
Dragi bralci naše okrožnice, cenjeni prijatelji Slovenije, 
spoštovani rojaki, že tretjič začenjam to okrožnico z mislimi o
tem, kako se svet, Evropa, Nemčija, Slovenija, mi ... vsak po 
svoje spopadamo s pandemijo, s koronsko krizo. Lani v tem 
času smo bili še vsi naivno optimistični in smo verjeli, da bomo 
krizo s skupnimi močmi uspešno in hitro premagali. Naše želje se 
niso uresničile, celo slovenska beseda leta 2020 je bila 
karantena. Za začetek bi vam rada obudila nekaj spominov na 
raznovrstne dogodke in dejavnosti v Sloveniji in v društvu Sava 
od novembra 2020 do aprila 2021.
V LETU 2020 V SLOVENIJI 42 % MANJ TURISTIČNIH 
PRENOČITEV KOT V 2019.
Turistično dogajanje v Sloveniji je bilo v decembru 2020 zaradi 
drugega vala epidemije covida-19 zelo okrnjeno. V turističnih 
nastanitvenih obratih je bilo ustvarjenih okrog 70.000 prenočitev, 
kar je bilo 9 % števila prenočitev iz decembra 2019.
V 2020 V POVPREČJU ZA 14,6% VEČ BREZPOSELNIH KOT 2019
Brezposelnost se je decembra zaradi upada zaposlovanja in 
večjega števila prijav brezposelnih, ki jim je ob koncu leta 
prenehala zaposlitev za določen čas, povečala. Decembra 2020 
je bilo 87.283 registriranih brezposelnih oseb, kar je 3,7 % več kot
novembra in 15,9 % več kot decembra 2019. Povprečna 
brezposelnost je v letu 2020 štela 85.003 brezposelne osebe in je
bila za 14,6 % večja kot leta 2019. 
(https://www.ess.gov.si/_files/13786/Trg_dela_december_2020.pdf)
V DECEMBRU 2020 UMRLO 3.221 PREBIVALCEV
V decembru 2020 sta se v Sloveniji po začasnih podatkih rodila 
1.402 prebivalca, umrlo pa je v tem mesecu 3.221 prebivalcev. 
Število rojenih je bilo nižje, število umrlih pa višje kot v istem 
mesecu leta 2019.  (https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9366)
Tudi kar se športa tiče, 2020 nič ni bilo tako, kot smo navajeni. 
Športni koledar je bil zelo osiromašen, prestavljena sta bila dva 
največja dogodka - olimpijske igre ter evropsko prvenstvo v 
nogometu. 
Na srečo pa so lahko izpeljali nekaj drugih dogodkov, kjer so 
slovenski športniki poskrbeli za navdušenje. Eno večjih navdušenj
je bila Pogačarjeva zmaga na Touru, Roglič pa je poskrbel za 
veselje ob zmagi na Vuelti.

Francoski Tour je bil 2020 slovenski. Način, kako je postal 
slovenski, pa bo šel v zgodovino in težko bi si ga izmislili tudi 
najboljši režiserji akcijskih filmov. Vsa Slovenija in ves športni svet
sta konec poletja spremljala boj Slovencev na francoski pentlji. Ko
je že kazalo, da bo Primož Roglič pobral nagrado za življenjsko 
delo in po lanski Vuelti kot prvi Slovenec slavil še na Touru, se je v
zgodbo vključil Tadej Pogačar. Pogačar se je na Elizejske 
poljane pripeljal kot veliki zmagovalec, najmlajši po več kot 
stoletju, in napovedal, da ga pri komaj 22 letih čaka še blesteča 
športna prihodnost. Roglič je bil poražen, ne pa potolčen. Za 
uteho je nato ponovil lanski uspeh in dobil dirko po Španiji, s 
čimer je le še potrdil slovensko prevlado v kolesarskem letu 2020.
(https://www.24ur.com/sport/leto-2020-ni-skoparilo-z-vrhunskimi-
dosezki-slovenskih-sportnikov.html)
KAJ SE JE OD JANUARJA 2021 DO SEDAJ ŽE DOGAJALO V 
DRUŠTVU SAVA?
6. marca 2021 smo organizirali spletno prireditev v počastitev 
dneva žena, in sicer srečanje z vsestransko umetnico Natašo 
Konc Lorenzutti, ki ga je finančno podprlo DSP. Vsi udeleženci 
smo uživali v pogovoru s slovensko ustvarjalko in recitacijah 
njenih pesmi.
Po srečanju nam je avtorica poslala svojo novo pesem, z 
veseljem jo objavljamo in se ji zahvaljujemo za to dragoceno 
darilo.               Sonce me je s sabo vzelo

Sonce me je s sabo vzelo
na večerno pot nocoj,
ker morda si je želelo
sprehoditi se z menoj.

Prav pod hrib sem mu sledila,
prav do veličastnih vrat,

ki se bodo odklenila
in posrkala ga v hlad.

Preden pa je zatonilo,
je opravilo obred:

čez nebo se je razlilo,
oslepilo moj pogled,

da sem k zemlji se privila,
kot da iščem v njej srce,
kot da bi me božja sila
spet ustvarjala iz nje.

Sonce pa škrlatno svilo
mi je stkalo za slovo
in me vanjo ogrnilo,
da bi mi bilo toplo.

IN KAJ NAM ŠE PRINAŠA LETO 2021?
V Predsedniški palači so februarja obeležili 30. obletnico 
razglasitve ustavnega amandmaja XCIX k ustavi Republike 
Slovenije, s katerim je Slovenija izstopila iz pravnega reda tedanje
jugoslovanske federacije.
Ob 30. obletnici razglasitve ustavnega amandmaja XCIX je 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor  v Veliki dvorani 
Predsedniške palače priredil posebno obeležitev.
Predsednik republike je posebej obeležil tudi druge pomembne 
obletnice. 30-letnico uradnega imena naše države je obeležil 
skupaj s 340 otroki iz vrtca Litija, ki so na travniku sestavili 24-
metrski napis SLOVENIJA. Ob 30. obletnici prvih demokratičnih in
večstrankarskih volitev je državljanke in državljane nagovoril s 
posebno poslanico. Udeležil se je spominske slovesnosti in maše 
ob 30. obletnici prve spravne slovesnosti v Kočevskem Rogu in 
prireditev ob 30-letnici Manevrske strukture narodne zaščite. Kot 
vrhovni poveljnik obrambnih sil je bil slavnostni govornik ob 30. 
obletnici postroja v Kočevski Reki. 
(http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/F470DF215DF92708C1258
682003BE7CE?OpenDocument)
PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU 2021
SODELOVANJE V TRIU PREDSEDSTEV
Trio predsedstev sestavljajo tri države članice, ki prevzemajo 
predsedovanje Svetu EU ena za drugo. Da je delo in vodenje v 
tem 18-mesečnem obdobju čim bolj tekoče in sledi skupnim ciljem
evropskih politik, trio v sodelovanju z ostalimi institucijami EU 
določi dolgoročne cilje in pripravi skupen 18-mesečni program 
dela in prednostne naloge. Na podlagi tega programa vsaka od 
treh držav pripravi lasten in bolj podroben 6-mesečni program.
Slovenija je tudi tokrat v triu z Nemčijo, ki je predsedovala v drugi 
polovici leta 2020, in Portugalsko, ki predseduje v prvi polovici leta
2021. (https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/predsedovanje-
slovenije-svetu-eu-2021/)

SLOVENIJA – EVROPSKA GASTRONOMSKA REGIJA 2021
(https://www.tasteslovenia.si/sl/okusi-slovenijo/egr2021/)
Slovenija je oktobra 2018 prejela naziv evropska gastronomska 
regija 2021 za področje celotne države. V procesu pridobitve 
naziva je uradnemu podeljevalcu naziva Mednarodnemu inštitutu 
za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (IGCAT) predložila 
knjigo kandidature Okusiti Slovenijo, ki jo je uredil prof. dr. Janez 
Bogataj. Častni pokrovitelj kandidature je predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor.
Projekt Slovenija  Evropska gastronomska regija 2021 je naša ‒
nacionalna medsektorska zaveza za povečevanje kakovosti 
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življenja, ki slovenskemu turizmu prinaša priložnosti za trajnostni 
razvoj. V luči projekta in gastronomije kot vodilne tematike 
promocije slovenskega turizma skrbimo za ohranjanje bogate 
kulinarične dediščine, slovenske prehranske identitete, 
čebelarske tradicije ter promoviramo avtentična doživetja 
moderne slovenske kulinarike.
Zaključujem prvi del okrožnice s povzetki nekaterih zanimivih
objav o Sloveniji. 
Zahvaljujem se zvestim bralcem okrožnice, 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. Tudi pomlad ni prinesla umirjanja okužb s covidom-19,
zato društvo zaenkrat  ne bo moglo izpeljati nobene večje 
prireditve, kar še povečuje finančno stisko.

TOKRATNI POGLED NAPREJ
PONOVNO ZAČENJAM S PROŠNJO ZA RAZUMEVANJE 
ZARADI VSEH NUJNIH ODPOVEDI PRIREDITEV, SREČANJ V 
ŽIVO IN PROŠNJO ZA NADALJNJO PODPORO.
NADALJUJEM Z OBVESTILOM O SPREMEMBI PRI 
DOPOLNILNEM POUKU SLOVENŠČINE.
Zaključuje se obdobje mojega sedemnajstletnega bivanja in 
dela med vami in z vami, a ker vsak zaključek pomeni tudi 
nov začetek, z veseljem sporočam, da je komisija MIZŠ za 
izbor učiteljev slovenščine v tujini za učiteljico dopolnilnega 
pouka slovenščine v Frankfurtu potrdila prof. Brigito 
Lovenjak.
Prvega septembra 2021 bo prevzela delo v treh oddelkih DPS, 
torej bo tam zapihljal svež vetrič iz Slovenije. Zelo sem 
zadovoljna, da prihaja k vam prav kolegica Brigita Lovenjak, ki jo 
poznam in cenim kot dobrega človeka in kot izvrstno učiteljico, 
popolnoma predano svojemu delu. Vem, da se bolj kot kdorkoli 
zaveda, da je delo učitelja dopolnilnega pouka slovenščine v tujini
posebno in svojevrstno poslanstvo. Prepričana sem, da bo 
odlično nadaljevala in hkrati nadgrajevala ne le moje delo, ampak 
tudi delo vseh dosedanjih učiteljev dopolnilnega pouka 
slovenščine. Za konec obvestila in za zaključek svojega zadnjega 
oglašanja v okrožnici SKPD Sava bi se vam rada zahvalila za vsa 
leta dobrega sodelovanja, podpore in vam zaželela vse dobro, 
predvsem pa, da bi ostali bralci okrožnice, podporniki 
slovenskega društva Sava in ljubitelji slovenščine, slovenstva in 
Slovenije.

Hvaležna in ponosna sem, da sem smela kar 17 šolskih let 
opravljati delo učiteljice DPS v Frankfurtu. Košček mojega 
srca ostaja z vami, jaz pa se vračam v Maribor, kjer bom 
uživala v življenju upokojenke.
Vse dobro, ostanite zdravi!

Natalija Robnik

DOGODKI IN PRIREDITVE DO KONCA LETA
2021
Poročamo, katere dogodke in prireditve načrtujemo do jeseni leta 
2021 v živo, če  bodo to seveda dopuščale razmere oziroma 
ukrepi zaradi koronavirusa, sicer jih bomo skušali izpeljati na 
daljavo.
➢ Jesenski piknik v septembru/oktobru.
➢ Organizacija 25. posveta slovenskih organizacij (društev, 

katoliških misij, učiteljev ...) v Nemčiji v septembru/oktobru.
Posebej vas prosimo za razumevanje in sprotno spremljanje 
objav na spletni strani društva Sava in SKŽ Frankfurt, saj so 
zaradi koronakrize možne NUJNE spremembe programa!  

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. Zaenkrat zaradi veljavnih ukrepov datumi 
le-teh za leto 2021 niso znani. 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 2021

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.

DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE OD NOVEMBRA DO
NADALJNJEGA POTEKA NA DALJAVO.

Do 1. 9. 2021 učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine Natalija
Robnik, e-pošta: natro105@yahoo.de.

S 1. 9. 2021 bo skupine DPS v Frankfurtu prevzela
profesorica  Brigita Lovenjak, e-pošta:

lovenjakbrigita@gmail.com
VEČ O DOPOLNILNEM POUKU SLOVENŠČINE PO SVETU NA

SPLETNI STRANI STIČIŠČA http://www.zrss.si/slovenscina.
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