
SEDANJOST
dragi bralci naše okrožnice, cenjeni prijatelji Slovenije, 
spoštovani rojaki, v tokratni okrožnici najprej nekaj 
informacij v zvezi z delovanjem društva in z okrožnico.
Obveščamo vas, da okrožnice ne bomo več pošiljali po pošti, 
temveč jo bomo objavljali le še v elektronski obliki. Razlogov 
za to je več:
• pošiljanje nam otežuje zakon o varstvu podatkov (DSGVO), 

nimamo dovolj sredstev in časa slediti komplicirani 
zakonodaji;

• stroški tiska in pošiljanja so se dvignili prek finančnih 
zmožnosti društva;

• komunikacija in spremljanje novic sta se večinoma preselila 
na elektronske medije.

Okrožnico bomo še pripravljali ter vas z njo obveščali o 
dejavnostih društva in dogajanju v slovenski skupnosti. 
Dostopna vam bo:
• na spletni strani društva (http://sava-frankfurt.de/),
• preko facebooka 

(https://de-de.facebook.com/SavaFrankfurt/),
• po želji jo boste lahko v tiskani obliki prejeli na prireditvah v 

slovenski skupnosti.
Sporočamo vam, da brez vas, rojakov, prijateljev Slovenije in 
vaše skrbi za ohranjanje slovenstva v Nemčiji, društvo ne more
obstajati.
Stanje je društva je žal alarmantno: najemnina in ostali stroški 
za društvene prostore so v skladu z gibanjem trga nepremičnin
v Frankfurtu vedno višji, obiskovalcev naših dejavnosti, celo 
večjih prireditev, je vedno manj, manj je tudi prispevkov. 
Posledično je ogrožena tudi podpora s strani RS Slovenije. 
V mnogih evropskih državah in državah v S- in J-Ameriki se 
število članov v slovenskih društvih zvišuje, obisk na 
prireditvah povečuje, rojaki s slovenskimi koreninami in njihovi 
prijatelji množično prihajajo na društvene prireditve, in tudi tako

izpričujejo svojo pripadnost slovenstvu, ljubezni do slovenščine
in podporo Sloveniji …
In v Frankfurtu?
V pogovorih se mnogi zanimate za dogodke in prireditve, nam 
izražate podporo, ste veseli, da v Frankfurtu obstajata 
slovensko društvo in slovenska župnija, a resničnost je 
drugačna.
Koliko si vas/nas bo vzelo čas za martinovanje, ki ga vsako 
leto (seveda s prostovoljnim delom) pripravljajo prizadevni 
člani župnijskega sveta SKŽ? Koliko vas bo prišlo na 
tradicionalno miklavževanje (že leta poteka na prvo 
decembrsko nedeljo!) in boste tako pokazali svojo pripadnost 
slovenski skupnosti, slovenščini, slovenstvu (miklavževanje je 
avtohtoni slovenski običaj)? Koliko obiskovalcev bo s svojim 
prihodom na osrednjo proslavo (3. 2. 19) počastilo slovenski 
državni praznik, osmi februar? Koliko si vas bo vzelo čas za 
srečanje učencev DPS, EŠ iz Frankfurta in Mannheima, kjer 
naši učenci pokažejo, kako dobro poznajo Slovenijo? Koliko se
vas bo udeležilo maše za domovino, s katero slovenska 
skupnost  (v organizaciji SKŽ) vsako leto v juniju počasti dan 
slovenski dan državnosti, 25. junij?
Da se trudimo tudi z organizacijo prvomajskega piknika, 
srečanja za praznik žensk, predavanj strokovnjakov, ki živijo 
med nami in še česa, sploh ne govorimo, to je le še dodatna 
češnja na torti, ki vam jo ponujamo …
Opozoriti vas želim predvsem na 5 osrednjih prireditev, ki jih v 
slovenski skupnosti organizirata SKŽ in društvo Sava ob 
podpori staršev EŠ in DPS in jih z denarjem običajno podpre 
Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, kar pomeni, da 
se na njih predstavijo umetniki (pevski zbori, ansambli, igralci 
…) iz Slovenije ter tako prinesejo med nas košček slovenske 
kulturne ustvarjalnosti … A PRIREDITVE BREZ 
UDELEŽENCEV/GLEDALCEV NIMAJO SMISLA, saj med 
drugim pomenijo tudi finančno izgubo, ki si je društvo ne more 
privoščiti.
Kako torej, Slovenci, živeči v Frankfurtu in okolici? Ali se 
čutimo toliko povezani s Slovenijo, slovenstvom in s 
slovenščino, da bi si od novembra do junija vzeli čas vsaj za 
dve prireditvi? 
Nerealno bi bilo pričakovati, da bomo vsi na vseh prireditvah 
(čeprav mnogi, predvsem prostovoljni pomočniki iz 
Župnijskega sveta in UO Save, s(m)o!), saj vemo, da nam 
lahko udeležbo marsikdaj prepreči višja sila.

A če se kot Slovenka ali državljanka EU s slovenskimi 
koreninami v enem letu nisem udeležila niti ene od naštetih 
prireditev, potem je čas, da izprašam svojo vest in presodim, 
koliko cenim, spoštujem svoje korenine, jezik svojih prednikov, 
in kakšen zgled predstavljam za svoje potomce.
Če bi bilo našim prednikom (npr. Primožu Trubarju) vse ostalo 
bolj pomembno kot slovenščina in slovenstvo, potem danes ne
bi bilo več govorcev slovenščine ne slovenskih knjig in ne 
države Slovenije … KOT SE LAHKO ZGODI, DA V 
FRANKFURTU KMALU NE BO VEČ SLOVENSKEGA 
KULTURNO PROSVETNEGA DRUŠTVA SAVA, ČE NE BO 
VAŠE VSESTRANSKE PODPORE!

Zapisala učiteljica slovenščine Natalija Robnik

POGLED NAZAJ
• 13. septembra 2018 je bila v parlamentu s 45. glasovi 

potrjena 13. vlada Republike Slovenije. Sestavil jo je 
mandatar Marjan Šarec. Gre za prvo manjšinsko vlado v 
zgodovini Slovenije, sestavljajo jo stranke LMŠ, SD, SMC, 
DeSUS, SAB in partnerka Levica. Minister za Slovence po 
svetu je Peter Jožef Česnik.

• Izteka se leto pomembnih obletnic, kot so:
200-letnica Postojnske jame, 100-letnica Narodne galerije 
90-letnica Radia Slovenija, 80-letnica Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, 70-letnica Moderne galerije, 
Policijskega orkestra, Lutkovnega gledališča Ljubljana, 
Muzeja novejše zgodine Slovenije; 60-letnica Televizije 
Slovenija, Muzeja Ribnica, Cankarjeve knjižnice Vrhnika ...

• Primož Roglič je prvi Slovenec z etapno zmago (19. etapa) 
na Dirki po Franciji. Silovito je napadel na vzponu na 
Galibier, bil prvi na najvišji točki letošnjega Toura, nato pa 
ohranil prednost na spustu. 

• Eden slovenskih vrhuncev združenih evropskih prvenstev v 
Glasgowu je bil nedvomno nastop Petra Johna Stevensa, ki 
je avgusta slovenskemu plavanju priskrbel jubilejno 100. 
medaljo.

POGLED NAPREJ
SLOVENIJA BO ČASTNA GOSTJA FRANKFURTSKEGA

KNJIŽNEGA SEJMA LETA 2022
http://www.jakrs.si/mednarodna-dejavnost/slovenija-castna-
gostja-v-frankfurtu/

https://de-de.facebook.com/SavaFrankfurt/
http://sava-frankfurt.de/


»Vlada Republike Slovenije bo za projekt namenila 2.500.000 
EUR, izvedbo projekta pa je zaupala Javni agenciji za knjigo 
Republike Slovenije. V okviru predvidenih sredstev se bo 
Slovenija med drugim predstavila na prepoznavnem 
razstavnem prostoru, velikem okvirno 2500 m2, ki ga bo 
uredila v skladu s svojim konceptom. Tam bo izvedla del 
programa, organizirala spremljevalni program, s pomočjo 
katerega namerava povečati prepoznavnost slovenskega 
oblikovanja, izvajala projekte s pomočjo slovenske 
gospodarske diplomacije, knjigo povezala s turizmom in v ta 
namen uvedla posebne projekte, izvedla bo program za 
podporo prevodov, približno leto pred predstavitvijo pa bo naša
agencija v sodelovanju z Veleposlaništvom RS v Nemčiji v 
Frankfurtu odprla tudi informacijsko pisarno.«

Na google.si poiskala in priredila za okrožnico:
Natalija Robnik

DOGODKI IN PRIREDITVE DO KONCA JUNIJA 
2018
➢ Sobota, 10. novembra 2018 martinovanje, organizira SKŽ.
➢ Sreda in četrtek, 28. in 29. novembra 2018 Božični sejem 

v Bad Sodnu, oba dneva od 16. do 21. ure.
➢ Nedelja, 2. decembra 2018, miklavževanje, skupna 

dejavnost oddelkov DPS, učencev EŠF, njihovih staršev 
ob podpori SKŽ in SKPD Sava.

➢ Nedelja, 3. februarja 2019, ob 16. uri, maša, nato osrednja
proslava za slovenski kulturni praznik, 8. februar (SKŽ 
Frankfurt).

➢ Sobota, 9. februarja 2019, od 16. ure dalje v prostorih 
društva kulturno družabni večer za 8. februar, slovenski 
kulturni praznik.

➢ Sobota, 18. maja 2019 srečanje učencev DPS iz 
Mannheima ter učencev DPS in EŠ iz Frankfurta v 
Mannheimu za zaključek šolskega leta.

➢ Nedelja, 16. junija, ob 16. uri maša za domovino v kraju 
Gernsheim.

V programu so možne spremembe! Za najbolj aktualne in 
natančne informacije spremljajte spletni strani 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@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.

PRISPEVKI
Društvo se najlepše zahvaljuje vsem rojakom za 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!

KONZULARNI DNEVI
V četrtek, 24. januarja 2019 od 11. do 14. ure. 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 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, novembra 2018

PRIREDITEV ZA UVOD V PRAZNIČNI
DECEMBER

TRADICIONALNO MIKLAVŽEVANJE V SKŽ
V nedeljo, 2. decembra 2018, ob 16. uri maša, nato program

učencev DPS in EŠ v pozdrav častnemu gostu Miklavžu,
zatem druženje za praznično obloženo mizo.

Vabljeni!

Dopolnilni pouk slovenščine in kulture v pristojnosti 
Ministrstva za izobraževanje, znanost, šport Republike 
Slovenije je v Frankfurtu od septembra 2017 organiziran le 
ob sobotah in (razen med šolskimi počitnicami) poteka v 
prostorih društva Sava, Sontraer Str. 3, 60386 Frankfurt:
➢ 1. mešana skupina dopoldne od 10. 30 do 12. ure,
➢ 2. mešana skupina od 12. ure do 13. 30,
➢ 3. skupina od 13. 30 do 15. 45,
➢ skupina odraslih slušateljev od 16. ure do 18. 15.

Učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine Natalija Robnik, več
informacij 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 http://  slovenci.si  .

SLOVENSKA STOJNICA NA BOŽIČNEM
SEJMU V BAD SODNU

Društvo bo v sredo, 28. 11. in četrtek, 29. 11., med 16. in
21. uro, na vabilo častnega konzula RS v Hessnu, g.

Messerja, zastopalo Slovenijo na božičnem sejmu v Bad
Sodnu na »Messer-Platzu«, takoj zraven končne postaje

S3.
Vabljeni!
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