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SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!            Zagreb, 22. november 2018 
 

 
28. november 2018 ob 19. uri (sreda) 
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ STANKA VRTOVCA  
V sodelovanju z zagrebško Moderno galerijo smo pripravili razstavo fotografij z naslovom 
Moč tišine. Stanko Vrtovec (Maribor, 1947 – Zagreb, 2017) ni bil le izjemen človek in 
nenavadna pojava, ampak tudi ključ za razumevanje sodobne hrvaške fotografije. Imel je 
časten naziv fotografskega mojstra Fotografske zveze Jugoslavije, bil je član Foto kluba 
Zagreb. Pri svojem delu je posvečal veliko pozornost portretom, naravi in life fotografiji. 
Vabljeni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. december 2018 ob 19. uri (petek) 
RAZSTAVA MINIATUR 
V sodelovanju z zavodom Fijaker  ponovno organiziramo razstavo miniatur. 
Fotografije, ki so prispele na natečaj 8. salona fotografij, bodo tudi naprodaj, izkupiček pa bo 
namenjen v dobrodelne namene. Pridite in oglejte si prelepe fotografije najrazli čnejših 
motivov!  
 

12. december 2018 ob 19. uri (sreda)      
BOŽIČNA RAZSTAVA USTVARJALNE DELAVNICE ŠOPEK 
S tradicionalno božično razstavo bodo članice Šopka zaokrožile že trinajsto leto 
uspešnega delovanja. Iz njihove ustvarjalne zakladnice bojo na ogled velike kotne 
jaslice Slovenskega doma v novi izvedbi, kot tudi jaslice in miniature od vsake članice 
Šopka. Druženje v prijetnem božičnem vzdušju bojo polepšali tudi adventni venčki in 
cvetje. Vabljeni!              

                                    O B R N I   

CANKARJEVI DNEVI V SLOVENSKEM DOMU 
 

3. december 2018 (ponedeljek) 
 

- ob 18.30 uri: VEČER ŠANSONOV ČRTICE V ŠTIKLCE ALI ČE CANKAR BI POPEVKE ZLAGAL. 
Ljubljanski kantavtor Bor Seušek je Cankarju v poklon zložil dvanajst skladb, glasbenih interpretacij 
njegovih del, ki so pri občinstvu različnih generacij zelo dobro sprejete. Pri svojih nastopih občinstvu vselej 
pomaga s kratkimi uvodi oz. razlagami, saj je eden izmed glavnih namenov projekta spodbuda k branju in 
odkrivanju Cankarja.  
- ob 19.30 uri: CANKAR – IGRANO DOKUMENTARNI FILM REŽISERJA AMIRJA MURATOVIĆA, 
2018, 93 min. Dokumentarni del filma spremlja najpomembnejše dogodke ob 100-letnici Cankarjeve 
smrti. Vrača se k izvirnim rokopisom, pismom in razglednicam, risbam, redkim materialnim sledem, ki so 
ostale za Cankarjem, ter se ustavi ob pomembnih postajah na njegovi življenjski poti. V igranih prizorih pa 
je v fragmentih prikazano pisateljevo zasebno življenje, kakršno je mogoče razbrati iz njegovih del. 
 

6. december 2018 (četrtek) 
 

- ob 17.00 uri: SLOVENSKE PRAVLJICE IN MIKLAVŽEVANJE ZA OTROKE. Slovenske pravljice bo 
brala slovenska veleposlanica Smiljana Knez. Starši, babice in dedki, pripeljite svoje otroke in vnučke! 
Igrivo, veselo in zabavno bo, tudi daril ne bo manjkalo! 
- ob 19.00 uri: ŽIVA POEZIJA. Začenjamo z literarnimi večeri, katerih gostitelj bo hrvaški dramski 
umetnik, književnik in bard hrvaške poezije Enes Kišević. V sproščenem vzdušju bomo v sodelovanju z 
združenjem Ritam misli iz Varaždina za ljubitelje poezije in glasbe enkrat mesečno predstavili avtorje iz 
Hrvaške in Slovenije. Tokratni voditelji bojo Enes Kišević, Ljubica Ribić in Milan Novak, prvi gost pa 
književnik, kantavtor  in glasbenik Bojan Sedmak iz Maribora. 
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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              Če želite obvestila sprejemati po SMS-u, pošljite izključno in 
samo SMS (ne kličite) 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 
 

 

 
 

NAPOVEDNIK PO POŠTI BOSTE PREJEMALI OB ČASNO. 
 
 

 
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. 
 

 
 

Uradne ure: Torek in četrtek od 10. do 13. ure. Četrtek od 17. do 19. ure. 
 
 
 

SLOVENSKI DOM – NAŠ DRUGI DOM 
 


