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SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!                  Zagreb, 5. april 2018 
 

  

       Če pomladi trta ne joče, tudi jeseni preša ne stoče. 
 

13. april 2018 ob 19. uri (petek) 
GOSTOVANJE LOVSKEGA PEVSKEGA ZBORA IZ MEDVOD   
Na koncertu z naslovom Pozdravljeni prijatelji  bo MePZ Slovenski dom gostil  
Lovski pevski zbor iz Medvod, ki ima za seboj vrsto nastopov v Sloveniji in tujini, tudi na 
prireditvah slovenskih zamejskih društev. Odmevale bodo zborovske melodije z lovsko, 
spomladansko, ljubezensko in prijateljsko tematiko. Nastopal bo tudi naš zbor MePZ Slovenski dom, 
ki obljublja, da bo priredil nepozabno doživetje. Po koncertu bo veselo druženje, ki ne bo minilo brez 
prigrizka in dobre kapljice. 
 
18. april 2018 ob 19. uri (sreda) 
RAZSTAVA SLIKA MOJEGA SVETA     
Slovenski dom nadaljuje uspešno sodelovanje z združenjem Fijaker, ki se v naši galerijski dvorani že 
dolgo počuti kot doma. Tudi tokrat bomo s skupnimi močmi pripravili zanimivo razstavo z naslovom 
Slika mojega sveta. Spoznali bomo likovna dela z enim samim skupnim imenovalcem: prikaz sveta, 
kakor ga vidi 19 umetnikov iz Hrvaške, Slovenije, Srbije in Črne Gore. Na ogled bo prava 
rapsodija barv in tehnik, od akvarela do olja na platnu. 
 
25. april 2018 ob 19. uri (sreda) 
POGOVORNI VEČER S PISATELJICO MANCO GRGI Ć RENKO 
Ob 140-letnici rojstva slovenske pisateljice Zofke Kveder, ki je več let živela in ustvarjala 
v Zagrebu, bomo to veliko Slovenko spoznali skozi oči Mance Grgić Renko, avtorice, ki bo 
predstavila svojo knjigo  Lastno življenje: srečanje z Zofko Kveder. V knjigi, ki jo je ilustrirala 
Samira Kentri ć, poudarja, da se v zadnjem stoletju, kar zadeva enakopravnost spolov, ni veliko zares 
spremenilo. Tudi zato v predstavitev prvoborke za ženske pravice, Zofke Kvedrove, avtorica vseskozi 
umešča premisleke o ženskah v današnji družbi. Pogovorni večer na katerem bosta sodelovali tudi 
vnukinja Zofke Kveder, koreografinja in plesna pedagoginja Tihana Škrinjari ć in pravnukinja, 
otroška pisateljica Sanja Pilić, bo vodila novinarka Tanja Borčić Bernard. Vabljeni! 
 

9. maj 2018 ob 19. uri (sreda) 
PREDSTAVITEV KNJIGE I FEEL KRANJSKA KOBASICA   
Na dan Evrope bomo zvedeli, kako tesno sta povezana kranjska klobasa in slovenstvo. 
Spoznali bomo knjigo Jerneja MIekuža Kranjsko klobasanje (s podnaslovom: Slovenska zgodovina 
kot jo pišejo packe kranjske klobase na časopisnem papirju). V hrvaškem prevodu je knjiga izšla pri 
založbi Srednja Evropa pod naslovom I feel kranjska kobasica. Avtorju se bosta na predstavitvi 
knjige pridružila urednik hrvaške izdaje dr. Damir Agi čić in prof. Irena Radej Mili čić. Ob tej 
priložnosti vas vabimo tudi na pokušino slastne kranjske klobase! 
 
 
 
 
 

 

              O B R N I   

Nove uradne ure Slovenskega doma: 
 

Torek in četrtek od 10. do 13. ure 
Četrtek od 17. do 19. ure. 
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O P O M N I K!!!  
 

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

∼ E-NOVICAH 
slovenski-dom@zg.t-com.hr , čim prej nam sporočite svoj elektronski naslov. 
Če ste ga morda spremenili Vas naprošamo, da sporočite novega! 

 

∼ 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 
 

∼ SPLETNI STRANI 
www.slovenci-zagreb.hr / rubrika Napovednik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLOVENSKI DOM – NAŠ DRUGI DOM 
 
 


