JESENSKA OKROŽNICA SKPD SAVA
V FRANKFURTU, NOVEMBRA 2017
Spoštovani rojaki, cenjeni prijatelji Slovenije, v Savini jesenski
okrožnici smo za vas zbrali in strnili nekaj najpomembnejših
novic iz domovine oziroma novic o dogajanju v zvezi s
Slovenijo.

NOVICE
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V Nemčiji živeči Slovenci smo dobili
novega predstavnika svoje matične
domovine, saj je Franci But prevzel
dolžnosti veleposlanika Republike
Slovenije v Berlinu.
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drugim je bil tudi
namestnik vodje ožje pogajalske skupine pri pogajanjih
Slovenije za vstop v Evropsko Unijo. V obdobju od leta 2000
do 2004 je bil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Po Bratislavi (od 2007 – 2010) in Srbiji (do leta 2014) bo v
Nemčiji tekel njegov tretji diplomatski mandat. Zadnje leto in
pol je delal na direktoratu v zunanjem ministrstvu. 20.
septembra 2017 je Franci But v berlinskem gradu Bellevue
predsedniku države Franku-Walterju Steinmeierju predal
poverilno pismo slovenskega predsednika in bil akreditiran za
veleposlanika RS v Nemčiji.

SLOVENSKE PREDSEDNIŠKE VOLITVE,
22. 10. 2017

tretjem in četrtem mestu sta bili kandidatki desnice, in sicer
Romana Tomc (kandidatka SDS) in Ljudmila Novak
(kandidatka NSi). Presenetljivo visoko se je uvrstil Andrej
Šiško, prehitel je celo kandidatko SMC Majo Makovec Brenčič,
pred njo se je uvrstil tudi Boris Popovič. Po podatkih Državne
volilne komisije (DVK) je volilni glas oddalo 571.811 volivcev
oziroma 33,38 odstotkov od 1.713.743 volilnih upravičencev na
3194 voliščih po Sloveniji in v tujini. Najboljša udeležba je bila
v volilni enoti Kranj, in sicer skoraj 36,52-odstotna, najnižja pa
v volilni enoti Maribor, in sicer 28,96-odstotna. 41,75 odstotna
je najslabša volilna udeležba v 2. krogu predsedniških volitev
RS.
Ideja in del vsebine uvodnika okrožnice: Tatjana Geike; dopolnitve, priredbe
s slovenskih spletnih strani (http://www.delo.si/novice/predsedniskevolitve/pahor-in-sarec-v-drugi-krog.html), povzela in priredila Natalija Robnik.

PRAZNIKI V SLOVENIJI
Za vse rojake, ki nameravate v času božično-novoletnih
praznikov obiskati Slovenijo, smo povzeli koledar nekaj
zanimivejših turističnih dogodkov:
Praznični sejem v Ljubljani.
Kdaj: 1. 12. 2017− 2. 1. 2018
Ljubljanski praznični sejem, ki poteka v starem mestnem jedru,
vsak december postane središče družabnega dogajanja v
našem glavnem mestu.
Žive jaslice v „ledenem kraljestvu“ v Mojstrani, soteska
Mlačca.
Kdaj: 25. 12. 2017− 31. 12. 2017 ob 16., 17. in 18. uri.
Postojna, žive jaslice v Postojnski jami.
Kdaj: Med 25. in 30. decembrom, ob 13., 14. in 15. uri.

Ljubljana – sedanji predsednik Borut Pahor in protikandidat
Marjan Šarec sta se 12. novembra pomerila v drugem krogu
predsedniških volitev. Sedanjemu predsedniku je šele v
drugem krogu uspelo prepričati dovolj volivcev in je zmagal.
Izidi glasovanja so naslednji: Borut Pahor 52,93 odstotka,
Marjan Šarec 47,07 odstotka. Delni izidi glasovanja v 2. krogu
predsedniških volitev zajemajo izid glasovanja na predčasnem
glasovanju in glasovanje na voliščih v Sloveniji.
V prvem krogu se je volitev udeležilo 44,6 odstotka volivcev.
Pahor je dobil 47,1 odstotka glasov, Šarec pa 25 odstotka. Na
Vir: https://www.postojnska-jama.eu

DOGODKI IN PRIREDITVE
OD JESENI 2017 DO POMLADI 2018
➢ V soboto, 11. novembra 2017, bo po večerni maši
(cerkev sv. Bonifacija ob 18.30 (Holbeinstr. 70, 60596
Frankfurt) v dvorani pod cerkvijo martinovanje z
ansamblom Lojzeta Ogorevca iz Pišec. Dogodek
organizira SKŽ Frankfurt.
➢ V sredo, 29. in četrtek 30. novembra 2017, od 16. do
21. ure; bo v Bad Sodnu na »Messer-Platzu« v
organizaciji častnega konzula RS v Hessnu S. Messerja
božična tržnica s spremljevalnim programom. Društvo
Sava bo s slovensko božično stojnico zastopalo Slovenijo.
Vsi slovenski rojaki ste lepo vabljeni, da nas obiščete
oziroma se nam pridružite.
➢ V nedeljo, 3. decembra 2017, miklavževanje 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 soboto, 20. januarja 2018, ob 17 uri, najprej delovni
občni zbor društva Sava, nato ponovoletno družabno
srečajne, v prostorih društva Sava, Sontraer Str. 3.
Vabljeni vsi člani društva in ostali člani slovenske
skupnosti v Frankfurtu in okolici.
➢ V nedeljo, 4. februarja 2018, v dvorani na Muehlbergu
osrednja prireditev za slovenski kulturni praznik 8. februar.
Maša ob 16. uri, kulturni program ob 17. uri. Organizacija
SKŽ Frankfurt, sodelujejo učenci DPS in EŠ.
➢ V soboto, 10. februarja 2018, ob 16. uri, literarnorecitacijski večer v prostorih SKPD Sava, Sontraer Str. 3.
➢ V soboto, 24. februarja 2018, ob 17. uri, predstavitev
osteopatskega in homeopatskega zdravljenja,
predstavljata ga. Milica Kubiak in g. Miha Karner, v
prostorih SKPD Sava, Sontraer Str. 3.
➢ V soboto, 10. marca 2018 ob 17. uri, vsakoletna
prireditev ob dnevu žena v prostorih SKPD Sava, Sontraer
Str. 3.
➢ V soboto, 14. aprila 2018, ob 17. uri, večer družabnih
namiznih iger za mlade vseh starosti v prostorih SKPD
Sava, Sontraer Str. 3.

V programu so možne spremembe! Za najbolj aktualne in
natančne informacije spremljajte spletno stran društva Sava in
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@savafrankfurt.de.
Za vsa sporočila vam je na voljo telefonska številka 069/ 621
950, člani UO vas bomo poklicali ali pa vas 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 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, hvala za podporo!

Dopolnilni pouk slovenščine in kulture v pristojnosti
Ministrstva za izobraževanje, znanost, šport Republike
Slovenije je v Frankfurtu organiziran le še ob sobotah.
Poteka v prostorih društva Sava, Sontraer Str. 3, 60386
Frankfurt:
➢ 1. skupina (predšolski in mlajši začetniki) dopoldne od
10. 30 do 12. ure,
➢ 2. skupina (mešana) od 12. ure do 13. 30,
➢ 3. skupina (mlajši nadaljevalci in izpopolnjevalci) od 13.
30 do 15. 45,
➢ 4. skupina (odrasli udeleženci DPS) od 16. ure do 18.
15.
Učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine Natalija Robnik,
več informacij po e-pošti: natro105@yahoo.de ali po 069
78807606.
VEČ O DOPOLNILNEM POUKU SLOVENŠČINE PO
SVETU NA SPLETNI STRANI STIČIŠČA
http://www.zrss.si/slovenscina in spletni strani
http://www.slovenci.si

KONZULARNI DNEVI
Termin naslednjega konzularnega dne bo objavljen naknadno
na spletni strani društva Sava in na strani veleposlaništva v
Berlinu. Konzularne dneve organizira Veleposlaništvo RS iz
Berlina v prostorih društva Sava. Veleposlaništvo naproša, da
morebitno zanimanje za naslednji konzularni dan sporočite na
elektronski naslov: vbn@gov.si oz. po telefonu: 030/206 145
50 ali 030/206 145 54.
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, novembra 2017

SLOVENSKA STOJNICA NA BOŽIČNEM
SEJMU V BAD SODNU
V sredo, 29. novembra in v četrtek, 26. novembra, od 16. do 21.
ure; bo v Bad Sodnu na »Messer-Platzu«, končna postaja S3,
božična tržnica s spremljevalnim programom, v organizaciji
častnega konzula RS v Hessenu gospoda Messerja. Društvo Sava
bo s slovensko božično stojnico zastopalo Slovenijo.
Vabljeni!

