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(uredile Tarita Baldan Cabral Siqueira, Federica Nardi in Carlotta Ridi, MAECI-MIUR-CRUI) 

 

Namen tega vestnika je predstaviti, z vidika Veleposlaništva Italije v Ljubljani, pregled 

najpomembnejših dejavnosti, ki od blizu zadevajo Italijo in Slovenijo, se pravi državi, ki ju družijo 

čvrste zgodovinske, politične, gospodarske in kulturne vezi, tudi zaradi doprinosa manjšin v obeh 

državah: italijanske v Sloveniji in slovenske v Italiji. 

 

V tej številki je objavljen izbor dogodkov, ki so jih priredili tudi s pomočjo in z dragocenim 

sodelovanjem Italijanskega inštituta za kulturo v Ljubljani in Agencije ICE za promocijo v tujini in 

internacionalizacijo italijanskih podjetij - Oddelka Veleposlaništva Italije za gospodarsko promocijo v 

Ljubljani. 

 

 

Januar 2018 

Predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella na kosilu, ki ga je priredil predsednik 

Pahor 

 

Predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella se je v soboto 13. januarja 2018 na gradu Brdo 

udeležil kosila, ki ga je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor priredil za predsednike sosednih 

držav v okviru svečanosti ob prevzemu novega predsedniškega mandata; navzoča je bila tudi 

predsednica Republike Hrvaške, Kolinda Grabar Kitarović. 
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Skupni odbor Slovenija - Dežela Furlanija Julijska krajina 

 

 

V petek 19. januarja je potekalo 3. zasedanje Skupnega odbora Slovenija-Furlanija Julijska krajina 

(FJK), ki sta mu sopredsedovala predsednica dežele FJK Debora Serracchiani in slovenski 

podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Karl Erjavec. Navzoč je bil tudi veleposlanik 

Trichilo. 

 

 

 

20. obletnica odprtja novega sedeža osnovne šole Dante Alighieri v Izoli 

 

 

 

V sredo 24. januarja je bila slavnostna prireditev ob 20-letnici odprtja novega sedeža osnovne šole 

Dante Alighieri v Izoli. Prireditve so se med drugimi udeležili nekdanji predsednik Republike 

Slovenije Milan Kučan, veleposlanik Trichilo in ravnateljica prof. Simona Angelini.  

 

 



 
 
 

3 
 

 

Predstavitev programa italijanskega predsedovanja OVSE v slovenskem parlamentu  

 

V sredo 24. januarja je veleposlanik Trichilo (na fotografiji skupaj z Anjo Bah Žibert, predsednico 

delegacije Državnega zbora RS v Parlamentarni skupščini Organizacije za varnost in sodelovanje v 

Evropi/OVSE) predstavil program italijanskega predsedovanja OVSE. 

  

Otvoritev fotografske razstave Neorealizem - nova podoba v Italiji 1932-1960 

    

V ponedeljek 29. januarja je bila v Narodni galeriji v Ljubljani otvoritev 

fotografske razstave Neorealizem - nova podoba v Italiji 1932-1960, ki jo je priredila Galerija 

Fofografija. Do 31. marca je bilo na ogled približno 200 fotografij skoraj petdesetih avtorjev. Na 

fotografiji: govor veleposlanika Trichila na otvoritveni slovesnosti. 

 

Februar 2018 

Dan, posvečen Italiji – evropsko leto kulturne dediščine 

V okviru prireditev ob evropskem letu kulturne dediščine je Narodna galerija, v sodelovanju z 

Italijanskim inštitutom za kulturo, posvetila 4. februar italijanski umetnosti in kulturi. Dogodka se je 

udeležil tudi veleposlanik Italije, Paolo Trichilo. Ob tej priložnosti so organizirali vodene oglede 
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italijanskih umetnin, ki so del zbirke, in dejavnosti za otroke, v italijanskem jeziku. Obenem so 

predstavili video gradivo o italijanskih regijah in degustacijo značilnih kulinaričnih proizvodov. 

 

6
0

 Italian Business Forum - Knowledge and Productivity Growth 

 

V javnosti je imel velik odmev 6. Italijanski poslovni forum (IBF), ki so ga priredili 13. februarja v 

Ljubljani Italijansko-slovenski forum, Veleposlaništvo Italije v Ljubljani, agencija ICE in Italijanski 

inštitut za kulturo, v sodelovanju z uglednim slovenskim znanstvenim in raziskovalnim centrom Jožef 

Stefan. Referate so predstavili predstavniki političnega, gospodarskega in znanstvenega življenja: 

italijanski minister za delo in socialno politiko Giuliano Poletti, slovenska državna sekretarja Tadej 

Slapnik in Peter Pogačar, veleposlanik Italije Paolo Trichilo, direktor Inštituta Jožef Stefan Jadran 

Lenarčič, rektor univerze v Trstu Maurizio Fermeglia, ustanovitelj in generalni direktor podjetja 

Pipistrel Ivo Boscarol in drugi. V razpravi so dali poudarek na pomembnosti znanosti in tehnologije, 

kot motorjema gospodarskega razvoja in družbene blaginje. 

 

 

 

Obisk v Sloveniji  ministra za delo in socialno politiko Giuliana Polettija 

 

Minister za delo in socialno politiko, Giuliano Poletti, je 12. februarja obiskal Pipistrelovo proizvodno 

halo v Gorici, 13. februarja (na dan, ko se je udeležil 6. Italijanskega poslovnega foruma) pa sedež 

družbe Aquafil d.d. v Ljubljani. 
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Posvetovanja med generalno sekretarko, veleposlanico  Elisabetto Belloni, in državnim sekretarjem 

za zunanje zadeve, Iztokom Mirošičem 

 

28. februarja se je generalna sekretarka na ministrstvu za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje, 

veleposlanica Elisabetta Belloni, srečala v Ljubljani z državnim sekretarjem za zunanje zadeve, 

Iztokom Mirošičem. Med pogovorom sta si izmenjala ratifikacijske dokumente o 

Sporazumu o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med  Vlado Italijanske republike in 

Vlado Republike Slovenije.  

 

Marec 2018 

Predavanje Andree Agnellija v Narodni galeriji v Ljubljani 

 

5. marca, tik pred zaključkom fotografske razstave Neorealizem - nova podoba v Italiji 1932-1960,  je 

Andrea Agnelli predaval v Narodni galeriji v Ljubljani. Član Board of Directors družbe Fiat Chrysler 

Automobiles je govoril o zgodovini podjetja FIAT in ključni vlogi, ki jo je imelo pri povojni obnovi 

Italije; prav temu obdobju je bila posvečena razstava. 
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Predavanje Eveline Christillin v Narodni galeriji v Ljubljani 

5. marca je v Narodni galeriji v Ljubljani predavala Evelina Christillin, predsednica fundacije Museo 

delle Antichità Egizie iz Turina in direktorica italijanske Nacionalne agencije za turizem (ENIT); 

govorila je o sodelovanju in integraciji na področju kulture in gospodarstva na temelju dobrih praks. 

Prireditve se je udeležil tudi direktor egipčanskega muzeja Christian Greco. 

 

2. Italian Design Day 

V četrtek 1. marca, je na sedežu Muzeja za arhitekturo in oblikovanje na gradu Fužine v Ljubljani 

potekal 2. Italian Design Day, z naslovom: Broken Nature: oblikovanje in trajnostni razvoj. Tema 

dogodka, povezanega z 22. Milanskim trienalom, predvidenim leta 2019, je bil odnos med 

oblikovanjem, trajnostnim projektiranjem in varovanjem okolja. Gostja iz Italije je bila priznana 

raziskovalka in kustosinja Chiara Alessi, spremljala jo je slovenska kolegica Barbara Predan. 

 

Srečanje med veleposlanikom Trichilom in predsednikom Državnega sveta, Alojzem Kovšco 

 

Veleposlanik Trichilo je bil  8. marca na obisku pri novemu predsedniku Državnega sveta Republike 

Slovenije, Alojzu Kovšci. 

 

April 2018 

Italian Research Day in drugi  italijansko-slovenski raziskovalni dan 

V sredo 18. aprila je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije 

potekal Italian Research Day, ki je sovpadal z drugim italijansko-slovenskim raziskovalnim dnevom. 

To je bila priložnost za izmenjavo stališč o vlogi znanosti v družbi, o čemer je govoril, na italijanski 

strani, rektor univerze v Trstu, prof. Maurizio Fermeglia. Med govorniki so bili tudi ministrica za 
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šolstvo, znanost in šport Maja Makovec Brenčič, veleposlanik Italije Paolo Trichilo in direktor 

oddelka za inovacije in raziskave na italijanskem zunanjem ministrstvu, Fabrizio Nicoletti. 

 

Gala večerja SILA za dobrodelne namene  

V soboto 21. aprila je potekala v Ljubljani gala večerja za dobrodelne namene Dolce Vita, ki ga je, kot 

vsako leto, priredila SILA, Slovenian International Ladies Association, tokrat v sodelovanju z 

Veleposlaništvom Italije v Ljubljani in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike 

Slovenije, Boruta Pahorja. Izkupiček je bil namenjen centru ŠENT za duševno zdravje v Kopru. 

 

Deseto zasedanje Sveta za regionalno sodelovanje  

 

V ponedeljek 23. aprila 2018 se je veleposlanik Trichilo, kot predstavnik Italije, v kongresnem centru 

na Brdu udeležil desetega zasedanja Sveta za regionalno sodelovanje, operativnega telesa Procesa 

sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP). 

 

Maj 2018 

Srečanje med tržaško prefektinjo in vladno komisarko dežele Furlanije Julijske krajine Annapaolo 

Porzio in državnim sekretarjem za notranje zadeve Boštjanom Šeficem  
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8. maja je potekalo v Ljubljani srečanje med tržaško prefektinjo in vladno komisarko dežele Furlanije 

Julijske krajine, Annapaolo Porzio, in državnim sekretarjem za notranje zadeve Republike Slovenije 

Boštjanom Šeficem; navzoč je bil tudi veleposlanik Trichilo. 

 

3. International Circular Change Conference (CCC) 

 

Na tretji mednarodni konferenci o krožnem gospodarstvu v Mariboru, 11. maja, je veleposlanik 

Trichilo (na fotografiji skupaj s predsednico CCC go. Košir, državnim sekretarjem Slapnikom in 

bivšim evropskim komisarjem Potočnikom) predstavil italijanske primere dobre prakse na tem 

področju. 

 

Mednarodna konferenca o okoljski odgovornosti  

 

Na konferenci o okoljski odgovornosti, ki jo je priredilo slovensko podjetje Tax-Fin-Lex, v okviru 

projekta EcoLexLife, sta veleposlanik Trichilo in dr. Danilo Margaroli (italijansko ministrstvo za 

okolje in varstvo prostora ter morja) predstavila, kot poročevalca, italijanske izkušnje na tem 

področju. 
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Predsednik Italijanske republike je sprejel predsednika Republike Slovenije 

 

V sredo 30. maja je predsednik Italijanske republike, Nj. eksc. Sergio Mattarella, sprejel v 

predsedniški palači predsednika Republike Slovenije, Nj. eksc. Boruta Pahorja. 

 

Prvi teden italijanskega filma v svetu. Ustvarjati film 

Od 24. do 31. maja 2018 je Italijanski inštitut za kulturo priredil, v prostorih Slovenske kinoteke, prvi 

Teden italijanskega filma v svetu. Pobudo, ki je nosila podnaslov Ustvarjati film, je promoviralo 

italijansko Ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje v sodelovanju z MIBACT, 

ANICA in Istituto Luce-Cinecittà. Prikazana so bila dela nekaterih najbolj inovativnih sodobnih 

režiserjev, ki so žela dober uspeh med občinstvom. 

 

 

Junij 2018 

V Kopru počastili praznik Italijanske republike 

 

V soboto 2. junija je Generalni konzulat Italije v Kopru organiziral prireditev ob dnevu Italijanske 

republike. Ob tej priložnosti je veleposlanik Trichilo podelil g. Albertu Scherianiju, podžupanu 

Mestne občine Koper in predsedniku Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti 

odlikovanje viteza reda italijanske zvezde. 
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Ljubljana: sprejem ob državnem prazniku Italijanske republike 

  

 

V ponedeljek 4. junija je Veleposlaništvo Italije priredilo sprejem ob italijanskem državnem prazniku. 

Ob tej priložnosti je veleposlanik Trichilo podelil odlikovanje vitezinje reda italijanske zvezde gospe 

Tamari Gruden, sekretarki na Oddelku za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje v 

Državnem zboru Republike Slovenije, za prispevek k izvrstnim odnosom med parlamentoma Italije 

in Slovenije. 

Sledila je otvoritev razstave Aurea Crux. Sveto in mit langobardskih zakladov, ki je nastala v 

sodelovanju z Muzejskim združenjem Furlanije Julijske krajine. Na ogledu je bilo šest nedavno 

odkritih langobardskih zlatih križev, ki še niso bili razstavljeni oziroma še niso del stalne zbirke 

Narodnega arheološkega muzeja v Čedadu. 

 

Jadranski udar (Adriatic Strike) 2018 

 

Na povabilo Slovenske vojske se je v četrtek 7. junija veleposlanik Trichilo, kot član diplomatskega 

zbora, akreditiranega v Ljubljani, udeležil predstavitve vojaške vaje NATO Close Air Support 

Exercise (CASEX) v okviru Adriatic Strike 2018 na letališču v Cerkljah ob Krki.  
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Julij 2018 

Konferenca Euro-Atlantic Integration in the Western Balkans: Not without its alternatives?  

 

V torek 10. julija se je veleposlanik Italije Trichilo udeležil okrogle mize Euro-Atlantic Integration in 

the Western Balkans: Not without its alternatives?, ki je potekala na Fakulteti za družbene vede 

Univerze v Ljubljani. Prireditve sta se udeležila tudi generalni sekretar Blejskega strateškega foruma 

Peter Grk in vodja projekta DCAF Jelka Klemenc; osrednja tema so bile potencialne alternative pri 

integraciji držav zahodnega Balkana v evro-atlantskih povezavah in pomenu le-teh na prihodnje 

politike EU v odnosu do te regije. 

 

 

Vljudnostni obisk pri predsedniku Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine Massimilianu 

Fedrigi 

 

V sredo, 11. julija, se je veleposlanik Trichilo srečal v Trstu s predsednikom Avtonomne dežele 

Furlanije Julijske krajine Massimilianom Fedrigo. 
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Koncert "Tartini and his Pupils" 

V četrtek 12. julija je bil v ljubljanskih Križankah koncert Tartini and his Pupils; prireditelj je bil 

Festival Ljubljana v okviru projekta tARTini, ki ga je financiral Program Interreg Italija-Slovenija. Na 

koncertu sta bila navzoča tudi veleposlanik Trichilo in Project Manager projekta, Ugo Poli (SEP). 

 

 

 

Avgust 2018 

Rigoletto v Ljubljani 

    

V okviru 66. Festivala Ljubljana se je zvrstilo zadnji teden  avgusta več odmevnih koncertov glasbenih 

hiš in drugih umetnikov iz Italije, z namenom, da bi, med drugim, počastili začetek izvajanja 

Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Italijanske republike in Vlado 

Republike Slovenije. V ponedeljek 27. avgusta je Teatro Carlo Felice iz Genove uprizoril v 

Cankarjevem domu znano opero Rigoletto Giuseppeja Verdija (ponovitev je bila 29. avgusta). Pod 

častnim pokroviteljstvom italijanskega veleposlanika so 28. avgusta nastopili Solisti Aquilani, 30. 

avgusta pa Filharmonični orkester milanske Scale. 

 

 

Otvoritev razstave Velika vojna v satirični kartografiji Evrope 

V petek 31. avgusta so v Tolminskem muzeju otvorili razstavo Velika vojna v satirični kartografiji 

Evrope; na njej so predstavili zbirko satiričnih evropskih zemljevidov in časopisov od konca 19. 

stoletja do začetka prve svetovne vojne.  Razstava je last kulturnega združenja Giovane Europa iz 

italijanskega mesta Ascoli Piceno. Na otvoritvi sta govorila veleposlanik Trichilo in župan Tolmina. 
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September 2018 

Diplomatska regata 

 

8. septembra je potekala v izolski marini tradicionalna diplomatska regata. Prireditve se je udežil tudi 

veleposlanik Trichilo, ki je, kot član organizacijskega odbora, pozdravil navzoče. 

 

 

Blejski strateški forum – konferenca Sredozemska dimenzija OVSE - Mladi in varnost 

 

 

V okviru italijanskega predsedovanja OVSE je bil veleposlanik Italije Paolo Trichilo, v ponedeljek 10. 

septembra, med glavnimi govorci okrogle mize z naslovom Sredozemska dimenzija OVSE - Mladi in 

varnost, v sklopu 13. Blejskega strateškega foruma. Na prireditvi sta sodelovala državni sekretar na 

slovenskem zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič in predsednik Odbora za zunanjo politiko 

Državnega zbora Republike Slovenije, Matjaž Nemec, ki sta imela uvodni pozdrav. Med ostalimi 

govorci okrogle mize, namenjene mlademu občinstvu iz vsega sveta, sta bila Prof. Ettore Greco, 

podpredsednik Inštituta za mednarodne odnose (IAI), in dr. Matteo Pugliese, Special Representative 

of the Chairperson-in-Office on Youth and Security v sklopu OVSE. 
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AmCham Business Breakfast: "Slovenia's Position in the Global Arena" 

 

V torek 25. septembra se je veleposlanik Trichilo udeležil, kot govornik, poslovnega zajtrka 

Slovenia's Position in the Global Arena, ki ga je priredila Ameriška gospodarska zbornica Slovenije v 

hotelu InterContinental. 

 

 

Oktober 2018 

18. Teden italijanskega jezika v svetu 

Od 17. do 22. oktobra je potekal 18. teden italijanskega jezika v svetu, ki je imel naslov Italijanščina in 

omrežje, omrežja za italijanščino.  

Ob sodelovanju Veleposlaništva Italije, Italijanskega inštituta za kulturo v Ljubljani ter Generalnega 

konzulata Italije v Kopru so v različnih krajih potekale številne prireditve, tudi ob pomoči lokalnih 

partnerjev, kot npr. srečanje, ki ga je priredil Italijansko-slovenski forum, in konferenca na Univerzi 

na Primorskem. Ob otvoritvi Tedna je veleposlanik Trichilo poudaril pomembnost  negovanja in 

promocije italijanskega jezika v Sloveniji oz. v Istri, kjer je uveljavljena dvojezičnost. 

 

 

Podelitev odlikovanj za mirovne misije na Kosovu in Libanonu 

19. oktobra so v rezidenci veleposlanika Italije v Ljubljani izročili odlikovanja slovenskim vojakom, 

ki jim je italijansko ministrstvo za obrambo podelilo medalje in diplome za njihov prispevek v 

mirovnih misijah na Kosovu in Libanonu. 
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Slovesnost v spomin na padle v 1. svetovni vojni in na obletnico bitke pri Kobaridu 

 

 

V soboto 20. oktobra je potekala pred italijanskim vojaškim spomenikom v Kobaridu 

tradicionalna slovesnost v spomin na padle v 1. svetovni vojni in na obletnico bitke pri Kobaridu. 

Zbrane so nagovorili veleposlanik Italije Paolo Trichilo,  

slovenski državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Klemen Grošelj in 

generalni konzul Italije v Kopru Giuseppe D’Agosto. 

 

Obiski pri ministrih nove vlade Republike Slovenije 

 

Po izvolitvi nove vlade Republike Slovenije (13. septembra) je veleposlanik Italije v Sloveniji Paolo 

Trichilo imel vrsto vljudnostnih obiskov pri mnogih ministrih Republike Slovenije in predsedniku 

Državnega zbora, Dejanu Židanu (na fotografiji: veleposlanik in minister za obrambo Karl 

Erjavec). 
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November 2018 

Slovesnost v spomin na umrle v vseh vojnah – pokopališče Žale 

 

 

V ponedeljek 5. novembra je potekala tradicionalna slovesnost v spomin na umrle v vseh vojnah; ob 

tem so proslavili tudi dan italijanskih oboroženih sil. Tokrat, ob stoletnici konca prve svetovne 

vojne, so veleposlaništva Italije, Nemčije in Avstrije organizirala skupno prireditev, ki je bila v 

vojaških sektorjih omenjenih držav in ob spomeniku slovenskim vojakom, na pokopališču Žale v 

Ljubljani. 

 

Ljubljana: italijanski paviljon na Slovenskem festivalu vin 2018  

 

Agencija ICE v Ljubljani je pripravila inštitucionalni kotiček v okviru Slovenskega festivala vin 2018; 

obiskovalci so imeli priložnost, da se srečajo z lokalnimi agenti in dobavitelji ter da vzpostavijo 

poslovne stike, v okviru projekta Italian Festival, ki ga je financiralo italijansko ministrstvo za 

gospodarski razvoj (na fotografiji: veleposlanik Trichilo med srečanjem z italijanskimi razstavljalci). 
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Teden italijanske kulinarike v svetu 

 

Od 19. do 25. novembra je potekal 3. Teden italijanske kulinarike v svetu, ki so ga pripravili 

Veleposlaništvo Italije v Ljubljani, Generalni konzulat v Kopru, Italijanski inštitut za kulturo in  

agencija ICE, ob podpori  javnih in zasebnih partnerjev na tem področju. Glavna tema prireditve, 

posvečene trajnostni prehrani in kulinarični tradiciji, kot značilnostima italijanske identitete in 

kulture, je bila tokrat sredozemska dieta. Ob tej priložnosti so pripravili vrsto kulinaričnih 

dogodkov, med katerimi gala večerjo z vabili, degustacijo Okusov Krasa in predstavitev knjige 

Rossane Bettini Prava čokolada. Agencija ICE v Ljubljani je pripravila prireditve s pomočjo objav 

v lokalnih revijah in medijih; v njih je bil poudarek na Tednu italijanske kulinarike v svetu in 

agroživilski kulturi v Italiji. 

Predstavitev Trieste ESOF2020 

23. novembra je bila na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani 

predstavitev EuroScience Open Forum (ESOF), ki ga bo gostilo mesto Trst od 5. do 9. julija 2020. 

Na prireditvi so  sodelovali, kot govorniki, veleposlanik Italije Paolo Trichilo, direktor Inštituta Jožef 

Stefan Jadran Lenarčič, koordinator Tesi (Trieste Encounters Science Innovation) Local Programme 

Committee za ESOF2020, Bruno Della Vedova, rektor univerze v Trstu, Maurizio Fermeglia, in 

izvršna direktorica CERIC – ERIC, Jana Kolar. Na prireditvi so razpravljali o možnostih, ki jih to 

področje lahko odpira pri razvoju tega geografskega prostora. Podčrtali so tudi pomen rednega in 

učinkovitega sodelovanja med raziskovalnimi inštituti, gospodarstvom in političnimi odločevalci v 

Italiji in srednjimi oz. vzhodnimi državami, kar je tudi eden od ciljev ESOF 2020. 
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Slovenski minister za zunanje zadeve Cerar na obisku v Rimu 

 

 

V torek 27. novembra sta se v Rimu sešla ministra za zunanje zadeve Italije in Slovenije, Enzo 

Moavero Milanesi in Miro Cerar. Med sestankom sta potrdila izvrstne dvostranske odnose in pomen 

manjšin v obeh državah. Posebno pozornost sta namenila vprašanju migrantskih tokov, sodelovanju v 

okviru Evropske unije in podpori državam zahodnega Balkana na njihovi evropski poti. 

 

Podpis sporazuma med ARIANESPACE in SPACE.SI 

 

 

V petek 30. novembra so na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike 

Slovenije podpisali sporazum med družbama Arianespace in Space.si, ki predvideva polet v vesolje 

slovenskega satelita Nemo HD med junijem in septembrom 2019, na krovu sistema Vega, ki sta ga 

razvila in zgradila Italija in AVIO.  

Na fotografiji: veleposlanik Italije Paolo Trichilo, državna sekretarka na Ministrstvu za 

gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar, veleposlanica Francije Florence Ferrari, 

podpredsednik Arianespace Marino Fragnito in direktor Space.si Tomaž Rodič. 
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December 2018 

 

25.mednarodni bazar za dobrodelne namene v Ljubljani 

 

 

V nedeljo 2. decembra je potekal v Grand Hotelu Union v Ljubljani 25. bazar za dobrodelne 

namene, ki ga je priredila Slovenian International Ladies Association (SILA). Na prireditvi so 

sodelovali Veleposlaništvo Italije, Italijanski inštitut za kulturo in agencija ICE. Zbrana 

sredstva so bila namenjena humanitarnim projektom. 

 

 

Teden italijanske kulture 

 

 

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je gostila med 3. in 7. decembrom Teden italijanske kulture. V 

okviru prireditve, pri kateri je sodeloval Italijanski inštitut za kulturo v Ljubljani, se je zvrstilo več 

predavanj, knjižnih predstavitev, razstav, filmskih projekcij in seminarjev, posvečenih italijanski 

kulturi. Na otvoritvi sta govorila direktorica MKL mag. Teja Zorko in veleposlanik Trichilo; sledil 

je koncert resne glasbe gojencev konservatorija Tartini iz Trsta. 
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Na moje oči. Zgodbe iz Iraka 

4. decembra 2018 so v galeriji Jakopič v Ljubljani odprli razstavo Na moje oči. Zgodbe iz Iraka, ki sta 

jo pripravila Stefano Carini e Dario Bosio (Darst Projects). Istočano je bil v razstavnem prostoru 

Italijanskega inštituta za kulturo v Ljubljani na ogled  monografski del projekta z naslovom Ženska, 

luna, kača; predstavljene so bile podobe in besedila Stefana Carinija, povezane z njegovimi izkušnjami 

v Iraku. 


