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NOVICE IZ SLOVENIJE
V  nedeljo,  13.  novembra  2022,  so  v  Sloveniji
potekale sedme predsedniške volitve, na katerih
so volivke in volivci odločili, da bo imela Slovenija
prvo predsednico države, go. Natašo Pirc Musar,
ki  bo  nasledila  gospoda  Boruta  Pahorja.  Po
podatkih  državne  volilvne  komisije  je  letošnja
volilna udežba znašala skoraj  54 %,  od tega je
bilo  za  go.  Pirc  Musar  oddanih  54  % in  za  g.
Logarja 46 % glasovnic.
Ga. Pirc Musar, rojena 9. maja 1968, je po poklicu
doktorica  pravnih  znanosti  in  odvetnica.  Je
poročena in mati 21-letnega sina.

POMEMBNEJŠI DOGODKI V DRUŠTVU 
SAVA FRANKFURT V LETU 2022

PRIREDITEV OB 50. OBLETNICI DRUŠTVA SAVA 
17. septembra  2022 

Pripravili  smo pester  program lepe  slovenske  besede  in  glasbe.
Prireditve  so se poleg številnih gostov udeležili tudi veleposlanica
Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji, gospa Dr. Ana Polak
Petrič, gospod konzul Gregor Klemenčič in gospa mag. Anastazija
Avsec, ravnateljica primarne stopnje na Evropski šoli Frankfurt.

Od vsega, kar v življenju doživimo, ostane tisto, 
kar hočemo, da ostane.

Spomini, neizpete življenjske melodije, dobre želje.
Zato vedno nekaj ostane, da lahko gradimo in ustvarjamo dalje 

(R. Kerševan)

            

 
Podelitev priznanja in zahvale Republike Slovenije, Urada Vlade
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ob 50.
obletnici  delovanja  –  Slovenskemu  kulturnemu  in  prosvetnemu
društvu Sava  in Nataliji Robnik, dolgoletni učiteljici DPS za predano
delo in srčno pomoč pri  ohranjanju slovenske besede, kulture in
vrednot v slovenski skupnosti v Frankfurtu. 

 Priznanje Društva Sava pa sta prejela najstarejša aktivna člana, in
sicer ga. Silva Regalbuto in g. Franc Rožič.

Glasbena skupina  Vö fajne iz Murske Sobote je poskrbela, da je
slovenska pesem odmevala v dvorani in v naših srcih. 

50 let je častitljiva starost in prav je, da se ob takem praznovanju
spomnimo,  kaj  nam  Društvo  SAVA pravzaprav  pomeni,  kakšno
vlogo je imelo in še ima v življenjih posameznikov. Tudi zdomci in
izseljenci in vsi, ki čutimo Slovenijo kot svojo domovino, prispevamo
svoj  delež  k  ugledu  Slovenije  v  svetu.  Brez  naše  aktivne  vloge
sodelovanje med Nemčijo in Slovenijo danes ne bi bilo tako odlično
in razvejano na vseh področjih.  
 Društvu  so  ob  njegovem pomembnem  mejniku  čestitali  številni
člani, nekdanji člani, podporniki in simpatizerji, tako iz Nemčije kot
tudi naše matične domovine. Tako smo prejeli čestitke iz uredništva
večernega  in  nočnega  programa  Radia  Slovenija,  od  gospe  Lili
Brunec in Žive Trček, prav tako od gospe Jasmine Ilič Draković,
glavne  tajnice  Združenja  Slovenske  izseljenske  matice,  gospoda
Messerja, častnega konzula države Slovenije za zvezne dežele
Hessen,  Porenje-Pfalz  in  Posarje,  pesnice,  pisateljice  in  igralke
Nataše Konc Lorenzutti in od številnih drugih.

 Iz  Slovenije  se  nam  je  oglasila  nekdanja  zelo  aktivna  članica
Upravnega dobora, ga. Greti van den Berge z naslednjim pismom: 
 »Lepo  pozdravljeni,  vsi  skupaj.  Moje  ime  je  Greti.  Z  velikim
veseljemsem  bila  dolgoletna  članica  društva.  Vsem  članicam  in
članom  slovenskega  društva  Sava  v  Frankfurtu  in  vsem,  ki  ste
kakorkoli  pomagali  po  svojih  močeh  v  vseh  teh  letih,  želim  ob
praznovanju  50.  obletnice  društva  vse  najboljše.  Naj  ta  jubilej
pomeni  motivacijo  za  delo  v  bodoče.  Verjamem,  da  se  boste  v
bodoče še veliko družili, saj ste do zdaj storili veliko za prehojeno
pot društva. Naj bo to tudi
dobra popotnica najmlajši generaciji. Vsem članom namenjam
najlepše čestitke in mnogo uspeha pri ohranjanju slovenske besede
in kulture ter da bi se z veseljem zavedali svojih korenin. Želim vam
prijetno  druženje,  zapojte  in  zaplešite.  Toplo  vas  pozdravljam iz
naše prelepe Slovenije. Greti.«

Oglasila se nam je tudi nekdanja učiteljica DPS v Frankfurtu, ga.
Mira Turk Radikovič s tole čestitko:
»Dragi rojaki, dolgoletni člani in sodelavci, pozdravljeni, nekdanji in
sedanji učenci, spoštovani prijatelji društva Sava Frankfurt!
Zahvaljujem se za prijazno vabilo ob jubilejnem prazniku društva
Sava, društva, ki je bilo kar sedemnajst let tudi moje društvo. To je
bil  prostor  v  Frankfurtu,  kamor  sem  sto  in  stokrat  hitela  po
končanem  pouku  v  oddelkih  pouka  slovenskega  jezika  v
Offenbachu,  Darmstadtu  ali  Frankfurtu.  Tu  je  bila  mala  šola  in
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knjižnica,  pa  manjše prireditve,  tu  smo iskali  skupni  jezik  starši,
društveni delavci in prijatelji naše besede. Tu smo načrtovali stike z
domovino, predvsem z mestom Ptuj, to je bil slovenski kotiček daleč
od doma! Veseli me, da nadaljujete to slovensko zgodbo na tujem,
tudi  v  teh  manj  prijaznih  časih.  Želim  vam  še  naprej  dosti
ustvarjalne volje in medsebojnega razumevanja, da se bo
slovenska  beseda  še  slišala  v  pisani  jezikovni  druščini  v
Frankfurtu.«

Dragi Savani in Savanke ter vsi prijatelji Slovenije,

UO društva SAVA Frankfurt Vam želi vesel božič ter srečno,

zdravo in uspešno novo leto 2023! 

DOGODKI IN PRIREDITVE
Poročamo, katere dogodke in prireditve načrtujemo do spomladi 
leta 2023 v živo, če  bodo to seveda razmere dopuščale: 
➢ Februar: PREŠERNOV DAN – kulturni program
➢ Prvomajski PIKNIK bo predvidoma 29. aprila 2023
Posebej vas prosimo za razumevanje in sprotno spremljanje 
objav na spletni strani 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 in so predvidoma 1 x mesečno. Termine 
sproti objavljamo na spletni strani društva.
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, decembra 2022

Spoštovani rojaki, cenjeni prijatelji Slovenije!

Ponovno smo z vami in veseli, da za vas lahko strnemo dogajanja in
vtise preteklega obdobja.

 

Pisana jesen nas ni obdarila le s čudovitimi barvami, ampak tudi z 
nepozabnimi srečanji in praznovanjem 50. obletnice Društva Sava. 

 Tudi tokrat smo za vas zbrali aktualne novice iz Frankfurta in 
Slovenije.

                               Prijetno branje vam želimo!

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.

 DPS v Frankfurtu izvaja profesorica  Brigita Lovenjak, 
e-pošta: lovenjakbrigita@gmail.com

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

OKROŽNICA - JESEN 2022
SKPD Sava

Frankfurt, november 2022
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