
SLOVENSKO-ŠVEDSKO DRUŠTVO 
 

 

POROČILO O AKTIVNOSTIH V LETU 2018 
 

Osrednje društvene aktivnosti 
V prvih 11 mesecih tega leta smo izvedli vse projekte, ki smo si jih zastavili. In to zelo uspešno! 

Naj jih naštejmo le nekaj:  

17.5.  Okrogla miza »Varnost v kolesarstvu« (v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost 

prometa,  Državnim svetom in strokovnjakoma iz Švedske) 

06.6.  Obisk Ljubljane in pogostitev OŠ Roden Norrtälje, Švedska (v sodelovanju z OŠ Rakek) 

20.6.  Midsommar v Ljubljani (v sodelovanju z OŠ Koseze in vrtcem Mojca) 

21.6.  Midsommar v Mariboru (v sodelovanju z OŠ Prežihovega Voranca Maribor) 

21.6.  Simpozij »Dediščina Gustava Tönniesa« in razstava o dediščini (v sodelovanju s SAZU in 

MOL) 

22.6.  Midsommar v Piranu, »Čarobne točke Pirana«, (v sodelovanju z Abakkum) 

20.9.  Otvoritvena svečanost s pogostitvijo ob začetku retrospektive v počastitev 100-letnice 

Ingmarja Bergmana (v sodelovanju s Kinoteko v Ljubljani) 

 

Druge aktivnosti 

Nadaljujemo s pripravami na snemanje dokumentarnega filma Aškerc/Jensen. 

Sodelujemo pri vključevanju Slovenije v Sporazum o Antarktik. 

S pozornostjo spremljamo in z odkupom knjig simbolično podpiramo prevajanje švedske literature v 

slovenski jezik (Prepovedani sad, avtorica Liv Strömqvist, prevedla Mita Gustinčič Pahor; Vojni dnevniki, 

avtorica Astrid Lindgren, prevedla Nina Brun), sodelovali smo na Slovenskem knjižnem sejmu 

(24.11.2018, okrogla miza o e-branju). 

Nadaljujemo z odličnim sodelovanjem s Kinodvor-om (ogledi švedskih filmov). 

S finančnim prispevkom smo podprli Pikin festival v Velenju (23.-29.9.2018). 

Več članov našega društva se je vključilo v Društvo zelenih nadzornikov Ljubljana, ki daje svoj prispevek 

podobi naše prestolnice. 

Zelo sta bila aktivna tudi naša člana v Piranu, Romana in Mattias (poleg že omenjenih »čarobnih točk« 

tudi »Kolesarska mreža šestih občin«, promocija koncerta zbora Saltjöbaden v cerkvi Sv.Jurija, Romanino 

sodelovanje na razstavi v Norrbyskärs konsthall 16.6.-8.7.2018,  Piranski tlaki 16.-23.11.2018, in drugo) 

V Mariboru sta naša ambasadorja Sonja in Jan.  

 

Finance 

Na dan 30.11.2018 imamo poravnane vse tekoče obveznosti.  

 

Aktivnosti do konca leta 2018 
04.12. Srečanje članov društva in Švedsko-slovenske poslovne skupine 

            Predstavitev korporacije Ericsson 

            Pogostitev 

 



V prihodnjih dneh se bomo osredotočili na praznovanje Sv. Lucije. Lucijino praznovanje bomo imeli 

11.12. (torek)                  v Ljubljani 

13.12. (četrtek)               v Piranu 

17.12. (ponedeljek)       v Mariboru 

 

 

Drugo: 

- Nadaljevali bomo s pripravami za snemanje dokumentarnega filma Aškerc/Jensen. 

- Sporazum o Antarktiki. Pospešili bomo aktivnosti za pristop k temu sporazumu! 

- Sestanek na ZRC/SAZU v zvezi z nadaljevanjem simpozija o protestantski etiki. 

 

 

Slovensko-švedsko društvo 
Pripravil: JP  

30.11.2018 

 
 


