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Društvo Sava v 40. letu 
delovanja 

 
To jubilejno leto ni le leto priprav 

na praznovanje te obletnice, 
ampak tudi leto sprememb v UO Save. 

 
Dosedanja predsednica UO, gospa Silva Regalbuto, 
je konec marca odstopila z mesta predsednice in 

zaupala vodenje UO mlajšim rojakom, a je še naprej 
ostala aktivna in zavzeta članica UO. Večina članov 

UO je nato na 10. seji potrdila sklep, da naloge pred-
sednika UO društva Sava prevzame gospod Igor 
Križnar. Novi predsednik je po stažu in starosti eden 

od mlajših članov UO, tako da ta sprememba simbo-
lično prinaša pomladitev društva. 
UO je letos uspešno izpeljal na začetku leta zastav-

ljeni program: imeli smo lep pomladni piknik in prav 
tako dobro obiskano slovensko stojnico na živo -
pisani prireditvi mesta Frankfurta »Parade der Kultu-

ren« (poročilo si lahko preberete na spletu: 
http://www.sava-frankfurt.de/reportaze.html). Pred 
nami pa je težko pričakovana proslavitev 40. obletni-

ce ustanovitve našega društva. 
 

V nadaljevanju vam predstavljamo 
 predsednika  

in podpredsednico UO Save: 

Gospod  Igor Križnar, predsednik UO 
je kot univ. dipl. fizik diplomi-
ral na univerzi v Ljubljani in 
je soustanovitelj uspešnega 
slovenskega visokotehnolo-
škega podjetja Cosylab d. d. 
Trenutno kot samostojni 
raziskovalec in specialist na 
področju jedrskih pospeše-
valnikov sodeluje z več inšti-
tuti po Nemčiji. 
Z družino živi v bližini Darm-
stadta in njegova otroka  
redno obiskujeta sobotno predšolsko skupino dop. 
p. slovenščine v Frankfurtu. 
V slovenski skupnosti je najprej pomagal pri IT  
(nova spletna stran, računalniška oprema prosto-
rov), nato pa prevzel tudi nekatere druge naloge v 
okviru društva. Kot predsednik društva se zaveda, 
da je delo članov prostovoljno, zato meni, da sta 
pozitivna motivacija in spodbudno vzdušje izjemno 
pomembna za obstoj in uspešen razvoj društva. 

 

Gospa Maja Daniel,  
podpredsednica UO, 

predsednica sveta  
staršev DPS 
je končala ekonomsko 
 fakulteto v Ljubljani, smer 
turizem. 
Od leta 1987 živi v Bad 
Vilblu v Nemčiji, od leta 
1992 je zaposlena v finanč-
nem menedžmentu letalske družbe »Deutsche 
Lufthansa«, kjer je odgovorna za optimalno izkori-
ščenost letov. Njen starejši sin je več let obiskoval 
DPS in nastopal na prireditvah slovenske skupnos-
ti, mlajši še obiskuje DPS v sobotni skupini. 
 

 

SPOROČILO PODPREDSEDNICE UO DRUŠTVA SAVA 
SAVANOM, ROJAKOM IN VSEM LJUDEM DOBRE 

VOLJE 

V slovenskem kulturno prosvetnem društvu SAVA v Frankfurtu 

se zaradi ohranjanja in predajanja slovenske besede ter kulture 
mlajšim generacijam zbiramo Slovenci iz Frankfurta in okolice. 
V društvu se je do danes ohranila ideja ustanoviteljev društva, 
ponuditi rojakom, živečim v Frankfurtu in okolici,  možnost zbli-

ževanja in druženja v slovenskem jeziku, možnost ohranjanja in 
širjenja slovenske kulture, slovenskih običajev ter možnost 
organiziranega vključevanja v druga področja kulturnega in 

javnega življenja v mestu Frankfurt. 
Čeprav se je večina ustanoviteljev leta 1972 nastalega društva 
že vrnila v domovino, nove generacije tu živečih Slovencev 

nadaljujemo njihovo delo, na kar smo še posebej ponosni. Še 
posebej se zavedamo, kako pomembno je tudi v okviru združe-
ne Evrope ohranjanje slovenstva in kulturne samostojnosti ter 
predajanje teh vrednot  bodočim rodovom. 
Tudi v mladih generacijah  tukajšnjih Slovencev želimo vzbuditi 
zavest, kot so jo čutili naši starši in stari starši, ko so ustanavljali 
slovenska društva in župnije po Nemčiji in drugod, zato z vesel-

jem in s ponosom sporočamo, da bomo letos svečano proslavili 
društveni jubilej in tudi potem nadaljevali s svojim delom, ki ga 
čutimo kot poslanstvo in zavezo svojim prednikom in svojim 

potomcem. 
Maja Daniel 

SPOROČILO UPOKOJENE UČITELJICE  
DOPOLNILNEGA POUKA SLOVENŠČINE 

Spoštovani rojaki, dragi znanci v Frankfurtu in okolici! 
Štirideseti rojstni dan - lep praznik! V človekovem življenju 
pomeni višek ustvarjalne moči in načrtov za naprej, v delu 

vašega društva pa se s ponosom lahko ozrete tudi na prehojeno 
pot in na vse mejnike, ki ste jih s svojim prostovoljnim delom in 
svojim slovenskim koreninam predani postavili tako daleč od 

doma. Koliko lepih trenutkov in uspehov se je zvrstilo v teh letih, 
koliko ovir in preprek je bilo na tej poti, veste samo tisti, ki ste 
sodelovali, ustvarjali in spremljali življenje društva Sava 

Frankfurt. Letošnji jubilej je torej tudi vaš praznik – naj vam vlije 
novih moči za skupno delo, da boste še naprej prijazna, enotna 
in gostoljubna slovenska skupnost tam daleč od doma. 
Pridružujem se številnim čestitkam in vam vsem, prav posebej 

pa nekdanjim učencem in njihovim staršem, pošiljam prisrčne 
pozdrave iz domovine! 

Mira Turk Radikovič 

http://www.sava-frankfurt.de/
http://www.sava-frankfurt.de/reportaze.html


 

JESENSKI DOGODKI IN PRIREDITVE 
V  FRANKFURTSKI SLOVENSKI SKUPNOSTI 

 

 Prireditev ob 40. obletnici društva  Sava v 
soboto, 15. septembra 2012 od 18. ure dalje, v 

prostorih »Saalbau - TSG- Halle«, Pfortenstr. 55, 
60386 Frankfurt. Več na spletni strani Save. 
 Martinovanje (organizira Slovenska 

katoliška župnija) v soboto, 10. novembra 2012, v 
dvorani St. Aposteln. 
 Koncert slovenske skupine Perpetuum 

Jazzile v soboto, 17. novembra 2012, ob 20. uri v 
»Jahrhunderthalle«, Pfaffenwiese, 65929 Frankfurt. 
 MIKLAVŽEVANJE – skupna prireditev Sveta 

staršev in Slovenske katoliške župnije bo v nedeljo, 
2. decembra 2012, ob 16. uri maša, zatem v dvorani 

cerkve Auf dem Muehlberg 14, kulturni program 
učencev DPS in EŠ v pozdrav častnemu gostu 
Miklavžu. 

 
OBVESTILA 

Konzularni dnevi v Frankfurtu do nadaljnjega 

odpadejo. 
Zaradi zaprtja Konzulata RS v Duesseldorfu bo 
Veleposlaništvo RS v Berlinu enkrat mesečno 

(20. 9., 25. 10., 6. 12. 2012, med 11. in 14. 30) 
izpeljalo konzularni dan v društvu Bled Essen, 
Hesslerstr. 208/210, 45329 Essen. 
 

Za vse dodatne informacije 
se obrnite na Veleposlaništvo RS, Berlin, 
Hausvogteiplatz 3-4, 
tel.: 030/206 145 50, faks: 030/20 61 45 70, 
e-naslov: vbn@gov. si. 
 
 

 

STIKI – KONTAKTI – STIKI – KONTAKTI 
Na spletni strani društva lahko med drugim pridobi-
te informacije o aktualnih dogodkih v SAVI. 
Vabimo Vas, da nas obiščite na spletnem naslovu: 
 http://www.sava-frankfurt.de 
ali na facebooku: 
 http://www.facebook.com/SavaFrankfurt 
 

Kakršnekoli pobude, predloge ali vprašanja nam 
lahko pošiljate  po elektronski pošti na: 
 drustvo@sava-frankfurt.de 
 

 
POSEBEJ POMEMBNO IN AKTUALNO!  

NE SPREGLEJTE! 
 SPOŠTOVANI ROJAKI! 
Društvo Sava je zaradi zapiranja LHB banke moralo 
odpreti račun pri drugi banki. 

Novi podatki o računu društva Sava e. V. so: 
Naziv banke: Frankfurter Sparkasse 1822, 
Frankfurt 
BLZ:                50050201 
Konto:            200499513 
IBAN:              E44500502010200499513 
BIC:                HELADEF 1822 

 
Hkrati se društvo zahvaljuje vsem, ki ste v letošnjem 

letu že nakazali prostovoljne prispevke na račun druš-
tva. 
Prav Vaši prispevki nam pomagajo kriti del stroškov za 

najemnino, ogrevanje in vzdrževanje prostorov. 
Prosimo Vas, da v društveno blagajno še vnaprej po 
svojih močeh prispevate spodaj navedeno vsoto. 

S tem boste omogočili, da bo društvo lahko obdržalo in 
vzdrževalo prostore, kjer si v knjižnici lahko izposojate 
slovenske knjige ali v arhivskem gradivu poiščete poda-
tke  v zvezi z zgodovino društva oziroma slovenske 

skupnosti v Frankfurtu. V prostorih  se lahko srečujete z 
rojaki ali organizirate družinsko praznovanje. 
Letni prispevek znaša 40,00 € za posameznike, 50,00 € 

za družine. 
Upravni odbor društva SAVA, 

v avgustu 2012. 

 
 

Dopolnilni pouk slovenščine in kulture 
   v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, 

znanost, kulturo, šolstvo, šport  Republike Slovenije 
je v Frankfurtu organiziran: 

 
 v šoli Julius Leber, Seilerstr. 32, 
60313 Frankfurt, 
 za šolarje in odrasle: 
vsak TOREK popoldne, od 14. 30 do 17. 30, 
 za mešano predšolsko šolsko 
vsak ČETRTEK popoldne, od 14. 30 do 17. 30; 
 

 v prostorih društva Sava, 
Sontraer Str. 3, 60386 Frankfurt, 
 poteka pouk   
 za predšolsko skupino: 
vsako SOBOTO dopoldne od 10. do 11. 30, 
 za šolarje: 
vsako SOBOTO od 11. 30 do 14. 30, 
 za popoldansko mešano skupino: 
vsako SOBOTO  od 14. 35 do 16. 05, 
 za skupino odraslih slušateljev 
(najprej skupina začetnikov, nato izpopolnjevalcev): 
vsako SOBOTO od 16. 20 do 18. 35. 

 
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: http://slovenci.si 
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