
.LETO 2014 – OLIMPIJSKO LETO 
IN LETO PRAZNOVANJA 

40. OBLETNICE DOPOLNILNEGA POUKA
SLOVENŠČINE V FRANKFURTU

Februarja smo se vsi razveselili uspešnih nastopov slovenskih 
športnikov na olimpijadi v Sočiju. 
Slovenija je po številu osvojenih medalj na ZOI v Sočiju na 16. 
mestu v absolutni in na 2. mestu v alternativni razvrstitvi, takoj za 
Norveško.
Slovenska hokejska reprezentanca je bila z uvrstitvijo v četrtfinale 
največje presenečenje ZOI.

Tudi rojaki v Frankfurtu slovenskim
športnikom iskreno estitamo!č

.Slovenske medalje in uspehi:

Tina Maze: zlata medalja v smuku, zlata v veleslalomu.

Peter Prevc: srebrna medalja v smučarskih skokih na srednji in 
bronasta medalja na veliki skakalnici.

 Žan Košir: bronasta medalja (paralelni veleslalom), srebrna 
medalja (paralelni slalom) v deskanju na snegu.

Vesna Fabjan: bronasta medalja v smučarskem teku, sprint.

Teja Gregorin: bronasta medalja v biatlonu.

Zaradi izjemno uspešne slovenske olimpijske reprezentance smo 
še toliko bolj ponosni, da smo Slovenci! 
Ponosni smo tudi, da v Frankfurtu že 40 let skrbimo za ohranjanje
slovenščine, najprej v SLOVENSKI ŠOLI, kasneje z dopolnilnim 
poukom slovenščine.
Hvaležni smo učiteljicam Romani Dolanc, Bonki Drenovec, 
Dragici Nunčič, Miri Turk Radikovič, Dragici Ahej, ki so poučevale 
v slovenski šoli, in  rojakom, članom UO Save, ki so 1974 postavili
temelje sodelovanja društva Sava in slovenske dopolnilne šole. V 
društveni kroniki so od takrat večkrat omenjeni odmevni skupni 
projekti društva in šole.

Zbrala, uredila in zapisala učiteljica
DPS v pristojnosti MIZŠ RS Natalija Robnik.

.SPOROČILO PREDSEDNICE SVETA
STARŠEV DPS ROJAKOM

Dragi Slovenci, dopolnilni pouk slovenščine v Frankfurtu praznuje 
letos visok jubilej, 40. obletnico. Leta 2012 smo praznovali 40-
letnico obstoja slovenskega društva SAVA Frankfurt, ki je kmalu 
po svoji ustanovitvi začelo sodelovati s slovensko šolo. Že takrat 
so se ustanovni člani SAVE zavedali, da lahko nadaljujemo 
tradicijo slovenstva v Frankfurtu samo, če imamo naslednike in če
so bodoče generacije v stanju govoriti slovensko. 
Med tukaj živečimi Slovenci je bil tako v letu 1974 postavljen 

temelj sporazumevanju v slovenskem jeziku. Mnogi med nami so 
obiskovali slovensko šolo in s ponosom ugotavljamo, da sedaj že 
tretja generacija v Nemčiji živečih Slovencev obiskuje dopolnilni 
pouk slovenščine. 
Včasih se ljudje sprašujejo, ali je to v današnjem času še 
pomembno. Kljub integraciji v življenjsko okolje dežele, v kateri 
živimo, je nujno, da smo ponosni na svoje korenine, da negujemo 
slovenski jezik in ga predajamo mlajšim generacijam. Še posebno
važno je, da naši otroci ob prihodu v Slovenijo govorijo materni 
(očetov) jezik, ki jim omogoča sporazumevanje s sorodniki, 
prijatelji in seveda pristnejše doživljanje naše dežele. Vsi vemo, 
da se v deželi, katere jezik govorimo, bolje počutimo in da je 
znanje jezika osnova za človekovo identiteto. Izredna zahvala 
velja vsem učiteljicam, ki so 40 let skrbele za delovanje slovenske
šole. Brez njih bi bila slovenščina v nevarnosti, da odide v 
pozabo, brez njih bi veliko manj pripadnikov mlajše generacije 
govorilo slovensko. Ohranjanje slovenske tradicije in običajev 
tukaj v Frankfurtu je tudi zasluga slovenske šole, saj razen v 
družini otroci tam spoznavajo miklavževanje, se učijo, kaj je 
slovenski kulturni praznik, kaj osmi marec, kaj pomeni dan 
slovenske državnosti.
Oče slovenskega knjižnega jezika in slovenske književnosti 
Primož Trubar je že leta 1550 v Abecedniku, ki ga je dodal 
Katekizmu, da bi se rojaki iz njega naučili branja slovenščine, 
napisal: »Ane bukvice, iz tih se ti mladi inu preprosti Slovenci 
mogo lahko v kratkim času brati navučiti.« 

V imenu Sveta staršev DPS se zahvaljujem vsem u iteljem, č
staršem in otrokom, ki so dolgih 40 let ohranjali in širili 
slovenš ino in slovensko kulturo v Frankfurtu. č
Zahvala velja tudi slovenskim inštitucijam,ki so vsa leta 
podpirale slovensko društvo SAVA in z njim slovensko šolo; 
prav tako se zahvaljujem Ministrstvu za izobra evanje, ž
znanost, šport, ki organizira in finan no podpira dopolnilni č
pouk slovenš ine in kulture. č
Dragi rojaki, dragi Savani, vabim vas, da še nadalje skupaj 
skrbimo za ohranjanje in širjenje slovenš ine in slovenstva!č

Predsednica Sveta staršev DPS
Maja Daniel 



.DOGODKI IN PRIREDITVE 2014
 Pomladni piknik z odojkom.

 Kdaj: 1. maja od 13. ure dalje.
 POZOR, NOVA LOKACIJA PIKNIKA: za športnim 

igriščem, Steinauer Straße 44, Fechenheim, v 
bližini »Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-
Pfalz u. Saarland«.

 Dostop: najbližja avtobusna postaja na »Steinauer 
Straße«, avtobusi linij 41, 44, in 5.

 Praznovanje 40. obletnice dopolnilnega pouka 
slovenš ine v Frankfurtuč  in zaključna prireditev vseh 
oddelkov dopolnilnega pouka slovenščine (skupna 
prireditev s Svetom staršev DPS).
 Kdaj: v soboto, 7. junija od 16. ure naprej (začetek 

programa ob 17. uri).
 Kje: v dvorani »Saalbau Nidda« v Bonamesu, 

Harheimer Weg 18-22, 60437 Frankfurt.
 Kot gostje bodo s plesom in pesmijo nastopili 

učenci OŠ Franca Rozmana Staneta iz Maribora, 
učenci DPS iz Duesseldorfa in Essna, učenci DPS 
iz Mannheima pod vodstvom učiteljic.

  »Parade der Kulturen«, društvo Sava bo sodelovalo 
na prireditvi mesta Frankfurt s slovensko stojnico.
 Kdaj:  v soboto, 28. junija.
 Kje: center Franfkurta, Römer, Mainkai.

 Jesenski piknik, ohranjanje običaja trgatve in delovni 
občni zbor društva Sava.
 Kdaj: v soboto, 11. oktobra.
 Več informacij v jesenski okrožnici/ naknadno na 

spletu.
V programu so možne spremembe! Za najbolj aktualne in 
natančne informacije spremljajte spletno stran društva Sava.

.STIKI – KONTAKTI
Na spletni strani društva najdete informacije o aktualnih dogodkih 
v SAVI. Vabimo vas, da nas obiščite na spletnem naslovu: 
http://www.sava-frankfurt.de in na Facebooku: 
http://www.fb.com/SavaFrankfurt in se prijavite na prejemanje 
novic. Kakršnekoli pobude, predloge ali vprašanja nam lahko 
pošiljate po elektronski pošti na: drustvo@sava-frankfurt.de.

Za vsa sporočila vam je na voljo telefonska številka 069/ 621 950,
člani UO vas bomo po dogovoru/predhodni najavi pričakali 
oziroma vam po svojih močeh pomagali z informacijami v 
prostorih društva, Sontraer Str. 3.

. POMEMBNA OBVESTILA 
 Na spletni strani društva, http://www.sava 

frankfurt.de/ponudbe.html, smo pričeli objavljati seznam 
slovenskih podjetnikov in podjetij, ki nudijo svoje storitve
v Franfurtu in okolici. Objava je brezplačna. Z veseljem 
sprejemamo dodatne predloge za objavo.

 V skladu s prehodom na evropsko plačilno shemo SEPA 
je društvo SAVA e.V. pripravilo nov obrazec za plačilo 
letnih prispevkov.

 Društvo išče zanesljivo osebo za čiščenje društvenih 
prostorov. Plačilo po dogovoru. Interesente prosimo, da 
se javite na e-naslov ali telefon društva ali pa se v 
soboto popoldne osebno zglasite v društvenih prostorih.

.PRISPEVKI
Društvo se najlepše zahvaljuje vsem rojakom za neprecenljive 
denarne prispevke, s katerimi omogočate obstoj in delovanje 
društva ter izvajanje naših programov. Veseli bomo, če boste 
lahko tudi v bodoče po svojih močeh prispevali spodaj navedeno 
vsoto v društveno blagajno:
Letni prispevek za posameznike: 40,00 €
Letni prispevek za družine: 50,00 €

Naprošamo vas, da v primeru elektronskega plačila prispevka v 
svojem nakazilu navedete naslednje podatke:
Naziv banke: Frankfurter Sparkasse 1822, Frankfurt 
BLZ: 50050201
Konto: 200499513
IBAN: DE44500502010200499513
BIC: HELADEF 1822

.KONZULARNI DNEVI
Naslednji konzularni dan v prostorih društva Sava bo 9. maja 
2014 med 16. in 17. uro. Svoj obisk na konzularnem dnevu 
predhodno najavite na e-mail: vbn@gov.si ali po telefonu 030 206 
145 50. Sicer so konzularni dnevi Veleposlaništva RS iz Berlina v 
Frankfurtu organizirani v primeru zadostnega zanimanja.
Veleposlaništvo RS v Berlinu enkrat mesečno izvaja konzularni 
dan v društvu Bled Essen, Hesslerstr. 208/210, 45329 Essen.
Vse dodatne informacije na Veleposlaništvu RS, Berlin, 
Hausvogteiplatz 3-4, tel.: 030/206 145 50, faks: 030/20 61 45 70,
 e-naslov: vbn@gov.si.

UO društva Sava, v marcu 2014

Dopolnilni pouk slovenščine in kulture v pristojnosti Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, šport Republike Slovenije je v Frankfurtu 
organiziran v šoli Julius Leber, Seilerstr. 32, 60313 Frankfurt.
Skupine so mešane, vanje so vključeni predšolski otroci, šolarji, 
odrasli, in sicer med tednom:

 vsak TOREK popoldne, od 14. 30 do 17. 30,
 vsak ČETRTEK popoldne, od 14. 30 do 17. 30.

Vsako soboto (razen med šolskimi počitnicami) poteka DPS v 
prostorih društva Sava, Sontraer Str. 3, 60386 Frankfurt:

 za predšolsko-šolsko skupino dopoldne od 10. do 11. 30,
 za šolarje od 11. 35 do 14. 35,
 za popoldansko mešano skupino od 14. 35 do 16. 05,
 za mešano skupino odraslih slušateljev (začetniki, 

nadaljevalci, izpopolnjevalci) od 16. 20 do 18. 35.
DPS poteka tudi v Mainzu, in sicer vsak petek od 15. do 18. ure.
Učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine Natalija Robnik, več 
informacij po 069 78807606 in po e-pošti: natro105@yahoo.de
 
VEČ O DOPOLNILNEM POUKU SLOVENŠČINE PO SVETU NA 
SPLETNI STRANI STIČIŠČA http://www.zrss.si/slovenscina in 
spletni strani slovenci.si

Organizatorji  še enkrat posebej prijazno vabimo vse bivše
u enke in u ence SLOVENSKE ŠOLE/DPS, naj se udele ijoč č ž
prireditve ob 40. obletnici, ki bo prilo nost za sre anje in ž č
obujanje prijetnih spominov iz otroških in mladostniških 
let.

mailto:drustvo@sava-frankfurt.de
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