
    Slovenski dom    

                   
 

 

Slovenski dom 

10 000 Zagreb,Masarykova 13/I ~ tel./fax: +385 1 4855 171 ~ slovenski-dom@zg.t-com.hr ~ 
www.slovenci.hr ~  OIB: 04029121361 ~ IBAN: HR31 2340 0091 1100 1538 8 

KULTURNO PROSVETNO  DRUŠTVO                                                                                                  

KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO 
 

SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!               Zagreb, 11. oktober 2016 
        
             Vsak dež ima svoj čas. 
 
19. oktober 2016 ob 19.00 uri (sreda)  
PREDSTAVITEV KNJIGE MILAN KU ČAN, PRVI PREDSEDNIK 
Knjiga obravnava obdobje od predsednikovega otroštva do danes in je rezultat več kot 
dvajsetletnega preučevanja državnih arhivov in obsežnega osebnega arhiva Milana Kučana. 
Zajema pomemben del slovenske sodobne zgodovine: prehod iz enostrankarskega v 
večstrankarski sistem, osamosvojitev Slovenije ter njeno vključevanje v evropske in druge 
integracije. Obsega bogato slikovno gradivo: zgodovinske fotografije in fotografije iz 
Kučanovega osebnega arhiva. Razkriva moža, očeta, brata in prijatelja, kakor ga vidijo žena 
Štefka, hčeri Ana in Špela, sestre in prijatelji. Pogovor s portretirancem in portretistom, 
Milanom Ku čanom in dr. Božom Repetom, bo vodila novinarka Mojca Šetinc Pašek. 
Vabljeni! 
 
26. oktober 2016 ob 19. uri (sreda)       
DAN REFORMACIJE 
Ob slovenskem državnem prazniku dnevu reformacije bomo z dokumentarnim filmom  
Rodoljub ilirski  obudili spomin na enega največjih sinov slovenskega naroda, utemeljitelja 
slovenskega knjižnega jezika in slovstva ter verskega reformatorja Primoža Trubarja. 50 
minutni film je nastal leta 2008 ob Trubarjevi 500-letnici rojstva na pobudo profesorice 
slovenščine Sonje Černela z Ekonomske šole Murska Sobota. Obiskal nas bo tudi snemalec 
Ludvik Rogan, ki bo spregovoril o zanimivostih, ki so jih odkrili na odločilnih Trubarjevih 
življenjskih postajah. 
 
28. oktober 2016 ob 19. uri (petek)       
KONCERT PEVSKEGA ZBORA LISCA IZ SEVNICE IN PEVSKEGA  
ZBORA SLOVENSKI DOM 
V Slovenskem domu bodo zazvenele zborovske melodije. Z veseljem bomo prisluhnili 
pevskemu zboru Lisca iz Sevnice, ki bo pod taktirko zborovodje Jožeta Pfeiferja zapel 
nekaj ljudskih, koroških in prekmurskih pesmi iz svojega obsežnega repertoarja. Zbor je 
junija slavil 40. obletnico delovanja. Nastopil bo tudi zbor Slovenskega doma. Pred nami je 
še eno lepo doživetje. Tudi ob tem gostovanju se obeta prijetno druženje, saj bomo po 
koncertu z našimi gosti zapeli in zaigrali še kakšno domačo. 
 
10. november 2016 ob 19. uri (četrtek)       
ALPINISTI ČNI ČETRTEK S TOMAŽEM JAKOF ČIČEM 
Na Alpinisti čnem četrtku  se bo predstavil alpinist Tomaž Jakofčič iz Ljubljane. 
Znan je po svoji vsestranskosti, ki mu je priskrbela vrhunske alpinistične uspehe v 
suhi steni, na ledu, snegu in velikih višinah. Večkrat je bil alpinist leta v izboru Planinske 
zveze Slovenije. 
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