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KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO 
 

 

SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!          Zagreb, 3. junij 2016 
 

                      Človek brez domovine je kot zemlja brez semena. Neznan avtor 
 
12. junij 2016 od 10. do 15. ure (nedelja), ZRINJEVAC    
DAN NARODNIH MANJŠIN MESTA ZAGREB 
Na stojnicah bo svojo založniško dejavnost, tradicionalne jedi in kulturno 
dediščino poleg preostalih sedemnajstih manjšin, ki živijo v Zagrebu, predstavila 
tudi slovenska skupnost. V bogatem kulturnem programu, ki bo potekal v 
paviljonu Zrinjevac, bo po 11.30 uri nastopal naš Mešani pevski zbor Slovenski dom z 
venčkom slovenskih pesmi. Vabljeni!  
 
20. junij 2016 ob 19. uri (ponedeljek) 
PREDSTAVITEV ZBIRKE PESMI MISLI U SAMOĆI    
Eden najstarejših članov našega društva Silvin Jerman, ki je z njim že kot 
deček leta 1930 stkal nepretrgano vez, bo predstavil svojo zbirko pesmi Misli u samoći, v 
kateri je spesnil svoja najgloblja čustva za ljubljeno soprogo Erno po njeni smrti. Kratki in 
žalostni verzi, skoraj pesimistični, na koncu kljub žalosti in izgubi pomagajo človeku, ki le 
najde moč za življenje in radost. Čeprav Silvina poznamo kot duhovitega, vedno veselega in 
nasmejanega, ga bomo tokrat spoznali v neodkriti drugačni luči, ki odstira njegov drugi jaz - 
najgloblji in neizmerno žalosten. Predstavitev bojo spremljali romantični zvoki, ki jih bo na 
kitari igrala Silvinova vnukinja Tena Bunčić skupaj z Doro in Josipom Spudićem. Vljudno 
vabljeni na srečanje in druženje s Silvinom, ki bo zagotovo zanimivo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VABLJENI V NAŠO DRUŽBO! 
 

Vaš prosti čas preživite z nami. Če imate željo za druženjem in ustvarjanjem ali idejo za 
ustanovitev ljubiteljske skupine, se oglasite. Vaši ideji bomo pozorno prisluhnili in če bo 
zadosti zainteresiranih, ustanovili tudi ljubiteljsko skupino. »Mladi« do 40 let imajo z idejami 
in željami vsekakor prednost. Pridite na pogovor ob kavici in še čem. 
 

 
 
 

SLOVENSKI DOM – NAŠ DRUGI DOM 

25. OBLETNICA SLOVENSKE IN HRVAŠKE DRŽAVNOSTI           

Skozi dolgo zgodovino smo si kot narod prizadevali za svojo državo, kot narod nas 
je bilo malo, vendar smo bili veliki, ker je naš obstoj med drugim temeljil na jeziku 
in kulturi. Nismo zidali gradove v oblakih, slovenska in hrvaška država sta postali 

resničnost in trdna opora. 
Slovenija in Hrvaška sta 25. junija leta 1991 obe sprejeli deklaracijo o svoji 

neodvisnosti in temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti. 
 

Čestitamo Vam dan državnosti z željo, da prihodnjim generacijam ponosno 
zapustimo državo kakršno smo želeli in sanjali. 


