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OKVIRNI PROGRAM AKTIVNOSTI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 
 

PROGRAM SŠD ZA LETO 2017 

 

1. Tematske konference, predavanja, okrogle mize 

 

V sodelovanju s Veleposlaništvom Švedske, Generalnim konzulatom in Švedsko-slovensko 

poslovno skupino, bomo pripravili 2-3 tematske dogodke (Slobodan). Obravnavali bomo 

področja, ki so zanimiva za prenos dobrih poslovnih praks med Švedsko in Slovenijo, kot so 

gospodarstvo, javna uprava, zdravje, sociala, znanost, izobraževanje, okoljska problematika in 

drugo. 

 

2. Projekti društva 

 

- Vsebinsko dopolnjevanje  in popularizacija spletnih strani društvo (Janez B, Tomi) 

- Nadaljevanje raziskav in priprave na simpozij in razstavo 2018 o velikem podjetniku 

švedskega rodu Gustavu Toenniesu in potomcih, ki so zaznamovali podobo Ljubljane, 

Slovenije in širše (Stojan, Jan) 

- Zbliževanje mest in nadaljevanje aktivnosti za povezovanje švedskih  in slovenskih mest 

(Norrtaelje, Umea, Rakek, Izola, Medevode, Piran, Izola…) 

- Nadaljevanje uspešnega sodelovanja s FF v Ljubljani 

- Nadaljevanje sodelovanja s šolami kot so gimnazija v Celju, OŠ Rakek, OŠ Sora pri Medvodah 

in vključevanje novih šol, kot je OŠ v Mariboru 

- Spodbujanje sodelovanja in izmenjave med OŠ Rakek in OŠ Roden Norrtaelje (Janez B) 

- Nadaljevanje priprav na posodobitev švedsko-slovenskega slovarja, dogovor s SAZU 

- Nadaljevanje priprav na snemanje dokumentarca o Antonu Aškercu in Jensnu (Iztok, Miro) 

- Nadaljevanje aktivnosti za tesnejše povezovanje  slovenske Obale in Švedske 

- Širitev dejavnosti društva na nekatera nova območja v Sloveniji (Štajerska, Pomurje…) 

 

 

3. Dogodki v organizaciji društva 

 

V tem in prihodnjih letih se bomo osredotočili na tradicionalni švedski praznovanji, na  Lucijo in 

Midsommar.  

 

- Lucijino praznovanje v Ljubljani, Piranu, Mariboru, Rakeku… Praznovanji v Ljubljani (koncert 

in druženje) in Piranu (Magic Points Piran) sta že utečeni in ju ne bomo bistveno spreminjali. 

Mariborsko Lucijo bomo pripravili na pobudo g. Geze Fila, škofa Evangeličanske cerkve v 

Sloveniji, v sodelovanju z  OŠ v Mariboru (Miro, Sonja). Vskladiti moramo datume (Piran, 

Ljubljana 13.12, Maribor 12.12.??) 



 

 

- Praznovanje Midsommar 23.6. v Piranu, Ljubljani, Mariboru, Medvodah….  Vskladiti 

moramo datume. 

- Piranski Magic Points Piran je lep dogodek, za katerega skrbi  Abakkum (Romana in Mattias). 

Ljubljanski Midsommar bomo pripravili v Kosezah, v povezavi s svečano otvoritvijo 

Tönniesovega  parka. Na praznovanje bomo ob županu Ljubljane povabili tudi švedsko 

veleposlanico gospo Helen Eduards. (Stojan, Jan, Janez B.) Mariborski Midsommar je še v 

fazi ideje (Miro) 

 

- Tradicionalno srečevanje članov in prijateljev društva 2-3 krat letno na domačija Pr’krač v 

Dolskem, dol pri Ljubljani. 

- Video predstavitve zanimivih vsebin s strani članov društva 

 

 

4. Druge aktivnosti 

 

- Poslikava Pediatrične klinike v Ljubljani (projekt Anne Runefelt v sodelovanju s SŠD, Milanka) 

- Krepitev sodelovanja s švedskim veleposlaništvom in generalnim konzulatom, švedsko 

Kraljevo akademijo, sorodnimi društvi  in drugimi s švedsko povezanimi institucijami 

- Krepitev sodelovanja s člani Švedsko-slovenske poslovne skupine (Slobodan) 

- Predstavitve švedskih filmov (EMFF Jelka) in sodelovanje pri drugih s švedsko povezanih 

kulturnih dogodkih 

- Spodbujanje prevodov švedske literature v slovenski jezik in obratno (Mita, Tajda) 

- Sodelovanje s Filozofsko fakulteto in študenti švedskega jezika v aktivnostih, ki so povezane 

s Švedsko (Mita) 

- Švedščina za Slovence, slovenščina za Švede, Apolonijeva palača v Piranu, projekt Romane in 

Mattiasa 

- Kozmos 3, kratek film za EMFF festival v Piranu, projekt Abakkum 

- Ureditev foto in video albuma društva (Edo) 

- Odkritje spominskega obeležja prof dr D. Sobanovi v Idriji (Miro) 

 

 

5. Članstvo in komunikacije 

 

- V društvo bomo poizkusili pritegniti nove individualne in kolektivne člane (švedska in 

slovenski-švedska podjetja, študenti FF, prijatelji Švedske, določene nevladne organizacije…) 

- Uvedli bomo novi kategoriji: “prijatelji” in “partnerji” SŠD 

- Spletne strani društvo bodo postale osnovno komunikacijsko orodje med članstvom ter z 

društvom povezanimi podjetji, institucijami, prijatelji in mediji 

- Okrepili bomo partnerske odnose s podjetji, ki so povezana s Švedsko; pridobiti moramo več 

donacij za konkretne projekte 

- Pobrati moramo več individualnih in kolektivnih članarin 



- Realizirati bomo poizkusili že sprejeto idejo o neformalnem srečevanju članov društva 1x na 

mesec v Slamiču 

 

 

FINANČNI NAČRT SŠD ZA LETO 2017 

 

Članarine ostanejo nespremenjene: individualna 10, kolektivna 100 EUR. Iz članarin bomo predvidoma 

nabrali 25 x 10 EUR = 250 EUR oz. 12 x 100 EUR = 1.200 EUR, skupaj 1.450 EUR, prispevki in donacije 

2.000 EUR. Računamo tudi na podporo JSKD** za Lucijo in Midsommar, 2x400 EUR = 800 EUR ter 

podporo Veleposlaništva Švedske na Dunaju (in Generalnega konzulata Švedske v Ljubljani, cca 1.000 

EUR. Za program društva bomo porabili 4.000 EUR, za računovodstvo in druge admin. stroške 500 EUR. 

PRIHODKI              5.250  EUR*  

ODHODKI              4.500  EUR 

Razlika                       750  EUR 

 

*Niso zajete nefinančne donacije v obliki storitev 

** JSKD je načelno pripravljen podpreti tudi projekta film o Aškercu ni poslikavo Pedriatične klinike 

 

 

SKLEP:  

 

Izvršni odbor SŠD v razširjeni sestavi je na srečanju v Dolskem 17. 1. 2017 sprejel okvirni program in 

finančni načrt SŠD za leto 2017. 

 

Dokončni izbor aktivnosti, prioritete in nosilce projektov bo določil izvršni odbor društvo na prvi 

prihodnji seji. 

 

 


