
 

 

 
SLOVENSKO-ŠVEDSKO DRUŠTVO 

 
 

OSNUTEK PROGRAMA ZA LETO 2023  
 

 

To je okvirni pregled aktivnosti, ki bo dopolnjen s predlogi članov društva. Program temelji na tematskih 

konferencah, tradicionalnih dogodkih,  srečanjih članov in drugih aktivnostih, ki so povezane s Švedsko.  

 

1. Dogodki povezani s predsedovanjem Švedske Svetu EU  (prva polovica leta 2023) 

V sodelovanju z Veleposlaništvom Švedske v Budimpešti in Predstavništvom EU v Sloveniji bomo v prvi 

polovici prihodnjega leta pripravili več dogodkov, ki bodo povezani s švedsko in EU. 

- Dan Švedske, celodnevni program v Hiši EU, v začetku marca 2023 

Predstavili bomo Švedsko , njeno vlogo v EU, povezanost s Slovenij … Dogodek bomo popestrili s kotički 

o gospodarstvu, kulturi (literatura, glasba, film…), delavnicami za otroke... Predstavili  bomo tudi naš 

mednarodni projekt Gustav Tönnies. 

- Plogging, konec aprila ali v juniju 2023  

Kombinacija teka in čiščenja narave 

- Dan Evrope, 9. maj 2023, dogodek na prostem v centru Ljubljane 

 

2. Strokovni dogodki v organizaciji društva* 

 

Gospodarstvo, Švedsko-slovenska poslovna skupina: 

- Obisk podjetja ABB Engineering Ltd,  predstavitev podjetja in pogovor na izbrano gospodarsko 

temo (energija, robotizacija, digitalizacija…) 

- Assa Abloy AB, poizkus za vzpostavitev sodelovanja, predstavitev podjetja, gospodarska tema  

- Okrogla miza na temo »Trajnostni razvoj - zelena Slovenija, zelena EU«. Gospodarska tema. Na 

okroglo mizo bi povabili švedska podjetja in strokovnjake 

Drugo: 

- Javno zdravje - izkušnje in izzivi« (dogodek, ki je bil v programu za leto 2022), Dr Vesna Petrič, 

generalna direktorica na Direktoratu za javno zdravje, članica izvršnega odbora WHO Svetovne 

zdravstvene organizacije 

- Antarktika. Pogovor o razvoju projekta in njegovi prihodnosti (znanstvene raziskave in dr.) Vodja 

projekta Miro Brumat v sodelovanju s SAZU 

*Opomba: Realizirali bomo vsaj dva do tri od zgoraj naštetih dogodkov. 



 

3. Mednarodni projekt Gustav Tönnies  

- Predstavitev italijanskega prevoda Knjige Dediščina Tönniesov, v sodelovanju z italijanskim 

veleposlaništvom in Italijanskim kulturnim centrom v Ljubljani (januar 2023) 

- Priprava projekta »Regija Tönnies,  o mednarodnih dimenzijah delovanja tega izjemnega 

gradbenika in industrialca, v sodelovanju z predstavništvom EU v Sloveniji, Veleposlaništvom 

Švedske na Dunaju in drugimi veleposlaništvi 

- Priprave na projekt Nova Gorica-Gorica, Evropska prestolnica kulture 2025 

- Nadaljevanje raziskav, zbiranje gradiv,  iskanje možnosti za stalno razstavo v eni od mestnih 

galerij ali muzejev, pogovori o prevodu knjige Dediščina družine Tönnies v angleški in nemški 

jezik, priprave na snemanje videa o Gustavu Toenniesu 

 

 

4. Praznovanje tradicionalnih »švedskih« praznikov 

- Midsommar, poletni solsticij, 24. junij 2022, tradicionalni dogodki v pozdrav poletju - na 

prostem, Ljubljana, Piran/Koper, Maribor, Rakek…). Poletni solsticij torek 21.6., možni datumi za 

naše prireditve: v četrtke,  22.6. ali petek, 23.6.2023 

- Sv. Lucija, sreda, 13. december 2023 (Lucijin koncert v Ljubljani, Čarobne Pirana, Maribor, 

Rakek… 

 

5. Druge aktivnosti v organizaciji društva 

- Povabilo veleposlaniku Švedske g. Dagu Harteliusu na pogovor s člani društva 

- Slovar. V sodelovanju s SAZU in Kraljevo akademijo v Stockholmu bomo poizkusili obuditi projekt 

prenove švedsko-slovenskega slovarja 

- Zbliževanje mest. Nadaljevanje aktivnosti za povezovanje mest (Nortaelje/Rakek, 

Umea/sl.mesto…) 

- Nadaljevanje sodelovanja s partnerskimi šolami. OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, I. gimnazija 

Celje, OŠ Koseze, OŠ Prežihovega Voranca Maribor, III. gimnazija Maribor, OŠ Sora pri Medvodah 

- Povezovanje slovenskih in švedskih šol. (OŠ Rakek in OŠ Nortaelje, OŠ Koseze?, OŠ Prežihovega 

Voranca Maribor?...) Nadaljevali bomo s pobudami za povezovanje.  

- Povabilo švedskim učiteljem za obisk Slovenije, v sodelovanju z OŠ Rakek in OŠ Nortaelje 

(obisk, ki je bil junija 2021 zaradi Covida-19 preložen) 

- Švedščina. Sodelovanje s FF v Ljubljani in Univerzo na Primorskem. Povabilo študentom 

švedskega jezika, da se vključijo v aktivnosti društva 

 

6. Aktivnosti na področju kulture 

- Literatura. Nadaljevali bomo s podporo prevodom švedske literature v slovenski jezik in 

obratno. Sodelovanje pri promociji knjig, ki jih prevajajo članice našega društva Mita Gustinčič 

Pahor, Tajda Lekše… 

- Film. V sodelovanju s Kinodvor in Kinoteko se bomo dogovarjali za spremljanje švedskega  

filma, stare plus nove projekcije, pospremljane  s tematskimi  pogovori  

Dokumentarec. Nadaljevanje priprav za morebitni dokumentarec  Aškerc/Jensen 

 

 



 

7. Dogodki v organizaciji drugih organizatorjev 

- Pikin festival v Velenju. September 2022, nadaljevanje sodelovanja 

- Švedski pridih. Sodelovali bomo pri zanimivejših dogodkih, ki so povezani s Švedsko ali imajo 

švedski pridih  

-  

8. Povezovanje s švedskimi in Švedsko povezanimi podjetji ter institucijami 

Nadaljevali bomo s krepitvijo sodelovanja z: 

- Veleposlaništvom Švedske v Budimpešti, Generalnim konzulatom Švedske v Ljubljani in drugimi s 

Švedsko povezanimi institucijami in uglednimi posamezniki 

- Podjetji, člani Švedsko-slovenske poslovne skupine in tistimi, ki še niso člani 

- Podjetji, institucijami in uglednimi posamezniki iz širšega nordijskega območja 

- Sorodnimi društvi in NVO na Švedskem in pri nas 

- Spodbujali bomo aktivnosti Slovenije v EU v sodelovanju s Švedsko 

 

9. Srečanja članov društva  

- spomladansko srečanje članov društva, povezano z enim od dogodkov EU 

- jesensko srečanje članov društva Pr'krač, predstavitev uglednega švedskega podjetja, video 

predstavitev člana društva, pogostitev 

 

10. Članstvo in komunikacije 

- Članstvo. V društvo bomo poizkusili pritegniti nove individualne in kolektivne člane (mladina, 

študenti FF, švedska in slovensko-švedska podjetja, prijatelji švedske…).  

- Več pozornosti bomo posvetili »partnerjem in prijateljem« Švedske in našega društva 

- V sodelovanju s podjetji bomo iskali možnosti za finančno podporo našim skupnim projektom. 

 

11. Spletne strani društva so naše osnovno komunikacijsko sredstvo. Nadaljevali bomo z 

dopolnjevanjem in popularizacijo spletnih strani društva. 

Medije bomo obveščali o naših aktivnostih. 

 

 

Slovensko-švedsko društvo 
Pripravil: JP 
22.11.2023 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opomba: 

Program bo dopolnjen s predlogi članov društva, potrjen na seji izvršnega odbora društva …………..2022 

in predstavljen članom društva v začetku leta 2023.  

 

 


