. II. 2019, do 26. V. 2019; Pokrajinski muzej Ptuj Ormož - v Dominikanskem samostanu, 
otvoritev 14. VIII. 2019, do 8. X. 2019; in Teološka fakulteta Ljubljana, otvoritev 4. XII. 2018, do 31. III. 
2020);  

 Romi v gibanju (gostovanje na OŠ Draga Kobala 23. I.-19. III. 2019);  

 Sinagoga Maribor: konservatorsko-restavratorski posegi (1. I.-3. IX. 2019 in 3.-22. X. 2019);  

 Škotski Judje: identiteta, pripadnost in prihodnost (gostovanje, otvoritev 21. III. 2019, do 21. XII. 2019);  

 Zgodovina mariborskih Judov ter njihove sinagoga (v Sinagogi Maribor 23. X. 2019-23. I. 2020); in  

 Zvezdna proga: razstava o holokavstu (gostovanje na OŠ Jakobski Dol 2. II.-28. II. 2019). 
 
Ob njih smo zasnovali tudi različne spremljajoče dogodke, v okviru našega sodelovanja z drugimi javnimi zavodi 
pa smo posamezne strokovne programe organizirali izven sedeža javnega zavoda. Odzivali pa smo se tudi na 
pobude drugih kulturnih organizacij in se vključevali v njihove programe. 
 
V skladu s politiko dostopnosti in odprtosti javnega zavoda za najrazličnejše skupine obiskovalcev so bili vsi 
naši dogodki in prireditve prosti vstopnine, s čimer smo zagotovili dostopnost programov in kulturnih vsebin 
najširšim množicam obiskovalcev. Prav tako smo sledili tudi pobudam Ministrstva za kulturo in drugih kulturnih 
ustanov ter se z dnevi odprtih vrat vključevali v obeleževanje Slovenskega kulturnega praznika (8. II.), 
mednarodnega dneva muzejev (17. V.), Dnevov evropske kulturne dediščine, ki so v letu 2019 potekali od 26. 
IX. do 10. X. 2019, in Ta veselega dneva kulture (3. XII.). 
 
Pedagoške in andragoške aktivnosti so tudi v letu 2019 predstavljale pomemben segment našega delovanja. 
Naših pedagoških programov in strokovnih vodenj po nekdanji sinagogi so se udeležili učenci osnovnih šol:  

 OŠ Angela Besednjaka Maribor,  

 OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava,  

 OŠ borcev za severno mejo Maribor,  

 OŠ bratov Polančičev Maribor,  

 OŠ Draga Kobala Maribor - sobotni krožek "Moj Maribor",  

 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor,  

 OŠ Franceta Prešerna Maribor,  

 OŠ Jakobski Dol,  

 OŠ Kamnica,  

 OŠ Kuzma,  

 OŠ Lenart,  

 OŠ Ljudski vrt Ptuj,  

 OŠ Lovrenc na Pohorju,  

 OŠ Malečnik,  

 OŠ Miklavž na Dravskem polju,  

 OŠ Mladika I, Ptuj,  

 OŠ Pesnica,  

 OŠ Tabor I,  
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 OŠ Žirovnica,  

 udeleženci programa Narodnega doma in Zavoda Mars »Poletni Art kamp 2019«,  

 udeleženci programa ZPM Maribor »Počitnice s prijatelji« in  

 osnovnošolke iz Izraela;  
dijaki srednjih šol:  

 Gimnazija Novo mesto,  

 Gimnazija Poljane (Ljubljana),  

 Gimnazija Škofja Loka,  

 Prva gimnazija v Celju,  

 Prva gimnazija Maribor,  

 II. gimnazija Maribor,  

 Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor,  

 Srednješolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta in  

 Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor 
študenti:  

 študenti razrednega pouka s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru,  

 študenti zgodovine s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru,  

 NCSY North Amerika (judovska mladina), in  

 študenti in člani fakultet Central European University in ELTE University v Budimpešti 
učitelji:  

 učitelji zgodovine iz Bosne in Hercegovine Hrvaške, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije– Centropa,  

 profesorji z Univerze v Gradcu;  
člani interesnih združenj in različni projektov:  

 Slovensko etnološko društvo,  

 slušatelji Univerz za III. življenjsko obdobje v Mariboru in Ljubljani,  

 udeleženci programa Borštnikov program socialne aktivacije in  

 skupina preživelih holokavsta s Hrvaške. 
 
Naše aktivnosti na področju pedagoške dejavnosti so obsegale tudi pomoč učencem (OŠ Prežihovega Voranca 
Maribor) in dijakom (Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor in Prva gimnazija Maribor) pri pripravi 
referatov in raziskovalnih nalog. Vsem zainteresiranim uporabnikom smo omogočili tudi dostop do 
specializiranega knjižničnega gradiva, ki ga hranimo v zavodovi interni knjižnici. V sklopu pedagoških 
programov smo pripravili tudi program za predšolsko mladino. Izjemno pomembno je pedagoško delo na 
prizoriščih holokavsta. Tako smo sodelovali z Dašo Deželak iz Škofijske gimnazije Ljubljana pri ekskurziji v 
Auschwitz Gimnazije Lava Celje, Prve gimnazije v Celju, Škofijske gimnazije Ljubljana in Ginnasio Antonio Sema 
Pirano/Piran (11.-13. IV. 2019) ter s Prvo gimnazijo Maribor pri ekskurziji v Auschwitz (16.-18. X. 2019). V okviru 
5. festival Hiša strpnosti smo med 20. III. in 8. IV. 2019 sodelovali z mariborskimi srednjimi šolami: Izobraževalni 
center Piramida, Prva gimnazija maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor, Srednja ekonomska šola 
in gimnazija Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor in Srednja šola za oblikovanje Maribor. 
Sodelovali smo tudi s študenti zgodovine, člani mednarodnega društva ISHA, in z učitelji: študijska skupina 
profesorjev družboslovja, študijska skupina učiteljev zgodovine, geografije, domovinske in državljanske kulture 
in etike, Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani, Enoto v Mariboru ter učitelji – udeleženci izobraževalnih 
seminarjev v Yad Vashemu v letih 2013, 2015 in 2018. Področje pedagoške dejavnosti zajema tudi Sinagogo 
Maribor kot nacionalnega koordinatorja za mednarodni projekt Krokus v Sloveniji. 
 
Na področju kulturnega turizma smo začeli sodelovanje z Zavod za kulturo turizem in šport Murska Sobota v 
okviru projekta Rediscover Jewish Heritage in the Danube Region. 
 
V okviru založniške dejavnosti zavoda, ki smo jo vezali predvsem na popularizacijske aktivnosti ob izvedenih 
programih, smo v letu 2019 izdali različne kataloge, zloženke, skripte, brošure in zbornike, pripravljati pa smo 
pričeli tudi šesti zvezek serijske publikacije Slovenski Judje: Zgodovina in holokavst, drugi zvezek zbornika 
Porajmos – zamolčani genocid nad Romi in zbornik Judje v Mariboru in na Štajerskem v srednjem veku. Izdane 
publikacije so bile dobro sprejete tako v strokovni kot tudi v laični in medijski javnosti. Vse izdane publikacije 
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so bile za zainteresirane uporabnike na voljo brezplačno oziroma so bile distribuirane v Narodno in 
univerzitetno knjižnico v Ljubljani (obvezni izvodi), v domače in tuje partnerske ustanove (medknjižnična 
izmenjava) in v knjižnico Charles Young Research Library univerze UCLA v Los Angelesu. 
 
Pripravljene in izdane publikacije CJKD Sinagoga Maribor v letu 2019 
 

Zap. št. Avtor besedila, urednik Naslov publikacije Vrsta, jezik Naklada 

1. več avtorjev; ur. Marjetka 
Bedrač 

Vsako leto eno ime: Ivan in 
Ljubica Župančič 

skripta 
(slovenski) 

80 

2. več avtorjev; ur. Marjetka 
Bedrač 

Poučevanje judovske 
zgodovine, holokavsta in 
medverske strpnosti na 
Zahodnem Balkanu 

skripta 
(slovenski) 

45 

3. več avtorjev; ur. Marjetka 
Bedrač 

Slovenski Judje: Zgodovina 
in holokavst VI. 

zbornik 
(slovensko-
angleški) 

200 

4. Marjan Toš Sinagoga Maribor informativna 
zloženka 
(slovensko-
angleško-
hebrejski), 
ponatis 

1.000 

5. Marjetka Bedrač Iz ljubezni do pokrajine in v 
iskanju lepote 

zloženka 
(slovenski) 

100 

6. več avtorjev Potni listi za življenje brošura 
(slovenski) 

100 

 
Sodelovali smo tudi pri pripravi publikacij drugih ustanov: 

- Dan Reisinger: Ognjeni zvitki, katalog razstave, založnik Galerija-Muzej Lendava 
 
Pripravljena in izdana vabila, plakati, letaki 
 

Zap. št. Naslov tiskovine Vrsta, jezik Naklada 

 Od puščave do mize: zaključno vodenje po razstavi vabilo 
(slovenski) 

60 

 Aleksander Pečerski in Sobibór (2018) vabilo 
(slovenski) 

60 

 Šoa – spominjajmo se 2019 vabilo s 
programom 
(slovenski) 

500 

 Razmislite, da se je to zgodilo! vabilo 
(slovenski) 

100 

 Vsako leto eno ime: Ivan in Ljubica Župančič vabilo 
(slovenski) 

100 

 Dr. Ivo Goldstein - Jasenovac vabilo 
(slovenski) 

60 

 Dikh he na bister – Poglej in ne pozabi vabilo 
(slovenski) 

60 

 Slovenski kulturni prazni 8. februar 2019 vabilo 
(slovenski) 

60 

 Literarna postaja z Amirjem Orom vabilo 
(slovenski) 

60 
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 Vabilo – Religijski pojmovnik za mlade vabilo 
(slovenski) 

60 

 5. festival Hiša strpnosti vabilo 
(slovenski) 

60 

 Maja Dolinar: Štiri kraljice vabilo 
(slovenski) 

60 

 Judovski eksil v Šanghaju od 1933 do 1945 vabilo 
(slovenski) 

60 

 Estera ali praznik usod vabilo 
(slovenski) 

60 

 Naravnost v poletno sonce vabilo 
(slovenski) 

60 

 Dan Reisinger: Ognjeni zvitki vabilo 
(slovenski) 

55 

 Napovednik prireditev v Sinagogi Maribor – junij 2019 vabilo s 
programom 
(slovenski) 

60 

 Zdenko Kodrič: Pet ljubezni vabilo 
(slovenski) 

60 

 Noč, ko so violine obmolknile vabilo 
(slovenski) 

130 

 Evropski dnevi judovske kulture 2019 vabilo s 
programom 
(slovenski) 

250 

 Evropski dnevi judovske kulture 2019 plakat 
(slovenski) 

10 

 Ta veseli dan kulture 2019 vabilo s 
programom 
(slovenski) 

60 

 
O naših programskih in drugih spremljajočih dejavnostih smo medije ter splošno in strokovno javnost redno 
obveščali z vabili in drugimi tiskanimi gradivi, z elektronskimi vabili in elektronskimi sporočili za javnost, s 
spletnimi najavami na portalih www.napovednik.com in www.sraka.com, na domači spletni strani 
www.sinagogamaribor.si ter socialnem omrežju Facebook. Naše programe in aktivnosti smo medijsko 
promovirali tudi z dajanjem intervjujev in izjav različnim radijskim, televizijskim in časopisnim hišam. Na tem 
področju izpostavljamo:  

 Shoa - spominjamo se: https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174590488, 22. I. 2019;  

 O usodi istrskih Judov med holokavstom: https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174590606, 22. I. 2019;  

 Mladi in holokavst: https://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174590499, 7:05-10:05, 22. I. 2019;  

 Judje v Istri med holokavstom: https://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174590499, 10:05-12:35, 
22. I. 2019;  

 Conferenza a Capodistria sul tema dello sterminio nazista: 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuttoggi/174590771, 23. I. 2019;  

 Razstava Auschwitz album v Judovskem kulturnem centru: 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174590822, 23. I. 2019;  

 Spomin na žrtve holokavsta: https://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174591076, 24. I. 2019;  

 Spomin na žrtve holokavsta: https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174591251, 25. I. 2019:  

 Mednarodni simpozij Vsako leto eno ime: https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174591318, 25. I. 2019;  

 Pepel Auschwitza je temelj današnje Evrope: https://www.vecer.com/intervju-pepel-auschwitza-je-
temelj-danasnje-evrope-6652124, 28. I. 2019;  

 Razstava o slovenskih Judih v lendavski sinagogi: https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174592036, 29. I. 
2019;  

http://www.napovednik.com/
http://www.sraka.com/
http://www.sinagogamaribor.si/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174590488
https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174590606
https://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174590499
https://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174590499
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuttoggi/174590771
https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174590822
https://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174591076
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174591251
https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174591318
https://www.vecer.com/intervju-pepel-auschwitza-je-temelj-danasnje-evrope-6652124
https://www.vecer.com/intervju-pepel-auschwitza-je-temelj-danasnje-evrope-6652124
https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174592036


CJKD SINAGOGA MARIBOR 

 
Letno poročilo 2019, stran 13 

 Történelemóra egy ellentmondásokkal teli korszakról: 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/terepjaro/174592249, 30. I. 2019;  

 Jeruzsálem az Isonzó mentén: https://4d.rtvslo.si/arhiv/terepjaro/174592245, 30. I. 2019;  

 Studio ob 17h - Opomin holokavsta: https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174592312, 30. I. 2019;  

 Mostovi – Hidak: https://4d.rtvslo.si/arhiv/mostovi-hidak/174592766, 13:30-18.00, 1. II. 2019;  

 Ognjeni zvitki: https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174619775, 5. VI. 2019;  

 Živeti hočem tudi še po smrti: https://val202.rtvslo.si/2019/06/ziveti-hocem-tudi-se-po-smrti/, 12. 
VI. 2019;  

 Noč, ko so umolknile violine: https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174630444, 2. VIII. 2019;  

 Razstava Od puščave do mize na Ptuj: https://4d.rtvslo.si/arhiv/poletna-
scena/174632388?fbclid=IwAR13NDmZo4tG-ztPE71Rw9fFSmVrRSlqTjlJnKz0rzn-aQgapMYssQtfdOQ, 
14. VIII. 2019;  

 Spotikavci v spomin na prekmurske Jude: https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174638528, 17. IX. 2019;  

 Spotikavci v spomin na žrtve holokavsta: https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174638812, 18. IX. 2019;  

 Novi spotikavci po Sloveniji: https://4d.rtvslo.si/arhiv/osmi-dan/174640581, 26. IX. 2019; in  

 Neločljiva povezanost Maribora in vina: https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174643953, 12. X. 
2019. 

 
V sklopu postprodukcijskih popularizacijskih aktivnosti smo nadaljevali s promocijo kratkega dokumentarca o 
prvi mariborski zdravnici Klari Kukovec, razstava Oprostite nam, oprostite nam, o vi mrtvi! Judovski vojaki 
avstro-ogrske vojske na soški fronti je v anglešli verziji kot Forgive Us, Forgive Us, Oh You, the Dead. Jewish 
soldiers of the Austro-Hungarian army on the Isonzo Front of WWI na gostovanju v ZDA in Kanadi. 
 
 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/terepjaro/174592249
https://4d.rtvslo.si/arhiv/terepjaro/174592245
https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174592312
https://4d.rtvslo.si/arhiv/mostovi-hidak/174592766
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174619775
https://val202.rtvslo.si/2019/06/ziveti-hocem-tudi-se-po-smrti/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174630444
https://4d.rtvslo.si/arhiv/poletna-scena/174632388?fbclid=IwAR13NDmZo4tG-ztPE71Rw9fFSmVrRSlqTjlJnKz0rzn-aQgapMYssQtfdOQ
https://4d.rtvslo.si/arhiv/poletna-scena/174632388?fbclid=IwAR13NDmZo4tG-ztPE71Rw9fFSmVrRSlqTjlJnKz0rzn-aQgapMYssQtfdOQ
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174638528
https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174638812
https://4d.rtvslo.si/arhiv/osmi-dan/174640581
https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174643953
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2.3 PROGRAMI – STATISTIKA OBISKA PO PRIREDITVAH 
 

 Realizacija 2017 Realizacija 2018 Realizacija 2019 

Skupno letno število javnih kulturnih prireditev (predstav, koncertov, razstav …) 97 162 214 

Skupno število obiskovalcev 10305 28543 99616 

Skupno število obiskovalcev prireditev (razen festivalov) 2705 6118 6886 

Skupno število obiskovalcev razstav v Sinagogi 2069 9155 11810 

Skupno število obiskovalcev razstav na gostovanjih 5531 13270 90122 

Število obiskovalcev na spletni strani zavoda v koled. letu 6348 6167 6273 

Facebook – doseg objav 8372 15965 51751 

 
Statistika obiska prireditev v Sinagogi Maribor in na drugih lokacijah ter obiska razstav na gostovanjih 
 

  SODELUJOČE INSTITUCIJE PROJEKT ŠTEVILO 
DOGODKOV 

ŠTEVILO 
OBISKOVALCEV 

Skupno letno število javnih kulturnih 
prireditev (predstav, koncertov, razstav…) 

    214 99616 

Letno število premiernih dogodkov v lastni 
produkciji 

    54 4085 

Sinagoga Maribor - spomenik državnega 
pomena, 1. 1. - 31. 12. 2019 

- Postprodukcija-
popularizacija 

- 2608 

Judovska zgodovina Maribora, andragoški 
program za slušatelje Univerze za III. 
življenjsko obdobje pri Mariborski knjižnici, 
Sinagoga Maribor, 11. 1. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 38 

Temelji judaizma in Biblična arheološka zbirka, 
pedagoški program za dijake Prve gimnazije 
Maribor, Sinagoga Maribor, 16. 1. 2019  

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 28 

Slovenski kulturni praznik: dan odprtih vrat, 
Sinagoga Maribor, 8. 2. 2019 

- Dnevi odprtih vrat 1 167 

Slovenski kulturni praznik: Pisma Eriki Fürst, 
projekcija kratkega dokumentarnega filma, 
Sinagoga Maribor, 8. 2. 2019 

- Dnevi odprtih vrat 2 71 
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Slovenski kulturni praznik: Aleksander Pečerski 
in Sobibór, vodenje po razstavi, Sinagoga 
Maribor, 8. 2. 2019 

- Dnevi odprtih vrat 2 39 

Judovska zgodovina Maribora, andragoški 
program za slušatelje Univerze za III. 
življenjsko obdobje v Ljubljani, Sinagoga 
Maribor, 28. 2. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 48 

Judje in judovstvo I, pedagoški program za 
učence Osnovne šole Pesnica, Sinagoga 
Maribor, 8. 3. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

2 41 

Judje in judovstvo: judovski koledar, program 
za učence Osnovne šole Ljudski vrt Ptuj, 
Sinagoga Maribor, 11. 3. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

3 88 

Judje in judovstvo II, pedagoški program za 
dijake Srednje šole za gostinstvo in turizem 
Maribor, Sinagoga Maribor, 1. 4. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 8 

Judje in postave prehrane, pedagoški program 
za dijake Srednješolskega centra Slovenj 
Gradec - Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, 
Sinagoga Maribor, 2. 4. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 26 

Mariborski Judje v srednjem veku, pedagoški 
program za dijake Prve gimnazije Maribor, 
Sinagoga Maribor, 10. 4. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

2 42 

Judje in postave prehrane, pedagoški program 
za dijake Srednje šole za gostinstvo in turizem 
Maribor - program turistični tehnik, Sinagoga 
Maribor, 15. 4. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 7 

Judje in postave prehrane, pedagoški program 
za dijake Srednje šole za gostinstvo in turizem 
Maribor - program gostinski tehnik, Sinagoga 
Maribor, 16. 4. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 18 
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Judovski eksil v Šanghaju od 1933 do 1945, 
predavanje dr. Matjaža Vidmarja za dijake II. 
gimnazije Maribor v sklopu fakultativnega 
tečaja kitajščine, Sinagoga Maribor, 24. 4. 
2019 

- Kamnite solze 2019 1 15 

Judovski eksil v Šanghaju od 1933 do 1945, 
predavanje dr. Matjaža Vidmarja, Sinagoga 
Maribor, 24. 4. 2019 

- Kamnite solze 2019 1 11 

The Jewish History of Maribor and Slovenia, 
predavanje za študente in člane fakultet 
Central European University in ELTE 
University v Budimpešti, Sinagoga Maribor, 
28. 4. 2019 

- Po poteh mariborskih Judov 
/ Marpurgi 

1 33 

Judovska zgodovina Maribora, andragoški 
program za slušatelje Univerze za III. 
življenjsko obdobje, Maribor: muzejska 
študijska skupina, Sinagoga Maribor, 6. 5. 
2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 7 

Judje in judovstvo, pedagoški program za 
učence Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja 
Polskava, Sinagoga Maribor, 10. 5. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

2 57 

Judovska zgodovina Maribora, pedagoški 
program za študente zgodovine Filozofske 
fakultete Univerze v Mariboru, Sinagoga 
Maribor, 20. 5. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 30 

Judje in judovstvo, pedagoški program za 
učence Osnovne šole Miklavž na Dravskem 
polju, Sinagoga Maribor, 3. 6. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

2 66 

Introduction to Jewish history of Maribor and 
Slovenia, predstavitev za mlade Jude iz 
Severne Amerike, Sinagoga Maribor, 7. 7. 
2019 

- Postprodukcija-
popularizacija 

1 28 
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Noč, ko so violine obmolknile: Genocid nad 
Romi v Evropi - med pozabo in marginalizacijo, 
predavanje dr. Danijela Vojaka, Sinagoga 
Maribor, 1. 8. 2019 

- Kamnite solze 2019 1 30 

Kulturno izročilo mariborske sinagoge, dan 
odprtih vrat, Sinagoga Maribor, 1. 9. 2019 

- Evropski dnevi judovske 
kulture 2019 

1 29 

Mariborski Židovi i njihova sinagoga, 
predstavitev za skupino preživelih holokavsta 
s Hrvaške, Sinagoga Maribor, 19. 9. 2019 

-  Pedagoško-andragoški 
programi 

1 17 

Judovska zgodovina in kultura, pedagoški 
programa za dijake Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Maribor, Sinagoga Maribor, 20. 9. 
2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 17 

Judje in judovstvo, pedagoški program za 
učence Osnovne šole Kuzma, Sinagoga 
Maribor, 1. 10. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 40 

Judje in judovstvo, pedagoški program za 
učence Osnovne šole Pesnica, Sinagoga 
Maribor, 2. 10. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

2 39 

Judje in judovstvo, pedagoški program za 
učence Osnovne šole Žirovnica, Sinagoga 
Maribor, 4. 10. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 36 

Judovska vera, pedagoški program za učence 
Osnovne šole Jakobski Dol, Sinagoga Maribor, 
10. 10. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 15 

Maribor in njegovi Judje, andragoški program 
za skupino italijansko-slovenskih obiskovalcev 
iz Gradišča ob Soči in okolice, Sinagoga 
Maribor, 19. 10. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 50 

Judje in judovstvo, pedagoški program za 
učence Osnovne šole Mladika I, Ptuj, Sinagoga 
Maribor, 21. 10. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

3 78 
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Judovska zgodovina Maribora, pedagoški 
program za študente pedagogike na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, 
Sinagoga Maribor, 21. 10. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

2 56 

Judje in judovstvo, pedagoški program za 
učence Osnovne šole Mladika I, Ptuj, Sinagoga 
Maribor, 22. 10. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

3 68 

Ta veseli dan kulture 2019: dan odprtih vrat, 
Sinagoga Maribor, 3. 12. 2019 

- Dnevi odprtih vrat 1 21 

Ta veseli dan kulture 2019: strokovno vodenje 
po razstavi, Sinagoga Maribor, 3. 12. 2019 

- Dnevi odprtih vrat 2 9 

Ta veseli dan kulture 2019: Judovska zgodovina 
Maribora, pedagoški program za učence 
Osnovne šole Draga Kobala Maribor v sklopu 
šolskega sobotnega krožka "Moj Maribor", 
Sinagoga Maribor, 3. 12. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 27 

Ta veseli dan kulture: Marpurgi, projekcija 
filma, Sinagoga Maribor, 3. 12. 2019 

- Dnevi odprtih vrat 1 12 

Ta veseli dan kulture: Kontra-Kvartet, koncert, 
Sinagoga Maribor, 3. 12. 2019 

- Dnevi odprtih vrat 1 55 

Judovska vera, pedagoški program za učence 
Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, Sinagoga 
Maribor, 20. 12. 2019 

- Pedagoško-andragoški 
programi 

1 10 

Letno število ponovitev, organizacije 
gostovanj (postprodukcija) 

    17 89122 

Od puščave do mize, muzejska razstava, 
Sinagoga Maribor, 1.-16. 1. 2019 

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Enota 
v Mariboru, Teološka knjižnica v Mariboru 

Postprodukcija-
popularizacija 

- - 

Sinagoga Maribor: konservatorsko-
restavratorski posegi, dokumentarna razstava, 
Sinagoga Maribor, 1. 1. - 3. 9. 2019, 3.-22. 10. 
2019 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike 
Slovenije, Območna enota Maribor 

Postprodukcija-
popularizacija 

1 - 

Anini mariborski vrstniki, dokumentarna 
razstava, Osnovna šola Grm, Novo mesto, 14.-
25. 1. 2019 

Osnovna šola Grm, Novo mesto Šoa - spominjajmo se 2019 1 150 
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Romi v gibanju, dokumentarna razstava, 
Osnovna šola Draga Kobala Maribor, 23. 1. - 
19. 3. 2019 

Osnovna šola Draga Kobala Maribor Šoa - spominjajmo se 2019 1 200 

Auschwitz - kraj na Zemlji: Auschwitz Album, 
dokumentarna razstava, Judovski kulturni 
center Ljubljana, 23. 1. - 21. 12. 2019 

Judovski kulturni center Ljubljana, Mini 
teater, Ljubljana 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 4000 

Kamnite solze: Spominjanje in učenje o 
holokavstu in genocidu nad Romi, 
dokumentarna razstava, Osnovna šola 
Pesnica, 25. 1. - 28. 2. 2019 

Osnovna šola Pesnica Šoa - spominjajmo se 2019 1 150 

Judje na Goriškem, dokumentarna razstava, 
Sinagoga Lendava - Slovenski muzej 
holokavsta, 29. 1. - 15. 5. 2019 

Galerija-Muzej Lendava, Sinagoga Lendava - 
Slovenski muzej holokavsta 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 2086 

Anini mariborski vrstniki, dokumentarna 
razstava, Osnovna šola Miklavž na Dravskem 
polju, Miklavž na Dravskem polju, 30. 1. - 26. 
2. 2019 

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju Šoa - spominjajmo se 2019 1 410 

Zvezdna proga - razstava o holokavstu, 
dokumentarno-literarna razstava, Osnovna 
šola Jakobski Dol, 2. 2. - 28. 2. 2019 

Mariborska knjižnica, Osnovna šola Jakobski 
Dol 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 200 

Od puščave do mize, muzejska razstava, 
Pomurski muzej Murska Sobota, 20. 2. - 26. 5. 
2019 

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Enota 
v Mariboru, Teološka knjižnica v Mariboru, 
Pomurski muzej Murska Sobota 

Postprodukcija-
popularizacija 

1 2238 

Anini mariborski vrstniki, dokumentarna 
razstava, Mariborska knjižnica - Enota 
Kamnica, Kamnica, 4. 3. - 21. 5. 2019 

Mariborska knjižnica, Enota Kamnica Postprodukcija-
popularizacija 

1 400 

Škotski Judje: identiteta, pripadnost in 
prihodnost, razstava fotografij Judaha 
Passowa, Mini teater, Ljubljana, 21. 3. - 21. 12. 
2019 

Judovski kulturni center Ljubljana, Mini 
teater, Ljubljana 

Postprodukcija-
popularizacija 

1 4000 

Od puščave do mize, muzejska razstava, 
Dominikanski samostan, Ptuj, 14. 8. - 8. 10. 
2019 

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Enota 
v Mariboru, Teološka knjižnica v Mariboru, 
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož 

Postprodukcija-
popularizacija 

1 500 



CJKD SINAGOGA MARIBOR 

 
Letno poročilo 2019, stran 20 

Obtičali v Šanghaju: življenje judovskih 
beguncev skozi objektiv Arthurja Rothsteina, 
fotografska razstava, Grad Negova, 31. 8. - 10. 
11. 2019 

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja 
Radgona, Grad Negova 

Evropski dnevi judovske 
kulture 2019 

1 2638 

Zgodovina mariborskih Judov in njihove 
sinagoge, dokumentarna razstava, Sinagoga 
Maribor, 23. 10. - 31. 12. 2019 

- Postprodukcija-
popularizacija 

1 - 

Judovska diaspora, dokumentarna razstava, 
Sinagoga Maribor, 23. 10. - 31. 12. 2019 

Narodna knjižnica Izraela, Jeruzalem, AEPJ Postprodukcija-
popularizacija 

1 - 

Anini mariborski vrstniki, dokumentarna 
razstava, Osnovna šola Mislinja, 22.11. - 19. 
12. 2019 

Osnovna šola Mislinja Postprodukcija-
popularizacija 

1 150 

Ciril Horjak: Risbe v Soboto, razstava ilustracij 
in karikatur, Mestna hiša Ljubljana, 16.-31. 12. 
2019 

Mestna občina Ljubljana, Judovski kulturni 
center Ljubljana, Mini teater, Ljubljana 

Postprodukcija-
popularizacija 

1 72000 

Število koprodukcij z organizacijami iz 
Slovenije 

    134 5063 

Od puščave do mize, zaključno vodenje po 
razstavi z dr. Samom Skralovnikom in 
predstavitev kataloga, Sinagoga Maribor, 9. 1. 
2019 

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Enota 
v Mariboru 

Postprodukcija-
popularizacija 

1 20 

Od puščave do mize, strokovno vodenje po 
razstavi z dr. Samom Skralovnikom za dijake 
Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška 
Maribor, Sinagoga Maribor, 9. 1. 2019 

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Enota 
v Mariboru 

Pedagoško-andragoški 
programi 

1 21 

Od puščave do mize, strokovno vodenje po 
razstavi z dr. Samom Skralovnikom za 
študente zgodovine Filozofske fakultete 
Univerze v Mariboru, Sinagoga Maribor, 11. 1. 
2019 

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Enota 
v Mariboru 

Pedagoško-andragoški 
programi 

1 15 

Aleksander Pečerski (in Sobibór), odprtje 
dokumentarne razstave in projekcija filma 
Sobibór, Sinagoga Maribor, 17. 1. 2019 

Mariborska knjižnica, Ruski center - Zavod 
Ruski dom, Maribor, Mednarodni raziskovalni 
center druge svetovne vojne Maribor, Ruski 
center znanosti in kulture v Ljubljani, Društvo 
študentov zgodovine Maribor - ISHA Maribor 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 75 
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Aleksander Pečerski (in Sobibór), 
dokumentarna razstava, Sinagoga Maribor, 
17. 1. - 12. 3. 2019 

Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani, 
Ruski center - Zavod Ruski dom, Maribor, 
Mednarodni raziskovalni center druge 
svetovne vojne Maribor 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 - 

Programi Sinagoge Maribor, posvečeni 
spominu in učenju o holokavstu, predstavitev 
v sklopu delovnega srečanja udeležencev 
seminarjev v Yad Vashemu, Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo, Ljubljana, 19. 1. 2019 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 
Ljubljana 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 25 

"Ali si človek, ali pa nisi. Tretjega ni." Slovenski 
pravičnik Ivan Breskvar in holokavst v 
severozahodnem delu Hrvaške, predavanje za 
učence Osnovne šole Starše in izven, Osnovna 
šola Starše, 21. 1. 2019 

Osnovna šola Starše Šoa - spominjajmo se 2019 1 30 

"Od tod so bežale še ptice": slovenske žrtve 
Auschwitza, predavanje za dijake Srednje 
ekonomsko-poslovne šole Koper, Srednja 
ekonomsko-poslovna šola Koper, 22. 1. 2019 

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper Šoa - spominjajmo se 2019 1 75 

"Od tod so bežale še ptice": slovenske žrtve 
Auschwitza, predavanje za dijake Gimnazije 
Koper, Gimnazija Koper, 22. 1. 2019 

Gimnazija Koper Šoa - spominjajmo se 2019 1 30 

Holokavst v Istri, predavanje za splošno 
javnost, Pokrajinski muzej Koper, 22. 1. 2019 

Pokrajinski muzej Koper Šoa - spominjajmo se 2019 1 35 

Romi v gibanju, odprtje dokumentarne 
razstave, Osnovna šola Draga Kobala Maribor, 
23. 1. 2019 

Osnovna šola Draga Kobala Maribor Šoa - spominjajmo se 2019 1 30 

Holokavst v Ljubljani ali zakaj je Savica Rožanc 
rešila Mažija, predavanje za dijake Gimnazije 
Ledina, Gimnazija Ledina, 23. 1. 2019 

Gimnazija Ledina, Ljubljana Šoa - spominjajmo se 2019 1 65 

Holokavst v Ljubljani, predavanje za splošno 
javnost, Mestni muzej Ljubljana, 23. 1. 2019 

Muzej in galerije Mesta Ljubljane, Mestni 
muzej Ljubljana 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 80 
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Auschwitz - kraj na Zemlji: Auschwitz Album, 
odprtje dokumentarne razstave, Judovski 
kulturni center Ljubljana, 23. 1. 2019 

Judovski kulturni center Ljubljana, Mini 
teater, Ljubljana 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 30 

Sonnenscheini i Kapetanovići, predavanje 
Asmirja Piralića, Prva gimnazija Maribor, 24. 1. 
2019 

Prva gimnazija Maribor Šoa - spominjajmo se 2019 1 80 

Jeruzalem ob Soči: Judovska skupnost na 
Goriškem od 1867 do danes, predstavitev 
knjige dr. Renata Podbersiča, Pokrajinski arhiv 
Maribor, 24. 1. 2019 

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v 
Mariboru 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 15 

Razmislite, da se je to zgodilo!, osrednja 
spominska prireditev ob mednarodnem 
dnevu spomina na žrtve holokavsta, Sinagoga 
Maribor, 24. 1. 2019 

Judovski kulturni center Ljubljana, Mini 
teater, Ljubljana,  

Šoa - spominjajmo se 2019 1 60 

Sonnenscheini i Kapetanovići, predavanje 
Asmirja Piralića, Odbor Islamske skupnosti 
Maribor, 24. 1. 2019 

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, Odbor 
Maribor 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 20 

Vsako leto eno ime: Ivan in Ljubica Župančič, 
mednarodno znanstveno srečanje, 
Univerzitetna knjižnica Maribor, 25. 1. 2019 

Univerzitetna knjižnica Maribor, Prva 
gimnazija Maribor 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 50 

Kamnite solze: Spominjanje in učenje o 
holokavstu in genocidu nad Romi, odprtje 
dokumentarne razstave, Osnovna šola 
Pesnica, 25. 1. 2019 

Osnovna šola Pesnica Šoa - spominjajmo se 2019 1 65 

Klara Kukovec, projekcija filma in pogovor z 
Mojco Horvat, Osnovna šola Pesnica, 25. 1. 
2019 

Osnovna šola Pesnica Šoa - spominjajmo se 2019 1 43 

Jasenovac, predstavitev knjige dr. Iva 
Goldsteina, Salon uporabnih umetnosti, 25. 1. 
2019 

Mariborska knjižnica, Salon uporabnih 
umetnosti, Maribor 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 83 

"Od tod so bežale še ptice": slovenske žrtve 
Auschwitza, predavanje za dijake Gimnazije 
Poljane, Gimnazija Poljane, 28. 1. 2019 

Gimnazija Poljane, Ljubljana Šoa - spominjajmo se 2019 1 45 



CJKD SINAGOGA MARIBOR 

 
Letno poročilo 2019, stran 23 

Dikh he na bister - Poglej in ne pozabi, 
predstavitev projekta ozaveščanja o genocidu 
nad Romi, Romska postaja, 28. 1. 2019 

Združenje EPEKA, Maribor, Podpora mladim 
Romom, Osnovna šola Janka Padežnika, 
Romani kafenava - Romska restavracija, 
Maribor, Romano Pralipe, Maribor 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 20 

"Nebo nad krematorijem je žarelo… ": 
lendavski Judje med holokavstom, 
zgodovinska ura za dijake Dvojezične srednje 
šole Lendava z Borisom Hajdinjakom, 
Sinagoga Lendava - Slovenski muzej 
holokavsta, 29. 1. 2019 

Dvojezična srednja šola Lendava, Galerija-
muzej Lendava, Sinagoga Lendava - Slovenski 
muzej holokavsta 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 70 

Cigüt, Žilavci in Fartelji: reševanje 
prekmurskega Juda Mirka Hiršla 1944-1945, 
predavanje za splošno javnost, Pomurski 
muzej Murska Sobota, 29. 1. 2019 

Pomurski muzej Murska Sobota Šoa - spominjajmo se 2019 1 29 

Judje na Goriškem, odprtje dokumentarne 
razstave in predstavitev knjige Jeruzalem ob 
Soči: Judovska skupnost na Goriškem od 1867 
do danes z avtorjem dr. Renatom 
Podbersičem, Sinagoga Lendava - Slovenski 
muzej holokavsta, 29. 1. 2019 

Galerija-muzej Lendava, Sinagoga Lendava - 
Slovenski muzej holokavsta 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 28 

Anini mariborski vrstniki, odprtje 
dokumentarne razstave, Osnovna šola 
Miklavž na Dravskem polju, 30. 1. 2019 

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju Šoa - spominjajmo se 2019 1 155 

Anini mariborski vrstniki, predavanje za 
učence Osnovne šole Miklavž na Dravskem 
polju in izven, Osnovna šola Miklavž na 
Dravskem polju, 30. 1. 2019 

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju Šoa - spominjajmo se 2019 1 43 

Šoa - spominjajmo se 2019: kulturni dan, 
šolske delavnice in vodeni ogledi po razstavi 
Zvezdna proga, Osnovna šola Jakobski Dol, 2. 
2. 2019 

Osnovna šola Jakobski Dol, Mariborska 
knjižnica, Občina Pesnica, različna lokalna 
društva 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 119 

Mariborske žrtve holokavsta: Kohnsteini in 
Singerji, predavanje za učence Osnovne šole 
Jakobski Dol in izven, Osnovna šola Jakobski 
Dol, 2. 2. 2019 

Osnovna šola Jakobski Dol, Mariborska 
knjižnica, Občina Pesnica, različna lokalna 
društva 

Šoa - spominjajmo se 2019 1 74 
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Mladost Adolfa Hitlerja: mit in resničnost, 
predavanje v sklopu mednarodne konference 
"Druga svetovna vojna - miti in resničnost", 
Mednarodni raziskovalni center druge 
svetovne vojne, Maribor, 19. 2. 2019 

Mednarodni raziskovalni center druge 
svetovne vojne Maribor, Ruski center 
znanosti in kulture v Ljubljani, Ruski center - 
Zavod Ruski dom, Maribor 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 80 

Od puščave do mize, odprtje muzejske 
razstave, Pomurski muzej Murska Sobota, 20. 
2. 2019 

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Enota 
v Mariboru, Teološka knjižnica v Mariboru, 
Pomurski muzej Murska Sobota 

Postprodukcija-
popularizacija 

1 25 

Kulturni dnevnik 2018/2019, pedagoški 
program za učence Osnovne šole Franceta 
Prešerna Maribor, Sinagoga Maribor, 26. 2. 
2019 

Narodni dom Maribor Pedagoško-andragoški 
programi 

2 45 

Kulturni dnevnik 2018/2019, pedagoški 
program za učence Osnovne šole borcev za 
severno mejo Maribor, Sinagoga Maribor, 12. 
3. 2019 

Narodni dom Maribor Pedagoško-andragoški 
programi 

2 48 

Literarna postaja z Amirjem Orom, pogovor, 
Salon uporabnih umetnosti, Maribor, 14. 3. 
2019 

Mariborska knjižnica, Salon uporabnih 
umetnosti, Maribor 

Kamnite solze 2019 1 42 

Kulturni dnevnik 2018/2019, pedagoški 
program za učence Osnovne šole Franca 
Rozmana Staneta, Sinagoga Maribor, 19. 3. 
2019 

Narodni dom Maribor Pedagoško-andragoški 
programi 

2 60 

Festival Hiša strpnosti 2019: Religijski 
pojmovnik za mlade, predstavitev knjige in 
pogovor z avtorjem dr. Gorazdom Andrejčem, 
Sinagoga Maribor, 20. 3. 2019 

Založba Aristej, Maribor, Judovski kulturni 
center Ljubljana, Mini teater, Ljubljana 

Kamnite solze 2019 1 28 

Festival Hiša strpnosti 2019: Rezanec, 
projekcija filma, Prva gimnazija Maribor, 22. 3. 
2019 

Prva gimnazija Maribor, Judovski kulturni 
center Ljubljana, Mini teater, Ljubljana 

Kamnite solze 2019 1 48 

Festival Hiša strpnosti 2019: Stari zakon, 
projekcija nemega filma in koncert, Sinagoga 
Maribor, 22. 3. 2019 

Judovski kulturni center Ljubljana, Mini 
teater, Ljubljana 

Kamnite solze 2019 1 20 
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Festival Hiša strpnosti 2019: Simboli sovraštva, 
predavanje Mirka Ilića, Vetrinjski dvor, 25. 3. 
2019 

Narodni dom Maribor, Vetrinjski dvor, 
Maribor, Srednja šola za oblikovanje Maribor, 
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, 
Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, 
Judovski kulturni center Ljubljana, Mini 
teater, Ljubljana 

Kamnite solze 2019 1 110 

Kulturni dnevnik 2018/2019, pedagoški 
program za učence Osnovne šole Kamnica, 
Sinagoga Maribor, 26. 3. 2019 

Narodni dom Maribor Pedagoško-andragoški 
programi 

2 54 

Festival Hiša strpnosti 2019: Dragi 
veleposlanik, projekcija igrano-
dokumentarnega filma, Sinagoga Maribor, 26. 
3. 2019 

Veleposlaništvo Zvezne republike Brazilije v 
Ljubljani, Judovski kulturni center Ljubljana, 
Mini teater, Ljubljana 

Kamnite solze 2019 1 21 

Festival sprehodov: Klara Kukovec, projekcija 
filma, Salon uporabnih umetnosti, Maribor, 
26. 3. 2019 

Rajzefiber, Maribor, Društvo Hiša!, Maribor, 
in drugi partnerji 

Postprodukcija-
popularizacija 

1 46 

Obtičali v Šanghaju: življenje judovskih 
beguncev skozi objektiv Arthurja Rothsteina, 
fotografska razstava, Sinagoga Maribor, 27. 3. 
- 3. 6. 2019 

Judovski kulturni center Ljubljana, Mini 
teater, Ljubljana 

Kamnite solze 2019 1 - 

Festival Hiša strpnosti 2019: Rezanec, 
projekcija filma, Srednja šola za oblikovanje 
Maribor, 29. 3. 2019 

Srednja šola za oblikovanje Maribor, Judovski 
kulturni center Ljubljana, Mini teater, 
Ljubljana 

Kamnite solze 2019 1 52 

Festival Hiša strpnosti 2019: Rezanec, Igor in 
žerjavi, projekciji filmov, Izobraževalni center 
Piramida - Srednja šola za prehrano in živilstvo 
Maribor, 22.-29. 3. 2019 

Izobraževalni center Piramida, Srednja šola za 
prehrano in živilstvo Maribor, Judovski 
kulturni center Ljubljana, Mini teater, 
Ljubljana 

Kamnite solze 2019 2 81 

Kulturni dnevnik 2018/2019, pedagoški 
program za učence Osnovne šole Franceta 
Prešerna Maribor, Sinagoga Maribor, 2. 4. 
2019 

Narodni dom Maribor Pedagoško-andragoški 
programi 

2 46 

Maja Dolinar: Requiem, spominska prireditev 
s predstavitvijo knjige pravljic Štiri kraljice, 
Sinagoga Maribor, 4. 4. 2019 

Kulturno društvo Mariborska literarna družba Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 25 
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Zgodovina Judov v Mariboru, maturitetno 
vodenje dijakov Srednje šole za gostinstvo in 
turizem Maribor, Sinagoga Maribor, 8. 4. 
2019 

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor Pedagoško-andragoški 
programi 

1 3 

Festival Hiša strpnosti 2019: Rezanec, 
projekcija filma, Srednja ekonomska šola in 
gimnazija Maribor, 8. 4. 2019 

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, 
Judovski kulturni center Ljubljana, Mini 
teater, Ljubljana 

Kamnite solze 2019 1 41 

Kulturni dnevnik 2018/2019, pedagoški 
program za učence Osnovne šole Angela 
Besednjaka Maribor, Sinagoga Maribor, 9. 4. 
2019 

Narodni dom Maribor Pedagoško-andragoški 
programi 

2 57 

Spominu naproti, strokovno vodenje v sklopu 
šolske ekskurzije v nekdanjo nacistično 
uničevalno taborišče Auschwitz, 11.-13. 4. 
2019 

Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana, 
Ginnasio Antonio Sema Pirano/Piran, Prva 
gimnazija Celje, Srednješolski center Celje, 
Gimnazija Lava, Regionalni RTV center 
Koper/Capodistria - TV Koper 

Kamnite solze 2019 1 57 

4. festival oblikovanja Maribor: Izseljenci, 
odprtje umetniške instalacije, Sinagoga 
Maribor, 15. 4. 2019 

Srednja šola za oblikovanje Maribor   Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 30 

Izseljenci, umetniška instalacija, Sinagoga 
Maribor, 15. 4. - 30. 5. 2019 

Srednja šola za oblikovanje Maribor   Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 - 

Kulturni dnevnik 2018/2019, pedagoški 
program za učence Osnovne šole Tabor I 
Maribor, Sinagoga Maribor, 16. 4. 2019 

Narodni dom Maribor Pedagoško-andragoški 
programi 

2 73 

Kulturni dnevnik 2018/2019, pedagoški 
program za učence Osnovne šole bratov 
Polančičev Maribor, Sinagoga Maribor, 23. 4. 
2019 

Narodni dom Maribor Pedagoško-andragoški 
programi 

2 44 

Estera ali praznik usod, gledališka predstava, 
Sinagoga Maribor, 25. 4. 2019 

Lutkovno gledališče Maribor, Lutkovno 
gledališče Pupilla, Lendava 

Kamnite solze 2019 1 20 

Pisma Eriki Fürst, projekcija filma v sklopu 
spominske prireditve ob 75. obletnici 
množične deportacije Judov iz Prekmurja, 
Pomurski muzej Murska Sobota, 26. 4. 2019 

Pomurski muzej Murska Sobota, Mestna 
občina Murska Sobota 

Kamnite solze 2019 1 64 
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Kulturni dnevnik 2018/2019, pedagoški 
program za učence Osnovne šole Angela 
Besednjaka Maribor, Sinagoga Maribor, 7. 5. 
2019 

Narodni dom Maribor Pedagoško-andragoški 
programi 

1 25 

Zakaj se moramo spominjati na holokavst?, 
predavanje v sklopu programa "Dan Evrope 
na SEŠG", Srednja ekonomska šola in 
gimnazija Maribor, 9. 5. 2019 

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor Kamnite solze 2019 1 32 

Simbolika orla in leva v judaizmu, snemanje 
televizijskega prispevka, Sinagoga Maribor, 
13. 5. 2019 

RTV Center Maribor, TV Maribor Postprodukcija-
popularizacija 

1 3 

Kulturni dnevnik 2018/2019, pedagoški 
program za učence Osnovne šole Malečnik, 
Sinagoga Maribor, 21. 5. 2019 

Narodni dom Maribor Pedagoško-andragoški 
programi 

1 28 

Zakaj je bil kmečki upor leta 1515 slovenski, 
predavanje v sklopu znanstvenega posveta 
"Razvoj kolektivnih (etničnih) identitet na 
Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega 
trajanja" (23.-24. 5. 2019), ZRC SAZU, 
Ljubljana, 23. 5. 2019 

ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 45 

Jazz 'ma mlade 2019: Dan odprtih vrat, 
Sinagoga Maribor, 31. 5. 2019 

Mladinski kulturni center Maribor Postprodukcija-
popularizacija 

1 55 

Predstavitev Sinagoge Maribor v sklopu 4. seje 
odbora za kulturo, Sinagoga Maribor, 3. 6. 
2019 

Odbor za kulturo Mestne občine Maribor Postprodukcija-
popularizacija 

1 4 

Dan Reisinger: Ognjeni zvitki, odprtje razstave 
grafik, Sinagoga Maribor, 4. 6. 2019 

Galerija-muzej Lendava, Sinagoga Lendava - 
Slovenski muzej holokavsta 

Dan Reisinger 1 24 

Dan Reisinger: Ognjeni zvitki, razstava grafik, 
Sinagoga Maribor, 4. 6. - 13. 9. 2019 

Galerija-muzej Lendava, Sinagoga Lendava - 
Slovenski muzej holokavsta 

Dan Reisinger 1 - 

Jazz 'ma mlade 2019: Židovska ulica in Židovski 
trg: stavbe, ljudje in dogodki, vodeni ogled po 
mestu, 7. 6. 2019 

Mladinski kulturni center Maribor Postprodukcija-
popularizacija 

1 31 

Jazz 'ma mlade 2019: Dan odprtih vrat, 
Sinagoga Maribor, 7. 6. 2019 

Mladinski kulturni center Maribor Postprodukcija-
popularizacija 

1 38 



CJKD SINAGOGA MARIBOR 

 
Letno poročilo 2019, stran 28 

Judje in njihova sinagoga, turistično vodenje v 
sklopu programa "Vodenja po Mariboru za 
individualne goste", Sinagoga Maribor, 7. 6. 
2019 

Zavod za turizem Maribor, TIC Maribor Postprodukcija-
popularizacija 

1 1 

Zdenko Kodrič: Pet ljubezni, predstavitev 
knjige, Sinagoga Maribor, 11. 6. 2019 

Založba Litera, Maribor Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 58 

Judje in judovstvo: Davidova zvezda, 
pedagoški program za učence Osnovne šole 
Lenart, Sinagoga Maribor, 13. 6. 2019 

Center eksperimentov Maribor Pedagoško-andragoški 
programi 

3 71 

Jazz 'ma mlade 2019: Židovska ulica in Židovski 
trg: stavbe, ljudje in dogodki, vodeni ogled po 
mestu, 14. 6. 2019 

Mladinski kulturni center Maribor Postprodukcija-
popularizacija 

1 17 

Jazz 'ma mlade 2019: Dan odprtih vrat, 
Sinagoga Maribor, 14. 6. 2019 

Mladinski kulturni center Maribor Postprodukcija-
popularizacija 

1 30 

Festival Lent 2019: Dan odprtih vrat, Sinagoga 
Maribor, 21. 6. 2019 

Narodni dom Maribor Postprodukcija-
popularizacija 

1 28 

Festival Lent 2019: Dan odprtih vrat, Sinagoga 
Maribor, 28. 6. 2019 

Narodni dom Maribor Postprodukcija-
popularizacija 

1 20 

Noč, ko so violine obmolknile: Auschwitz, 
odprtje fotografske razstave Branimirja 
Ritonje, Galerija EPEKA, Maribor, 1. 8. 2019 

Združenje EPEKA, Maribor, Fotoklub Maribor Kamnite solze 2019 1 45 

Od puščave do mize, odprtje muzejske 
razstave, Dominikanski samostan, Ptuj, 14. 8. 
2019 

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Enota 
v Mariboru, Teološka knjižnica v Mariboru, 
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož 

Postprodukcija-
popularizacija 

1 65 

Rimska vojska v času 1. judovske vojne, 
predavanje v sklopu programa "XII. Rimske 
igre" (15.-18. 8. 2019), Domus v rimskem 
taboru pri Ptuju, 17. 8. 2019 

Društvo Poetovio LXIX Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 50 

Pedagoški programi Sinagoge Maribor, 
predstavitev v sklopu študijskega srečanja za 
srednješolske učitelje predmeta družboslovje, 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 
Ljubljana, 21. 8. 2019 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 
Ljubljana 

Postprodukcija-
popularizacija 

1 25 
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Tlakovci spomina - "Stolpersteine", spominska 
pietetna slovesnost, Muzej meščanstva 
Lendava, 22. 8. 2019 

Občina Lendava Kamnite solze 2019 1 200 

Pedagoški programi Sinagoge Maribor, 
predstavitev v sklopu študijskega srečanja 6. 
skupine za predmete zgodovina, geografija, 
domovinska in državljanska kultura in etika, 
Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, 
26. 8. 2019 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 
Ljubljana, Osnovna šola Antona Globočnika 
Postojna 

Postprodukcija-
popularizacija 

1 20 

Mariborski Judje in sinagoga, pedagoška 
aktivnost za udeležence programa "Počitnice 
s prijatelji", Sinagoga Maribor, 29. 8. 2019 

Zveza prijateljev mladine Maribor Postprodukcija-
popularizacija 

15 105 

Rajnpreht Rajhenburški: štajerski glavar v času 
izgona Judov, delovni sestanek v sklopu 
priprave razstave o Rajhenburških, Grad 
Rajhenburg, Brestanica, 29. 8. 2019 

Kulturni dom Krško, Grad Rajhenburg, 
Brestanica 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 5 

Judovska kulturna dediščina v Sloveniji: 
aktualna vprašanja, delovno srečanje, 
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 30. 
8. 2019 

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 
Oddelek za umetnostno zgodovino 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 6 

Obtičali v Šanghaju: življenje judovskih 
beguncev skozi objektiv Arthurja Rothsteina, 
odprtje fotografske razstave, Grad Negova, 
31. 8. 2019 

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja 
Radgona, Grad Negova 

Evropski dnevi judovske 
kulture 2019 

1 16 

Judovske pripovedke, pravljična urica z 
delavnico v sklopu programa "Poletni Art 
kamp 2019", Mariborski park, 1. 9. 2019 

Zavod MARS, Maribor, Narodni dom Maribor Evropski dnevi judovske 
kulture 2019 

1 45 

Faruk Ibrahimović: Galaksije, fotografska 
razstava, Sinagoga Maribor, 3. 9. - 2. 10. 2019 

Fotoklub Maribor Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 - 

Festival fotografije 2019: uradno odprtje 
festivala, dan odprtih vrat, Sinagoga Maribor, 
17. 9. 2019 

Fotoklub Maribor Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 95 
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Bojan Radovič: Hibakujumoku, fotografska 
razstava, Sinagoga Maribor, 17. 9. - 2. 10. 
2019 

Fotoklub Maribor Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 - 

Tlakovci spomina - "Stolpersteine", položitev 
spominskih obeležij z umetnikom Guntherjem 
Demnigom, Lendava, Murska Sobota in 
Ljubljana, 17.-18. 9. 2019 

Judovski kulturni center Ljubljana, Mini 
teater, Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, 
Mestna občina Murska Sobota, Občina 
Lendava 

Kamnite solze 2019 3 570 

Judje v jugoslovanskem partizanskem gibanju, 
predavanje v sklopu mednarodne konference 
"Vloga partizanskega gibanja pri 
pospeševanju poraza nacifašizma", 
Mednarodni raziskovalni center druge 
svetovne vojne, Maribor, 20. 9. 2019 

Mednarodni raziskovalni center druge 
svetovne vojne Maribor, Ruski center 
znanosti in kulture v Ljubljani, Ruski center - 
Zavod Ruski dom, Maribor 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 60 

Slovenski in avstrijski likovni umetniki se 
predstavljajo, likovna razstava v sklopu 
festivala "KULT-Štajerska III" (4.-11. 10. 2019), 
Sinagoga Maribor, 3.-22. 10. 2019 

Društvo slovensko-avstrijsko prijateljstvo 
Maribor 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 - 

Slovenski in avstrijski likovni umetniki se 
predstavljajo, odprtje likovne razstave v 
sklopu festivala "KULT-Štajerska III" (4.-11. 10. 
2019), Sinagoga Maribor, 6. 10. 2019 

Društvo slovensko-avstrijsko prijateljstvo 
Maribor 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 72 

Vespazijan in Tit v Judeji, predavanje ob 
razstavi "Od puščave do mize", Dominikanski 
samostan, Ptuj, 8. 10. 2019 

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož Postprodukcija-
popularizacija 

1 35 

Mariborski gimnazijci judovskega porekla, 
pedagoški program za gimnazijce v sklopu 
programa "Srečanje klasičnih gimnazij 
Slovenije: Po poteh dijakov in profesorjev 
Klasične gimnazije v Mariboru", Sinagoga 
Maribor, 5. 11. 2019 

Prva gimnazija Maribor Pedagoško-andragoški 
programi 

4 99 

Dr. Hugo Baumgarten - judovski zdravnik iz 
Trbovelj, predavanje v sklopu znanstvenega 
srečanja "Osebnosti slovenske medicine", 
Univerzitetna knjižnica Maribor, 5. 11. 2019 

Univerzitetna knjižnica Maribor, Medicinska 
fakulteta Univerze v Mariboru, ZRC SAZU 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 25 
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Vespazijan in Tit v Judeji, predavanje za dijake 
Prve gimnazije Maribor, Prva gimnazija 
Maribor, 8. 11. 2019 

Prva gimnazija Maribor Pedagoško-andragoški 
programi 

1 90 

Judje v Mariboru od srednjega veka do 20. 
stoletja: življenje in šege, predavanje za člane 
Slovenskega etnološkega društva v sklopu 
programa "Murkovanje 2019", Sinagoga 
Maribor, 11. 11. 2019 

Slovensko etnološko društvo Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 33 

Murkovanje 2019, slovesna podelitev 
Murkovih nagrad članom Slovenskega 
etnološkega društva, Sinagoga Maribor, 11. 
11. 2019 

Slovensko etnološko društvo Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 65 

Mariborski Judje in njihova sinagoga, 
predstavitev v sklopu programa "Borštnikov 
program socialne aktivacije", Sinagoga 
Maribor, 13. 11. 2019 

SNG Maribor, Festival Borštnikovo srečanje Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 15 

Vespazijan in Tit v Judeji, predavanje za 
študente Oddelka za zgodovino Filozofske 
fakultete Univerze v Mariboru, Filozofska 
fakulteta Maribor, 14. 11. 2019 

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 
Oddelek za zgodovino 

Pedagoško-andragoški 
programi 

1 37 

Ciril Horjak: Risbe v Soboto, odprtje razstave 
ilustracij in karikatur, Mestna hiša Ljubljana, 
16. 12. 2019 

Mestna občina Ljubljana, Judovski kulturni 
center Ljubljana, Mini teater, Ljubljana 

Postprodukcija-
popularizacija 

1 25 

Število koprodukcij z organizacijami iz tujine     5 177 

In memoriam Amos Oz, projekcija 
dokumentarnega filma Naravnost v poletno 
sonce, Sinagoga Maribor, 7. 5. 2019 

Veleposlaništvo Države Izrael, Mariborska 
knjižnica 

Kamnite solze 2019 1 45 

Poučevanje judovske zgodovine, holokavsta in 
medverske strpnosti na Zahodnem Balkanu, 
mednarodni seminar Centrope, Sinagoga 
Maribor in Sinagoga Lendava - Slovenski 
muzej holokavsta, 31. 5. - 2. 6. 2019 

Centropa, Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo, Občina Lendava 

Kamnite solze 2019 3 104 



CJKD SINAGOGA MARIBOR 

 
Letno poročilo 2019, stran 32 

The Jews of Maribor, predavanje in vodeni 
ogled po mestu za udeležence seminarja 
"Grenz/überschreitungen. Transnationale 
Perspektiven auf Geschichte und ihre 
Vermittlung" (Schloss Seggau, 28.-30. 11. 
2019), Sinagoga Maribor in mesto, 29. 11. 
2019 

Nationalsozialismus und Holocaust: 
Gedächtnis und Gegenwart Erinnern.at, 
Bregenz 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 28 

Število gostovanj lastne produkcije v Sloveniji     0 0 

Število mednarodnih gostovanj lastne 
produkcije 

    4 1169 

The Cultural Diary Project, predstavitev 
projekta v sklopu študijskega obiska Sarajeva 
v organizaciji AEJM (21.-23. 5. 2019), 
Historijski muzej Bosne i Hercegovine, 
Sarajevo, 21. 5. 2019 

Association of European Jewish Museums, 
Historijski muzej Bosne i Hercegovine, 
Sarajevo 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 18 

Morpurgi, potomci mariborskih Judov, 
dokumentarna razstava, Sinagoga v Gorici, 23. 
5. - 31. 12. 2019 

Associazione Amici di Israele - Gorizia Po poteh mariborskih Judov 
/ Marpurgi 

1 1000 

Morpurgi, potomci mariborskih Judov, 
pogovorni večer, Univerza v Gorici, 26. 5. 
2019 

Associazione Amici di Israele - Gorizia Po poteh mariborskih Judov 
/ Marpurgi 

1 97 

The Maribor Synagogue, predstavitev javnega 
zavoda v sklopu "ISHA Annual Conference 
2019: Re-cycling History" (3.-8. 9. 2019), 
Fakulteta za družbene vede Univerze v 
Budimpešti, 5. 9. 2019 

International Students of History Association - 
ISHA 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

1 54 

Število gostovanj slovenske produkcije v 
Mariboru 

    0 0 

Število tujih gostovanj v Mariboru     0 0 
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

3.1 TEMELJNE RAČUNOVODSKE PREDPOSTAVKE IN USMERITVE 
 
 
Javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (skrajšan naziv Sinagoga Maribor) je po 
Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov obravnavan 
kot posredni proračunski uporabnik6. 
 
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svojih nalog iz7: 
 
- proračuna Mestne občine Maribor, 
- državnega proračuna, 
- iz drugih javnih virov, 
- z vstopninami, 
- s plačili za storitve ter prodajo proizvodov in blaga na trgu, 
- s sponzorstvi, z donacijami in darili, s sredstvi, pridobljenimi na domačih in mednarodnih javnih natečajih,  
- iz drugih virov, v skladu z veljavnimi predpisi. 

 
Zavod si prizadeva za pridobivanje evropskih sredstev, še posebej na področju zaposlitev8. 
 
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in notranjem finančnem nadzoru izvaja 
določila:  
 
- Zakona o javnih financah9,  
- Zakona o računovodstvu10,  
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava11,  
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna12,  
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava13,  
- Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu ZR14,  
- Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev15 in  
- Pravilnika o EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava16 ter  
- Slovenskih računovodskih standardov17. 

                                                           
 
6 Razvidno iz registra proračunskih uporabnikov objavljenega na spletni strani Ministrstva za javno upravo URL: 
http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=127. 
7 Določilo prvega odstavka 29. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor, 
MUV 21/2010. 
8 Določilo drugega odstavka 29. Člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor. 
9 Zakon o javnih financah, Ur.l. RS, št. 11/11-UPB4, 110/11. 
10 Zakon o računovodstvu, Ur.l. RS št.: 23/99 in 30/02. 
11 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Ur.l. RS, št. 115/02 21/03, 
134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.), 104/10, 104/11. 
12 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih 
in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Ur.l. RS, št. 12/01 10/06, 8/07, 102/10. 
13 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-
ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15. 
14 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu ZR, Ur.l. RS, št. 108/13. 
15 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Ur.l. RS, št. 45/05, 
138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15. 
16 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Ur. l. RS 112/09, 58/10, 
104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15. 
17 Slovenski računovodski standardi, Ur.l. RS št. 95/2015 

http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=127
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201058&stevilka=3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010104&stevilka=5349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011104&stevilka=4531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010102&stevilka=5234
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Računovodstvo zavoda Sinagoga Maribor zagotavlja podatke oziroma informacije o poslovni in finančni 
uspešnosti javnega zavoda ter o njenem premoženjskem in finančnem stanju za notranje in zunanje 
uporabnike informacij. Računovodstvo Sinagoga Maribor je zasnovano tako, da zagotavlja usklajenost 
računovodskih podatkov in informacij z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Pri računovodenju in pri pripravi računovodskih izkazov uporablja Sinagoga Maribor temeljne računovodske 
predpostavke in splošna pravila o vrednotenju:  
 
- časovno neomejenost delovanja,  
- dosledno stanovitnost, upoštevanje resnične in poštene predstavitve in 
- nastanek poslovnega dogodka. 
 
Računovodski izkazi so sestavljeni na predpostavki, da bo Sinagoga Maribor nadaljevala poslovanje v dogledni 
prihodnosti. 
 
Računovodsko obravnavanje ekonomskih kategorij je opredeljeno v Pravilniku o računovodstvu18 in se ne more 
spreminjati glede na trenutne poslovne koristi Sinagoga Maribor. Če je v različnih obdobjih različno, je treba 
prikazati razloge za takšne spremembe in njihove posledice. Računovodstvo zagotavlja resnično in pošteno 
vrednotenje posameznih ekonomskih kategorij in upošteva spremembe posameznih cen. 
 
Računovodstvo obravnava spremembe ekonomskih kategorij skladno z nastankom poslovnih dogodkov. Da bi 
se torej poslovni izid izrazil vrednostno, morajo biti pri vsakem vzporejanju prihodkov in odhodkov prihodki 
obremenjeni samo z ustreznimi odhodki, ne glede na prejemke in izdatke. 
 
Poslovodstvo Sinagoga Maribor upošteva pri izbiranju računovodskih usmeritev in odločanju o njih uporabi ter 
pri pripravljanju računovodskih izkazov, kakovostne značilnosti računovodenja, in sicer razumljivost, 
ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 
 
Zanesljivost zagotavlja z izpolnjevanjem treh zahtev: 
- previdnost,  
- prednost vsebine pred obliko in  
- pomembnost. 
 
Številni poslovni dogodki so povezani z negotovostjo, zato so računovodski izkazi pripravljeni s primerno 
previdnostjo. Pozitivni poslovni izid se izkaže šele takrat, ko je očiten in potrjen, negativni pa, ko postane 
možen. Pri računovodskem pojasnjevanju listin je treba dati prednost vsebini pred obliko. 
 

3.2 VREDNOTENJE IN IZKAZOVANJE POSTAVK 
 
Posamezne postavke v računovodskih izkazih za leto 2019 so ovrednotene v skladu s pravili vrednotenja 
določenimi v Zakonu o računovodstvu in Slovenskih računovodskih standardih ter v Pravilniku o 
računovodstvu.  
 
Uporaba omenjenih predpisov zadošča za resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti Sinagoga 
Maribor, njenega finančnega položaja in poslovnega izida. 
 

3.3 REDNI LETNI POPIS 
 
Pred zaključkom poslovnih knjig za leto 2019 je bil opravljen redni letni popis sredstev in obveznosti do virov 
sredstev. Popisna komisija je popisala vsa sredstva in obveznosti na dan 31. 12. 2019. Podatke o dejanskem 

                                                           
 
18Center judovske kulturne dediščine Sinangoga Maribor, Pravilnik o računovodstvu z dne 17. 12. 2015, številka dokumenta 211/2015 
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stanju je primerjala s podatki v poslovnih knjigah tako da v poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2019 izkazuje 
podatke o dejanskem stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev. 
 

3.4 RAZKRITJA PODATKOV V BILANCI STANJA NA DAN 31. 12. 2019 
 
Bilanca stanja prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in 
zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. 
 

3.4.1 SREDSTVA 

 
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na naslednje postavke:  
 
1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,  
 
Tabela 1: Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2019 po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo 
odpisanosti v EUR (s centi). 
 

konto Vrsta dolgoročnega sredstva 
Nabavna 
vrednost  

Popravek 
vrednosti 

Neodpisana 
vrednost 

Stopnja 
odpisanosti 

1 2 3 4 5 5=4/3*100 

0019 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
(dolgoročno odloženi odhodki 988,44   988,44 0,00 

001 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
(dolgoročno odloženi odhodki 988,44 0,00 988,44 0,00 

0030 Licence za računalniške programe 350,00 350,00 0,00 100,00 

003 Premoženjske pravice 350,00 350,00 0,00 100,00 

0050 Druga neopredmetena osnovna sredstva 2.447,21 2.447,21 0,00 100,00 

005 Druga neopredmetena osnovna sredstva 2.447,21 2.447,21 0,00 100,00 

0200 Nabavna vrednost zemljišč 10.137,22 0,00 10.137,22 0,00 

0210 Nabavna vrednost upravnih in poslovnih zgradb 639.990,10 9.252,97 630.737,13 1,45 

0230 Nepremičnine v gradnji oz. izdelavi 12.828,30 0,00 12.828,30   

02 Nepremičnine 662.955,62 9.252,97 653.702,65 1,40 

0400 Pohištvo za opravljanje dejavnosti 20.609,98 20.609,98 0,00 100,00 

04001 Oprema pridobljena v upravljanje 764,46 12,74 751,72 1,67 

0403 Nabavna vrednost druge pisarniške opreme 1.752,61 1.752,61 0,00 100,00 

0403 
Nabavna vrednost druge opreme iz sredstev 
donacij 1.247,82 225,29 1.022,53   

040 Oprema 24.374,87 22.600,62 1.774,25 92,72 

0413 Drug drobni inventar 14.476,55 14.476,55 0,00 100,00 

041 Drobni inventar 14.476,55 14.476,55 0,00 100,00 

0450 Umetniška dela 8.581,00 0,00 8.581,00 0,00 

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 8.581,00 0,00 8.581,00 0,00 

  Skupaj 714.173,69 49.127,35 665.046,34 6,88 

 
Zavod je v letu 2019 nabavil:  

 opremo (ozvočenje) v vrednosti 764,46 EUR na podlagi pogodbe o financiranju  za leto 2019 št. 41001-
102282019-7, sklenjene z ustanoviteljico Mestno občino Maribor.   

 opremo (hišni prenosni telefon in osebni računalnik za potrebe digitalizacije gradiva) v vrednosti 1.247,62 
EUR. Financiranje je zagotovil v breme donacij. 

 
Amortizacija je bila obračunana v višini popravkov vrednosti dolgoročnih sredstev v skladu s Pravilnikom o 
načinih in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in znaša 
skupaj 3.176,58 EUR. Amortizacija  dolgoročnih sredstev, ki jih je financirala ustanoviteljica  se v znesku  
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2.951,49 EUR pokriva  v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, amortizacija za sredstva katerih 
nabavo je financirana iz donacij se pokriva v breme dolgoročno odloženih prihodkov 225,09 EUR. 
 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve, izkazane na kontu 019 v višini 988,44 EUR, predstavljajo dolgoročno 
odložene odhodke uporabe prostora za skladiščenje podedovanih umetniških del v Pokrajinskem muzeju 
Maribor, ki so bili v celoti poravnani v letu 2016 in so razmejeni za obdobje trajanja pogodbe.  
 
2. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve 
 
Tabela 2: Pregled kratkoročnih sredstev in kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2019 v 
primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2018 v EUR (s centi). 
 

konto Vrste kratkoročnih sredstev in AČR 
Vrednost po stanju 

31. 12. 2019 
Vrednost po stanju 

31. 12. 2018 
Indeks 

1 2 3 4 5=4/3*100 

10 Denarna sredstva v blagajni 193,43 180,1 107,40 

11 Dobroimetje pri bankah 66.944,76 61.775,57 108,37 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 0,00 0,00   

13 Dani predujmi in varščine 0,00 0,00   

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN  5.939,40 5.827,88 101,91 

17 Druge kratkoročne terjatve 0,00 0,00  

19 AČR 917,67 798,38 114,94 

  Skupaj 73.995,26 68.581,93 107,89 

 
Dobroimetje pri bankah, ki so izkazana v višini 66.944,78 EUR, so sredstva na računu Sinagoge Maribor na dan 
31. 12. 2019, odprtem pri Upravi RS za javne prihodke Ljubljana. Sinagoga nima poslovnih računov odprtih pri 
poslovnih bankah. 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN predstavljajo terjatve do občine ustanoviteljice in znašajo 5.939,40 
EUR za plače in funkcionalne stroške po pogodbi o financiranju za mesec december 2019 in so bile v celoti 
plačane v januarju 2020. 
 
Na postavki kratkoročno odloženi odhodki so izkazane plačane zavarovalne premije za nepremičnine za leto 
2020. 
 

3.4.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 
1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 
Tabela 3: Pregled kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah za leto 2019 ter primerjava 
s predhodnim letom v EUR (s centi). 
 

konto Vrste kratkoročnih obveznosti in PČR 
Vrednost po 

stanju 31. 
12. 2019 

Vrednost po 
stanju 31. 
12. 2018 

Indeks 

1 2 3 4 5=4/3*100 

20 Kratkoročne obveznosti za prejete varščine 0,00 0,00   

21 Obveznosti za čiste plače in nadomestilo plače 6.054,06 5.569,03 108,71 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.797,81 858,95 209,30 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 1.051,99 847,05 124,19 

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 0,00 0,00   

29 PČR 16.955,95 16.433,98 103,18 
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  Skupaj 25.859,81 23.709,01 109,07 

 
Obveznosti za čiste plače in nadomestilo plače, izkazane v 6.054,06 EUR, so obveznosti do zaposlenih za mesec 
december 2019, ki so bile poravnane v januarju 2020. 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi, izkazane nas dan 31.12.2019 znašajo 1.797,81 EUR in zapadejo 
v plačilo v letu 2020. 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v višini 1.051,99 EUR in predstavljajo obveznosti za 
prispevke in davke  na plače za mesec december 2019, ki bremenijo delodajalca. V celoti so bile poravnane v 
januarju 2020. 
 
Pasivne časovne razmejitve so bile oblikovane: 
 
- v višini 1.582,51 EUR. Znesek predstavlja neporabljena sredstva  nagrade delodajalcu za preseganje kvote 

zaposlovanja invalidov, kot to izhaja iz odločbe, ki jo je izdal Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
RS se ta sredstva lahko namenijo za izboljšanje prostorskih pogojev za potrebe invalidov. 

-  za financiranje projekta MARPURGI in projekta v višini 13.373,44 EUR in projekta Auschwitz album v višini 
585,00 EUR. Izvajanje teh dveh projektov se bo nadaljevalo z izdajo zbornika in simpozija ob izdaji zbornika. 

- v višini 2.000,00 EUR za sofinanciranje zaposlitve. Iz sredstev Javnega sklada Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti je zavod pridobil sredstva za izvedbo projekta »Pridobivanje dodatnih znaj za mlade 
na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« Projekt bo zaključen v letu 2020. 

 
2. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in dolgoročne obveznosti 
 
Tabela 4: Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah za leto 2019 ter primerjava s predhodnim 
letom v EUR (s centi). 
 

konto Vrste lastnih virov in dolgoročnih obveznosti  
Vrednost po 

stanju 31. 12. 
2019 

Vrednost po 
stanju 31. 12. 

2018 
Indeks 

1 2 3 4 5=3/4*100 

9200 Dolgoročno odloženi prihodki 8.427,87 8.652,96 97,40 

9800 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje - MOM 663.035,37 665.222,40 99,67 

98530 Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki 2012 11.514,23 11.514,23 100,00 

98531 Nerazporejen presežek prihodkov  nad odhodki 2013 9.290,00 9.290,00 100,00 

98532 Nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki 2014 8.028,07 8.028,07 100,00 

98533 Nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki 2015 3.182,53 3.182,53 100,00 

98534 Nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki 2016       

98535 Nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki 2017 3.228,58 3.228,58   

98536 Nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki 2018 2.136,72 2.136,72   

98536 Nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki 2019 4.338,43     

  Skupaj 713.181,80 702.707,66 101,49 

 
Dolgoročno odloženi prihodki, v višini 8.427,87  EUR, se sestojijo iz:  

 dolgoročno odloženih prihodkov v višini prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 3.006,97 EUR. 
Zavod je bil oproščen plačila teh prispevkov zaradi preseganja kvote za vsakega invalida zaposlenega v 
zavodu nad predpisano kvoto. 

 neporabljenih donacije v znesku 5.420,90 EUR ki jih bo zavod uporabil pri izvedbi nekaterih načrtovanih 
projektov. Neporabljene donacije so v letu 2019 zmanjšane za 225,09 EUR, ki predstavljajo vir za 
amortizacijo opreme nabavljene iz sredstev donacije. Sredstva bodo namenjena za financiranje  projektov 
v skladu s finančnim načrtom zavoda. 
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Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31. 12. 2019 znašajo 663.035,37 EUR in so se v primerjavi 
s preteklim letom zmanjšala za znesek amortizacije, pripoznane v letu 2019 v višini 2.951,49 EUR. Obveznosti 
so se povečale za prejeta sredstva ustanovitelja za za nakup tehnične opreme ozvočenja  v višini 764,46 EUR. 
 
Javni zavod si že od leta 2017 dalje prizadeva, da bi obveznosti za sredstva v upravljanju uskladil s terjatvami 
Mestne občine Maribor za sredstva dana v upravljanje. Neskladje je razkrito v letnih poročilih zavoda. Že več 
let si zavod prizadeva, da bi na novo uredili medsebojna razmerja z ustanoviteljico Mestno občino Maribor 
(odslej MO Maribor). Žal se strokovne službe ustanoviteljice na pobude zavoda ne odzivajo in predlagajo 
rešitev. Podatki o obveznostih zavoda in terjatvah ob MO Maribor iz naslova sredstev v upravljanju se 
razlikujejo. Razlike izvirajo iz naslednjih razlogov:  
 
1. Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica Javnega zavoda Sinagoga Maribor je s Pogodbo o prenosu 

sredstev v upravljanje19 prenesla v upravljanje JZ Sinagoga nepremičnino, parcelna številka 1967/1, k.o. 
657 Maribor-grad. Nepremičnina v naravi predstavlja obnovljen objekt – nekdanjo židovsko sinagogo iz 
prve četrtine 13. stoletja, s pripadajočo opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, ki jih zavod 
uporablja za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen. 

 
V poslovnih knjigah Sinagoge Maribor je bila evidentirana vrednost nepremičnine – zemljišča v znesku 
10.137,22 EUR, kar je enako vrednosti iz 4. člena Pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje. Nepremičnino 
predstavlja obnovljen objekt nekdanje židovske sinagoge iz prve četrtine 14. stoletja, evidentiran v register 
nepremičnin kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo20. Pridobili smo podatke o vrednosti 
nepremičnine, objavljene na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor, Geodetske uprave Republike 
Slovenije, ugotovljene na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Po teh podatkih je 
vrednost nepremičnine na dan 4. 12. 2015 ocenjena v višini 557.392,00 EUR. Zato smo vrednost 
nepremičnine in obveznosti za sredstva v upravljanju  v poslovnih knjigah pripoznali na podlagi tega 
podatka in MO Maribor  predlagali uskladitev. 

 
2. Iz zapisnika 6. seje sveta zavoda Sinagoga Maribor, z dne 21. 3. 2014 je razvidno, da je takratni direktor 

zavoda dr. Marjan Toš člane sveta zavoda seznanil s pravnomočnim sklepom Okrajnega sodišča Maribor, 
po katerem je Sinagoga Maribor postala lastnica polovice stanovanjske hiše na Ruški cesti 6 Maribor v 
primeru zapuščine Anice Ivasović. Sinagoga je nepremičnino in likovna dela Marina Ivasovića podedovala 
po oporočni želji ge. Ivasović. Na osnovi dedne pogodbe je Javni zavod Sinagoga Maribor postal lastnik 
nepremičnine- stanovanje v samostoječi stavbi z dvema stanovanjema na lokaciji Taborska ulica 13 – Ruška 
cesta 6, ki je po Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin ocenjeno v višini 61.209,00 EUR  in likovnih 
del Marina Ivasovića, po seznamu na katerem je 203 likovnih del z ocenjeno vrednostjo 8.581,00 EUR. 
Sredstva in obveznosti za sredstva v uoravljanju smo v poslovnih knjigah pripoznali in o tem obvestili MO 
Maribor ter ji predlagali da v poslovnih knjigah evidentira povečanje  terjatev za sredstva dana v 
upravljanje. 

 
Presežek prihodkov nad odhodki leta 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 in 2019 znaša skupaj 41.718,55 EUR. 
V letu 2019 je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.338,43 EUR.  
 

3.5 POJASNILA K IZKAZU IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. DO 31. 
12. 2019 

 
Sinagoga Maribor je v letu 2019 razporejala stroške na posamezne projekte, na podlagi dejansko nastalih 
stroškov. Zavod pri izvajanju in financiranju projektov spoštuje načelo namenske porabe sredstev kar pomeni, 
da se sredstva, pridobljena za določen projekt, za ta isti projekt tudi porabijo. 
 

                                                           
 
19 Mestna občina Maribor in Javni zavod Sinagoga Maribor sta sklenili Pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje, dne 19. 7. 2011, 
številka pogodbe 41001-376/2001-1. 
20 Nepremičnina evidentirana v register nepremičnin kulturne dediščine, evidenčna številka enote 6253, ime enote Maribor-Sinagoga. 
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Stroški posameznega projekta se členijo po vrstah stroškov. Odhodki posameznega projekta se obračunavajo 
skladno z dinamiko obračunavanja prihodkov v skladu z realizacijo projektov in v skladu s pogodbami 
sklenjenimi z naročniki.  
 

3.5.1 PRIHODKI 

 
Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki po pogodbi z Mestno občino Maribor za izvajanje dejavnosti v 
javnem interesu za katere je bil zavod ustanovljen.  
 
Zavod je v letu 2019 ustvaril še:  

 sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije v znesku 500,00 EUR namenjena mednarodnemu 
spominu za žrtve holokavsta in sredstva in v znesku 5.000,00 EUR namenjeno izvedbi programa ŠOA-
spominjamo se;  

 sredstva Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota namenjena izvedbi programa »Priprava 
osrednjega lokalnega portfolia za Pomurje in Maribor« v znesku 2.000,00 EUR;  

 sredstva Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za sofinanciranje programa 
»Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« v višini 5.000,00 
EUR (od katerih smo 2.000,00 EUR odložili do zaključka projekta v letu 2020);  

 sredstva evropske fundacije za financiranje projekta MORPURGI, ki se med prihodki pripoznanavajo 
sorazmerno s financiranjem stroškov projekta;  

 prihodke z prodajo vstopnic za razstave; in 

 druge prihodke med katerimi smo evidentirali vračilo napačno obračunanega dodatka za minulo delo 
direktorja zavoda po inšpekcijskem pregledu Inšpektorata za javni sektor v višini 53,30 EUR. 

 
Tabela 5: Pregled prihodkov po vrstah doseženih v letu 2019 v primerjavi s podatki v predhodnem letu v EUR (s 
centi). 
 

zap. št. Vrste prihodkov Prihodki 2019 Prihodki 2018 Indeks 

1 2 3 4 5=3/4*100 

76000 
Prihodki iz sredstev javnih financ, namenjenih 
pokrivanju stroškov proizvodov in storitev - MOM 118.779,52 107.790,10   

76001 
Prihodki iz sredstev javnih financ namenjenih 
pokrivanju stroškov proizvodov in storitev - sredstva 
drugih evropskih institucij 5.587,34     

7600 
Prihodki iz sredstev javnih financ, namenjenih 
pokrivanju stroškov proizvodov in storitev 124.366,86 107.790,10 115,38 

7601 
Prihodki od prodaje proizvodov  in storitev - 
vstopnine 2.406,00 1.254,00   

76030 
Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov 
proizvodov in storitev - sredstva drugih evropskih 
institucij 5.770,43 4.572,85   

76031 
Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov 
proizvodov in storitev        

7639 Drugi prihodki 79,16 51,06 155,03 

  Skupaj 132.622,45 113.668,01 116,67 

 

3.5.2 ODHODKI 

 
Sinagoga Maribor obračunava odhodke na podlagi stroškov po stroškovnih mestih: Splošni materialni stroški 
in stroški dela, funkcionalni stroški objekta ter programski stroški ločeni za programe ŠOA-spominjajmo se, 
EDJK, projekt STONE TEARS, projekt MORPURGI, projekt – DAN ODPRTIH VRAT in projekt DAN REISINGER.  
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Tabela 6: Pregled odhodkov pred po vrstah v letu 2019 v EUR (s centi). 
 

konto Vrste odhodkov 
Odhodki tekočega 

obračunskega 
obdobja 

DELEŽ 

1 2 3 4 

4602 Stroški električne energije in plina za ogrevanje 3.947,69   

4603 
Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje 
osnovnih sredstev 0,00   

4604 Odpisi drobnega inventarja 1.989,90   

4605 Stroški strokovne literature 360,27   

4606 Stroški pisarniškega materiala 1.044,70   

4609 Drugi stroški materiala 230,17   

460 Stroški materiala 7.572,73 5,90 

4611 Stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja 48,80   

4612 Stroški zavarov. premij ter plačilnega in bančnega prometa 1.160,04   

4613 Stroški intelektualnih storitev 13.827,28   

4614 Stroški komunalnih in prevoznih storitev 2.238,92   

4615 Povračila stroškov v zvezi z delom 4.348,32   

4616 Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti 4.327,59   

4617 Stroški reprezentance 255,87   

4619 Stroški drugih storitev 12.282,14   

461 Stroški storitev 38.488,96 30,00 

462 Stroški amortizacije  0,00 0,00 

4640 Plače zaposlenih 54.037,73   

4641 Nadomestila plač zaposlenih 10.900,69   

4642 Povračila zaposlenim 2.508,05   

4643 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 952,50   

4644 Regres za letni dopust 2.216,58   

4645 Drugi prejemki iz delovnega razmerja 261,53   

4646 Prispevki izplačevalca plač, nadomestil, in drugih pre. 10.280,03   

4649 Drugi stroški dela     

464 Stroški dela 81.157,11 63,26 

465 Drugi stroški 1.065,22 0,83 

467 Finančni odhodki 0,00 0,00 

468 Drugi odhodki 0,00 0,00 

  Skupaj 128.284,02 100,00 

 
Stroški materiala se v največjem deležu nanašajo na stroške energije (električna energija, porabljen plin za 
ogrevanje) in stroške pisarniškega materiala, stroški strokovne literature vendar v celotnih odhodkih 
predstavlja majhen delež. Drugi stroški materiala predstavljajo predvsem stroške nabave čistil in drobnega 
potrošnega materiala (žarnice, toaletni papir, …). 
 
Stroški storitev predstavljajo drugi največji odhodek in v največjem delu predstavljajo stroške zavarovalnih 
premij za opremo, intelektualnih storitev (stroški računovodskih storitev, računalniških storitev, prevajanja in 
stroški svetovalnih storitev podizvajalcev pri izvajanju projektov). 
 
Stroški storitev tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in opreme predstavljajo stroške popravila podesta, 
storitve pregleda varnostne razsvetljave, storitve servisa stenskega plinskega kotla ter storitev vzdrževanja 
računalniške opreme. 
 
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, se nanašajo na izplačila avtorskih honorarjev, stroški 
izplačil po podjemnih pogodbah s prispevki in davki. 
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Stroški drugih storitev so predvsem stroški varovanja, stroški seminarjev, konferenc in posvetovanj, stroški 
promocije, stroški tiskarskih in grafičnih storitev, stroški fotokopiranja in se nanašajo na izvajanje projektov. 
 
Tabela 7: Stroški plač v EUR (s centi). 
 

konto Vrste odhodkov 
Odhodki 

2019 
Odhodki 

2018 
Indeks 

1 2 3 4 5=3/4*100 

4640 Plače zaposlenih 54.037,73 50.814,61 106,34 

4641 Nadomestila plač zaposlenih 10.900,69 5.395,00 202,05 

4642 Povračila zaposlenim 2.508,05 1.911,69 131,20 

4643 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 952,50 690,91 137,86 

4644 Regres za letni dopust 2.216,58 1.685,58 131,50 

4645 Drugi prejemki iz delovnega razmerja 261,53 0,00   

4646 Prispevki izplačevalca plač, nadomestil, in drugih pre. 10.280,03 9.205,73 111,67 

4649 Drugi stroški dela 0,00 0,00   

464 Stroški dela 81.157,11 69.703,52 116,43 

 
Stroški plač in nadomestil zaposlenim predstavljajo največji odhodek v celotni strukturi in so bili so izplačani v 
skladu s Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o sistemu plač v 
javnem sektorju, Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju ter Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi 
z delom in nekaterih prejemkov ter Zakonom o uravnoteženju javnih financ. Prispevki in davek so bili 
obračunani in plačani v skladu z zakonskimi določili. Drugi prejemki zaposlenim (povračila stroškov za prevoz 
na delo in iz dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust) so bili izplačani v skladu s Kolektivno 
pogodbo za kulturne dejavnosti od upoštevanju Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
prejemkov in Zakona o višini povračil v zvezi z delom in nekaterih prejemkov. 
 
V letu 2019 je bil opravljen nadzor Ministrstva ja javno upravo Republike Slovenije Inšpektorata za javni sektor. 
Izdan je osnutek zapisnika o inšpekcijskem nadzoru21. V inšpekcijskem nadzoru so bile, zaradi napačnih 
podatkov prevzetih od bivšega delodajalca, ugotovljene razlike zaradi napačne uvrstitve v plačni razred in 
napačnega obračuna dodatka na minulo delo. Na podlagi opravljenih izračunov je direktor javnega zavoda 
preveč obračunan dodatek na minulo delo v  znesku 53,30 EUR mesecu decembru 2019 vrnil.  Prav tako je bilo 
strokovni delavki na delovnem mestu koordinator in organizator kulturnih prireditev ob izplačilu plače za 
mesec januar 2020 izplačan poračun zaradi prenizko izplačanih dodatkov za delovno dobo v skupnem znesku 
50,12 EUR. 
 
Stroški plač so se v primerjavi z letom 2018 povečali zaradi zaposlitve za določen čas za dobo devet mesecev 
in en mesec na projektu digitalizacija gradiva, ki ga del sofinancira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti v višini 5.000,00 EUR. 
 

3.5.3 UGOTOVLJENI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

 
Ugotovljeni poslovni izid v letu 2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.338,43 EUR. Skupni 
presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja na dan 31. 12. 2019 znaša 41.718,55 EUR. 
 

3.6 POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI OD 
1. 1. DO 31. 12. 2019 

 

                                                           
 
21 Osnutek zapisnika o inšpekcijskem nadzoru je izdala inšpektorica za sistem javnih uslužbencev mag. Marija Tanacek, številka 
dokumenta 0611-46/2019/18, dne 9. 10. 2019. 
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Dejavnost Sinagoge Maribor se izvaja po projektih, zato se prihodki in odhodki po dejavnostih členijo glede na 
realizacijo posameznega projekta v letu 2019. Sinagoga Maribor opravlja dejavnosti javne službe v javnem 
interesu in ne ustvarja prihodkov z izvajanjem gospodarske dejavnosti. 
 

3.7 POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA 
TOKA 

 
V skladu z veljavnimi predpisi sprejme svet zavoda finančni načrt ki se sestoji iz prejemkov in izdatkov po načelu 
denarnega toka. Svet zavoda je sprejel finančni načrt za leto 2019 dne 13. 6. 2019 in rebalans finančnega načrta 
za leto 2019 dne 20. 12.2019. Podrobnejša razkritja prihodkov in odhodkov po načelu finančnega toka po 
programih in primerjave s finančnim načrtom in realizacijo v letu 2018 so razvidne iz Priloge1: Podatki o 
realizaciji finančnega načrta za leto 2019 s prilogami po programih. 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je izkazan v letu 2019 
presežek prihodkov nad odhodki  v višini 5.216,22  EUR za enak znesek je v  izkazu računa financiranja določenih 
uporabnikov razvidno povečanje sredstev na računih v višini 5.216,00 EUR. Stanje sredstev na računu na dan 
31. 12. 2019 znaša 66.944,76 EUR. 
 
Zavod je v letu 2019 kljub vedno težkim javnofinančnim razmeram uspešno zagotavljal likvidnost in financiranje 
programov v skladu s finančnim načrtom 
 

3.8 PRILOGE:  
 
Priloga 1: Podatki o realizaciji finančnega načrta za leto 2019 s prilogami po programih. 
Priloga 2: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019. 
Priloga 3: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
Priloga 4: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
Priloga 5: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
Priloga 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2019 do 31. 12. 
2019. 
Priloga 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2019 do 31. 
12. 2019. 
Priloga 8: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
Priloga 9: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
Priloga 10: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. 
 


