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NOVICE IZ SLOVENIJE

BEIJING 2022 - 24. zimske olimpijske igre 
Na letošnjh olimpijskih igrah, ki so potekale od 4. do 20. februarja v
Pekingu, je  Slovenijo  zastopalo  42 športnikov, ki  so  za dva tedna
postali del olimpijske družine z okoli 2900 športniki iz 91 držav. Že
prvi dan iger se je začel odlično za Slovenijo, saj je Urša Bogataj
postala olimpijska prvakinja v smučarskih skokih, na stopničkah pa si
je z osvojenim tretjim mestom pridružila še Nika Križnar.  Skupno je
Slovenija  osvojila  7  kolajn  in  se po osvojenih  medaljah  na koncu
uvrstila na 15. mesto. 
Iskreno  čestitamo  vsem  športnikom,  še  posebej  pa  prejemnikom
medalj:
Zlate  medalje:  Urša  Bogataj  (smučarski  skoki),  ekipno-mešano  v
smučarskih skokih v sestavi: Urša Bogataj, Nika Križnar, 
Peter Prevec, Timi Zajc, 
Srebrne  medalje:  Tim  Mastnik  (deskanje  na  snegu  v  paralelnem
veleslalomu), Žan Kranjec (alpsko smučanje - veleslalom),
ekipno - smučarski skoki moški v sestavi: Lovro Kos, Cene Prevc,
Peter Prevc, Timi Zajc 
Bronaste medalje: Nika Križnar (smučarski skoki),
Gloria Kotnik (deskanje na snegu v paralelnem veleslalomu).

Tako je letošnji izkupiček odličij slovenskih športnikov druga najboljša
bera v zgodovini nastopov   na olimpijskih igrah. Eno odličje več, to je
osem medalj,  so športniki osvojili  leta 2014 na igrah v Sočiju (dve
zlati,  dve  srebrni  in  štiri  bronaste).  V  Sloveniji  je  bilo  mogoče
olimpijsko  vzdušje  spremljati  v  Kranjski  Gori,  kjer  so  v  ta  namen
odprli  Slovensko  olimpijsko  vasico.  V  njej  so  obiskovalci  poleg
nastopov  v  živo  lahko  ob  vrnitvi  v  domovino  pozdravili  tudi  naše
olimpijce. 

Ljubljana osvojila naziv “European Best Destination' of 2022”
Slovenska  prestolica  Ljubljana  je  bila  po  izboru  turistične  spletne
strani  „European Best Destinations” okronana z nazivom najboljše
počitniške evropske destinacije  leta  2022.  Pri  izboru je  sodelovalo
več kot pol milijona popotnikov iz 182 držav, žirija pa je v svoj izbor
med  drugim  zapisala,  da  je  Ljubljana  mesto  s  prijaznim  urbanim
okoljem  z  veliko  zelenimi  površinami,  ki  privablja  radovedne  in
popotniške navdušence.

ESC – popevka za Evrovizijo
19. februarja se je na izboru EME potegovalo 12 izvajalcev za 
vstopnico na 66. tekmovanju  za Pesem Evrovizije, ki bo letos od 10. 
do 12. maja potekala v italijanskem Torinu.  Zmagala je skladba z 
naslovom DISKO v izvedbi skupine LPS, kar je kratica za “Last Pizza
Slice” (v angleščini) oziroma “zadnji kos pice”. Skupino sestavlja 5 
mladih Celjanov Filip, Gašper, Mark, Žiga in Zala. Vsi člani, ki so 
skupaj od leta 2018, z izjemo Zale, so obiskovali ali še obiskujejo 
Gimnazijo Celje – Center. Zmagovalna pesem je bila določena na 
podlagi telefonskega glasovanja publike in glasovanja 5-članske 
žirije, in sicer v razmerju 50:50.
                                                            Pripravila Tanja Geike,
                                                                  članica UO Društva Sava

POMEMBNEJŠI DOGODKI V DRUŠTVU 
SAVA FRANKFURT V LETU 2022

8. FEBRUAR – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
Prešernov  dan  oz.  slovenski  kulturni  praznik  smo  pod  okriljem
Društva Sava obeležili s kulturnim dogodkom preko ZOOM-a.
Prireditev smo poimenovali  »Dober  dan,  življenje« in  jo  poklonili
mladim, saj je leto 2022 proglašeno za evropsko leto mladih.

Nastopili  so učenci dopolnilnega pouka v Društvu Sava in učenci
Evropske šole v Frankfurtu. Imeli  pa smo tudi gosta iz Slovenije.
Preko  ZOOM-a  se  nam  je  pridružil  Lukas  Gumilar  iz  Murske
Sobote,  učenec  OŠ  II  Murska  Sobota,  ki  nam  je  zaigral  na
diatonično harmoniko. 

Vir: Lukas Gumilar

OBISK  MINISTRICE DR. HELENE JAKLITSCH
18.  marca  2022  se  je  s  predstavniki  Društva  SAVA Frankfurt  in
učiteljico slovenščine, Brigito Lovenjak, sestala ministrica dr. Helena
Jaklitsch.  Ogledala  si  je  prostore  društva  in  prisluhnila
predstavnikom, ki so ji predstavili delo društva in načrte, ki jih imajo
v prihodnje. Spodbudila jih je, da naj ne čakajo na čas, ko bodo
lahko spet organizirali množična srečanja, saj je bistvo društvenega
življenja  povezovanje  in  sodelovanje  med Slovenci,  ne glede  na
množičnost obiska. Pogovor je tekel tudi o 50. obletnici,  ki  jo bo
društvo letos praznovalo.

Vir: lastni

KUD LJUD V FRANKFURTU

6.  februarja  2022  smo  si  ogledali  nastop  slovenskega  kulturno-
umetniškega društva Ljud na glavni železniški postaji v Frankfurtu v
okviru Festivala Winterwerft.

Vir: lastni
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HVALEŽNOST
(Besedilo: Brigita Gita Lovenjak)

Ko se jutro prebuja
in je dan pred menoj,

mi pravi srce,
za trenutek postoj:

Ozri se nazaj,
ozri se naprej,

vsem dvigom in padcem
na ves glas se nasmej!

Ko se dan mi nasmeje,
nova vrata odpre,

tja daleč v svet
misli nesejo me.

Ko pa noč me povabi,
da spočijem se spet,

hvaležna za vse,
potopim se v svoj svet.

Hvaležna za priložnosti,
hvaležna za vse, kar se mi godi,

stopam po poti, ki sama sem jo izbrala
in hvaležna, da usodi roko sem podala.

DOGODKI IN PRIREDITVE
Poročamo, katere dogodke in prireditve načrtujemo do jeseni leta 
2022 v živo, če  bodo to seveda dopuščale razmere oziroma 
ukrepi zaradi koronavirusa.
➢ 30. aprila 21022, PIKNIK na prostem v organizaciji Save, za 

športnim igriščem Steinauer straße 44, Fechenheim.
➢ 14. maja 2022 ob 18 uri, volilni občni zbor društva Sava.
➢ 30. junija 2022, konzularni dan Veleposlaništva RS iz Berlina v

prostorih Save.
➢ 17. septembra 2022, 50. obletnica Društva Sava.
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
V četrtek, 30. junija 2022 od 9. do 17. 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, aprila 2022

Spoštovani rojaki, cenjeni prijatelji Slovenije!

V Savini spomladanski okrožnici smo za vas zbrali in strnili
nekaj najpomembnejših utrinkov iz domovine in slovenskega

društva Sava iz Frankfurta.

Marčevski topli sončni žarki so že obetali lepo dolgo pomlad,
pa je april spet pokazal, kako muhast zna biti. Znanilke

pomladi je spremenil v ledene barvne krasotice, mi pa smo v
omarah spet poiskali debele jakne, rokavice in kape. 

Dobra novica pa je, da se koronski ukrepi počasi sproščajo. 
Torej, ostanimo optimistični, saj bomo imeli v letu 2022 nekaj

razlogov za druženje in praznovanje.

    Vir: lastni

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.
S 1. 9. 2021 je 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.

OKROŽNICA - POMLAD 2022
SKPD Sava e.V.

Frankfurt, april 2022
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