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Programi  

ZA OTROKE IN ML AD OSTNIKE

V sklopu pouka in učenja o holokavstu, negovanja spomina tako na njegove žrtve kot 
tudi na druge žrtve nacističnega preganjanja ter ozaveščanja o pomenu človekovih 
pravic bodo v slovenskih osnovnih in srednjih šolah ob 27. januarju izvedene številne 

pedagoške aktivnosti.
 

Slovenske osnovne in srednje šole so se v šolskem letu 2022/23 že četrtič zapovrstjo 
vključile tudi v projekt Krokus združenja Holocaust Education Ireland. Letos je v ta 
projekt, ki je posvečen razvijanju in negovanju spomina na otroške žrtve holokavsta 
in nacističnega preganjanja sploh, vključenih 110 slovenskih osnovnih in srednji šol. 
Projekt Krokus se izvaja celo šolsko leto. Začne se s sajenjem čebulic rumenih krokusov 
(žafranov), nadaljuje z različnimi pedagoškimi aktivnostmi ob spremljanju njihove 
rasti in zaključi ob njihovem cvetenju, ko učenci védenje o holokavstu, pridobljeno 
v času trajanja projekta, predstavijo svojim vrstnikom. Rumeni cvetovi žafranov 
namreč spominjajo na rumene Davidove zvezde, ki so jih bili Judje primorani nositi 
v času nacizma. Seznam šol, vključenih v ta projekt, je dostopen na spletni strani 

www.sinagogamaribor.si/slo/dediscina/projekt-krokus/.



B izeljsko
11.–
28. 1.

V SKLOPU 
DNEVA 
DEJAVNO-
STI

OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO, 
Bizeljska cesta 78

Bizeljsko: 3011 jih je šlo …, različne 
izobraževalne dejavnosti za učence šole. Učenci 
bodo obiskali taborišče za izgon prebivalstva 
iz Spodnjega Posavja na gradu Rajhenburg in 
si tam ogledali razstavo. Po ogledu bo potekala 
delavnica na temo raznarodovalnih ukrepov, 
v okviru katere bodo učenci prisluhnili 
pričevanjem in zgodbam izseljencev.

17. in 
24. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO, 
Bizeljska cesta 78

Učenje o holokavstu, tematske učne ure za 
devetošolce, vključene v projekt Krokus 2022/23. 
Učenci si bodo ogledali film Življenje je lepo in 
prebirali odlomke iz knjige Bizeljsko: 3011 jih je 
šlo …, sočasno pa bodo zbirali pričevanja svojih 
babic in dedkov, ki so preživeli izgnanstvo.

27. 1. V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO, 
Bizeljska cesta 78

Spomin na žrtve holokavsta, tematska učna 
ura za učence šole. Učenci, ki bodo zbirali 
osebna pričevanja, bodo to gradivo razstavili na 
priložnostnem plakatu, odlomke pa predstavili 
tudi drugim učencem šole.

Celje
4. 1. 12.00 I. GIMNAZIJA V CELJU, 

Kajuhova ulica 2
Sorodniki borcev Pohorskega bataljona kot 
žrtve nacističnega nasilja, predavanje Borisa 
Hajdinjaka za dijake

Divača - Seno žeče, Vremski Britof
23.–
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA 
DR. BOGOMIRJA 
MAGAJNE DIVAČA, Ulica 
dr. Bogomira Magajne 4

Holokavst in polpretekli genocidi, tematske 
učne ure za učence od 6. do 8. razreda v sklopu 
pouka zgodovine
Deček v črtasti pižami, ogled filma z učenci 
9. ra zre da, po ogledu pogovor o filmu in 
holokavstu

V SKLOPU 
POUKA

PODRUŽNIČNA ŠOLA 
SENOŽEČE, Senožeče 103a

Človekove pravice, učna ura z učenci, ki so 
vključeni v projekt Krokus 2022/23.

V SKLOPU 
POUKA

PODRUŽNIČNA ŠOLA 
VREME, Vremski Britof 19

Človekove pravice, pogovor z učenci na izbrano 
temo

Hajdina
23.–
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA HAJDINA 
Z ENOTO VRTEC, 
Spodnja Hajdina 24

Holokavst v knjigah, bibliopedagoške ure za 
učence od 6. do 9. razreda. V sklopu teh ur bo 
knjižničarka učencem predstavila knjige na temo 
druge svetovne vojne in holokavsta.
Človekove pravice, predstavitev plakatov, ki jih 
bodo na izbrano temo izdelali učenci 7. razreda.

26. 1. V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA HAJDINA 
Z ENOTO VRTEC, 
Spodnja Hajdina 24

Koncentracijska taborišča, spominska ura 
za učence 7. in 8. razreda v sklopu pouka 
zgodovine. V tej uri bodo devetošolci predstavili 
koncentracijska taborišča. Učenci si bodo pri urah 
zgodovine ogledali tudi odlomke iz filmov Pianist, 
Schindlerjev seznam in Deček v črtasti pižami.



Projekt Krokus, predstavitev za učence druge in 
tretje triade
Kamnite solze: spominjanje in učenje o 
holokavstu in genocidu nad Romi, odprtje 
potujoče dokumentarne razstave avtoric Liljane 
Matjašič, Marjetke Bedrač (Sinagoga Maribor) in 
Marjetke Berlič (oš Draga Kobala Maribor)

MAREC V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA HAJDINA 
Z ENOTO VRTEC, 
Spodnja Hajdina 24

Zvezde brez nebes: Otroci v času holokavsta, 
potujoča dokumentarna razstava Yad Vashema iz 
Jeruzalema

Ho če
JANUAR V SKLOPU 

POUKA
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA 
FLISA HOČE, Šolska ulica 10

Vojna in jaz: Eva, ogled filma in okrogla miza 
z učenci druge triade pri pouku zgodovine in 
slovenščine
Ana Frank, vzporedne zgodbe, ogled filma z 
učenci zadnje triade pri pouku zgodovine in 
državljanske vzgoje

19. in 
26. 1.

12.40 OSNOVNA ŠOLA DUŠANA 
FLISA HOČE, Šolska ulica 10

Pisma iz Auschwitza, ogled filma o pismih 
Darinke Veljak iz taborišča staršem v Trst z 
učenci zadnje triade, ki obiskujejo dodatni 
pouk zgodovine, in učenci, ki so vključeni v 
projekt Krokus 2022/23. Po ogledu filma bo z 
učenci izvedena delavnica o pisanju pisem 
internirancev, o solidarnosti sotrpink in 
vprašanju identitete.

APRIL V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA DUŠANA 
FLISA HOČE, Šolska ulica 10

Anini mariborski vrstniki, potujoča 
dokumentarna razstava avtorja Borisa 
Hajdinjaka

Jako bski do l
MAREC V SKLOPU 

POUKA
OSNOVNA ŠOLA JAKOBSKI 
DOL, Spodnji Jakobski Dol 4

To ni otroška igra: Otroci in igra – ustvarjalnost 
med holokavstom, potujoča dokumentarna 
razstava Yad Vashema iz Jeruzalema

Kamnik
27. 1. V SKLOPU 

POUKA
OSNOVNA ŠOLA FRANA 
ALBREHTA KAMNIK, 
Šolska ulica 1

Učenje o holokavstu, različne izobraževalne 
dejavnosti za učence 8. in 9. razredov. Učenci 
bodo pripravili posebno tematsko predstavitev 
in razstavo knjig, ki osvetljujejo holokavst. Prav 
tako si bodo ogledali osebne izpovedi žrtev, ob 
zaključku aktivnosti pa bo sledila tudi refleksija.

Kapelski Vrh
JANUAR V SKLOPU 

POUKA
OSNOVNA ŠOLA KAPELA, 
Kapelski Vrh 95

Spomin na žrtve holokavsta iz Prekmurja, 
spominska učna ura, ki so jo pripravili 
devetošolci pod mentorstvom mag. Bernarde 
Roudi. V sklopu ure bodo učenci prebirali 
odlomke iz knjige Vladekova pot v neznano 
avtorja Bojana Zadravca.



Ko čevje
27. 1. V SKLOPU 

POUKA
POKRAJINSKI MUZEJ 
KOČEVJE, Prešernova ulica 11

Dan spomina na žrtve holokavsta 2023, 
pedagoški program za učence osnovnih šol s 
pogovorom in ogledom posnetkov o življenju v 
taboriščih

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA ZBORA 
ODPOSLANCEV KOČEVJE, 
Trg zbora odposlancev 28

Naj se zgodovina ne ponovi, različne delavnice 
za učence šole, v okviru katerih bodo udeleženci 
razmišljali o nesmiselnosti vojn, žrtvah 
množičnih genocidov in spoštovanju človekovih 
pravic. Delavnice bodo pospremili tudi posebni 
tematski prispevki na šolskem radiu.

Ko menda
JANUAR V SKLOPU 

POUKA
OSNOVNA ŠOLA KOMENDA 
MOSTE, Glavarjeva cesta 37

Otroci v času holokavsta, šolska razstava o 
holokavstu, na kateri bodo predstavljene zgodbe 
otrok v času holokavsta. Učenci si bodo ob tem 
ogledali film Deček v črtasti pižami ter druge 
video vsebine na temo holokavsta. O izbrani 
tematiki bo tekel pogovor, učenci bodo o tem 
samostojno razmišljali. Spoznali bodo življenjske 
zgodbe otrok v času holokavsta in pripravili 
predstavitev. Sošolce bodo na dan spomina 
na žrtve holokavsta in na razstavo opozorili z 
deljenjem zgibanih rumenih žafranov.

Koper
23. 1. 
– 
28. 2.

V SKLOPU 
POUKA

GIMNAZIJA KOPER, 
Cankarjeva ulica 2

Svetlobne lise: Biti ženska v holokavstu, 
potujoča dokumentarna razstava Yad Vashema iz 
Jeruzalema

25. 1. 10.45 SREDNJA EKONOMSKO-
POSLOVNA ŠOLA KOPER, 
Martinčev trg 3

Usode slovenskih vrstnikov Anne Frank, 
predavanje Borisa Hajdinjaka za dijake

12.00 Svilena oblekica, pogovor dijakov Srednje 
ekonomsko-poslovne šole Koper z Antonijo 
Senčar o njenih spominih na trpljenje

12.00 GIMNAZIJA KOPER, 
Cankarjeva ulica 2

Usode slovenskih vrstnikov Anne Frank, 
predavanje Borisa Hajdinjaka za dijake

25. 1. 
– 
3. 2.

V SKLOPU 
POUKA

SREDNJA EKONOMSKO-
POSLOVNA ŠOLA KOPER, 
Martinčev trg 3

Spomin na holokavst, razstava, ki je bila 
pripravljena v sodelovanju z dijaki, vključenimi v 
projekt Krokus 2022/23.

Kranj
26. 1. V SKLOPU 

POUKA
OSNOVNA ŠOLA OREHEK 
KRANJ, Zasavska cesta 53a

Ne pozabite Srebrenice, predstavitev kratkega 
filma učencem 9. razreda. Film so pripravile tri 
učenke 9. b razreda v okviru projekta Krokus 
2022/23.

27. 1. V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA OREHEK 
KRANJ, Zasavska cesta 53a

Življenje in delo v taborišču, virtualna učna ura 
v izvedbi Muzeja novejše zgodovine Slovenije. 
Učne ure se bodo udeležili učenci 9. razreda.



Kranjska Gora
26.–
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA JOSIPA 
VANDOTA KRANJSKA 
GORA, Koroška ulica 12

Holokavst – v spomin in opomin, razstava 
in spominska učna ura, ki ju bodo pripravili 
devetošolci, vključeni v projekt Krokus 2022/23, 
za učence od 6. do 9. razreda.

Križevci pri Ljuto meru
JANUAR V SKLOPU 

POUKA
OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI 
PRI LJUTOMERU, Križevci 
pri Ljutomeru 16b

Spomin na holokavst, razstava učencev šole, ki 
so vključeni v projekt Krokus 2022/23.

27. 1. 9.05, 
10.05

OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI 
PRI LJUTOMERU, Križevci 
pri Ljutomeru 16b

Holokavst, predstavitev za učence 9. razredov, ki 
jo bosta izvedli učenki šole.

Lendava
27. 1. 10.15 SINAGOGA LENDAVA, 

Spodnja ulica 5
Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, 
zgodovinska učna ura za učence Dvojezične 
osnovne šole I Lendava. Učno uro so pripravili 
učenci 9. razreda pod mentorstvom učiteljice 
zgodovine.

V SKLOPU 
POUKA

DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA 
I LENDAVA, Kranjčeva ulica 44

Spoštujmo človeško dostojanstvo, razstava 
učencev šole

Lesce
JANUAR V SKLOPU 

POUKA
OSNOVNA ŠOLA FRANA 
SALEŠKEGA FINŽGARJA 
LESCE, Begunjska cesta 7

Spomin na žrtve holokavsta in učenje o njem, 
različne pedagoške aktivnosti za učence šole. 
Učenci bodo izdelovali papirnate žafrane in 
si ogledali različne filme na temo holokavsta. 
Ob tem bosta na šoli pripravljeni tudi razstava 
knjižnih del iz šolske knjižnice, ki bo dopolnjena 
z osebnimi zapisi, in razstava Yad Vashema iz 
Jeruzalema Šoa – Kako je lahko človek kaj takega 
dopustil?. Dogajanje bosta pospremili objavi na 
šolski spletni strani in na šolskem radiu.

Ljubečna
3. 1. V SKLOPU 

POUKA
OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA, 
Kocbekova cesta 40a

Šoa – spominjajmo se, odprtje razstave, ki so jo 
pripravili devetošolci. Razstava bo na ogled do 
konca februarja.

JANUAR 
(vsak dan 
od pone-
delj ka do 
petka)

7.00 OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA, 
Kocbekova cesta 40a

Filmski maraton, ogled filmov Deček v črtasti 
pižami, Ida, Bralec, Kljubovanje, Dokumentarni 
program 6/1 in Apocalypse: The Second World 
War. Po ogledih bo sledila razprava z učenci.

JANUAR 
(vsak 
torek)

14.00 OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA, 
Kocbekova cesta 40a

Bralni klub, okrogle mize in razprave z učenci o 
izbrani literaturi

27. 1. V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA, 
Kocbekova cesta 40a

Šoa – spominjajmo se, šolska radijska oddaja



Ljubljana
16. 1. 14.15 GIMNAZIJA POLJANE, 

Strossmayerjeva ulica 1
Slovenske žrtve Auschwitza, predavanje Borisa 
Hajdinjaka za dijake

19. 1. 14.00 GIMNAZIJA LEDINA, 
Resljeva cesta 12

Holokavst v Ljubljani, predavanje Borisa 
Hajdinjaka za dijake

24. 1. 11.00 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE 
SLOVENIJE, spletna aplikacija 
Zoom (predhodna prijava na 
natasa.robeznik@muzej-nz.si)

Življenje in delo v taborišču, virtualna učna 
ura za učence tretje triade oš in srednješolce. 
Učna ura bo namenjena odpiranju zgodovinskih 
vprašanj o življenju večinoma v nemških 
koncentracijskih taboriščih. Pogovor bo ob 
raznovrstnih zgodovinskih virih tekel o sprejemu 
v taborišče, o bivališčih, delu, oblačilih, boleznih 
in prehrani v taborišču ter o tem, kako so 
taboriščniki ohranjali stike z domačimi.

25. 1. 11.00 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE 
SLOVENIJE, spletna aplikacija 
Zoom (predhodna prijava na 
natasa.robeznik@muzej-nz.si)

Pričevanje preživelega taboriščnika, virtualni 
pogovor s preživelim taboriščnikom Dušanom 
Stefančičem za učence tretje triade oš, 
srednješolce in študente. Dušan Stefančič je kot 
najstnik preživel šest nemških koncentracijskih 
taborišč. Z udeleženci virtualnega pogovora 
bo delil svojo osebno izkušnjo druge svetovne 
vojne. Gospod Stefančič je prejel tudi nagrado 
za ohranjanje spomina na holokavst, ki mu jo 
je podelilo avstrijsko društvo Österreichischer 
Auslandsdienst.

12.15 Predmeti iz taborišč, virtualna učna 
ura, izvedena v sodelovanju s preživelim 
taboriščnikom, za učence tretje triade oš, 
srednješolce in študente. Muzej novejše 
zgodovine Slovenije hrani predmete, dela in 
dokumente nekdanjih taboriščnikov v sedmih 
zbirkah. Zbirka predmetov iz zaporov in 
taborišč obsega 1077 predmetov iz nemških in 
italijanskih zaporov in taborišč. Že leta 1952 je 
Glavni odbor Rdečega križa predal takratnemu 
Muzeju narodne osvoboditve predmete 
taboriščnikov, ki so jim bili odvzeti ob prihodu 
v nemška taborišča. Veliko gradiva je muzej 
pridobil tudi ob pripravi občasne razstave 
Okupatorjevi zapori in taborišča leta 1960.
Na učni uri bodo predstavljeni izbor predmetov 
in resnične zgodbe, povezane s temi predmeti.

V SKLOPU 
POUKA

SREDNJA GRADBENA, 
GEODETSKA IN 
OKOLJEVARSTVENA ŠOLA 
LJUBLJANA, Dunajska cesta 102

Pričevanje preživelega taboriščnika, virtualni 
pogovor s preživelim taboriščnikom Dušanom 
Stefančičem v izvedbi Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije. Pogovora se bodo udeležili dijaki 
3. letnikov, ki so vključeni v projekt Krokus 
2022/23. Po pogovoru se bodo dijaki udeležili še 
virtualne učne ure Predmeti iz taborišč, ki jo 
bo prav tako izvedel Muzej novejše zgodovine 
Slovenije.



26. 1. 11.00 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE 
SLOVENIJE, spletna aplikacija 
Zoom (predhodna prijava na 
natasa.robeznik@muzej-nz.si)

Taboriščni jezik (»Lagersprache«), virtualna 
učna ura za učence tretje triade oš, srednješolce 
in študente. Na učni uri se bodo učenci seznanili 
z najpogostejšimi izrazi, ki se uporabljajo 
v povezavi s taborišči, sistemom taborišč in 
življenjem v njih. Nekaj izrazov je nastalo že 
ob vzpostavitvi in organizaciji taborišč, veliko 
skovank pa je nastalo v taborišču med samimi 
taboriščniki. Ob vsesplošni množici različnih 
narodnosti, ki velikokrat nemško niso razumele 
oziroma so se jetniki nemško učili šele v 
taborišču, so nemške izraze večkrat priredili ali 
pa jih poenostavili.

27. 1. V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA DANILE 
KUMAR, Gogalova ulica 15

Dan spomina na žrtve holokavsta, različne 
aktivnosti za učence od 6. do 9. razreda. 
Uvodoma bo predvajana šolska radijska oddaja, 
v sklopu katere bosta predstavljena projekt 
Krokus in namen obeleževanja spominskega dne. 
Nato bosta odprti razstavi plakatov in literarnih 
del o izbrani temi. Ob tej razstavi bo izvedena 
tudi bralna ura s knjižničarko. Za učence od 6. 
do 8. razreda bodo v okviru pouka izbranega 
predmeta organizirane različne tematske 
delavnice, učenci 9. razredov pa si bodo pri 
pouku slovenščine in angleščine ogledali film 
Pisma Eriki Fürst, na osnovi katerega bodo gospe 
Eriki pisali pisma, obenem pa bodo predstavili 
tudi knjižna dela o holokavstu.

V SKLOPU 
KULTUR-
NE GA DNE

OSNOVNA ŠOLA KOSEZE, 
Ledarska ulica 23

Strpnost je doma v zeleni hiški, kulturni dan 
za učence od 6. do 9. razreda. Organizirane 
bodo različne predstavitve na temo predsodkov, 
stereotipov in diskriminacije, otrokovih pravic, 
kršenja človekovih pravic in zločinov zoper 
človečnost, holokavsta in drugih genocidov, 
predstavljene bodo zgodbe posameznikov, žrtev 
diskriminacije in preganjanja. Ob predstavitvah 
si bodo učenci ogledali kratke videe in filme ter 
prebirali odlomke iz literarnih predlog, temu 
pa bo sledil pogovor z učenci. Ti bodo na koncu 
pripravili različne plakate ter zapisali pesmi ali 
razmišljanja o naučenem. Osmošolci, ki so si 
v okviru Festivala strpnosti ogledali gledališko 
predstavo, in devetošolci, ki so se udeležili 
strokovne ekskurzije v Dachau, bodo svoje vtise 
strnili v film. Kulturni dan bo zaokrožila posebna 
tematska oddaja na šolskem radiu, namenjena 
vsem učencem šole.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA SAVSKO 
NASELJE LJUBLJANA, 
Matjaževa ulica 4

Šoa – spominjajmo se, odprtje razstave, ki 
so jo pripravili učenci 9. razredov. Odprtje bo 
pospremila tudi šolska radijska oddaja, ki so jo 
pripravili učenci 7. razredov.



Ljubljana - Šentvid, Šmartno
OKOLI 
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID, 
Prušnikova ulica 98 

Otroci v holokavstu, pedagoška aktivnost 
za učence 9. a in 9. b razreda. V sklopu te 
aktivnosti bodo učenci brali Dnevnik Ane Frank, 
izpolnjevali delovno-učne liste z vprašanji, ki se 
bodo navezovala na odlomke iz knjig Dnevnik 
Ane Frank, Vojak z zlatimi gumbi in Podivjana 
Evropa, in si ogledali šolski vrt z zasajenimi 
rumenimi žafrani.

27. 1. 
– 
10. 2.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO 
POD ŠMARNO GORO, 
Cesta v Gameljne 7

27. januar – mednarodni dan spomina na žrtve 
holokavsta, šolska razstava na temo holokavsta 
in nedolžnih žrtev nacističnega režima. Ob 
ogledu razstave bodo izvedeni tudi pogovori 
z učenci. Pri pouku zgodovine bodo učenci 
oblikovali brošure in plakate o holokavstu, 
učenci, ki so vključeni v projekt Krokus 2022/23, 
pa bodo sošolcem predstavili pomen rumenih 
žafranov. Dogajanje bodo pospremili posebni 
tematski prispevki na šolskem radiu.

Lo gatec
18. 1. 
– 
FEB RU AR

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA TABOR 
LOGATEC, Tržaška cesta 150

Po sledeh judovske dediščine na Slovenskem, 
potujoča dokumentarna razstava avtorja 
dr. Janeza Premka

Maribor
JANUAR–
FEBRUAR

V ČASU 
ODPRTO-
STI 
KNJIŽ NI CE

MARIBORSKA KNJIŽNICA – 
PIONIRSKA KNJIŽNICA, TC 
City, Ulica Vita Kraigherja 5

Draga Ana Frank …, literarno-zgodovinska 
razstava, primerna za višje razrede osnovne šole. 
Za zainteresirane šolske skupine se organizira 
vodstvo po razstavi (prijave se sprejemajo na 
telefonski številki 02 235 21 06).

JANUAR V SKLOPU 
POUKA

ACE METALNA, 
Zagrebška cesta 20

6.000.000 ladjic za 6.000.000 žrtev, vodeni 
ogledi umetniške instalacije za dijake Srednje 
ekonomske šole in gimnazije Maribor. 
(Vodeni ogledi so na voljo tudi za druge 
zainteresirane skupine obiskovalcev. Prijave 
sprejemajo na info@up-ornik.si.)

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA LEONA 
ŠTUKLJA MARIBOR, 
Klinetova ulica 18

Judovska dediščina na Slovenskem in holokavst, 
učne ure za učence 8. in 9. razredov

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA 
PREŽIHOVEGA 
VORANCA MARIBOR, 
Gosposvetska cesta 10

Učenje o holokavstu, tematske učne ure za 
učence 9. razredov v sklopu medpredmetnega 
povezovanja zgodovine, glasbene umetnosti, 
slovenščine in likovne umetnosti

10. 1. 14.30 CENTER JUDOVSKE 
KULTURNE DEDIŠČINE 
SINAGOGA MARIBOR, 
Židovska ulica 4

Zgodovina Judov in holokavst v Sloveniji, 
pedagoški program za dijake Srednje šole za 
oblikovanje Maribor v sklopu krožka Slovenski 
Judje in holokavst

14. 1. V SKLOPU 
DODAT-
NIH 
VSEBIN

SREDNJA ŠOLA ZA 
OBLIKOVANJE MARIBOR, 
Park mladih 8

Tragedija judovske skupnosti v Prekmurju v 
času holokavsta, šolska ekskurzija v Mursko 
Soboto in Lendavo za dijake Srednje šole za 
oblikovanje Maribor v sklopu krožka Slovenski 
Judje in holokavst



16. 1. 
– 
SRE DI NA 
FEB RU-
AR JA

V SKLOPU 
POUKA

SREDNJA ŠOLA ZA 
OBLIKOVANJE MARIBOR, 
Park mladih 8

Zvezdna proga – razstava o holokavstu, 
potujoča dokumentarno-literarna razstava 
avtorjev Borisa Hajdinjaka (za Prvo gimnazijo 
Maribor), mag. Klemna Brvarja in Andreje 
Babšek (Mariborska knjižnica)

20. 1. 13.30 CENTER JUDOVSKE 
KULTURNE DEDIŠČINE 
SINAGOGA MARIBOR, spletna 
aplikacija Microsoft Teams

Poučevanje o holokavstu: strokovna gradiva in 
pripomočki ter primeri dobrih praks, spletni 
seminar za pedagoške delavce. Seminar bo 
organiziran v sodelovanju z Zavodom RS za 
šolstvo. Na spletnem seminarju bodo sodelovali 
Marjetka Bedrač (Sinagoga Maribor), Vojko 
Kunaver (Zavod RS za šolstvo), Damjan Snoj (oš 
Marije Vere, Kamnik), Leonida Babič (oš Starše), 
Barbara Žlender (oš Štore) in Renato Flis (Srednja 
šola za oblikovanje Maribor).

23.–
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA DRAGA 
KOBALA MARIBOR, 
Tolstojeva ulica 3

Učenje o holokavstu, pedagoške aktivnosti za 
učence od 7. do 9. razreda. Učenci si bodo v 
sklopu pouka zgodovine ogledali različne filme 
na temo holokavsta. Po ogledu filmov bo sledil 
pogovor z učenci.
Kršitve človekovih pravic, zaključek projekta 
domačega branja, v katerem so sodelovali 
učenci dveh 9. razredov. Učenci bodo ob tem 
izkazali pridobljeno znanje in predstavili svoja 
razmišljanja.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA TONETA 
ČUFARJA MARIBOR, 
Zrkovska cesta 67

Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, 
razstava plakatov na teme žrtve holokavsta, Ana 
Frank, pesmi, ki so nastale med holokavstom, 
in taborišča ter razstava likovnih del z 
upodobitvami motiva Davidove zvezde in drugih 
motivov, povezanih s holokavstom. Razstavi so 
pripravili učenci šole.

25. 1. 9.15 OSNOVNA ŠOLA DRAGA 
KOBALA MARIBOR, 
Tolstojeva ulica 3

Zvezde brez nebes: Otroci v času holokavsta, 
odprtje potujoče dokumentarne razstave Yad 
Vashema iz Jeruzalema

10.00 POKRAJINSKI ARHIV 
MARIBOR, Glavni trg 7

Moja prababica Klara, predavanje Mojce Horvat 
o prvi mariborski zdravnici Klari Kukovec za 
učence oš Starše

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA TONETA 
ČUFARJA MARIBOR, 
Zrkovska cesta 67

Čufko, šolska radijska oddaja, ki bo posvečena 
dnevu spomina na žrtve holokavsta.

27. 1. 10.00 OSNOVNA ŠOLA 
TABOR I MARIBOR, Ulica 
Arnolda Tovornika 21

Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, 
šolska radijska oddaja

11.10 Auschwitz-Birkenau, spominska učna ura za 
učence 9. razreda

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA LEONA 
ŠTUKLJA MARIBOR, 
Klinetova ulica 18

Judovska dediščina na Slovenskem in holokavst, 
poseben tematski prispevek na šolskem radiu

28. 1. 9.30 RADIO MARIBOR Zvedavčki, otroška radijska oddaja, v kateri bodo 
učenci oš Starše predstavili svoja razmišljanja 
o holokavstu. Oddaja bo še istega dne naknadno 
objavljena tudi na spletu (MMC RTV Slovenija).



DRUGA 
POLO VI-
CA FEB-
RU AR JA

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA LEONA 
ŠTUKLJA MARIBOR, 
Klinetova ulica 18

Holokavst 1933–1945 (Pogum, da se 
spominjamo), potujoča dokumentarna razstava 
Spominskega centra Simona Wiesenthala iz 
Jeruzalema. Razstava je bila za slovenski prostor 
dopolnjena s podatki o holokavstu v Sloveniji.

MAREC–
APRIL

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA 
PREŽIHOVEGA 
VORANCA MARIBOR, 
Gosposvetska cesta 10

Holokavst 1933–1945 (Pogum, da se 
spominjamo), potujoča dokumentarna razstava 
Spominskega centra Simona Wiesenthala iz 
Jeruzalema. Skupina devetošolk bo izvajala tudi 
vodstva po razstavi za učence od 6. do 9. razreda 
ter delavnice na temo strpnosti in empatije v 
okviru razrednih ur.

Mengeš
24. 1. 10.00 OSNOVNA ŠOLA 

MENGEŠ, Šolska ulica 11
Asher Kravitz: Judovski pes, gledališka predstava 
Mini teatra za učence šole

Miklavž na Dravskem po lju
23.–
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ 
NA DRAVSKEM POLJU, 
Cesta v Dobrovce 21

Nikoli več, ogled filma Pisma Eriki Fürst 
avtorjev Irene Bedrač ter Marjetke Berlič (oš 
Draga Kobala Maribor) in Domna Kodriča 
(Sinagoga Maribor) z učenci 9. razredov. Po 
ogledu bodo učenci zapisovali svoja razmišljanja 
o tem, da se zgodovina ne sme nikoli več 
ponoviti, v aplikacijo Padlet.

Mislinja
27. 1. V SKLOPU 

POUKA
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA, 
Šentilj pod Turjakom 1

Holokavst in njegove grozote, medgeneracijska 
predstavitev, v okviru katere bodo osmo- in 
devetošolci izvedli zgodovinsko učno uro na 
temo holokavsta skozi prizmo otrok za učence 
4. razredov. Po predstavitvi bosta v sklopu pouka 
likovne umetnosti in družbe sledila likovno 
poustvarjanje na predstavljeno temo in pogovor o 
kršitvah človekovih pravic.

Murska So bo ta
27. 1. 12.00 GIMNAZIJA MURSKA 

SOBOTA, Šolsko naselje 12
Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve 
holokavsta – Spominjajmo in opominjajmo, 
učna ura za dijake 3. letnika. V sklopu učne 
ure si bodo dijaki ogledali film o holokavstu, 
ki so ga pripravili dijaki gimnazije, in izvedli 
krajši kulturni program z branjem odlomkov iz 
knjig, ki pripovedujejo o usodi Judov med drugo 
svetovno vojno.



Muta
13.–
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA 
MUTA, Šolska ulica 6

Spomin na holokavst, različne pedagoške 
aktivnosti. Učenci šole bodo pripravili razstavo o 
holokavstu, ki jo bo pospremil poseben tematski 
prispevek na šolskem radiu. Učenci razreda, ki je 
vključen v projekt Krokus 2022/23, bodo skupaj z 
devetošolci prebirali odlomke iz Dnevnika Ane 
Frank, ob tem bo izvedena tudi delavnica na temo 
strpnosti (iz priročnika Iskalci biserov). Učenci 7. 
in 9. razreda pa se bodo udeležili tudi virtualnega 
pogovora Pričevanje preživelega taboriščnika s 
preživelim taboriščnikom Dušanom Stefančičem 
v izvedbi Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

No va Gorica
27. 1. 9.00 GIMNAZIJA NOVA GORICA, 

Delpinova ulica 9
Holokavst in njegovi odmevi na Goriškem, 
predavanje dr. Renata Podbersiča za dijake 
4. letnikov

No vo Mesto
23.–
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

GIMNAZIJA NOVO 
MESTO, Seidlova cesta 9

Holokavst, tematska učna ura za dijake od 
1. do 3. letnika, ki jo bodo pod mentorstvom 
profesorjev zgodovine pripravili in izvedli dijaki 
sami.

27. 1. V SKLOPU 
POUKA

CINEPLEXX NOVO 
MESTO, Topliška cesta 2

Savlov sin, ogled filma z dijaki od 1. do 3. letnika

Pesnica pri Mariboru
27. 1. 9.35 OSNOVNA ŠOLA PESNICA, 

Pesnica pri Mariboru 44
V spomin in opomin, odprtje razstave Prisilno 
delo v času nacizma dijakov Škofijske gimnazije 
Vipava.V sklopu odprtja bo skupina učencev 
oš Pesnica izvedla tudi vodstvo po razstavi.

Petro vče
23.–
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA 
PETROVČE, Petrovče 32

Človekove pravice skozi zgodovino in 
spoštovanje človekovih pravic danes, učne 
ure za učence zadnje triade v sklopu pouka 
državljanske kulture in etike
Politična in družbena zgodovina 20. stoletja: 
vzpon totalitarnih režimov, druga svetovna 
vojna in holokavst, učne ure za učence 
9. razredov v sklopu pouka zgodovine



Po dbrdo
23.–
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA 
PODBRDO, Podbrdo 32

Si res želimo miru?, različne tematske delavnice, 
v okviru katerih bodo učenci skušali odgovoriti 
na vprašanja, kot sta kdaj ne delamo za mir in 
kako doseči mir.

25. 1. V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA 
PODBRDO, Podbrdo 32

Deček v črtasti pižami, ogled filma in 
predstavitev knjige pri pouku v 8. in 9. razredu

26. 1. DOPOL-
DNE

DOM UPOKOJENCEV 
PODBRDO, Podbrdo 33

Spomini na vojno in holokavst, pogovor učencev 
oš Podbrdo z oskrbovanci doma

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA 
PODBRDO, Podbrdo 32

Dnevnik Ane Frank, predstavitev knjige in 
pogovor o Anini usodi

OKOLI 
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA PODBRDO, 
spletna stran os-podbrdo.si

Dan spomina na holokavst, objava posebnega 
tematskega članka v regijskem časopisu 
Sočasnik, ki bo dostopen na šolski spletni strani.

Preska
23.–
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA PRESKA, 
Preška cesta 22

Stopinja v tujih čevljih, pouk o holokavstu s 
pomočjo zgodovinskih artefaktov. Učenci si 
bodo najprej ogledali krajši video o holokavstu 
in življenju v taborišču, sledil bo pogovor o 
videnem. Ob zaključku učne aktivnosti bodo 
učenci na osnovi fotografij različnih artefaktov 
iz koncentracijskih taborišč skušali sestaviti 
življenjske zgodbe lastnikov posameznih 
artefaktov.

26. 1. 11.00 OSNOVNA ŠOLA PRESKA, 
Preška cesta 22

Taboriščni jezik (»Lagersprache«), virtualna 
učna ura v izvedbi Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije. Ure se bodo udeležili učenci 9. razreda.

P tuj
JANUAR V SKLOPU 

POUKA
GIMNAZIJA PTUJ, 
Volkmerjeva cesta 15

V spomin in opomin, spominska razstava, 
ki so jo pripravili dijaki 4. letnikov. Razstava 
pripoveduje o življenju v taboriščih, sestavljena 
pa je iz pričevanj preživelih in fotozgodb, ki so 
jih avtorji razstave pripravili ob šolski ekskurziji 
v Auschwitz. Razstavo bodo pospremili še kratki 
video zapisi, ki si jih bodo pri pouku zgodovine 
ogledali tudi drugi dijaki.

19. 1. 
– 
FEBRUAR

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT 
PTUJ, Župančičeva ulica 10

Anini mariborski vrstniki, potujoča 
dokumentarna razstava avtorja Borisa 
Hajdinjaka

19. 1. 11.05 OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT 
PTUJ, Župančičeva ulica 10

Anini mariborski vrstniki, predavanje Borisa 
Hajdinjaka za učence 9. razredov

27. 1. V SKLOPU 
POUKA

GIMNAZIJA PTUJ, 
Volkmerjeva cesta 15

V spomin in opomin, kulturni program, ki 
bo predvajan na šolskem radiu. Program so 
pripravili dijaki 4. letnikov.



Slo venj Gradec
26. 1. V SKLOPU 

POUKA
SREDNJA ŠOLA SLOVENJ 
GRADEC IN MUTA, 
Koroška ulica 11

Anini sovrstniki v obdobju holokavsta in 
sodobna aktualizacija, pedagoška aktivnost z 
dijaki 3. letnikov programov ekonomski tehnik 
in gastronomsko-turistični tehnik v okviru 
vsebinskega sklopa aktivno državljanstvo

Slo venska B istrica
23.–
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA 
POHORSKEGA ODREDA 
SLOVENSKA BISTRICA, 
Kopališka ulica 1

Deček v črtasti pižami, ogled filma z učenci 
9. razredov
Holokavst, razstava, ki jo bodo pripravili učenci, 
vključeni v projekt Krokus 2022/23.
Spomin na holokavst, spominska ura, ki bo 
izvedena po šolskem radiu.
Judje v Slovenski Bistrici, predavanje Amadeje 
Mlakar za učence 9. razredov

Spo dnji Duplek
JANUAR V SKLOPU 

POUKA
OSNOVNA ŠOLA DUPLEK, 
Korenska cesta 31

Zbrale so pogum, različne aktivnosti za učence 
8. in 9. razredov v okviru medpredmetnega 
povezovanja: pri pouku zgodovine bosta za 
učence 9. razreda izvedeni tematski učni uri z 
ogledom filmov Tri obljube in Klara Kukovec ter 
s pripravo referatov o Zori Pičulin, Klari Kukovec 
in Ireni Sendler; pri pouku slovenščine si bodo 
učenci 9. razreda ogledali film Greta Thunberg; 
pri pouku angleščine bodo učenci 8. razreda 
pripravili referate o trenutnem položaju žensk 
v Afganistanu; v sklopu izbirnega predmeta 
Verstva in etika 2 pa bodo učenci pripravili 
različne referate o holokavstu, pravičnikih med 
narodi, položaju žensk v sodobnem Iranu in 
njihovem odporu.

26. 1. 13.00 OSNOVNA ŠOLA DUPLEK, 
Korenska cesta 31

Zbrale so pogum, spominska ura s predstavitvijo 
referatov medpredmetnega povezovanja

Starše
12.–
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA 
STARŠE, Starše 5

Šoa – Kako je lahko človek kaj takega dopustil?, 
potujoča dokumentarna razstava Yad Vashema 
iz Jeruzalema. Ob razstavi bo pripravljena 
spominska ura za učence šole, v sklopu katere 
bosta izvedena vodstvo po razstavi in delavnica 
na temo človekovih pravic.

Stična
23.–
27. 1.

V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA STIČNA, 
Cesta občine Hirschaid 1

Holokavst skozi filmsko kamero, razstava o 
filmih, posvečenih holokavstu, ki so primerni 
za osnovnošolce. Razstavo bodo pripravili 
osmošolci, ki so vključeni v izbirni predmet, 
sestavljena pa bo iz slikovnega gradiva in kratkih 
predstavitev vsebine izbranih filmov.



Sveta Tro jica v Slo venskih Goricah
27. 1. V SKLOPU 

KUL TUR-
NE GA DNE

OSNOVNA ŠOLA IN 
VRTEC SVETA TROJICA, 
Meznaričeva ulica 1

Šoa – mednarodni dan spomina na žrtve 
holokavsta, kulturni dan za učence od 6. do 
9. razreda. V sklopu kulturnega dne bodo 
izvedene različne aktivnosti: mali simpozij z 
okroglo mizo in gostom dr. Marjanom Tošem za 
učence 9. razreda; literarna in likovna delavnica 
ter delavnica s področja državljanske kulture za 
učence posameznih razredov; odprtje razstave 
literarnih del na temo holokavsta v sodelovanju 
z Matično knjižnico Lenart; ogled filma Preko 
meje v sodelovanju z Mestnim kinom Ptuj, ki ga 
bo pospremil razgovor o filmu.

Šenčur
27. 1. 9.00 DOM KRAJANOV ŠENČUR, 

Kranjska cesta 2
Asher Kravitz: Judovski pes, gledališka predstava 
Mini teatra za učence oš Šenčur

Šentjur
JANUAR V SKLOPU 

POUKA
SREDNJA POKLICNA 
IN STROKOVNA ŠOLA, 
Cesta na kmetijsko šolo 9

Učenje o holokavstu skozi literaturo, predavanje 
za dijake in osebje šole o literaturi o holokavstu

27. 1. V SKLOPU 
POUKA

SREDNJA POKLICNA 
IN STROKOVNA ŠOLA, 
Cesta na kmetijsko šolo 9

V opomin, odprtje razstave. Po odprtju bosta 
za dijake izvedena še predavanje in poseben 
program, v katerem bodo dijaki tudi aktivno 
sodelovali.

Štore
OKOLI 
27. 1.

V 
SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA ŠTORE, 
Ulica Cvetke Jerin 5

Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, 
razstava, ki so jo pripravili učenci, vključeni v 
projekt Krokus 2022/23.

Tišina
FEBRUAR V SKLOPU 

POUKA
OSNOVNA ŠOLA 
TIŠINA, Tišina 4b

To ni otroška igra: Otroci in igra – ustvarjalnost 
med holokavstom, potujoča dokumentarna 
razstava Yad Vashema iz Jeruzalema

APRIL V SKLOPU 
POUKA

OSNOVNA ŠOLA 
TIŠINA, Tišina 4b

Romi v gibanju, potujoča dokumentarna razstava 
Akademije v Gradcu in Roma Servica, ki je bila 
za slovenski prostor dopolnjena s podatki o 
zgodovini Romov v Sloveniji.

Velenje
27. 1. V SKLOPU 

POUKA
OSNOVNA ŠOLA 
ŠALEK, Šalek 87

Spomin na holokavst, tematska učna ura za učence 
8. in 9. razreda. V okviru učne ure bo predstavljen 
projekt Krokus, učenci, vključeni v ta projekt, pa 
bodo ob tem prebrali najbolj znane misli preživelih 
taboriščnikov in Ane Frank. Vsi učenci bodo nato 
prisluhnili predavanjema o nürnberških rasnih 
zakonih ter nemški rasni teoriji in organizaciji 
Lebensborn. Program bo popestrila skladba iz 
filma Schindlerjev seznam, ki jo bosta učenki 
zaigrali na violino in flavto, ura pa se bo zaključila 
z ogledom odlomka iz filma Pianist.



Zagorje o b Savi
24. 1. 12.00 OSNOVNA ŠOLA TONETA 

OKROGARJA ZAGORJE 
OB SAVI, Šolska ulica 1

Obeležitev spomina na žrtve holokavsta, 
tematska učna ura za učence v sklopu 
razširjenega programa Mozaik idej. Učenci 
bodo uvodoma izmenjali svoje predznanje o 
holokavstu in nato zasnovali seznam, kaj bi 
želeli spoznati in česa bi se hoteli naučiti. Sledil 
bo ogled serije Vojna in jaz, po katerem bodo 
učenci zapisali svoja razmišljanja o videnem in 
slišanem.

26. 1. 8.20, 
11.15

OSNOVNA ŠOLA TONETA 
OKROGARJA ZAGORJE 
OB SAVI, Šolska ulica 1

Obeležitev spomina na žrtve holokavsta, 
tematska učna ura za učence 9. razredov v sklopu 
pouka zgodovine

Zgornja Kungo ta
JANUAR V SKLOPU 

POUKA
OSNOVNA ŠOLA 
KUNGOTA, Plintovec 10c

To ni otroška igra: Otroci in igra – ustvarjalnost 
med holokavstom, potujoča dokumentarna 
razstava Yad Vashema iz Jeruzalema

organizatorji pedagoških aktivnosti na šolah:
CenTeR judoVSke kulTuRne dediščine Sinagoga MaRiboR; Cineplexx noVo MeSTo; doM upokojenCeV 
podbRdo; dRušTVo up-oRnik, MaRiboR; dVojezična oSnoVna šola i lendaVa/1. Sz. lendVai kéTnyelVű 
álTalánoS iSkola; giMnazija kopeR; giMnazija ledina; giMnazija MuRSka SoboTa; giMnazija noVa 
goRiCa; giMnazija noVo MeSTo; giMnazija poljane; giMnazija pTuj; i. giMnazija V Celju; judoVSki 
kulTuRni CenTeR ljubljana; kulTuRni doM kRško, gRad RajhenbuRg; MaRiboRSka knjižniCa, pioniRSka 
knjižniCa; MaTična knjižniCa lenaRT; MeSTni kino pTuj; Mini TeaTeR, ljubljana; Muzej noVejše 
zgodoVine SloVenije, ljubljana; oš bizeljSko; oš danile kuMaR, ljubljana; oš dR. bogoMiRja Magajne 
diVača S podRužničniMa šolaMa Senožeče in VReMe; oš dRaga kobala MaRiboR; oš duplek; oš dušana 
fliSa hoče; oš fRana albRehTa kaMnik; oš fRana Saleškega finžgaRja leSCe; oš hajdina z enoTo 
VRTeC; oš in VRTeC SVeTa TRojiCa; oš jakobSki dol; oš joSipa VandoTa kRanjSka goRa; oš kapela; oš 
koMenda MoSTe; oš koSeze, ljubljana; oš kRižeVCi pRi ljuToMeRu; oš kungoTa; oš leona šTuklja 
MaRiboR; oš ljubečna; oš ljudSki VRT pTuj; oš MaRije VeRe, kaMnik; oš Mengeš; oš MiklaVž na dRaVSkeM 
polju; oš MiSlinja; oš MuTa; oš oRehek kRanj; oš peSniCa; oš peTRoVče; oš podbRdo; oš pohoRSkega 
odReda SloVenSka biSTRiCa; oš pReSka; oš pRežihoVega VoRanCa MaRiboR; oš SaVSko naSelje ljubljana; 
oš STaRše; oš STična; oš šalek, Velenje; oš šenčuR; oš šenTVid, ljubljana - šenTVid; oš šMaRTno 
pod šMaRno goRo, ljubljana - šMaRTno; oš šToRe; oš TaboR i MaRiboR; oš TaboR logaTeC; oš Tišina; 
oš ToneTa čufaRja MaRiboR; oš ToneTa okRogaRja zagoRje ob SaVi; oš zboRa odpoSlanCeV kočeVje; 
pokRajinSki aRhiV MaRiboR; pokRajinSki Muzej kočeVje; RTV SloVenija, Regionalni RTV CenTeR 
MaRiboR, Radio MaRiboR; Sinagoga lendaVa – SloVenSki Muzej holokaVSTa; SRednja ekonoMSka 
šola in giMnazija MaRiboR; SRednja ekonoMSko-poSloVna šola kopeR; SRednja gRadbena, geodeTSka 
in okoljeVaRSTVena šola ljubljana; SRednja šola za oblikoVanje MaRiboR; škofijSka giMnazija VipaVa; 
šolSki CenTeR SloVenj gRadeC, SRednja šola SloVenj gRadeC in MuTa; šolSki CenTeR šenTjuR, SRednja 
pokliCna in STRokoVna šola; šTudijSki CenTeR za naRodno SpRaVo, ljubljana; zaVod Republike 

SloVenije za šolSTVo
 

koordinator projekta šoa – spoMinjajMo se 2023:
CenTeR judoVSke kulTuRne dediščine Sinagoga MaRiboR

 
poSaMezne pedagoške akTiVnoSTi na šolah bodo oRganiziRane Tudi pod okRiljeM pRojekTa kRokuS 
2022/23, ki ga finanCiRa eVRopSka unija. izRažena STališča in Mnenja So izključno STališča in Mnenja 
aVToRjeV in ne odRažajo nujno STališč eVRopSke unije. zanje ne odgoVaRjaTa niTi eVRopSka unija niTi 

oRgan, ki je odgoVoRen za odobRiTeV.
 

glaVni paRTneR pRojekTa kRokuS 2022/23, ki ga V SloVeniji kooRdiniRa CenTeR judoVSke kulTuRne 
dediščine Sinagoga MaRiboR, je holoCauST eduCaTion iReland.


