
SLOVENSKO-ŠVEDSKO DRUŠTVO 

 
OKVIRNI PROGRAM AKTIVNOSTI ZA LETO 2015  
 

 

1. Tematske konference, predavanja, okrogle mize 

2-3 dogodki, v sodelovanju z Veleposlaništvom Švedske, Generalnim konzulatom in 

Švedsko-slovensko poslovno skupino.  

Teme: javna uprava, gospodarstvo, znanost, izobraževanje, sociala, zdravje, okoljska 

problematika, krajinska arhitektura…(vodja projektov S. Sibinčič, J.Hočevar) 

 

2. Projekti društva 

- Nadaljevanje projekta OŠ Rakek/OŠ Nortaelje (J.Bajt) 

- Zbliževanje mest (Cerknica, Obala, Izola, Nortaelje, Umea…) (J.Bajt, M. Jakopič, 

Kačič/Liden) 

- Posodobitev švedsko-slovenskega slovarja in začetek del na slovensko-švedskem 

slovarju (M. Brumat, Mita G.Pahor in team) 

- Dokumentarni film A. Jensen - A. Aškerc – A.Nobel (M.Brumat, I.Tory) 

- Zbiranje materialov o delu in pomenu švedskega industrijalca Gustava Toennisa 

(1814-1886) za Ljubljano in Slovenijo (S.Jakopič, S.Sibinčič) 

- Prevodi švedske literature (M.G.Pahor, T.Lekše-Gunnar Ekelof) 

- Prevodi švedske otroške literature v sodelovanju z MK (M.Brumat, R.Kačič) 

- Predavanja povezana z obiski švedske protestantske duhovnice M. Scharffenberger,  

primer »Švedska sakralna arhitektura« (J.Bajt, M.Liden) 

 

3. Dogodki v organizaciji društva 

- Lucijin koncert v Ljubljani (M.G.Pahor) in Piranu (R.K.Liden) 

- Predvajanje švedskih filmov, tudi filmov za otroke, sodelovanje s Kinodvor in 

Veleposlaništvom Švedske na Dunaju (J.Stergel, M.Brumat, S.Sibinčič)) 

- Tradicionalna srečanja članov in prijateljev društva 2-3 krat letno na kmetiji Pr'Krač 

(člani društva predstavijo zanimive teme;  pogostitev) 

-  

 

4. Druge aktivnosti 

- Krepitev povezanosti s sorodnimi društvi na Švedskem (J.Bajt in drugi člani) 

- Krepitev sodelovanja s SAZU, švedsko Kraljevo akademijo in drugimi institucijami 

(J.Pergar, M.Brumat) 

- Sodelovanje na razstavi »Enake možnosti« (S.Sibinčič) 

- Sodelovanje na Pikinem festivalu (M.Jakopič) 



- Sodelovanje na 6.FEMF filmskem festivalu v Piranu, okt.2015,  in povezanih dogodkih 

(J.Stergel, R.Kačič) 

- Barve ljubezni, švedski večer 8.10.2015 na Gradu v Ljubljani (projekt T. Lekše) 

- Prireditev ob enakonočju (Midsommar). Letos bo enakonočje v noči od petka 19. na 

soboto 20.junij. (Predlog pripravita J.Bajt, R.Kačič Liden, ob morebitnem sodelovanju 

režiserja G.Tozona) 

- Predstavitev švedske zborovske in druge glasbe, izvedba J.G.Bukovec, zbor Ave, 

Musica Cubicularis (J.Bajt, M.G.Pahor) 

- Predstavitev razvoja smuči na Švedskem in Slovenskem (M.Brumat, M.Liden) 

- Pika na gusarski ladji (predlog projekta pripravi R.Kačič) 

- Osmislitev Pirana kot kulturnega mesta s švedskim pridihom (koncept pripravita R. in 

M.Kačič/Liden, sodelujeta M.in.S.Jakopič)) 

- Spominska plošča prof. dr. D. Sobanovi v Idriji (M.Brumat) 

 

5. Aktivnosti za izboljšanje organizacije in komunikacije 

- Zagon prenovljenih spletnih strani in vključitev v e-klepetalnice (J.Bajt, J.Pahor in 

team) 

- Redna mesečna srečanja članov društva (Predlog: Bistro Slamič, vsak prvi torek ali 

sreda v mesecu, ob 17.uri, S.Sibinčič, M.Brumat) 

- Širitev individualnega in kolektivnega članstva (vsi člani IO) 

- Izboljšana komunikacija s članstvom (vsi člani IO) 

- Izboljšana komunikacija z mediji (S.Sibinčič, T. Lekše, J.Pergar) 

-  

 

6. Občni zbor društva 

Okvirni datum: sreda 13. ali 20.  maja 2015 

 

 

 

SKLEP: Program je bil potrjen na 8. seji izvršnega odbora društva 24.2.2015 


