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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

XVI. Vseslovensko srečanje
z naslovom
»Praznujmo s slovensko domovino«,
ki bo v četrtek, 30. junija 2016
v veliki dvorani Državnega zbora, Šubičeva 4,
s pričetkom ob 9. uri.

Spoštovani!
V veliko zadovoljstvo in veselje mi je, da vas v četrtek, 30. junija 2016, povabim
na XVI. Vseslovensko srečanje z naslovom »Praznujmo s slovensko
domovino«.
Letos praznujemo pomembno 25. obletnico samostojne Slovenije. Ob tej
priložnosti bodo svoje poglede na razvoj dogodkov v Sloveniji v obdobju od
osamosvojitve do danes, njihova pričakovanja ter prispevek v podporo slovenski
domovini, podali vabljeni govorci, in sicer dr. Verica Trstenjak, prof. za
evropsko pravo na Univerzi na Dunaju, gospod Martin Lisjak, vodja
projekta Lex in član deželnega vodstva Slovensko kulturno-gospodarske
zveze v Italiji ter prek video posnetka gospod Joe Valenčič, zgodovinar,
filmar ter raziskovalec življenja Slovencev v ZDA.
Prepričani smo, da bo izbrani naslov XVI. Vseslovenskega srečanja spodbudil
tudi veliko zanimivih razmišljanj. V drugem delu ste namreč vabljeni, da
srečanje sooblikujete tudi vi. Ob 25. obletnici samostojne Slovenije bi želeli
dati besedo zlasti predstavnikom mladih rojakov zunaj meja Republike
Slovenije, zanima nas njihova ocena stanja glede aktualnega položaja odnosov
med domovino, v kateri živijo, ter matično domovino, želeli bi prisluhniti njihovim
pričakovanjem ter dati priložnost, da predstavijo prispevek v podporo slovenski
domovini. Zato vas prosimo, da v vaših društvih in organizacijah spodbudite
predvsem mlade rojake, da v obliki približno desetminutnega prispevka (2-3
tipkane strani) predstavijo svoj pogled na dani naslov. Ker pa se zavedamo, da je
potovanje v Slovenijo v točno določenem terminu lahko težavno, nudimo
možnost, da zainteresirani pošljete desetminutni prispevek v obliki video
prispevka, ki ga bomo med srečanjem tudi predvajali.
Vljudno vas prosimo, da do 15. junija 2016 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, fax: + 386 1 478 9882 ali na nevenka.pirnat@dz-rs.si).
Z velikim zadovoljstvom tudi sporočamo, da bo XVI. Vseslovensko srečanje
spremljal glasbeni program mezosopranistke Bernarde Fink Inzko.

Veselimo se srečanja in sodelovanja z vami ter vas lepo pozdravljamo.

Ivan Hršak
predsednik

