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V A B I  L O

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s 
Slovenci v zamejstvu in po svetu vas vljudno vabi na 

X V.  V s e s l o v e n s k o  s r e č a n j e

z naslovom 

»Slovenke in Slovenci v tujini za uspešno Slovenijo«,

ki bo v četrtek, 2. julija 2015, 
ob 10. uri v veliki dvorani Državnega zbora

Šubičeva 4, Ljubljana.



Spoštovani!

V veliko zadovoljstvo in veselje mi je, da vas v četrtek, 2. julija 2015, povabim na 
XV. Vseslovensko srečanje z naslovom »Slovenke in Slovenci v tujini za 
uspešno Slovenijo«. 

Uvodoma bodo svoje poglede o tematiki podali trije vabljeni govorci, in sicer 
gospa Erika Köleš Kiss, zastopnica Slovencev v madžarskem parlamentu, 
gospod Jurij Paljk, odgovorni urednik Novega glasu in dobitnik nagrade 
Vstajenje ter gospa Gabrijela Žagar, predsednica Koordinacijskega odbora 
slovenskih društev za Južno Nemčijo ter članica Sveta Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu. 

Prepričani smo, da bo izbrani naslov XV. Vseslovenskega srečanja spodbudil tudi 
veliko zanimivih razmišljanj, zato vas vabimo, da nam jih predstavite; v drugem 
delu ste namreč vabljeni, da srečanje sooblikujete tudi vi. V obliki 
desetminutnega prispevka (2-3 tipkane strani) lahko predstavite svoj pogled na 
dani naslov, ki izraža željo po nadgradnji odnosov medsebojnega zaupanja in 
sodelovanja med Slovenkami in Slovenci v zamejstvu in po svetu ter v matični 
domovini. Želimo se iz preteklosti zazreti v sedanjost in  spodbuditi večji pretok 
idej, izmenjavo dobrih praks ter utrditi ohranjanje plemenitih vezi za izgradnjo 
uspešne Slovenije in blaginjo vseh nas. Ker pa se zavedamo, da je potovanje v 
Slovenijo v točno določenem terminu lahko težavno, vam nudimo možnost, da 
vaš desetminutni prispevek pošljete v obliki video prispevka, ki ga bomo med 
srečanjem tudi predvajali.

Vljudno vas prosimo, da do 19. junija 2015 sporočite naslov prispevka ali 
pošljete video posnetek, ki naj ne presega deset minut, sekretarki Komisije 
Barbari Medved Špiletič (barbara.medved@dz-rs.si), svojo prisotnost pa 
predhodno sporočite višji referentki Komisije Nevenki Pirnat (tel: +386 1 478 
9922 ali na elektronski naslov: (nevenka.pirnat@dz-rs.si).

Z velikim zadovoljstvom tudi sporočamo, da bo XV. Vseslovensko srečanje 
spremljal glasbeni program Ylenie Zobec in kantavtorja Žige Bižala. 

Veselim se srečanja in sodelovanja z vami ter vas lepo pozdravljam.

 

       Ivan Hršak
         predsednik 


