
         Slovenski dom                                              KULTURNO PROSVETNO  DRUŠTVO          

                             KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO  

 
 

Knjižnica: četrtek 17.00 do 19.00, Pevski zbor: torek 17.30 do 19.30, Duhovna sekcija  
A. M. Slomšek: petek 15.00 do 17.00, Svete maše v slovenščini: dvakrat mesečno, 
Dopolnilni pouk slovenskega jezika: ponedeljek 17.30 do 19.00 in 19.00 do 20.30, 
Ustvarjalna delavnica Šopek: četrtek 10.00 do 13.00, Srečanja Prvi petek: ob 18.00, 

Predavanja, druženje: ob sredah, Klub Moja dežela. 
 

Slovenski dom 
10 000 Zagreb,Masarykova 13/I ~ tel./fax: +385 1 4855 171 ~ slovenski-dom@zg.t-com.hr ~ 

www.slovenci-zagreb.hr ~  OIB: 04029121361 ~ IBAN: HR31 2340 0091 1100 1538 8 

SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!                      Zagreb, 13. maj 2019 
 
 
 
 

Kadar pride mesec maj, vpraša, če je še v kašči kaj.  
 

23. maj 2019 ob 19. uri (četrtek) 
PREDSTAVITEV KNJIGE O SLOVENSKIH ŠPORTNIKIH   
Knjiga Slovenci v hrvaškem športu – novi življenjepisi je četrta knjiga o 
zaslužnih Slovencih oziroma osebah s slovenskimi koreninami na Hrvaškem, ki so 
prispevale k razvoju različnih družbenih dejavnosti. To je hkrati tudi druga knjiga s športno 
tematiko; prva z naslovom Slovenci v hrvaškem športu je izšla leta 2014. Napisana je z željo, 
da bi hrvaški in slovenski javnosti predstavili pomembne posameznike, ki so bili v zgodovini 
most med hrvaškim in slovenskim narodom, in to vlogo opravljajo tudi danes, ko živimo 
skupaj v Evropski uniji. Knjigo bosta poleg avtorja Eduarda Hemarja  predstavila 
legendarni slovenski telovadec, olimpionik Miroslav Cerar in urednica in redaktorica 
Smiljana Jelčić Ivanošić.  
 
31. maj 2019 ob 11. uri (petek) 
SPREHOD PO ZAGREBU V SLOVENŠČINI   
Članica Slovenskega doma, turistična vodnica in certificirana interpretatorka 
dediščine Marjeta Trkman Kravar , bo že petič zaporedoma organizirala ogled 
mesta v slovenščini, ki bo letos še „poseben". To je njen avtorski interpretacijski sprehod z 
naslovom Slovenci v Zagrebu - Zagreb v Slovencih, izveden po pravilih evropskega 
združenja za interpretacijo dediščine Interpret Europe. Zborno mesto: Trg bana Jelačića, 
pred Turisti čno informativnim centrom.  
 
16. junij 2019 od 10. ure (nedelja) 
DAN ZAGREBŠKIH NARODNIH MANJŠIN NA ZRINJEVCU   
Slovenska skupnost bo v družbi preostalih sedemnajst narodnih manjšin, ki živijo in 
delujejo v Zagrebu, na stojnici predstavila svojo založniško dejavnost, 
tradicionalne jedi in belokranjsko narodno nošo. Kulturno-umetniški program narodnih 
manjšin bo na sporedu po 10. uri v paviljonu Zrinjevac. Pridružite nam se!  
 

V KRATKEM PRIPRAVLJAMO ZA VAS 
 

-  PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE O PRVEMU PREDSEDNIKU SLOVE NSKEGA DOMA  
DR. FRANU ZAVRNIKU 

- RAZSTAVO O ČASTNEM PREDSEDNIKU HINKU NU ČIČU, 
KI JE SLOVENSKEMU DOMU VTISNIL NEIZBRISEN PE ČAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


