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KULTURNO PROSVETNO  DRUŠTVO                                                                 

KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO 
 

SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!            Zagreb, 24. januar 2018 
 

31. januar 2018 ob 19. uri (sreda) 
POGOVORNI VEČER S SLOVENSKO VELEPOSLANICO SMILJANO KNEZ 
Minevata dve leti, od kar je prevzela vodenje slovenskega veleposlaništva v Zagrebu. 
Veleposlanica Smiljana Knez je v tem obdobju obiskala skoraj vse hrvaške 
županije, seznanila se je z delovanjem vseh slovenskih društev na Hrvaškem, poleg vročega 
političnega dogajanja med državama pa je veliko pozornost namenila tudi gospodarskemu in 
kulturnemu sodelovanju. O vsem tem, pa tudi o vlogi žensk v diplomaciji, bo spregovorila 
na pogovornem večeru v Slovenskem domu. Vljudno vabljeni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13. februar 2018 ob 19. uri (torek)      
PUSTOVANJE 
Tudi letos bomo z vso resnostjo na pustni torek odgnali pusta. Nekateri člani 
že vestno pripravljajo pustna oblačila. Izbrali bomo najlepšo ali pa najbolj zanimivo 
masko, se posladkali s sladkimi krofi. Dragi člani, našemite se in pridite! 

 
 

 

O P O M N I K !!!  

Informacije o dogajanjih v našem društvu lahko kot vedno izveste po: 
 

∼ infotelefonu    01 4855 172  (0-24) z avtomatskim odzivnikom in vedno svežim napovednikom dogodkov.  
∼ SMS-u          Pošljite izključno in samo SMS s svojim imenom in priimkom na mobitel Slovenskega doma  

091 4855 171. 
∼ e-novicah       Lahko se naročite tudi na e-novice Slovenskega doma po e-pošti:  
slovenski-dom@zg.t-com.hr , čim prej nam sporočite svoj elektronski naslov, če ste ga morda spremenili Vas 
naprošamo, da sporočite novega! 
∼ spletni strani   www.slovenci-zagreb.hr / rubrika Napovednik 

 

 
SLOVENSKI DOM – NAŠ DRUGI DOM  

P R E Š E R N O V   D A N 
 

Ob slovenskem kulturnem prazniku Vas vljudno vabimo na prireditve v  
Hrvaško narodno gledališče in Slovenski dom. 

 

6. februar 2018 ob 13. uri (torek), HNK, Trg Republike Hrvaške 15 
KNJIGA JOSIP KRIŽAJ UMETNIK PRED SVOJIM ČASOM 

Predstavljena bo knjiga o Josipu Križaju, ki sodi med največje umetniške osebnosti v zgodovini 
hrvaške opere. Sodelujejo: avtorica Marija Barbieri , intendantka HNK Dubravka Vrgoč 

ravnatelj Opere HNK Nikša Bareza, dirigent Vladimir Kranjčević. 
 

8. februar 2018 ob 19. uri (četrtek), SLOVENSKI DOM 
RAZSTAVA PREŠEREN V POPULARNI GLASBI 

Edinstvena razstava Gorenjskega muzeja iz Kranja na enem mestu prvič predstavlja slovenske 
glasbenike in skupine, ki so v zadnjih desetletjih Prešernovo poezijo na novo interpretirali in 

uglasbili. Kustos razstav: Gašper Peternel. Glasbeni trenutki: skupina Tantadruj. 
 

14. februar 2018 ob 19. uri (sreda), SLOVENSKI DOM 
DOKUMENTARNI FILM O KOZOLCIH 

Film RTV Slovenija (2017) Tipično slovensko: kozolci, pripoveduje zgodbe o ljudeh, o starih in 
novih kozolcih, o tistem, kar se z njimi dogaja danes in obeta jutri. Scenarij: Milica Prešeren, 

režija Boštjan Vrhovec. 


