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KULTURNO … LETO 2016

KLEKLJANA SLOVENSKA ZASTAVA – RAZSTAVA

v Mestni hiši (Magistrat, Rotovž) v Ljubljani. »Klekljana slovenska 
zastava za 25 let slovenske samostojnosti« je projekt Tanje 
Oblak, interpretatorke kulturne dediščine.
Petindvajset klekljaric iz petindvajsetih slovenskih občin je 
sklekljalo koščke, iz katerih je sešita klekljana slovenska zastava 
dimenzij 2 x 1 meter.
Projekt je trajal 6 mesecev,
vanj je bilo vloženega
približno 1400 ur
efektivnega dela. V
klekljani zastavi je skoraj 5
kilometrov sukanca.

16. FESTIVAL STARE TRTE, NAJSTAREJŠE TRTE
NA SVETU, OD 2. 10. 2016 DO 11. 11. 2016 V 
MARIBORU

Prizorišče : MARIBOR, TRG LEONA ŠTUKLJA, GRAJSKI TRG,
TRG SVOBODE, GLAVNI TRG, LENT, DRAVA, HIŠA STARE

TRTE.
Festival Stare trte je vinski, kulinari ni in kulturni poklon č
najstarejši trti na svetu, ki raste na mariborskem Lentu. Trta 
Mariborčane, Štajerce in Slovence navdaja s ponosom, 
obiskovalcem pa razgrne tančico skrivnosti o izjemno bogati 
vinogradniški tradiciji ter uspešnih zgodbah štajerskih vinarjev.
Vse od Svečane trgatve Stare trte v začetku oktobra do 
Martinovanja v Mariboru, najve jega enodnevnega č
martinovanja v Sloveniji, štajerska prestolnica slavi simbol 
slovenske žlahtne kapljice in trdoživosti, v mestu potekajo številni 
dogodki, kot so svečana trgatev Stare trte na mariborskem Lentu, 
tematske vinsko-kulinarične prireditve v Hiši Stare trte, 
pohodniška in kolesarska doživetja na slikovitih vinskih cestah, 
največje martinovanje na prostem v Sloveniji. V sklopu festivala 
se odvija tudi znameniti VinDel, mednarodni salon vina, delikates 
in kulinarike.

25. OBLETNICA SAMOSTOJNOSTI RS  DR AVNI− Ž
PRAZNIK V SLOVENSKI SKUPNOSTI V 
FRANKFURTU
4. junija smo v slovenski skupnosti izpeljali prireditev z naslovom 
Domovini za praznik, počitnicam v pozdrav
(poročilo v sliki in besedi je objavljeno na spletni strani društva).

Moja SLOVENIJA
(Feri Lainšček)

Nad morjem dviga se pogled z gora,
med griči spušča se do ravnega,

z občutkom lepega gre do srca …
 .... Moja Slovenija, pozdravljena!

Moja Slovenija, pozdravljena!

25. junija je na Roemerju (v centru Frankfurta) potekala 
Parada kultur, prizadevni člani UO SKPD Sava so v slabem 
vremenu zastopali in predstavljali Slovenijo in SKPD Sava.
Prav tako je na ta dan v kraju Gernsheim (Maria Einsiedel) 
potekala e tradicionalna Maša za domovinož , ki je bila kljub 
nevihtnemu popoldnevu dobro obiskana. Udeležili smo se je 
rojaki iz več župnij, tudi učenci Dopolnilnega pouka slovenščine in
Evropske šole iz Frankfurta  s starši. Učenci so s svojimi nastopi 
popestrili program po maši.

FRANKFURTSKI IRONMAN 
V nedeljo, 3. julija 2016, smo imeli Slovenci svojega predstavnika 
na letošnjem frankfurtskem triatlonu, in sicer v skupini moških, 
starih od 65 do 69 let. Gospod Andrej Bučar je sodeloval že 
trinajstič – dvanajstkrat v Frankfurtu in enkrat na Japonskem na 
otoku Goto, prefektura Nagasaki.
Razdaljo 3, 8 km je tokrat preplaval v eni uri, dvaindvajsetih 
minutah in 38 sekundah. 180, 5 km proge je prekolesaril v malo 
manj kot šestih urah. Za konec je progo, dolgo 42, 2 km, pretekel 
v petih urah, 43 minutah in osmih sekundah. Naš rojak (zvesti 
podpornik društva Sava) Andrej Bučar je na frankfurtskem 
triatlonu dosegel odličen rezultat in dokazal, da imamo tudi 
Slovenci, živeči v Frankfurtu, svojega jeklenega moža.

OLIMPIJADA V RIU
Avgusta so slovenski športniki na olimpijadi v Riu dosegli 4 
medalje: Tina Trstenjak v judu zlato, srebrno Peter Kauzer v 
kajaku na divjih vodah in jadralec Vasilij Žbogar v razredu finn, 
poškodovana judoistka Ana Velenšek je osvojila bronasto 
medaljo. Eno zlato in eno srebrno medalje so iz Ria prinesli tudi 
slovenski paraolimpijci. Strelka Veselka Pevec je na svojih prvih 
igrah dosegla zlato kolajno z zračno puško, srebro je v mešani 
konkurenci pripadlo Frančku Gorazdu Tiršku.

S slovenskih spletnih strani povzela in priredila Natalija Robnik.



DRUŠTVENI DOGODKI
3. septembra se je po poletnih počitnicah ponovno začel 
dopolnilni pouk slovenščine, in sicer po novem urniku (zapisan je 
v delu okrožnice, namenjenem pouku slovenščine).

DEJAVNOSTI OB DPS
1. oktobra sta bili ob podpori UO SKPD Sava v društvenih 
prostorih organizirani dopoldanska bralna delavnica za mlajše 
učence in starše ter popoldanska za najstnike in odrasle (poročilo 
v sliki in besedi je objavljeno na spletni strani društva). Izvedbo 
delavnic je omogočilo Društvo BZ Slovenije  – ZPMS, ki je zanju 
pridobilo finančno podporo Urada Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu.

VOLILNO LETO 2016
Na OBČNEM ZBORU SKPD SAVA so prisotni soglasno potrdili  
kandidate za Upravni odbor in izvolili novi UO v sestavi: Igor 
Križnar, Maja Daniel, Tatjana Geike, Silva Regalbuto, Metka 
Ojsteršek, Matjaž Košak.
Tudi kandidata za Nadzorni odbor Franc Rožič in Metka 
Klemenčič sta bila soglasno potrjena in izvoljena v NO.
Na konstitutivni seji UO in NO je bil sprejet sklep, da bosta delo 
predsednika in podpredsednice UO še naprej opravljala Igor 
Križnar in Maja Daniel, delo društvene finančnice je tudi za 
naslednje mandatno obdobje prijazno prevzela Tatjana Geike; 
Matjaž Košak, Metka Ojsteršek in Silva Regalbuto v UO delujejo 
kot člani.
Novi UO in NO sta od aprila do sedaj že organizirala, koordinirala,
izvajala (ali sodelovala pri izvedbi) vse zgoraj omenjene 
dejavnosti, načrtovala nove in se že pripravljala na njihovo 
izvedbo.

Zapisala N. Robnik

DOGODKI IN PRIREDITVE OD JESENI 2016 DO 
POMLADI 2017
➢ V sredo, 23. novembra, od 16. do 21. ure; in v etrtek, 24.č

novembra, od 12. do 21. ure; bo v Bad Sodnu na »Messer-
Platzu« v organizaciji častnega konzula RS v Hessnu S. 
Messerja bo i na tr nicaž č ž  s spremljevalnim programom. 
Društvo Sava bo s slovensko božično stojnico zastopalo 
Slovenijo.

➢ V nedeljo, 4. decembra, miklav evanje ž vseh oddelkov 
dopolnilnega pouka slovenščine in učencev Evropske šole. 
Začetek ob 17. uri (po maši ob 16. uri) v dvorani na 
Muehlbergu. Organizacija: Svet staršev DPS, starši z EŠ, ob

podpori Slovenske katoliške župnije in društva Sava, 
Frankfurt.

➢ V nedeljo, 5. februarja 2017, v dvorani na Muehlbergu 
osrednja prireditev za slovenski kulturni praznik 8. 
februar. Maša ob 16. uri, kulturni program ob 17. uri. 
Organizacija SKŽ, sodelujejo učenci DPS in EŠ.

➢ V soboto, 11. februarja 2017, literarno-recitacijski ve er č v
prostorih SKPD Sava, Sontraer Str. 3, od 16. ure naprej.

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

STIKI – KONTAKTI
Najbolj aktualne informacije najdete na spletni strani društva: 
http://www.sava-frankfurt.de in na Facebook strani: 
http://www.fb.com/SavaFrankfurt, lahko 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 poklicali ali po dogovoru/predhodni najavi 
pričakali v prostorih društva ter pomagali z informacijami.

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.
Priporočeni letni prispevek za posameznike: 40,00 €
V primeru elektronskega plačila prosimo, navedite naslednje 
podatke:
Naziv banke: Frankfurter Sparkasse 1822, Frankfurt
BLZ: 50050201
Konto: 200499513
IBAN: DE44500502010200499513
BIC: HELADEF 1822
Obstoj društva je odvisen od vaše pomoči!

KONZULARNI DNEVI
Konzularni dnevi Veleposlaništva RS iz Berlina v prostorih društva
Sava potekajo večkrat letno, termini so vnaprej napovedani 
oziroma objavljeni na spletnih straneh društva Sava in 
Veleposlaništva RS v Berlinu.
Veleposlaništvo naproša, da svojo željo po konzularnem dnevu 
najavite na elektronski naslov: vbn@gov.si oz. po telefonu: 
030/206 145 50 ali 030/206 145 54.
Veleposlaništvo RS iz Berlina enkrat mesečno izvaja konzularni 
dan v društvu Bled Essen, Hesslerstr. 208/210, 45329 Essen.

Vse dodatne informacije dobite na Veleposlaništvu RS v Berlinu, 
Hausvogteiplatz 3-4, tel.: 030/206 145 0, faks: 030/206 145 70, 
http://berlin.embassy.si, e-naslov: vbn@gov.si.

UO društva Sava, oktobra 2016

Čeprav se je čas za dopolnilni pouk slovenščine in kulture v 
pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, šport 
Republike Slovenije z letošnjim šolskim letom prepolovil in 
število skupin skrčilo, je še vedno dovolj prostora in možnosti, 
da se nam lahko pridružite vsi, ki želite pridobiti, dopolniti ali 
izpopolniti svoje znanje slovenščine oziroma se ukvarjati s 
slovensko literaturo. VABLJENI.
DPS je v Frankfurtu med tednom organiziran v šoli Julius 
Leber, Seilerstr. 32, 60313 Frankfurt, od septembra 2016 
samo enkrat tedensko, v mešani skupini:
vsak TOREK popoldne, od 15. 15 do 17. 30.

Vsako soboto (razen med šolskimi počitnicami) poteka DPS v 
prostorih društva Sava, Sontraer Str. 3, 60386 Frankfurt:
za mešano predšolsko-šolsko skupino dopoldne od 10. 45 

do 12. 15,
za mešano šolsko skupino od 12. 20 do 15. 20,
za mešano skupino odraslih slušateljev (začetniki, 

nadaljevalci, izpopolnjevalci) od 15. 30 do 18. 45.
Učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine Natalija Robnik, več
informacij po e-pošti: natro105@yahoo.de.
INFORMACIJE O DOPOLNILNEM POUKU SLOVENŠČINE 
PO SVETU NA SPLETNI STRANI STIČIŠČA 
http://www.zrss.si/slovenscina in spletni strani slovenci.si
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