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TRETJE SREČANJE VSEH DRUŠTEV PRIJATELJSTVA MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO CELOVEC, 24.9. 2011 – NAGOVOR PREDSEDNIKA DSAP LOVRA SODJE NA SREČANJU
Dovolite, da najprej pozdravim gostitelja t.j. Avstrijsko-slovensko družbo tu v Celovcu, še posebej čestitam
novemu predsedniku mag. Raimundu Grilcu in seveda duši te družbe, mag. Jožetu Piceju. Pozdravljam pa lepo
tudi predstavnike sorodnih društev iz Dunaja, Gradca in Maribora. Vesel sem, da smo po enem letu, ko smo to
srečanje drugič pripravili v Ljubljani, ponovno skupaj. Druži nas prijateljstvo med Avstrijo in Slovenijo, med
Slovenci v Sloveniji in slovensko in nemško govorečimi državljani Avstrije. Imamo mnogo skupnega in to
moramo gojiti ter utrjevati na teh srečanjih in kulturnih prireditvah v vseh krajih, kjer živimo.
Naše društvo je od lani bilo kar aktivno, predsedstvo društva sem od dr. Petra Venclja letos marca prevzel jaz,
dr. Vencelj je podpredsednik društva, Jože Jeraj je že več let častni predsednik društva. V aprilu smo uspešno
izvedli 9. Koroške kulturne dneve v Ljubljani, kjer smo v enem tednu organizirali kar pet raznih prireditev:
igralec Dietmar Pickl je izvrstno interpretiral pesmi Janija Oswalda z naslovom »Ta hiša je moja«; šmihelski
lutkarji so nam zaigrali duhovito igrico RADOVAN, koroška slikarka Zorka Weiss je razstavljala na
ljubljanskem gradu, v sodelovanju z Janezom Stergarjem, predsednikom Klubom koroških Slovencev Ljubljana
smo predstavili štiri nove koroške knjige, v Slovenski filharmoniji pa smo gostili MePZ Danico s Triom
Korotan. Ponosni smo bili, da je te koroške dneve odprl dr. Boštjan Žekš, minister za Slovence v zamejstvu in po
svetu, prisostvoval je predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič, po koncertu pa nas je sprejel avstrijski
veleposlanik dr. Erwin Kubesch.
Maja smo bili na izletu v Beli krajini, kjer smo si poleg drugega ogledali v vasi Občice tudi Kočevarski muzej,
t.j. muzej kočevskih Nemcev, s spominskimi ploščami ljudem, ki so pomagali tej manjšini, med katerimi je
mnogo znanih oseb iz Slovenije in avstrijske Koroške.
V juniju smo sodelovali pri predstavitvi dvojezične knjige »… le sosed bo mejak – nur Nachbar mehr
fortan«, ki ste jo pripravili in izdali v vaši koroški Družbi prijateljstva, v kateri sem tudi sam prispeval
tristransko poročilo o našem delu v preteklosti. Ta knjiga je izjemen dokument dogodkov ob ustanovitvi R.
Slovenije pred 20. timi leti in lahko samo čestitam vsem, ki ste jo pripravili, posebej pa seveda vašemu tajniku
Jožetu Piceju, s katerim sva tudi pripravila predstavitev v Ljubljani. K nam je prišel tudi vaš donedavni družbeni
predsednik dr. Zernatto, nekdanji slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel in tedanji ljubljanski župan Jože
Strgar.
Poleg današnjega srečanja društev gremo čez 14 dni na dvodnevni izlet na Dunaj, kjer si bomo ogledali dunajske
znamenitosti, obiskali naše prijatelje v Slovenskem znanstvenem institutu in v Avstrijsko-slovenski družbi
Dunaj, poslušali bomo koncert Wiener Mozart Orchestra v zlati dvorani Musikvereina in si seveda ogledali tudi
dvorane Schönbrunna in Belvedere.
Drugo leto nas čaka naporno leto, ob tem, da bomo organizirali že 10. Koroške kulturne dneve v Ljubljani
bomo praznovali tudi 20. letnico našega društva. Pripravljamo zelo lep program, že danes vas pa vse lahko
povabim na zaključni slavnostni koncert s proslavo 20. letnice društva, ki bo 4. aprila v Slovenski
filharmoniji v Ljubljani.
Hvala lepa!
Prof. Lovro Sodja,
Predsednik DSAP Ljubljana
Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, Erjavčeva ulica 26, 1000 Ljubljana
Tajništvo: damijana.zelnik@t-2.net, Elektronski naslov info@dsap.si, internetna stran www.dsap.si,
transakcijski račun 29000-0055184709 pri UniCredit Bank, davčna številka 95437398,
predsednik društva Lovro Sodja, prof., podpredsednik dr. Peter Vencelj, tajnica Damijana Zelnik

