
25 SAMOSTOJNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE
Kot ena najmlajših
evropskih držav Slovenija
letos praznuje 25 let
državnosti. Svojo
samostojnost in
neodvisnost je razglasila
25. junija 1991, in sicer na osnovi  pozitivnega rezultata 
plebiscita. Na plebiscitu, ki je potekal 23. decembra 1990, je 
glasovalo 93,2 odstotka vseh volilnih upravičencev.
ZA  samostojno Slovenijo se je izreklo 95 odstotkov ali 88,5 
odstotka vseh upravičencev. S to začetno odločnostjo 
oblikovati in ustvariti lastno državo smo Slovenci dosegli  
najpomembnejši cilj v svoji zgodovini ter se v 25 letih uspešno 
uveljavili v ekonomskem in političnem okolju. Mednarodna 
priznanja ter njeno članstvo v vseh mednarodnih organizacijah 
so namreč za Slovenijo izredno pomemben dosežek.
Predvsem mlajše generacije bi se morale danes, ob razvoju 
aktualnih političnih dogodkov v Evropi in po svetu toliko bolj 
zavedati, da dosežena vrednota “neodvisnost države” ni  nekaj
samoumevnega in ni dana vsakemu narodu, temveč je sad 
neutrudnega dela, boja in sanj številnih rodov Slovencev pred 
nami. Prav zaradi tega moramo sedanji rodovi Slovencev 
doma in po svetu nadaljevati s prizadevanjem za doseganje “te
ambiciozne vizije” naših prednikov, da skupaj pripomoremo k 
nadaljnjemu razvoju neodvisne in demokratične Slovenije,  k 
doseganju pozitivnih ciljev v političnem, kulturnem, 
gospodarskem, socialnem  in mednarodnem življenju. Vsak 
Slovenec, posebno pa še Slovenci v zamejstvu in po svetu, je 
na nek način ambasador Slovenije v tujini. Ne samo zaradi nas
samih, ampak tudi zaradi boja naših dedov že pred 1000 leti, je
zato naša naloga, da ponosno zastopamo svojo matično 
državo ─ SAMOSTOJNO SLOVENIJO.
Da bi vam nekoliko bolj približali trenutni položaj Slovenije, 
smo za vas z internetne strani Statističnega urada Republike 
Slovenije povzeli nekaj zanimivih aktualnih statističnih številk in
podatkov:  

Prebivalci Slovenije (1. oktober 2015) 2.064.632 .
Delež prebivalcev, starih 65 ali več let (1. julij 2015) 18,2 %.
Najpogostejše ime novorojencev (leto 2014) Luka.
Najpogostejše ime novorojenk (leto 2014) Eva.
Najpogostejše moško ime (1. januar 2015) Franc.
Najpogostejše žensko ime (1. januar 2015) Marija.
Najpogostejši priimek (1. januar 2015) Novak .               
Povprečna mesečna bruto plača (januar 2016) 1.559,79 €.
Povprečna plača (neto okt. 2014)1004,34 €.
Povprečna pokojnina 561,60 .€
Najnižja pokojnina v Sloveniji 199,99
.€

Ekonomija države: država je vse bolj
zadolžena. 2004 je bil dolg 8 % BDP, 
2014 80 % BDP.
Individualna potrošnja je manjša od
povprečja EU.
Velik del Slovencev je vključen v viso-
košolsko izobraževanje.
Izdanih je bilo 5.331 knjig in brošur.
Prebivalec Slovenije je v letu 2015
popil 39 l vina.

Besedilo in statistični podatki:
Tatjana Geike

PRAZNUJEMO 25. ROJSTNI DAN REPUBLIKE SLOVENIJE IN
MERIMO NJEN SR NI UTRIP.Č

Kaj se dogaja na isto navaden dan v Sloveniji?č
(Vir: delo, 31. 12. 2015, str. 2)

58 otrok se je rodilo.

52 prebivalcev je umrlo.

38 prebivalcev  se je priselilo iz tujine.

39 prebivalcev  se je odselilo v tujino.

36 prebivalcev  se je poročilo.

14 prebivalcev  se je ločilo. 

84.750 otrok je obiskovalo vrtec.

167.249 učencev je obiskovalo OŠ.

83.699 je študentov na univerzi.

Vsak sedmi Slovenec je živi pod pragom tveganja revščine.

In kaj je Slovence veselilo?In kaj je Slovence veselilo?
Slovenski smučarski skakalec Peter Prevc je v sezoni 2015/16Slovenski smučarski skakalec Peter Prevc je v sezoni 2015/16
osvojil vse štiri možne lovorike, ki so bile na razpolago, in podrlosvojil vse štiri možne lovorike, ki so bile na razpolago, in podrl
rekorde po številu osvojenih točk, zmag in stopničk v eni sezonirekorde po številu osvojenih točk, zmag in stopničk v eni sezoni

svetovnega pokala.svetovnega pokala.

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



s
Slap Savica, kraški izvir, slap in potok, je spektakularen 
slap, vklenjen v prepadne stene Komarče, izliva se v Bo-
hinjsko jezero; v svojih pesmih ga je opeval tudi France 
Prešeren.

L
Ljubljana je zelena prestolnica Evrope 2016.

O
Olševa se imenuje gora, kjer je jama z imenom Potočka 
Zijalka, ta ima status
nepremične kulturne dediščine, saj je naša najvišje leže-
ča paleolitska postaja in najdišče množičnih ostankov 
jamskega medveda.

V
Velika planina, ki obsega Veliko, Malo in Gojško planino 
ter Dovjo in Veliko gričo, je največja visokogorska pašna 
planina na Slovenskem. Na njej so pastirji zgradili več pa-
stirskih naselij s preko sto pastirskimi stanovi (kočami, 
bajtami) posebne oblike, ki so zaščitni znak planote.

E
Ena najpomembnejših najdb iz rimskega časa na naših 
tleh je bronasti kip emonskega meščana, ki so ga našli 
leta 1836 in ga imenujemo Emonec.

N
Največje slovensko naravno jezero je Bohinjsko jezero.

I
Iglo zagledamo, če se peljemo proti Logarski dolini. Tako 
se imenuje okrog 40 metrov visok skalnat obelisk, ki ga 
od matične stene loči dvometrska razpoka. Skoznjo je 
vse do leta 1894, ko so nad Savinjo zgradili cesto, vodila 
edina pešpot iz Luč v Solčavo po soteski Savinje, ki je tu 
najožja. Pri Igli najdemo tudi Presihajoči studenec.

J
Jame, ki se imenujejo Škocjanske jame, so že od 28. 11. 
1986 vpisane v Unescov seznam svetovne dediščine in 
imajo največji podzemni kanjon na svetu.

A
Arheološke najdbe, shranjene v Narodnem muzeju Slo-
venije, so npr. najstarejše glasbilo na svetu, neandertal-
čeva piščal; vaška situla, najstarejši staroslovenski simbol
iz obdobja na prehodu iz 6. v 5. stoletje pr. n. št., najdena 
v bližini Geometričnega središča Slovenije Geoss v okoli-
ci Vač; najstarejše kolo z osjo na svetu, najdeno na Lju-
bljanskem barju ...

S slovenskih spletnih strani povzela in priredila Natalija Robnik.

DOGODKI IN PRIREDITVE 2016
➢ Sobota, 30. aprila, od 15. ure dalje pomladni piknik.

◦ Imeli bomo napihljivi grad za poskakovanje za otroke in 
slastno hrano z žara za vse lačne.

◦ Ob 13. uri se na prostoru za piknik zberejo pohodniki za  
sprehod/pohod po gozdu („FECHENHEIMER WALD“).

◦ LOKACIJA PIKNIKA: kot lansko leto, torej za športnim 
igriščem, Steinauer Straße 44, Fechenheim, v bližini 
„Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz u. 
Saarland“.

◦ DOSTOP: najbližja avtobusna postaja na »Steinauer 
Straße«, avtobusi št. 41, 44, in 5.

➢ Sobota, 4. junija, ob 25. obletnici osamosvojitve Slovenije
proslava in zaklju na prireditev vseh oddelkov č
dopolnilnega pouka slovenš ine pod motom „Domovini č
za praznik, po itnicam v pozdrav“č . Začetek ob 14. uri v 
dvorani na Mathildenstr. Organizacija Svet staršev DPS, 
društvo Sava, SKŽ Frankfurt ob podpori staršev z EŠ.
◦ Sodelujejo učenci DPS iz Mannheima in učenci EŠ.
◦ Gosta: igralec Pavle Ravnohrib, soavtor kviza Male sive 

celice Darko Hederih.
➢ Četrtek, 9. junija, med 11. in 13. uro konzularni dan 

Veleposlaništva RS iz Berlina v prostorih društva Sava.
➢ Sobota, 25. junija,  v centru Frankfurta (Römerplatz) bo 

potekala 10. prireditev »Parade der Kulturen«, imeli bomo 
slovensko stojnico.  

➢ Sobota, 25. junija, v Gernsheimu, Maria Einsiedel ob 16. uri 
maša za domovino, nato srečanje s piknikom (SKŽ 
Frankfurt).

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 bomo vrnili klic 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.
Letni prispevek za posameznike: 40,00 €
V primeru elektronskega plačila navedete 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
Naslednji konzularni dan Veleposlaništva RS iz Berlina v prostorih
društva Sava bo v četrtek, 9. junija 2016, med 11. in 13. uro. 
Veleposlaništvo naproša, da svojo udeležbo na konzularnem 
dnevu predhodno najavite na elektronski naslov: vbn@gov.si oz. 
po telefonu: 030/206 145 50 ali 030/206 145 54.
Veleposlaništvo RS, Berlin enkrat mesečno izvaja konzularni dan 
v društvu Bled Essen, Hesslerstr. 208/210, 45329 Essen.
Vse dodatne informacije dobite na Veleposlaništva 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.

OB NI ZBORČ
V soboto, 12. aprila 2016 smo v prostorih društva Sava izvedli 
volilni občni zbor. Na zboru smo pregledali in posodobili statut 
društva in izvolili nov upravni in nadzorni odbor za naslednje 
mandatno obdobje štirih let. Prenovljeni statut bo v prečiščeni 
obliki objavljen na spletni strani društva. Člani novega UO so: 
Maja Daniel, Tanja Geike, Matjaž Košak, Igor Križnar, Metka 
Ojsteršek, Silva Regalbuto. Člana novega NO sta: Franc Rožič in 
Metka Klemenčič.
Izvoljeni ekipi želimo uspešno nadaljnje delo!

UO društva Sava, aprila 2016

POMLADNI PIKNIK!
Piknik bo v soboto, 30. aprila 2016, od 15. ure dalje. Otroci bodo

lahko poskakovali po napihljivem gradu. V okviru druženja
vabimo tudi na sprehod/pohod do gozda − „FECHENHEIMER
WALD“. Zbirališče pohodnikov ob 13. uri na prostoru za piknik.

LOKACIJA: kot lansko leto, torej za športnim igriščem, Steinauer
Straße 44, Fechenheim, v bližini »Vogelschutzwarte für Hessen,

Rheinland-Pfalz u. Saarland«.
DOSTOP: najbližja avtobusna postaja na »Steinauer Straße«,
avtobusi št. 41, 44, in 5.. Vabljeni!
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