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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 17.00 do 18.30 in 18.30 do 20.00, 
Ustvarjalna delavnica Šopek: četrtek 10.00 do 13.00, Srečanja Prvi petek: ob 18.00, 

Predavanja, druženje: ob sredah, Klub Moja dežela. 
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SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!                       Zagreb, 20. januar 2020 
 

 

Če je svečnica (2.2.) zelena, velika noč bo zasnežena.  
 
 
 
 

 

P R E Š E R N O V   D A N 
 

Ob slovenskem kulturnem prazniku vas vljudno vabimo 
               na prireditve v Slovenski dom. 

 
 

3. februar 2020 ob 19. uri (ponedeljek) 
PESNIŠKI VEČER Z JADRANKO MATI Ć ZUPANČIČ  
Svoje literarno ustvarjanje bo predstavila dvojezična pesnica Jadranka Mati ć Zupančič iz 
Novega mesta. Poezijo piše v hrvaščini in slovenščini. Ukvarja se tudi s prevajanjem 
slovenske poezije v hrvaščino ter si prizadeva za promocijo tako slovenskih kot hrvaških 
avtorjev. O njeni zbirki Zvučna tapiserija / Zvočna tapiserija se bo z njo pogovarjal pesnik, 
urednik in prevajalec Marjan Pungartnik  iz Maribora. Druženje. 

 
 

6. februar 2020 ob 19. uri (četrtek) 

RAZSTAVA 100 LET VERIGARJA IN PREDAVANJE 
Verigarji  so prve slovenske znamke, so filatelistična posebnost v svetovnem 
merilu, še posebno pa so pomembni za Slovence zaradi svoje zgodovinske vloge 
v razvoju lastne države. Prav je, da Verigarjem priznamo njihov pomen. Temu je 
namenjena tudi razstava in predavanje, ki smo ga pripravili ob 100-letnici 
izida prve slovenske znamke. Posebna pozornost je namenjena znamkam, ki te publikacije 
uvrščajo med najzanimivejše predmete preučevanja in zbiranja v filatelističnem svetu. 
Za to priložnost bo izdelan posebni žig, ki ga bodo uporabljale nekatere pošte v Zagrebu, 
samo na ta dan 6. februarja 2020. 
Dogodek smo pripravili v sodelovanju z Zbirateljskim društvom Rogaška Slatina in 
Filatelističnem društvom Zaboky Zabok. Druženje. 

 
 

12. februar 2020 ob 19. uri (sreda) 
PREDSTAVITEV ROMANA BOŽIDARJA BREZINŠ ČAKA BAGOLE 
HITAC U POTILJAK 
Gre za roman o velikem človeku in znanstveniku Ljudevitu Juraku , ki je rojen leta 1881 
na hrvaški strani Obsotelja (v Zalugu) in je osnovno šolo obiskoval v Rogaški Slatini. Po 
končanem študiju medicine je delal v Innsbrucku, od leta 1913 nadalje pa je bil ravnatelj 
Javnega zdravstvenega inštituta v Zagrebu in profesor patološke anatomije na zagrebški 
Veterinarski fakulteti. Leta 1943 je kot član mednarodne komisije preiskoval pokol kmetov in 
delavcev v ukrajinskem mestu Vinica in prišel do zaključka, da so ta zločin leta 1938 storili 
Sovjeti, zaradi česar je ob koncu vojne, po nalogu komunistične oblasti, aretiran in ubit. 
O knjigi bodo govorili mr. sc Božidar Petrač, urednik, Hrvoje Peršić, recenzent in pravnuk 
od dr. Ljudevita Juraka in avtor Božidar Brezinščak Bagola, ki kot Ljudevit Jurak izvira iz 
zamejstva. Druženje. 
 

                     O B R N I  



 
 
 

 
 

DOPOLNILNI POUK SLOVENSKEGA JEZIKA ZA OTROKE 
 V ZAGREBU 

 
INFORMATIVNA PRIJAVA 

 
Republika Slovenija uvaja dopolnilni pouk slovenskega jezika za otroke v Zagrebu. Ure 
slovenščine bodo potekale enkrat tedensko v prostorih Slovenskega doma na 
Masarykovi 13. Pouk bo vodila Simona Gotal in se bo pri čel predvidoma v februarju 
2020. 

 

Prosimo vse starše, ki bi želeli vpisati otroke k dopolnilnemu pouku, 
da to sporočite do konca januarja 2020: 

- na e-naslov slovenskega veleposlaništva v Zagrebu – vzg@gov.si, 
- na telefonsko številko 01 6311 024 (slovensko veleposlaništvo) ali pa 01 6525 973. 

 

Sporočite ime otroka, starost in približno ocenite otrokovo raven znanja slovenskega jezika. 
Gre za informativno prijavo, ki vas ne zavezuje. V primeru morebitnih vprašanj glede 
dopolnilnega pouka se prav tako obrnite na veleposlaništvo. 

 

Dopolnilni pouk slovenskega jezika je namenjen Slovencem po svetu in njihovim potomcem. 
Financira ga Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ob strokovni podpori Zavoda 
RS za šolstvo. Za udeležence je brezplačen in prostovoljen. Pouk pomaga ohranjati slovenski 
jezik in identiteto v tujem okolju, hkrati pa pomeni tudi odlično priložnost za druženje otrok 
in njihovih staršev ter odraslih udeležencev pouka. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pošiljamo vam položnico za plačilo članarine za leto 2020. 
Naj vam bo plačilo članarine v čast in zadovoljstvo.  

Če ste jo že poravnali v tajništvu, pozabite na položnico! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLOVENSKI DOM – NAŠ DRUGI DOM 
 


