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D E L O V N I
P R O G R A M     S R E Č A N J A 

slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev DPS, socialnih
delavcev in članov folklornih skupin v Nemčiji,

ki se bo začelo v soboto, 25. septembra 2021, in zaključilo v
nedeljo, 26. septembra z zajtrkom.

Potekalo bo v kraju Bad Vilbel, 
v prostorih hotela »City Hotel Frankfurt/ M.«, 

na naslovu Alte Frankfurter Straße 13, 61118 Bad Vilbel.

25. september Program Predavatelj

10:00- 12:00 Prihod v hotel, registracija udeležencev.

12:00 - 13:30 Kosilo

13:30 - 13:45 
Uvodni pozdrav predstavnika društva Sava e.V., 
Frankfurt.
Predstavitev poteka srečanja in programa dela.

Igor Križnar in Maja 
Daniel.

13:45 - 14:00
Predstavnik Urada za Slovence v zamejstvu in po 
svetu RS pozdravi udeležence in otvori srečanje.

Urada RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu.

14:00 – 14:15
Nagovor predstavnika Veleposlaništva Republike 
Slovenije v Berlinu.

Veleposlanik Republike 
Slovenije v Nemčiji, nj. 
ekscelenca mag. Franc 
But.

14:15 – 14:30
Nagovor predstavnika Generalnega konzulata 
Republike Slovenije v Münchnu.

Predstavnik Generalnega 
konzulata RS v Münchnu.

14:30 – 15:00
Aktualne teme, aktivnosti ob 30. obletnici 
samostojnosti Slovenije.

Urad Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu.

15:00 - 15:30
Razprava in vprašanja udeležencev o aktualnih temah 
s konzularnega področja.

Predstavnik konzularnega 
oddelka Veleposlaništva v 
Berlinu in predstavnik 
konzulata v Münchnu.

15:30 – 16:00 Odmor

16:00 – 16:20 Predstavitev zbornika slovenskih organizacij in Gabrijela Ferreyra Žagar, 
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učiteljev DPS v Nemčiji ob 30.-letnici samostojnosti 
Slovenije; projekt Koordinacije slovenskih društev v 
južni Nemčiji. 
Kratek povzetek z zadnje seje Sveta Vlade Republike 
Slovenije za Slovence po svetu.

predsednica Koordinacije 
slovenskih društev v južni 
Nemčiji in članica Sveta 
Vlade Republike Slovenije 
za Slovence po svetu.

16:20 - 16:40

Predstavitev Slovenskega kulturno-informacijskega 
centra Berlin (SKICA), njegova vloga in pomen za 
slovensko skupnost v Nemčiji. 
Razprava o možnostih za tesnejše sodelovanje (za 
širjenje kulture) s slovenskimi društvi po Nemčji.

Mag. Saša Šavel Burkart, 
vodja SKICA Berlin.

16:40 – 17:00

Slovenska turistična organizacija München (STO); 
predstavitev in delo te organizacije.
Razprava o možnostih slovenskih društev za 
promoviranje Slovenije v Nemčiji.

Rebeka Kumer Bizjak, 
vodja predstavništva STO 
v Nemčiji 

17:00 – 17:30
Razprava društev o delovanju v času pandemije in o 
možnostih vzdrževanja stikov z domovino.

Okrogla miza, razprava.

18:00 – 22:00
Večerja.
Zatem družabni del večera.

26. september Program Predavatelj

07:30 – 10:00
Zajtrk.
Odhod udeležencev srečanja.

Organizatorji dogodka si pridržujemo pravico do spremembe programa.

Spoštovani, 

v soboto, 25. septembra 2021, ob 10. uri, vas organizatorji, predstavniki SKPD Sava Frankfurt 
pričakujemo na tradicionalnem srečanju predstavnikov organizacij Slovencev v Nemčiji. Dogodek 
sofinancira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Srečanje bo potekalo v kraju Bad Vilbel, v hotelu »City Hotel Frankfurt/ M.- Bad Vilbel«, na naslovu: 
Alte Frankfurter Straße 13, 61118 Bad Vilbel.
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Gostom hotela so na voljo parkirna mesta in brezplačno parkiranje v parkirni hiši.

Ker je število udeležencev srečanja omejeno (na največ 50 oseb), je obvezna predhodna prijava na 
naslov: drustvo@sava-frankfurt.de s priloženo prijavnico. Prijave bomo potrjevali po vrstnem redu 
prijavljencev.

Vse udeležence srečanja, ki boste prenočevali v hotelu, vljudno prosimo, da ob prijavi plačate tudi 
obvezno kotizacijo v višini 40,00 € na poslovni račun društva, ki je naveden v priloženi prijavnici.

Zadnji rok za prijavo je 5. avgust 2021.

Ukrepi, povezani s preprečevanjem širjenja virusa COVID-19

Med srečanjem bomo upoštevali higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa COVID-19, ki 
bodo na dan posveta veljali v zvezni deželi Hessen. 

Ves čas prireditve je obvezna uporaba zaščitne maske za obraz. Ob vstopu v prostor je nujno 
razkuževanje rok, upoštevati je treba sedežni red in medsebojno razdaljo 1,5 m.

Dovoljenje za vstop v prostore hotela bodo imeli samo obiskovalci/gostje, ki izpolnjujejo t. i. pogoje 
PCT (preboleli, cepljeni ali testirani) oz. pogoje, ki bodo veljali na dan prireditve:

1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 24 ur od prejema rezultata (hitri ali 
PCR test),
2. potrdilo, da je oseba prebolela COVID-19 (s prvimi simptomi pred največ šestimi meseci),
3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19.

Veselimo se vaše udeležbe in snidenja septembra!

Organizacijski odbor SKPD Sava Frankfurt e.V.
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