
Dragi bralci naše okrožnice, cenjeni prijatelji Slovenije, 
spoštovani rojaki, čeprav smo spomladi vsi upali, da bo 
stanje v času nastajanja jesenske okrožnice drugačno 
oziroma da bo koronakriza že za nami, se upanje ni 
uresničilo, izboljšanje je bilo kratkotrajno. Prav zdaj se 
število okuženih v Evropi in svetu zvišuje, države ponovno 
sprejemajo ukrepe za zajezitev širjenja okužb.
Poleti smo vsaj za nekaj časa pozabili na omejitve, marsikdo 
je dopust preživel v Sloveniji, naši prelepi deželi, ki jo tudi 
drugi vse bolj opažajo in omenjajo v najrazličnejših medijih, 
od koder so naslednji povzetki.
Slovenija v tujih medijih ponovno izpostavljena kot varna turistična
destinacija. V tem tednu smo v ameriškem mediju Forbes zasledili
odmevno objavo o Sloveniji kot privlačni in varni turistični 
destinaciji, v članku pa so izpostavili tudi fotografijo mesta 
Ljubljane.
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/13446-slovenija-v-
tujih-medijih-ponovno-izpostavljena-kot-varna-turisticna-destinacija
Slovenija je med prvimi 11 državami na svetu pridobila možnost 
uporabe globalnega varnostnega znaka Safe Travels (varna 
potovanja) Svetovnega potovalnega in turističnega sveta (WTTC),
ki s tem podpira znak in komunikacijsko platformo odgovornih 
potovalnih standardov slovenskega turizma GREEN&SAFE.
https://www.ekodezela.si/eko-turizem/varna-potovanja-slovenija-med-prvimi-
prejela-znak-safe-travels/ 
LONELY PLANET: BLEJSKI OTOK NAJBOLJ FOTOGENIČEN NA 
PLANETU
Lonely Planet je Bled uvrstil na 6. mesto seznama desetih 
destinacij, ki obiskovalcem zagotavljajo nepozabna doživetja. Ta 
globalno prepoznavni in vplivni popotniški vodnik Bled opisuje kot 
destinacijo naravnih lepot z edinstvenim otokom s cerkvijo. Vodnik
še posebej priporoča odkrivanje trajnosti zavezanih ponudnikov 
destinacije, kot je Garden Village Bled.
"Vsi imamo seznam destinacij, ki si jih želimo ogledati: 
destinacije, nad katerimi so navdušeni naši prijatelji, ali kraji, o 
katerih smo brali, o katerih smo sanjali. To je naš seznam takšnih 
destinacij," so izpostavili pri Lonely Planet in dodali, "tokrat so 
dodatne točke pri ocenjevanju prejele tiste destinacije, ki turizem 
upravljajo trajnostno." 

Lonely Planet je pri Bledu navdušila slikovitost blejskega jezera in 
otoka s cerkvijo, za katerega pravijo, da je najbolj fotogeničen na 
planetu. "Umestitev Bleda na lestvico top desetih destinacij, ki jih 
za nepozabna doživetja priporoča eden najvidnejših medijev na 
področju potovanj, je za Bled in Slovenijo velika čast. Še posebej 
veseli, da je Lonely Planet pri pripravi aktualnega seznama 
najbolj privlačnih destinacij posebno težo namenil prav 
trajnostnemu upravljanju destinacij, kar Bled, ki je prejemnik 
zlatega znaka Slovenia Green Destination, še dodatno zavezuje k
nadaljnjemu trajnostnemu razvoju destinacije," pa je povedala 
Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije.
https://www.24ur.com/novice/slovenija/lonely-planet-blejski-otok-najbolj-
fotogenicen-na-planetu.html

TO SLOVENSKO MESTO SPADA MED NAJBOLJ VARNE 
BOŽIČNE DESTINACIJE V EVROPI
Ljubljana se je znašla na seznamu 15 najbolj varnih božičnih 
destinacij v Evropi. Organizacija European Best Destinations 
vsako leto objavi seznam evropskih mest z najlepšimi in 
najboljšimi božičnimi sejmi. 
Letos so pri ocenjevanju upoštevali tudi možnost zagotavljanja 
zdravstvene varnosti in Ljubljano prepoznali kot varno destinacijo 
za obisk tudi v teh kriznih časih. 
Na skrbno izbran seznam destinacij so uvrstili destinacije, kjer bo 
možno doživeti božično pravljico, obenem pa bodo strogo 
upoštevana zdravstvena in higienska pravila.
Slovenijo so skupaj s prestolnico prepoznali kot eno najvarnejših 
destinacij to zimo, saj ima v primerjavi z ostalimi, hudo prizadetimi
evropskimi državami s covidom-19, kar 12-krat manj resnih 
primerov na milijon prebivalcev.  Z božičnim okraševanjem 
Ljubljane, ene najlepših destinacij v Evropi, so že začeli.
Po praznično okrašenih ulicah in božičnem sejmu se bo možno 
sprehoditi med 27. novembrom in 2. januarjem. Seveda ob 
upoštevanju ustreznih zdravstvenih in higienskih ukrepov.
https://mariborinfo.com/novica/slovenija/to-slovensko-mesto-spada-med-
najbolj-varne-bozicne-destinacije-v-evropi/341360

OD POMEMBNEJŠIH OBLETNIC V LETU 2020 SMO 10. 
OKTOBRA OBELEŽILI 100 LET OD KOROŠKEGA PLEBISCITA. V
NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE SO 10. OKTOBRA ODPRLI 
RAZSTAVO O TEM DOGODKU.
  Slovenci, za zmiraj gre!
Koroški plebiscit je boleče zarezal v zgodovino Slovencev, saj je 
vsaj na prvi pogled pripeljal do paradoksalnega izida. Ozemlje 
glasovalne cone A, kjer je bilo 70 odstotkov prebivalcev 
Slovencev, je pripadlo Avstriji: zanjo je namreč glasovalo 59 
odstotkov volivcev.

 Razstava prikazuje celoten tok dogodkov vse od razpada 
monarhije do koroškega plebiscita 10. 10. 1920. Večina na 
razstavi prikazanega arhivskega gradiva, ki je izbrano iz fondov 
štirih arhivov iz Slovenije, Avstrije in Srbije, bo javnosti na ogled 
prvič. Razstava je obogatena s fotografijami in muzejskimi 
predmeti iz slovenskih in avstrijskih javnih muzejev ter zasebnih 
ustanov. Razstava bo na ogled do 11. aprila 2021.
https://www.delo.si/magazin/zanimivosti/namiga-prireditev-slovenci-za-
zmiraj-gre-in-crni-zvoki/

PAHOR: CELOVEC JE S SKUPNO SLOVESNOSTJO SIMBOLNA 
PRESTOLNICA ZDRUŽENE EVROPE 
V dvorani grbov v deželni hiši v Celovcu sta se osrednje prireditve
ob stoti obletnici koroškega plebiscita prvič udeležila predsednika 
Slovenije in Avstrije.
Slovenski predsednik Borut Pahor je 10. 10. 2020 na osrednji 
prireditvi ob stoti obletnici koroškega plebiscita v Celovcu dejal, da
je slovesnost, na kateri sta prisotna z avstrijskim predsednikom 
Alexandrom Van der Bellnom, simbolna prestolnica združene 
Evrope.
Kot je še dejal, skupno obeležitev še prav posebej utemeljujejo 
temeljne, skupne evropske vrednote – mir, sožitje, solidarnost, 
spoštovanje, povezovanje in sodelovanje. "Skupna slovesnost jih 
živo osmišlja, zato je danes Celovec simbolna prestolnica 
združene Evrope," je po poročanju STA dejal slovenski 
predsednik, ki je govoril v slovenščini.
Avstrija in Slovenija sta po besedah slovenskega predsednika 
danes sosedi, prijateljici, partnerici in zaveznici v skupnem 
evropskem domu. O koroškem plebiscitu pred sto leti je še dejal, 
da je bila z njim na južnem Koroškem prvič postavljena meja, ki je
zarezala v večstoletno sobivanje nemško in slovensko govorečih 
prebivalcev prejšnjih skupnih držav.
Pahor: Vse obljube, ki so jih dobili Slovenci, še niso 
izpolnjene
Poudaril je, da so bile Slovencem dane mnoge obljube, pred 
plebiscitom in po njem, zlasti z avstrijsko državno pogodbo. "V 
marsičem so bile obljube in zaveze izpolnjene, v mnogočem še 

ne," je opozoril Pahor. 
Dodal je, da koroški 
Slovenci upravičeno 
pričakujejo hitrejši 
napredek pri njihovem 
izpolnjevanju, zlasti na 
področju jezika.
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AVSTRIJSKI PREDSEDNIK SE JE OPRAVIČIL KOROŠKIM 
SLOVENCEM
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen pa se je v svojem 
govoru koroškim Slovencem tudi v slovenščini opravičil za krivice 
in zamude pri uresničitvi njihovih ustavnih pravic, poroča STA.
Pred tem je v govoru navedel 8. člen avstrijskega ustavnega 
zakona, v katerem se Avstrija zavzema za jezikovno in kulturno 
raznolikost, ki prihaja do izraza v avtohtonih narodnih skupnostih, 
ter da je treba skrbeti, varovati in podpirati jezik, kulturo ter obstoj 
teh narodnih skupnosti, česar Avstrija v preteklosti ni vedno 
spoštovala.

"KOROŠKA JE POSEBNA DEŽELA"
Avstrijski predsednik je še dejal, da je Koroška posebna dežela, ki
na poseben način združuje Avstrijo in Slovenijo, v njej pa že več 
stoletij živijo Korošci slovenskega in nemškega maternega jezika. 
"Slovenska narodna skupnost je samoumevni del Koroške in 
Avstrije," je dejal.
Ob tem je poudaril, da so pred sto leti tudi številni pripadniki 
slovenske narodne skupnosti glasovali za "enotnost Koroške in 
pripadnost Avstriji", ter da bi se brez njih plebiscit končal drugače.
Van der Bellen je v svojem govoru še poudaril, da so "Korošice in 
Korošci veliko dosegli in da so zaceljene nekatere odprte rane, 
Koroška pa je ubrala pot sprave". Ob tem je pozval k manjšinski 
politiki, ki bo ustrezala zdajšnjim pogojem življenja in potrebam.
"Vse naše narodne skupnosti so most do naših sosedov. V 
dvojezičnih šolah in vrtcih se avstrijski otroci slovenske narodne 
skupnosti učijo skupaj s svojimi nemško govorečimi vrstniki in 
otroki iz Slovenije. Učijo se drug od drugega. To me dela 
samozavestnega. Prek njih Evropa postaja tesneje povezana. 
Tako si predstavljam našo skupno evropsko prihodnost," je še 
dejal avstrijski predsednik, ki je na začetku govora, za katerega je 
požel dolg aplavz, v slovenščini tudi dejal, da je lepo, da danes 
skupaj obeležujemo obletnico.
Zvezni predsednik Alexander Van der Bellen v svojem govoru
ob slovesnosti "100 let koroškega plebiscita" v dvorani grbov
v deželni hiši.
https://siol.net/novice/slovenija/stoletnica-koroskega-plebiscita-celovec-
536273
Uvodni del okrožnice zaključujem s čestitkami slovenskima 
kolesarjema Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču za zgodovinski 
rezultat na dirki po Franciji, kjer sta dosegla prvo in drugo mesto. 
Zahvaljujem se vsem zvestim bralcem, ki ste veseli novic iz 
Slovenije. Tudi tokrat se zahvaljujem vsem, ki kljub negotovemu 
času, polnem nepopisnih težav, strahov … ne pozabljate, kako 

pomembno je ohranjanje slovenskega društva v Frankfurtu, in to 
tudi pokažete s svojo podporo v obliki denarnih prispevkov, brez 
katerih društvo niti v najboljših časih ni moglo delovati, še bolj 
nujni pa so prav sedaj. Jesen žal ni prinesla umirjanja okužb s 
covidom-19, zato društvo ne bo moglo izpeljati nobene večje 
prireditve, kar še povečuje finančno stisko.

Zbrala in zapisala Natalija Robnik.

POGLED NAPREJ
Žal moramo zaradi pandemije koronavirusa odpovedati dogodke, 
srečanja, ki bi jih sicer v tem času imeli, za kar se opravičujemo. 
Pogrešamo stik s sonarodnjaki in prosimo za nadaljnjo podporo 
društvu Sava.
UO in NO društva Sava bi morala v tem letu sklicati volilni občni 
zbor. Izredne razmere z omejitvami zbiranja veljajo že skoraj celo 
leto in nam ne dopuščajo organizirati zbora. Redno spremljamo 
situacijo, in takoj ko bo možno, bomo objavili termin zbora.

DOGODKI IN PRIREDITVE DO KONCA LETA
2020
Zaradi izrednih ukrepov so odpovedane vse prireditve. Redno 
spremljamo situacijo in takoj ko bodo razmere in navodila 
dopuščala, bomo ponovno organizirali srečanja.
➢ Nedelja, 6. decembra, ob 16. uri Miklavževa maša, zaključili jo

bomo s kratkim kulturnim programom v cerkvi.
Posebej vas prosimo za razumevanje, saj so zaradi koronakrize 
možne nujne spremembe programa! 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@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.
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
Konzularne dneve organizira Veleposlaništvo RS iz Berlina v 
prostorih društva Sava. Termin naslednjega konzularnega dne bo 
objavljen na spletni strani društva in veleposlaništva.
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 2020

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. mešana skupina od 12. 30 do 14. ure,
➢ 2. mešana skupina od 14.  do 15. 30,
➢ skupina odraslih slušateljev od 15. 45 do 18. ure.

DPS od 7. 11. 20 do preklica poteka na daljavo.
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  
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