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S LOVENIJA

DOBILA NOV VPIS NA U NESCOV SEZNAM SVETOVNE
DEDIŠČINE – NANJ JE BILA VPISANA DEDIŠČINA ŽIVEGA SREBRA
A LMADÉN IN I DRIJA

Odbor za svetovno dediščino je 30. junija 2012 v St. Peterburgu sprejel odločitev o
vpisu dediščine živega srebra Almadén in Idrija na Unescov seznam svetovne
dediščine. Nominacijo sta skupaj pripravili Slovenija in Španija.
Veleposlaništvo RS v Parizu je v sodelovanju s špansko stalno delegacijo pri Unescu in s slovenskim Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 6.
junija 2012 v rezidenci veleposlanice organiziralo predstavitev nominacije, na
katero so bili povabljeni veleposlaniki držav članic Odbora za svetovno dediščino
ter predstavniki Centra za svetovno dediščino in ICOMOS.
Španski Almadén in Idrija predstavljata
izjemno tehniško dediščino, povezano z
dvema največjima rudnikoma živega
srebra na svetu. V ospredje je postavljeno živo srebro ter tehnološki in industrijski postopki, ki so vplivali na oblikovanje kultur, gospodarstev in družbenih
sprememb.
Vpis na Unescov seznam svetovne dediščine predstavlja veliko priznanje kulturni dediščini Slovenije.

Po poletnem predahu
polni energije nadaljujemo svoje delo.
Pred vami je tako nova,
že 8. številka Biltena
Veleposlaništva RS v
Parizu, ki povzema
dogodke od junija do
septembra, napoveduje
pa tudi, kaj nas čaka v
prihodnjih mesecih.
Več informacij je na voljo na naši spletni strani
pariz.veleposlanistvo.si
Prijetno branje!
ekipa veleposlaništva

V P ARIZU

PRVO SREČANJE MED
SLOVENSKIMI PODJETJI

FRANCOSKIMI AGENTI TER

V organizaciji ekonomskega svetovalca Veleposlaništva RS v Parizu Jakoba Brenčiča, GZS ter FNAC (Francosko nacionalno združenje agentov) je 2. julija 2012 v
potekalo prvo B2B srečanje med francoskimi
agenti ter slovenskim podjetji. Dogodek je bil
financiran iz sredstev Projektnega gospodarskega sklada, podporo dogodku pa sta s svojo
udeležbo izkazala tudi veleposlanica Stabej in
podpredsednik FNAC-a.
Na slovenski strani je bilo navzočih 20 podjetij
iz različnih sektorjev, na francoski strani pa se
je dogodka udeležilo 20 agentov iz različnih
delov Francije. Zanimanje za sodelovanje s
slovenskim podjetji je sicer izkazalo še večje
število agentov, ki pa se dogodka zaradi drugih
obveznosti oz. oddaljenosti niso udeležili.
To prvo B2B srečanje med francoskimi agenti
ter slovenskimi podjetji je omogočilo vzpostavitev kontaktov slovenskih podjetij na francoskem trgu in predstavlja prvi korak k nadaljnjemu sodelovanju.

V TEJ Š TEVILKI :V
D EDIŠČINA ŽIVEGA
SREBRA A LMADEN IN
I DRIJA, S REČANJE S

1

FRANCOSKIMI
AGENTI

30. OBLETNICA PODJETJA I NPLET , L YONSKI KONZULARNI
DNEVI

2

P RAZNOVANJE
DNEVA DRŽAVNOSTI
V C HATILLONU

3

K ULTURNI DOGODKI,
D ELEGACIJE

4-6

R AZNO , P OZIV NUKA, N APOVEDNIK

7

KONZULARNA INFORMACIJA, P OUK
SLOVENŠČINE

8

B ILTEN

S TRAN 2

O BELEŽITEV 30.

OBLETNICE DELOVANJA SLOVENSKEGA PODJETJA I NPLET

6. julija 2012 je na predvečer največjega mednarodnega sejma ženskega perila v Parizu v rezidenci
veleposlanice Stabej potekal sprejem ob 30. obletnici delovanja slovenskega podjetja Inplet.
Sprejema so se udeležili skoraj vsi poslovni partnerji podjetja Inplet, kar je pomenilo več kot 30 poslovnih partnerjev podjetja iz Nemčije, Španije, Belgije, Italije in Francije (blagovne znamke Simone
Perele, Chantelle, itd.). Goste sta nagovorili veleposlanica Veronika Stabej in gospa Helena Zidarič,
direktorica podjetja Inplet. Prav tako je bilo gostom postreženo slovensko vino iz brežiške kleti.

S LOVENIJA

NA LYONSKIH KONZULARNIH DNEVIH

Zgoraj levo: veleposlanica Vernika Stabej, župan mesta Lyon Gérard Collomb, častna konzulka RS Tatjana RodicaDumas

V organizaciji zelo aktivnega konzularnega zbora (generalni in častni konzuli) in ob podpori bilateralnih
veleposlaništev so med 8. in 10. junijem v Lyonu potekali tradicionalni konzularni dnevi. Letošnje, zelo
odmevno, srečanje je bilo daleč najkakovostnejše do sedaj. Udeležilo se ga je 63 držav, predstavitve in
spremljajoče kulturno-gospodarske aktivnosti so bile na visoki ravni.
Slovenija je tudi letos aktivno sodelovala, predvsem z veliko truda častne konzulke Tatjane RodicaDumas. Slovenska stojnica je zagotavljala turistično promocijo z gradivi in kulinarično predstavitvijo.
Veleposlanica Veronika Stabej se je udeležila slavnostne otvoritve in protokolarnega dela, ki ga je v
mestni hiši gostil župan (in senator) Gérard Collomb.
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S HOD

PARIŠKIH
S LOVENCEV
IN
POČASTITEV
PRAZNIKA
DRŽAVNOSTI
R EPUBLIKE S LOVENIJE V C HÂTILLONU

Društvo Slovencev v Parizu, v sodelovanju z
veleposlaništvom RS v Franciji, Hišo slovenske
poezije v Franciji in Slovensko katoliško misijo
Châtillon, je 9. junija 2012 v dvorani Slovenskega doma v Châtillonu priredilo tradicionalen
shod pariških Slovencev in počastitev praznika
državnosti Republike Slovenije. Praznovanja so
se udeležili tudi diplomati Veleposlaništva RS v
Parizu.
Zbrane je nagovorila veleposlanica Veronika
Stabej, ki je spomnila na enaindvajsetletno zgodovino Slovenije, pomen ohranjanja slovenske
kulture in identitete ter izjemno vlogo pariških
Slovencev pri tem. Veleposlanica se je ob zaključku njenega mandata zahvalila tudi Meti Klinar, lektorici slovenščine na INALCO, za njeno
strokovno delo kot tudi za neutrudno povezovanje mladih Slovencev v Parizu.
Predsednica Društva Ana Stegu Vičič je predstavila posebno številko glasila društva Korenine, ki vsebuje poglede na dvajsetletno zgodovino Slovenije in Slovencev v Parizu. Gospa Stegu Vičič je otvorila tudi razstavo »Slovenci po
svetu v času osamosvajanja Slovenije«, za katero so razstavni material prispevali Slovenci iz
Nemčije, Francije – Pariza, Velike Britanije,
Belgije, Švedske, Italije in Avstrije.
Mateja Bizjak Petit iz Hiše slovenske poezije v
Tinqueuxu je zbranim recitirala pesmi na temo
ljubezni in prijateljstva.
Vse skozi prireditev sta polno dvorano obiskovalcev navduševali slovenski pevki Rebeka
Hren Dragolič, mezzosopran, in Barbara Camille Tanze, sopran (na klavirju Vladimir
Mlinarić). V okviru koncerta »Poti ljubezni« sta
zapeli in interpretirali nekaj najlepših ljubezenskih duetov, opernih arij in slovenskih samospevov.
Prireditev se je po uradnem delu nadaljevala v
prijateljskem slovenskem vzdušju ob domači
slovenski hrani in pijači.
Od zgoraj: Veleposlanica Veronika Stabej je nagovorila prisotne; Meta Klinar, lektorica slovenščine na
INALCO in Mateja Bizjak Petit, direktorica Hiše slovenske poezije v Tinqueuxu; visoki gostje in nastopajoči; Predsednica Društva Ana Stegu Vičič je predstavila posebno številko glasila društva Korenine.
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M UCA

C OPATARICA SKRIVA
TUDI OTROKOM V P ARIZU

Zgoraj: zbor
šole NotreDame des Missions (v ozadju), godalni
orkester Stretto
Levo: Shéhérazade - sopran,
dirigentka
Liliana Novak,
veleposlanica
Veronika Stabej

G ALA

KONCERT V PARIŠKI L A M ADELEINE
POD POKROVITELJSTVOM VELEPOSLANICE

11. junija, je v pariški cerkvi La Madeleine potekal gala koncert pod častnim pokroviteljstvom
veleposlanice Stabej. Na koncertu je sodeloval
zbor šole Notre-Dame des Missions, godalni
orkester Stretto in dva solista, mladi Guillaume
Sourzac (sopran) in Shéhérazade (sopran). Dirigirala je Liliana Novak, koncertistka in profesorica
flavte slovenskega rodu, ki poučuje na šoli NotreDame des Missions.
V dvournem koncertu so glasbeniki in pevci navduševali zbrano občinstvo s skladbami slavnih
Mozarta, Bacha, Čajkovskega, Schuberta, Puccinija in drugih. Pariška La Madeleine je pripomogla, da je bilo ustvarjeno čarobno vzdušje s
popolno akustiko.
Glasbeno-pevski projekt šole Notre-Dame des
Missions je prejel tudi nagrado Prix de l'initiative
(Nagrada za pobudo) društva APEL, ki združuje
starše učencev v Val de Marne.

COPATKE

2. junija 2012 je med slovenske otroke v rezidenco slovenske veleposlanice v Parizu prišla na
obisk Muca Copatarica.
Po prijetnem sladkem sprejemu otrok in njihovih spremljevalcev sta Irena Rajh in Marjan
Kunaver (Lutkovno gledališče Fru-Fru) z lutkami in glasbeno ilustracijo oživila priljubljeno
pravljico Ele Peroci o muci, ki nerednim otrokom kjerkoli po svetu odnese copatke. Otroci so
se podali na pot proti njenemu domu, po poti pa
srečali živali, ki so jim pomagale priti do Muce.
Predstava je bila odigrana v slovenskem jeziku,
medtem ko je za prevajanje v francoščino poskrbela Mateja Bizjak Petit.
Po predstavi je sledila lutkovna delavnica, kjer
so otroci ustvarjali čisto svoje lutke ter nato
izdelke odnesli domov.
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F OTOGRAF

B ORIS G ABERŠČIK SE
G ALERIJI VU V P ARIZU

JE

PREDSTAVIL V

28. junija 2012 je v
galeriji Agencije VU v
Parizu potekalo slavnostno odprtje fotografske
razstave Borisa Gaberščika
z
naslovom
"L'Ordre
des
choses" (Red stvari). Otvoritve so se udeležili številni predstavniki strokovne javnosti, novinarji,
predstavniki
diplomatskega zbora in
slovenske skupnosti v
Parizu. Prisoten je bil
tudi avtor Boris Gaberščik in galeristka Barbara Čeferin iz ljubljanske Galerija Fotografija. Otvoritev je potekala
pod pokroviteljstvom
veleposlanice Veronike
Stabej.
Boris Gaberščik, fotograf, ki bi rad ustavil
čas, je tokrat na ogled
postavil serijo arhitektonsko
postavljenih
tihožitij z naslovom
"L'Ordre des Choses".

Fotografije so umetelne
modrikaste ali sepia
obarvane
kompozicije
predmetov, ki imajo
hkrati nostalgično in senzualno noto.
Samostojna razstava v
tako osrednjem prostoru
kot je VU, referenca v
mednarodnem fotografskem prostoru, pomeni
za umetnika izjemen
uspeh in potrditev na
mednarodni ravni.
Slovenski fotograf, rojen
1957 v Ljubljani, se že
skoraj 30 let poklicno
ukvarja s fotografijo in
je avtor številnih samostojnih razstav v Sloveniji
in tujini. V Franciji je bil
prvič predstavljen 2010
na mednarodnem sejmu
»Paris Photo«.
Do razstave je prišlo na
pobudo veleposlaništva
in v tesnem sodelovanju
z ljubljansko Galerija
Fotografija ter Agencijo
VU.
veleposlanica
Veronika Stabej,
galeristka Barbara Čeferin,
Boris Gaberščik

Boris Gaberščik
je goste popeljal
skozi razstavo

S LOVENSKI
V P ARIZU

PESNIKI SO SE PREDSTAVILI

Razprava v PEN
klubu: predsednik
PEN kluba Francija, Mateja Bizjak
Petit, Aleš Šeger,
Katja Perat

Mateja Bizjak Petit, Živa Čebulj,
Aleš Šteger, veleposlanica Veronika Stabej, direktor
Sejma poezije Vincent GimenoPons, Katja Perat,
Miha Pintarič

13. junija se je v pariškem PEN klubu, klubu pesnikov, esejistov in pisateljev, odvijalo srečanje, branje
in debata s tremi slovenskimi pesniki: Katjo Perat,
Miho Pintaričem ter Alešem Štegrom. Pesnike je slovensko-francoski publiki predstavila Mateja Bizjak
Petit, ki je hkrati poskrbela tudi za prevajanje. Poezijo Katje Perat ter Aleša Štegra smo slišali v slovenščini in francoskih prevodih, medtem ko je Miha Pintarič bral svojo poezijo, napisano v francoskem jeziku. Poezija teh treh pesnikov je navdihnila pogovor o
mestu humorja v slovenski poeziji ter (vprašljivi)
aktualnosti postmodernizma. Pariški PEN klub je
tako že drugo leto zapored gostil slovenske pesnike.
Od 14. do 17. junija je v Parizu potekal že 30. Sejem
poezije (Marché de la Poésie). Letošnji častni gost je
bila država Singapur, še pred uradno otvoritvijo Sejma pa so se na glavnem odru vse trije slovenski pesniki predstavili še sejemski publiki. Sejem poezije je
že drugič zapored gostil slovenske pesnike ter na ta
način odprl vrata slovenski poeziji v francoski poetični prostor. Fabienne Swiatly, pesnica v rezidenci Hiše
poezije (Maison de la Poésie) v Tinqueuxju, je predstavila tudi prvo številko nove pesniške revije Maison
de la Poésie »VA!«, kjer je med drugim objavljena
tudi pesem »Questa mostra« Taje Kramberger. Tako
tudi nanovo zasnovana revija »VA!« pripravlja prostor slovenski poeziji.
Dogodka sta opozorila na slovenske pesnike in slovensko poezijo predstavljala francoskemu občinstvu.
Potekala sta v organizaciji Hiše slovenske poezije v
Franciji pod vodstvom Mateje Bizjak Petit, prisotni
pa sta bili tudi veleposlanica Veronika Stabej in predsednica Društva Slovencev v Parizu Ana Stegu Vičič.
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P REDSTAVITEV POSEBNE ŠTEVILKE E THNOLOGIE F RANÇAISE O SLOVENSKI ANTROPOLOGIJI
»S LOVÉNIE : E NTRE L ’O UEST ET L ’E ST « NA PARIŠKI U NIVERZI P ARIS X N ANTERRE
11. julija 2012 je pod
pokroviteljstvom
Veleposlaništva
Republike Slovenije
v Franciji na kongresu EASE, največjem
bienalnem srečanju
evropskih etnologov
in socialnih ter kulturnih antropologov,
na Univerzi Paris X
Nanterre
potekala
predstavitev posebne
številke Ethnologie
Française o slovenski
antropologiji.
Prisotni so bili prof. dr. Rajko Muršič, redni profesor za
kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze
v Ljubljani, v imenu veleposlaništva Darja Golež, pooblaščena ministrica, in predstavnica uredništva revije
Sophie Gudin. Predstavitve so se udeležili številni strokovnjaki s področja etnologije in socialne antropologije,
udeleženci letošnjega kongresa EASA.
Druga letošnja številka osrednje francoske etnološke
revije Ethnologie Fançaise predstavlja Slovenijo oz. slovensko etnologijo in socialno/kulturno antropologijo
francosko govoreči strokovni javnosti. Izdaja posebne
številke z naslovom »Slovénie: Entre l’Ouest et
l’Est« (»Slovenija: med zahodom in vzhodom«) prinaša
prvo celovito predstavitev slovenske etnologije in kulturne/socialne antropologije sodobnih slovenskih avtorjev in avtoric, raziskovalcev in raziskovalk na področju
slovenske etnologije v francoskem prostoru.

predstavitev posebne številke o slovenski antropologiji
- Darja Golež, veleposlaništvo RS v Franciji, Sophie
Gudin in prof. Rajko Muršič, urednik tematske številke
revije

N A SVETOVNEM KONGRESU O PROSTO DOSTOPNIH
JE S LOVENIJA PREDSTAVILA SVOJE IZKUŠNJE

UČNIH GRADIVIH V OKVIRU

U NESCA

Na Unescu je v času od 20. do 22. junija 2012 potekal
svetovni kongres o prosto dostopnih učnih gradivih, ki
se ga je udeležila tudi slovenska delegacija pod vodstvom državne sekretarke na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Mojce Škrinjar.
Državna sekretarka je na okrogli mizi z naslovom
»Odziv vladnih predstavnikov na Pariško deklaracijo o
prosto dostopnih učnih gradivih« pod vodstvom moderatorja – namestnika direktorice Unesca za komunikacijo in informacije Jana Karklinša – predstavila slovenske izkušnje in načrte. Predstavitev je pokazala, da so
slovenske pozitivne izkušnje na področju prosto dostoizjava državne sekretarke Mojce Škrinjar za Unesco- pnih učnih gradiv izjemno zanimive tudi v širšem medvo internetno mrežo
narodnem okolju.

S TRAN 7

Š TEVILKA 8

V ELEPOSLANICA SPREJELA MLADE
C HATOUJA , KI POTUJEJO V S LOVENIJO

IZ

4. julija 2012 je
veleposlanica Veronika Stabej na veleposlaništvu sprejela
skupino
mladih
predstavnikov
občinskega sveta za
mlade mesta Chatou, ki sodelujejo v evropskem projektu PEJA
(Programme européen jeunesse en action) in v
okviru katerega so julija obiskali Slovenijo. V
času obiska so v sodelovanju z Mladinskim centrom Krško organizirali številne delavnice za
predstavitev in izmenjavo praks na kulturnem
področju ter oživljanju mestnih jeder.
S LOVENSKI

KOLESARJI NA

T OUR

DE

N ARODNA

IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
ZBIRA TUDI SLOVENSKO GRADIVO , KI
NASTANE ZUNAJ MEJA S LOVENIJE

Narodna in univerzitetna knjižnica zbira gradivo, ki so ga ustvarili Slovenci po svetu. Posebna
zbirka je namenjena vsemu, kar priča o življenju
posameznikov ali slovenski skupnosti: poročila
o delovanju ustanov in društev, glasila, vabila na
prireditve, dokumentarno gradivo, pisma, zapuščine, ne glede na jezik, v katerem je napisano.
Pri zbiranju gradiva prosi za pomoč vseh Slovencev izven Slovenije.
Za dodatne informacije:
Helena Janežič
NUK, Turjaška 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: 00386 1 2001 113
helena.janezic@nuk.uni-lj.si

F RANCE 2012

22. julija se je z zadnjo, ravninsko, etapo od Rambouilleta
do pariških Elizejskih poljan zaključila letošnja kolesarska
dirka po Franciji, 99. po vrsti. Tokratni zmagovalec je prvič
v zgodovini postal Britanec Bradley Wiggins.
V 22 dneh je več kot 150 kolesarjev prekolesarilo 3488km,
med njimi so bili tudi trije Slovenci. Jani Brajkovič (Astana
Pro Team) se je uvrstil na skupno 9. mesto, medtem ko je
bil Kristijan Koren (Liquigas-Cannondale) 98., Borut Božič
(Astana Pro Team) pa 129. Uvrstitve bi bile še boljše, če
slovenski kolesarji ne bi imeli velike smole s padci. Božič
se je tako v zadnji pariški etapi uvrstil celo na 7. mesto.
Slovenske kolesarje je na prihodu v cilj pozdravilo tudi
veleposlaništvo v Parizu in jim na naslednji postaji, olimpijskih igrah v Londonu, zaželelo hitro in srečno vožnjo.

Borut Božič, Nina Činkole, veleposlaništvo v
Parizu, in Jani Brajkovič

NAPOVEDNIK: Izbor dogodkov
16. oktobra, Bordeaux: Otvoritev Meseca Slovenije v Evropski hiši v Bordeauxju. Do konca meseca sledijo
razstave in delavnice, ki bodo bordojski publiki predstavile Slovenijo.
22. septembra, Neuviller-La-Roche: Obeležitev Evropskega pobratenja občine Neuvillier-La-Roche s tremi
evropskimi občinami: Magherani v Romuniji, Penala na Portugalskem ter Stara loka (Škofja loka) v Sloveniji.
30. septembra, Aumetz: Koncert rudarskih pevskih zborov Idrije in Aumetza v obeležitev pobratenja med
rudarskimi mesti ter 90. obletnice pevskega združenja v Aumetzu. Prireditve bodo potekale od 29. septembra
do 1. oktobra.
3. oktobra-30. novembra, Tinqueux: Razstava »Le jardin musical« slovenskega umetnika Petra Kusa v
Tinqueuxu
Več informacij o preteklih in prihodnjih dogodkih najdete na domači strani veleposlaništva www.pariz.veleposlanistvo.si

Naročite se na bilten veleposlaništva
Želite slediti aktivnostim veleposlaništva in biti seznanjeni s slovenskimi dogodki in prireditvami v Franciji?
Bilten lahko prebirate na naši domači strani www.pariz.veleposlanistvo.si ali pa se nanj naročite na elektronskem naslovu vpa@gov.si
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P REDSEDNIŠKE

VOLITVE

2012

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 57/2012, je bil objavljen Odlok o
razpisu volitev predsednika republike, ki bodo potekale v nedeljo, 11. novembra 2012 ter z morebitnim drugim krogom v nedeljo, 2. decembra 2012.
- Potrjevanje obrazcev podpor predsedniškim kandidatom
Dajanje podpore volivcev oziroma poslancev Državnega zbora RS v postopku
določanja kandidatur za predsednika republike bo potekalo v času od 20.
avgusta 2012 do vključno 17. oktobra 2012 na predpisanih obrazcih
- Razgrnitev volilnih imenikov
V obdobju med 5. septembrom in 17. oktobrom 2012 bo na Veleposlaništvu v
Parizu, v času uradnih ur konzularnega oddelka, omogočen vpogled v volilne
imenike, kjer lahko preverite vaše vpisane podatke. Vsak volivec ima pravico
pregledati vpise v volilnem imeniku in opozoriti na napake ali pomanjkljivosti, kot so npr. pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca.
- Izpolnjevanje volilne pravice
IZSELJENCI (slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini) bodo prvo
obvestilo o razpisu volitev in možnih načinih uresničevanja volilne pravice
prejeli skupaj z volilnim materialom, ki bo vseboval glasovnici in volilni karti

Vam lahko pomagamo pri
konzularnih zadevah?
Uradne ure:
ponedeljek - petek od 10h do 12h
tel.: 01.44.96.50.67

za prvi in morebitni drugi krog volitev. Svojo volilno pravico lahko uresničujejo na
DKP z odprtim voliščem (Veleposlaništvo v Parizu) in sicer v državi, v kateri imajo prijavljeno stalno prebivališče (Francija in Monako), po pošti, na volišču
OMNIA – volišču v Republiki Sloveniji.
ZDOMCI (državljani z začasnim prebivališčem v tujini) lahko volilno pravico uresničujejo na enem od DKP z odprtim voliščem (Veleposlaništvo v Parizu), po pošti, na volišču v Republiki Sloveniji (kjer so vpisani v splošni volilni imenik).
Obvestila za glasovanje po pošti ali na DKP z odprtim voliščem volivec posreduje
na naslov DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, na faks št. +386 43 31 269 ali
podpisan in skeniran zahtevek na elektronski naslov gp.dvk@dvk-rs.si. Upoštevala
se bodo le tista obvestila, ki bodo na naslov DVK prispela najkasneje 30 dni pred
izvedbo predsedniških volitev, to je do 11. oktobra 2012.
Za več informacij se obrnite na spletno stran veleposlaništva ali na spletno
stran Državne volilne komisije RS (www.dvk-rs.si).

V F RANCIJI

S 1. JULIJEM 2012 ALKOTEST
ZA ENKRATNO UPORABO DEL OBVEZNE
OPREME V MOTORNIH VOZILIH

S 1. julijem 2012 je v Franciji alkotest za enkratno
uporabo postal obvezni del opreme motornih vozil, z
izjemo mopedov. Motoristi in motociklisti, ki potujejo v Francijo, morajo pri sebi imeti opremo, ki je
skladna s francoskimi uredbami in vsebuje oznako
NF.
Sankcioniranje neposedovanja alkotesta v motornem
vozilu se prične s 1. novembrom 2012. Predvidena
kazen je 11 EUR.
Dovoljena raven alkohola v krvi v Franciji je 0,5 g
alkohola/liter krvi oz. 0,25 mg alkohola/liter izdihanega zraka.
Več informacij (v francoščini) lahko najdete na
http://www.ethylotest-obligatoire.org/

P OUK SLOVENŠČINE
RS V P ARIZU

Pomembni datumi:
- od 20. 8. 2012 do 17. 10. 2012
potrjevanje obrazcev podpore,
- od 5. 9. do 17. 10. 2012 na
Veleposlaništvu v Parizu možen
vpogled v volilni imenik ter
morebitni popravki vpisanih
podatkov,
- 11. 10. 2012 zadnji dan za
posredovanje zahtevka za glasovanje zdomcev na DKP ali po
pošti,
- 8. 11. 2012 zadnji dan za posredovanje obvestil za glasovanje na volišču OMNIA
NA VELEPOSLANIŠTVU

Na Veleposlaništvu RS v Parizu se je v septembru
ponovno začel dopolnilni pouk slovenskega jezika in
kulture za otroke in odrasle pod vodstvom prof. Marije Žveglič. Pouk je namenjen osebam slovenskega
rodu oz. družinskim članom oseb slovenskega rodu.
Pouk poteka ob sredah:
ob 14.45-17.00 za otroke
ob 17.00-19.30 za odrasle
na lokaciji:
Veleposlaništvo Republike Slovenije
28, rue Bois-le-Vent
75116 PARIS/FRANCE
Vsi, ki bi se tečaja želeli udeležiti, ste vabljeni, da se
prijavite profesorici neposredno na elektronski naslov:
marija.zveglic@zrss.si

Veleposlaništvo RS v Parizu | 28 Rue Bois-le-Vent, F-75016 Paris
Telefon: +33.(0)1.44.96.50.71 | Faks: +33.(0)1.45.24.67.05 | E-pošta: vpa@gov.si
Oglejte si naše spletne strani v slovenščini in francoščini na naslovu
www.pariz.veleposlanistvo.si

