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POROČILO O POSLOVANJU DRUŠTVA V LETU 2022 
 

1. Uvod 

 

Slovensko-švedsko društvo (SŠD) je nepolitično in neprofitno društvo, ki ima za cilj krepitev 

dobrih odnosov med Švedi in Slovenci. Sedež društva je v Ljubljani, Pražakova 4, operativni 

sedež pa v Ljubljani, Nazorjeva 6A.  Društvo vodi izvršni odbor. Predsednik društva je Janez 

Pergar, podpredsednik Miro Brumat, blagajničarka Majda Eržen. 

 
SŠD in  Švedsko-slovenska poslovna skupina, ki je del društva,  sta  pobudnika in organizatorja vrste 

aktivnosti in dogodkov, ki pospešujejo sodelovanje med Švedsko in Slovenijo, in tudi širše, zbližujejo 

državljane ene in druge države,  jih povezujejo v tradiciji in v skupni prihodnosti ter nagovarjajo k 

medsebojnemu spoštovanju in čim tesnejšemu sodelovanju.  

 

 

 

2. Aktivnosti v letu 2022 

 

V tem letu smo se osredotočili na praznovanje 25-letnice delovanja našega društva. Praznovanje jubileja 

smo zaradi korone večkrat prestavili. Prvega junija smo ob prisotnosti naših članov, prijateljev 

podpornikov in vrste uglednih institucij, med katerimi naj omenim MOL, SAZU, Univerzo v Ljubljani, 

partnerske občine in šole, imeli v Mestni hiši v Ljubljani, zelo lep dogodek, na katerem smo podelili 35 

priznanj in zahval. Organizirali smo razstavo »Dediščina Gustava Tönniesa« in izdali prospekt »Po poti 

Gustava Tönniesa«.  

 

Enako pomemben dogodek v tem letu je bilo praznovanje 50-letnice švedskega lektorata na Filozofski 

fakulteti Univerze v Ljubljani. Praznovanje je temeljilo na treh večjih dogodkih, naše društvo je tvorno 

sodelovalo pri dveh (gledališka predstava študentov FF, Antologija švedske književnosti). 

 



Nadaljevali smo z aktivnostmi pri večletnem projektu Gustav Tönnies, ki so pripeljale med drugim do 

prevoda knjige o tem pomembnem podjetniku v italijanski jezik in ideje o širši evropski dimenziji tega 

projekta. 

 

Projekt, na katerega smo zelo ponosni, katerega pobudnik in vodja je podpredsednik našega društva 

Miro Brumat, je Antarktika. S tem projektom med drugim odpiramo slovenskim raziskovalcem in 

znanstvenikom vrata v znanstvene raziskave.  V okviru SAZU je bil ustanovljen  Svet za raziskovanje 

Antarktike in Arktike, v katerem sva kot predstavnika civilne iniciative tudi člana našega društva.   

 

Nadaljujemo z vzpodbujanjem sodelovanja med slovenskimi in švedskimi šolami, tako smo imeli 

spomladi obisk OŠ Rakek in OŠ Norrtälje. 

 

Kot vsako leto smo se tudi letos posvetili tradicionalnim švedskim praznikom, kot sta Midsommar in 

Lucija. 

Društvo vzdržuje odlične odnose z Veleposlaništvom Švedske v Budimpešti in Generalnim konzulatom 

Švedske v Ljubljani, ki oba podpirata naše dejavnosti, švedskimi podjetji in velikim številom pomembnih 

institucij, kot so SAZU, Univerza v Ljubljani, MOL in drugi. 

 

                                                                                        
 

3. Gospodarjenje v letu 2022 

 

V društvu vselej pazimo, da trošimo malo. Imamo urejen računovodski servis in poslujemo v skladu s 

SRS. Cilj društva ni ustvarjanje dobička, ves čas pa skrbimo, da imamo pozitiven denarni tok. Aktivnosti 

financiramo s prihodki iz članarin in donacij. Donacije prispevajo podjetja,  člani Švedsko-slovenske 

poslovne skupine, ki podpirajo naš program, Veleposlaništvo Švedske na Dunaju in Generalni konzulat 

Švedske v Ljubljani. Društvo enkrat na leto sodeluje tudi na javnih razpisih JSKD. 

TRR društva je pri NLB v Ljubljani in je v plusu. 

Podrobnosti bodo v računovodskem poročilu za leto 2022. 

 

 

 

Poročilo pripravil: 

Janez Pergar 

Predsednik društva 

 

V Ljubljani, 21/11/2022 


