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POROČILO O DEJAVNOSTI DSAP LJUBLJANA OD SEPTEMBRA 2013 DO SEPTEMBRA 2014:
Za 6. Srečanje vseh društev/družb/klubov prijateljstva med Slovenijo in Avstrijo, ki je bilo 27. septembra 
2014 v Slovenskem znanstvenem inštitutu na Dunaju. Srečanje je pripravila gospa Milka Hudobnik.

Na Srečanju sem v svojem imenu in v imenu mag. Janka Araha, predsednika Kluba Korošcev iz Ljubljane 
pozdravil Njeg. ekscelenco dr. Andreja Rahtena, veleposlanika RS na Dunaju, predsednika Avstrijsko-
slovenske družbe na Dunaju dr. Heinza Sommerbauerja in predsednike ter člane partnerskih društev iz 
Gradca, Maribora in Kluba koroških Slovencev iz Ljubljane.

Prebral sem skrajšano verzijo spodnjega poročila:

- 5. decembra 2013 smo se v avstrijski rezidenci v Ljubljani udeležili  zaključka dobrodelne akcije “Podarimo
knjige”, na kateri sta avstr. veleposlanik dr. Clemens Koja in direktor Mohorjeve družbe iz Celovca dr. Anton
Koren  v  imenu  Avstrije  in  v  imenu  Mohorjeve  družbe  poklonila  nevladnim  dobrodelnim  organizacijam  iz
Slovenije in Hrvaške večje število knjig v vrednosti 50.000 eurov.
- 8. decembra smo v cerkvi sv Frančiška Asiškega v Ljubljani skupno z Avstrijsko-slovensko družbo iz Celovca
organizirali koncert Okteta Suha iz avstrijske Koroške.
- 10. decembra smo imeli v podjetju Medex tradicionalno Prednovoletno srečanje članov društva, na katerem sem
predstavil šest novih članov društva.
- 16. decembra smo se v Mohorjevi hiši v Celovcu udeležili občnega zbora KKZ in pozdravili njenega novega
predsednika mag. Janka Krištofa.

- Od 22. do 26. aprila 2014 smo v Ljubljani organizirali 12. KOROŠKE KULTURNE DNEVE 
s petimi prireditvami:

1.) Odprli smo jih v torek, 22. aprila v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, z razstavo koroškega 
slikarja Kristijana Sadnikarja pod naslovom “Krajinske slike –Svit in zarja lepote”.
Za  glasbeni uvod sta z violino in kitaro poskrbeli Mira in Sara Gregorič iz Male vasi pri Globasnici.
Prisotne so pozdravili  mag. Barbara Ravnik, direktorica Narodnega muzeja Slovenije, sam sem v imenu Društva 
slovensko-avstrijskega prijateljstva ( DSAP ) in kot organizator razstave pozdravil vse prisotne in se zahvalil 
Narodnemu muzeju Slovenije za brezplačno uporabo muzejskih prostorov, predstavil sem letošnje Koroške 
kulturne dneve v Ljubljani in pozdravil tudi Janeza Stergarja, predsedniku Kluba koroških Slovencev v Ljubljani,
ki je prevzel organizacijo dveh prireditev. Gospod Rudi Merljak, sekretar v Uradu za Slovence v zamejstvu in po 
svetu, je opravičil ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu g. Gorazda Žmavca in prebral njegov nagovor. 
Avstrijski veleposlanik dr. Clemens Koja je v lepi slovenščini poudaril pomen dobrega sodelovanja med Slovenijo
in Avstrijo in odprl razstavo ter s tem tudi 12. Koroške kulturne dneve. Nato je gospod Jože Kopeinig, rektor 
Katoliškega doma v Tinjah, predstavil razstavljena dela slikarja Kristijana Sadnikarja 

2.) 23. aprila je bil v Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana Skupni koncert učencev slovenske Glasbene 
šole na Koroškem in učencev Glasbene šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana (KGBL). Za 
Glasbeno šolo na Koroškem sta igrala flavtista Jaka in Urška Slavkov iz Beljaka, prvonagrajenca lanskega 
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avstrijskega zveznega tekmovanja v Sterzingu. Njun učitelj je mag. Kristijan Filipič, ki je bil učenec prof. L. Sodje.
Za KGBL so zaigrali flavtistka Nika Janželj, kvartet saksofonov in  sopranistka Nadja Ternifi. Prisotne smo 
pozdravili: ravnateljica Glasbene šole pri KGBL gospa Polona Češarek in v imenu DSAP Lovro Sodja, ki je 
pozdravil dr. Clemensa Kojo, gospo Marie Therese Hermges, direktorico Avstrijskega kulturnega foruma in 
Janeza Stergarja. Mladi slovenski glasbeniki so prikazali visok nivo glasbenega izobraževanja na avstrijskem 
Koroškem in zlasti v Sloveniji.

3.) 24. aprila je bila v Društvu slovenskih pisateljev v organizaciji Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in v 
sodelovanju z “Miro” – ženskim odborom Slovenskega centra PEN Predstavitev štirih mladih koroških pesnic: 
Kvine Hutterer, Amine Majetič, Nine Zdouc in Verene Gotthardt. Literarni večer je vodila mentorica in 
urednica gospa Jerneja Jezernik, ki je predstavila mlade pesnice. Vsaka od njih je prečitala nekaj teksta iz svoje 
izdane knjige. V glasbenem sporedu je navdušila pesnica in pevka Amina Majetič ob spremljavi kitarista Dareta 
Došlerja.
Pozdravil sem dr. Boštjana Žekša, svetovalca predsednika Republike Slovenije, gospo Marjeto Malus, 
sekretarko pri Avstrijskem kulturnem forumu v Ljubljani, gospo Barbaro Simoniti, predstavnico “MIRE” in 
Janeza Stergarja, ki je predstavitev tudi organiziral.

4.)  25.  aprila  sem organiziral  v  Cankarjevem domu Koncert  MePZ Danica iz  Šentprimoža  p.v.  Stanka
Polzerja in tamburaške skupine Tamika iz Železne Kaple p.v. Tatjane Pirker. Uvodoma sem čestital MePZ
Danica za njihovo 100-letnico ustanovitve in zborovodji Stanku Polzerju za nedavni prejem Gallusove plakete. 
Pozdravil  sem še  dr.  Valentina  Inzka,  dr.  Boštjana  Žekša,  mag.  Marie  Therese  Hermges,  dr.  Avgusta
Brumnika,  predsednika  SPZ,  Thomasa  Kassla, predstavnika  Biroja  za  slovensko  narodno  skupnost  in
predstavnike KKZ ter Mohorjeve založbe iz Celovca. Številna publika je celoten program obeh skupin sprejela z
navdušenjem. Koncert je posnel Radio Slovenija, za 3. program ARS.
Na koncu sem čestital še koroškemu skladatelju Lojzetu Lebiču iz Slovenije za njegovo 80-letnico rojstva in za
njegov  prispevek  k  slovenski  glasbeni  ustvarjalnosti  ter  gospodu  Mitji  Rotovniku,  generalnemu  direktorju
Cankarjevega doma za njegovo dolgoletno uspešno vodenje te osrednje slovenske kulturne ustanove.

5.) 26. aprila smo v Mini teatru organizirali  lutkovno predstavo “Dol s čodram”, v izvedbi Lutkovne skupine
SPD “Srce” iz Dobrle vasi. Mentorica skupine je Natalia Bučovnik, režiral je Matevž Gregorič. Pozdravil sem
direktorja Mini teatra g. Roberta Waltla in organizatorja predstave Janeza Stergarja.
Koroške  kulturne  dneve  so  financirali  Urad  Vlade  RS za  Slovence  v  zamejstvu  in  po  svetu,  Kulturni  forum
avstrijskega  veleposlaništva,  Javni  sklad  za  kulturne  dejavnosti,  Mestna  občina  Ljubljana  in  Klub  koroških
Slovencev v Ljubljani.

14. junija smo organizirali izlet naših članov v Goriška Brda. Ogledali smo si Šmartno v Goriških Brdih, imeli
kosilo v gradu Dobrovo in degustacijo vin v Kleti Goriška Brda. Nato smo se odpeljali še v muzej Cerje, kjer je
spomenik vsem padlim v svetovnih vojnah. Izleta sta se udeležili tudi predsednici Društva slovensko-avstrijskega
prijateljstva iz Maribora gospa Karmen Teržan Kopecky z možem in predsednica Društvo avstrijsko-slovensko
prijateljstva iz Gradca gospa Ivanka Gruber z možem. Z njima je prišlo tudi nekaj članov obeh društev. Izlet je
vodil član našega UO-ja Aleš Mižigoj.

13. septembra smo organizirali društveni izlet v Podjuno. Preko Jezerskega smo se odpeljali v Globasnico in
nato do cerkve sv. Heme na Pojunski gori, kjer nam je župnik Peter Sticker razkazal to čudovito cerkev in nam
predstavil vse znamenitosti Podjunske gore.  Nato  smo se odpeljali v Rikarjo vas, kjer smo pojedli v gostišču
Mohoritsch zelo dobro kosilo. Ob 13.30 uri nam je  v Katoliškem domu v Tinjah (Tainach) gospod Danijel Šturm
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razkazal  nov mozaik  patra  Marka Rupnika v  prenovljeni  tinjski  kapeli.  Ogledali  smo  si  tudi  originalni  izvod
Dalmatinove Biblije. Pričakali smo še rektorja Jožeta Kopeiniga, ki je imel obveznost na drugem koncu Koroške.
Nato smo se z avtobusom odpeljali do najvišje ležeče slovenske koroške vasi  Djekše (Diex – 1.159 m), kjer smo si
ogledali cerkev sv. Martina.  V Ljubljano smo se vrnili preko Ljubelja.
Zelo zanimiv izlet je strokovno vodil podpredsednik društva dr. Peter Vencelj, organizacijsko pa Lovro Sodja.

Ker je naše društvo leta 2010 organiziralo 2. Srečanje v Ljubljani, sem ugotovil, da je sedaj ponovno na vrsti
Ljubljana, da organizira Srečanje in sem vse prisotne povabil, da se konec septembra 2015 srečamo na 7.
Srečanju v Ljubljani.

Ljubljana, 26. septembra 2014                                                Poročilo pripravil:
                                                                                                 Lovro Sodja, prof., 
                                                                                                 predsednik DSAP Ljubljana
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