
SLOVENSKO-ŠVEDSKO DRUŠTVO 
Ljubljana, Nazorjeva 6 

 

 

ZAPISNIK 9. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA DRUŠTVA 
Seja je bila v Ljubljani, 27.10.2015 

 

Prisotni: Miro Brumat, Vera Škerlevaj, Milanka Jakopič, Mita Gustinčič Pahor, Romana Kačič Liden 

(delno), Mattias Liden (delno), Edo Šega, Stojan Jakopič, Jan Škoberne, Janez Bajt, Tomi Mlinar, Janez 

Pergar 

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov 8. seje 
2. Kratko poročilo o aktivnostih društva med obema sejama 
3. Aktivnosti društva v prihodnjih mesecih 
4. Priprave na občni zbor 

 

Sklepi: 
Ad 1:  Potrdi se zapisnik 8. seje 

Ad 2:  Dopolnjeno poročilo je v priponki in je sestavni del tega zapisnika. 

 

Ad 3:  Aktivnosti društva v prihodnjih mesecih 

 

a. Spletne strani društva 
Spletne strani so postavljene in zdaj je na vrsti popularizacija teh strani. Prvi naslovnik bodo člani 
našega društva in Švedsko-slovenske poslovne skupine (e-naslove uredita Janez P. in Slobodan), 
ter študenti FF (e-naslove uredi Mita), sledili bodo prijatelji Švedske in našega društva, 
potencialni partnerji, drž. institucije, mediji, sorodna društva… 
Podrobnejši komunikacijski načrt pripravita Janez B. in Tomi, ki tudi poskrbita za nevtralizacijo 
naših starih spletnih strani. 
 

b. Lucijin praznik 
Praznovanje v Ljubljani. Koncert bo v petek 11. 12. 2015 ob 18. uri v Evangeličanski cerkvi P. 

Trubarja. Nastopili bodo zbor FF, godalni septet in povezovalec/pripovedovalec (zgodba o 

praznovanju, švedske pesmi…). Za slednje bomo prosili Tajdo. Podrobnejši program pripravi Mita 

do 6. 11. 2015. Skupni strošek za koncert bo 500 EUR. Pogostitev bo v Slamiču, za kar bosta 

poskrbela Miro in Slobodan. Poročilo za JSKD pripravita Mita in Milanka, zadnji rok je 30. 11. 

2015!, vlogo za prispevek Veleposlaništva Švedske pa Slobodan in Janez P. 

Praznovanje v Piranu, nedelja 13. 12. 2015 ob 17. uri. Organizatorja dogodka sta Romana in 

Mattias, ki pripravita podrobnejši program.  Prispevek društva: 150 EUR. 



Praznovanje v Rakeku, 11. 12. 2015 ob 16.30 uri. Organizator OŠ Rakek, s sodelovanjem Janeza 

B. 

c. Slovar 
Zaradi Mitine preobremenjenosti bomo prosili Tajdo, da na strani društva, ob Mitinem 
sodelovanju in pomoči, prevzame strokovno vodenje projekta. Nosilec projekta je SAZU v 
sodelovanju s švedsko Kraljevo akademijo. 
 

d. Gustav Toennies 
Gre za obširen projekt, ki je odvisen od sodelovanja številnih institucij (muzeji, arhivi..) pri nas in 
v drugih državah. Projekt bo trajal več let. Ustanovi se odbor, ki ga vodi Stojan, v njem pa so še 
Jan Škoberne, Janez B., Romana in član, ki ga izbere Stojan. Prvi konkreten projekt bo priprava 
simpozija o Toenniesu, v Ljubljani, v oktobru 2016, in sicer v okviru prireditev »Ljubljana – zelena 
prestolnica Evrope«. Za uspeh projekta bo ključno tvorno sodelovanje z MOL in mestnimi 
institucijami. 

 

e. Dokumentarec Jensen/Aškerc 
Preverili bomo podatek, ali je Jensen dejansko predlagal Aškerca za Nobelovo nagrado (Miro, 
Romana), potem pa bom organizirali sestanek na RTV Slovenija (Janez P., Miro, Iztok) 

 

Ad 4:   Občni zbor društva 

 

            Občni zbor društva bo v torek 24. novembra 2015, ob 17. uri na domačiji Pr'krač, v Dolu pri  

            Ljubljani. Vabilo in dnevni red sledita. 

            Po končanem občnem zboru bo Mattias pripravil predstavitev Skogskyrkogarden. 

            Srečanje bomo zaključili s pogostitvijo. 

 

 

Beležko pripravil: 

JP, 02/11/2015  

 

 


