POGLED NAZAJ
Dragi bralci naše okrožnice, cenjeni prijatelji Slovenije,
spoštovani rojaki, v tokratni spomladanski okrožnici se bomo
najprej ozrli v leto 2017 in si ogledali nekaj podatkov
Statističnega urada RS (SURS,
http://www.stat.si/StatWebArhiv/pregled-podrocja?
idp=104&headerbar=15):
• Slovenija je imela 1. oktobra 2017 2.065.890 prebivalcev.
• Povprečna starost prebivalcev 1. julija 2017 je bila 43,1 leto.
• Delež tujih državljanov med prebivalci 1. oktobra 2017 je bil 5,8
%.
• Novembra 2017 so našteli skoraj 579.000 turističnih prenočitev
in več kot 240.000 prihodov turistov, to je za 8 % več
prenočitev in za 10 % več prihodov turistov kot novembra
2016. Več prihodov in več prenočitev kot v novembru 2016 so
ustvarili tuji turisti.
• V 3. četrtletju 2017 se je na vsaj eno zasebno potovanje
odpravil vsak drugi prebivalec Slovenije, star 15 let ali več.
Opravljenih je bilo skoraj dva milijona zasebnih potovanj, od
tega dve tretjini v tujini, od teh pa 80 % na Hrvaškem.
Statistični podatki so dosegljivi tudi na tej povezavi:
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6951
Iz leta 2017 se preselimo v februar 2018 na zimsko
olimpijado.
Na OI se je uvrstilo
71 športnikov,
drugič zapored tudi
hokejska
reprezentanca.
Slovenski biatlonec
Jakov Fak je 15.
februarja pokazal
svoj šampionski
značaj in osvojil
srebrno medaljo
na 20 kilometrov, prvo za Slovenijo na 23. ZOI v Južni Koreji.

na IO v Sočiju).
Na seznamu držav po številu
osvojenih medalj na Zimskih
olimpijskih igrah 2018 je
Slovenija na 18. mestu, takoj
za Švico in Češko.
Dobitnikoma medalj iskrene
čestitke!

V soboto, 24. 2. 18,
je Žan Košir, 33-letni
deskar iz Pristave pri
Tržiču, osvojil
bronasto medaljo v
paralelnem
veleslalomu in prejel
svoje tretje olimpijsko
odličje (dve medalji

SEDANJOST
Na društveni prireditvi za slovenski kulturni praznik (10. 2. 18) je
bila med drugim na programu tudi predstavitev knjige dr. Rolfa
Woersdoerferja »Od vestfalskega Slovenca do gastarbeiterja«.
Knjiga je izšla l. 2016 pri založbi
“Schöningh, Ferdinand, Verlag, GmbH
& Co. KG“.
Jezik: nemški
ISBN-13: 9783506786036
Naročila preko spleta, npr.:
https://www.jp..ee/jp.ng/books/e
etail/-/art/rolf-woersdoerfer-vomwestfaelischen-slowenen-zumgastarbeiter/hnum/3304481

Avtor spremlja Slovence, ki so se iz
Avstro-ogrske monarhije podali s
trebuhom za kruhom v Severno
Porenje in Vestfalijo. V knjigi kot prelomna leta posebej izpostavi
leti 1914 in 1933; leto 1968, ko je bil sprejet meddržavni
sporazum (BRD, Jugoslavija) o prehajanju delovne sile ( Audi v
Ingolstadtu je leta 1972 zaposloval že čez 1000 Slovencev.);
naftno krizo 1973; leto 1991 oziroma nastanek samostojne države
Slovenije.
V knjigo vključuje številne vire z območja Alpe – Jadran za več kot
sto let in prikaže, ne le razvoj od Avstrijcev preko Jugoslovanov
do Slovencev, temveč tudi, da so migracije del zgodovine
nemških podjetij, mest in regij.

POGLED NAPREJ
Na pobudo Slovenije bo 20. maj svetovni dan čebel!
Dan bo namenjen zavedanju izjemnega pomena čebel za
preživetje človeka.
Združeni narodi so na slovensko pobudo (po triletnem
prizadevanju) decembra 2017 razglasili 20. maj za svetovni dan
čebel. Resolucijo je soglasno sprejela Generalna skupščina ZN v
New Yorku. Na ta dan bodo strokovnjaki, čebelarji in drugi, ki se
zavedajo pomena čebel in opraševalcev, opozarjali na
pomembnost ohranjanja čebel, na pomen čebel za celotno
človeštvo ter pozivali h konkretnim aktivnostim za njihovo
ohranjanje.
SLOVENIJA BO ČASTNA GOSTJA FRANKFURTSKEGA
KNJIŽNEGA SEJMA LETA 2022
Država gostja Frankfurtskega knjižnega sejma leta 2022 je tudi
uradno potrjena: 19. februarja 2018 so Anton Peršak, minister za
kulturo RS, Juergen Boos, direktor Frankfurtskega knjižnega
sejma in Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo RS
ob prisotnosti številnih predstavnikov slovenskih književnih in
kulturnih krogov s pogodbo zapečatili nastop Slovenije kot častne
gostje na knjižnem sejmu v Frankfurtu (19. - 23. oktober 2022).
»Literatura ima v Sloveniji zgodovinsko gledano izjemno vlogo.
Trideset let po tem, ko so slovenski intelektualci in avtorji s
»pisateljsko ustavo« ustvarili podlago za ustavo samostojne države
Slovenije ob razglasitvi odcepitve od Jugoslavije leta 1991, bo
priredila Slovenija svoji literaturi in kulturi veličastno slavje v
Frankfurtu,« je povedal Juergen Boos ob podpisu pogodbe.
»Tukajšnja literarna scena je zelo živahna in daleč presega državne
meje. Navdušen sem tudi nad tem, kako pomembna je v Sloveniji
poezija. Zelo se veselimo nastopov slovenskih avtorjev, umetnikov in
založnikov v Frankfurtu in skupaj z njimi bomo odkrivali zgodbe
Slovenije.«
Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo Republike
Slovenije, ki ji je Vlada RS poverila izvedbo projekta, je dejala:
»Slovenija bo ena najmlajših in najmanjših častnih gostij v zgodovini
Frankfurtskega knjižnega sejma. Sicer pa velja izpostaviti, da obstaja
slovenska literatura veliko dlje kot samostojna država Slovenija, in je
od nje tudi precej širša (če pomislimo tudi na odmevno literarno
ustvarjanje slovenskih avtorjev v zamejstvu, na Koroškem ali v Trstu,
v izseljenstvu ...) …«
Besedilo in fotografije s slovenskih spletnih strani
(http://www.rtvslo.si/sport/oi-2018/biatlon/moz-za-velike-tekme-jakov-fakpritekel-in-ustrelil-srebro/446055; https://siol.net/sportal/zoi/oi-deskanjeparalelni-veleslalom-moski-zenske1-460892;
https://www.delo.si/novice/okolje/20-maj-bo-svetovni-dan-cebel.html;

http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7547/) povzela in
priredila Natalija Robnik.

DOGODKI IN PRIREDITVE DO KONCA JUNIJA
2018
➢ Sobota, 28. aprila, pomladni piknik, od 13. ure dalje.
◦ Ob 12. uri zbor pohodnikov in odhod na sprehod/pohod
po gozdu („ENKHEIMER WALD“).
➢ Sobota, 9. junija, od 11. ure dalje, ŠPORTNO KULTURNI
DAN, skupna dejavnost oddelkov DPS, staršev iz
Frankfurta in Mannheima, učencev EŠF, ob podpori
SKPD Sava in Urada RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu ter Slovenskega kulturnega centra iz Berlina.
Organizirane bodo športne igre in glasbeno-likovna
delavnica za otroke in starše. Vodi profesorica klavirja
Aleksandra Naumovski Potisk iz Ljubljane.
◦ S temi športno kulturnimi dejavnostmi in s sodelovanjem
pri maši za domovino se bodo učenci DPS in EŠ v
Frankfurtu poslovili od šolskega leta 2017/2018.
➢ Sobota, 23. junija, ob 16. uri, maša za domovino v
Gernsheimu, Maria Einsiedel, nato srečanje s piknikom
(organizira SKŽ Frankfurt).
V programu so možne spremembe! Za najbolj aktualne in
natančne informacije spremljajte spletno stran društva Sava in
SKŽ Frankfurt.

37. DELOVNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA
Nadzorni in upravni odbor SKPD Sava sta za 20. januar 2018
sklicala in izpeljala 37. delovni občni zbor društva. Na zboru so
bila predstavljena poročila o delu društva v letu 2017 ter finančno
poročilo za zadnji dve leti. Po finančnem poročilu se je razvila
konstruktivna razprava o zaostrenem finančnem položaju, ki
ogroža delovanje društva.
V nadaljevanju sta bila predstavljena še načrt dela ter koledar
dogodkov za leto 2018.
Poročilo: Tatjana Geike
******NOVO******NOVO******NOVO******
Za osebne praznike ali za druge dejavnosti oddajamo kuhinjo
v prostorih društva Sava. Cena po dogovoru.
******NOVO******NOVO******NOVO*******
DRAGI ROJAKI, Z NAJEMOM DELA DRUŠTVENIH
PROSTOROV ZA DRUŽINSKA PRAZNOVANJA, SREČANJA
ipd. LAHKO VSI POMAGAMO OMILITI TEŽAK FINANČNI
POLOŽAJ DRUŠTVA!

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 se bomo odzvali s klicem ali vas po dogovoru/predhodni
najavi pričakali v prostorih društva ter pomagali z informacijami.
POMLADNI PIKNIK!
Piknik bo v soboto, 28. aprila 2018 od 13. ure dalje.
V okviru druženja vabimo ljubitelje narave na pohod v
»Enkheimer Ried«, kjer v naravnem rezervatu »Enkheimer
Wald« spomladi občudujemo različne vrste cvetja, tudi orhidej;
ptice (kobilarja, čuka, slavca); tam najdemo celo močvirske
želve.
Zbirališče pohodnikov ob 12. uri na prostoru za piknik.
Otroke bo na prostoru za piknik čakal napihljivi grad/trampolin.
PROSTOR: kot lansko leto, torej za športnim igriščem,
Steinauer Straße 44,
Fechenheim, v bližini
»Vogelschutzwarte für
Hessen, Rheinland-Pfalz u.
Saarland«.
DOSTOP z javnim
prevozom: najbližja
avtobusna postaja
na »Steinauer Straße«,
avtobusi št. 41, 44, in 5.
Vabljeni!

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

Dopolnilni pouk slovenščine in kulture v pristojnosti Ministrstva
za izobraževanje, znanost, šport Republike Slovenije je v
Frankfurtu organiziran le ob sobotah in (razen med šolskimi
počitnicami) 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, enaslov: natro105@yahoo.de
O DOPOLNILNEM POUKU SLOVENŠČINE PO SVETU najdete
izčrpne informacije NA SPLETNI STRANI STIČIŠČA
http://www.zrss.si/slovenscina in spletni strani slovenci.si
Obstoj društva je odvisen od vaše pomoči, hvala za podporo!

KONZULARNI DNEVI
Organizira jih Veleposlaništvo RS iz Berlina v prostorih društva
Sava. Naslednji konzularni dan bo v četrtek 26.4. od 11. do 14.
ure.
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 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.
UO društva Sava, aprila 2018

