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  Pozdravni nagovor - dr. Zdravko Inzko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev     
 
 
Spoštovani! 
 
V imenu obeh organizacij, ki podeljujeta XXXVI. Tischlerjevo nagrado 
skladatelju akademiku Lojzetu Lebiču – Krščanske kulturne zveze in Narodnega 
sveta koroških Slovencev –, vas prav prisrčno pozdravljam. 
Posebej pozdravljam v naši sredi   
ministra RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca in se mu 
zahvaljujem, da je prišel med nas s sodelavcema Urada 
V zastopstvu škofa dr. Aloisa Schwarza pozdravljam stolnega dekana prelata 
mgsr. Michaela Krištofa 
Med nami je še vrsta odličnih gostov in prosim, da jih na koncu obdarite s 
skupnim aplavzom:  
veleposlanik RS na Dunaju dr. Andrej Rahten 
generalna konzulka RS v Celovcu Dragica Urtelj 
predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak  
 
Nadalje pozdravljam vse predstavnike cerkvenih, gospodarskih, šolskih in 
glasbenih ustanov, predstavnike političnih strank ter političnih in kulturnih 
organizacij, Kmetijske zbornice, znanstvenih inštitutov, manjšinskega biroja pri 
koroški deželni vladi, Mohorjeva družbe;  
predstavnike Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, Društva 
slovenskih skladateljev in Glasbene matice iz Ljubljane, Društva slovensko 
avstrijskega prijateljstva, Kulturnega društva Mohorjan s Prevalj,  
predstavnike Klubov koroških Slovencev iz Ljubljane in Maribora, Glasbene 
matice iz Ljubljane 
Pozdravljam  
vse navzoče dobitnike Tischlerjeve nagrade, 
člane Tischlerjeve družine 
in zastopnike medijev 
 
Pozdravljam Moški zbor Kralj Matjaž, moški zbor 2014, ki prihaja iz Libuč in bo 
nagrajencu prinesel pevski pozdrav iz rojstnega kraja njegove matere. Mati 
Lojzeta Lebiča je bila sestra ustanovitelja zbora Kralj Matjaž, Franca Lienharda.   
Pozdravljam mezzosopranistko Waltraud Mucher iz Št. Petra na Vašinjah, ki 
sedaj živi in deluje v Berlinu in na Mallorci in bo današnji večer olepšala s 
pesmimi nagrajenca. 
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Seveda pa mi je v posebno čast in veselje, da smem pozdraviti današnjega 
nagrajenca, skladatelja akademika profesorja Lojzeta Lebiča, osrednjo glasbeno 
in kulturno osebnost na Slovenskem. 
 

Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza mu podeljujeta 
36. Tischlerjevo nagrado za njegov izjemni glasbeni opus, za njegovo 
vseživljenjsko pripadnost Koroški in povezanost z njo ter za ohranjanje in 
promocijo koroške ljudske pesmi v vseslovenskem kulturnem prostoru.  
Prisrčno dobrodošli med nami, gospod Lojze Lebič in njegovi družinski člani, 
sorodniki in prijatelji! 
 
Spoštovani gostje! 
S svojo navzočnostjo izkazujete priznanje nagrajencu, obenem pa tudi spoštljiv 
spomin dr. Jošku Tischlerju, po katerem je nagrada poimenovana in je ena 
centralnih osebnosti v naši novejši zgodovini. Nagrada je bila prvič podeljena še 
v letu njegove smrti 1979.  
Dr. Tischler je bil ustanovitelj in prvi predsednik Narodnega sveta koroških 
Slovencev in močno zaslužen za slovenski narod na Koroškem na več področjih. 
Tako imajo tudi vsi nagrajenci izredne zasluge na kulturnem, političnem, 
gospodarskem, šolskem, umetniškem, znanstvenem, izobraževalnem ali 
cerkvenem področju.  
 
Ko je bila podeljena Tischlerjeva nagrada leta 1989 Slovenski gimnaziji, smo 
prvič razpisali govorniški natečaj. Namen je bil, da bi se pri dijakih Slovenske 
gimnazije ohranil spomin na dr. Tischlerja, predvsem pa, da bi se mladi ljudje 
navadili javnega nastopanja in se usposobili za naloge, ki jih narodna skupnost 
pričakuje od svojih izobraženih mladincev.  
Pozneje je bil s podelitvijo Tischlerjeve nagrade povezan še drug natečaj za 
mladino. Važno se nam je zdelo, da dobi literarna ustvarjalnost nov impulz in 
imajo mladi pisci možnost, da preizkusijo svoj talent. Zato smo leta 2008, ko je 
nagrado dobil pesnik Gustav Januš, prvič priredili tudi literarni natečaj. To naj 
bi bila pobuda za mlade, da se odprejo ustvarjalnosti na pesniškem in 
pisateljskem področju. Natečaj je bil razpisan trikrat, prispevki natečajev 2009, 
2010 in 2011 so izšli v knjigi »Mlada koroška literatura«. Leta 2010 pa se je 
začel literarni natečaj Pisana promlad Volbankove ustanove v sodelovanju s 
Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosvetno zvezo. Veselimo se, da je zrno 
padlo na rodovitna tla in zdaj v Pisani promladi doživlja pravi razcvet – iz leta v 
leto narašča število oddanih besedil. 
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Zdaj pa nazaj h govorniškemu natečaju, ki v okviru podelitve Tischlerjeve 
nagrade poteka neprekinjeno od leta 1989 naprej.  
Zaključno tekmovanje letošnjega natečaja je bilo v ponedeljek, 12. 1. 2015, v 
prostorih Slovenske gimnazije v Celovcu. Nastopili so naslednji kandidati: 
Amadeo Muslimović in Urh Markelj (Dvojezična zvezna trgovska akademija); 
Katarina Wrolich in Lena Kolter (Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za 
Slovence); Simona Stoilkov in Elija Sticker (Višja šola za gospodarske poklice v 
Št. Petru). 
 
Žirija je prvo nagrado podelila Leni Kolter, učenki 7. b. razreda ZG in ZRG za 
Slovence za njen govor na temo: Moderno preseljevanje narodov – vprašanje 
beguncev današnjega časa. Kako vpliva to vprašanje na našo družbo? Kako 
najde politika primerne odgovore oz. ali jih sploh išče? Kako se osebno 
soočam(o) s tem vprašanjem, s tem izzivom?  
 
Da je bila odločitev tesna, se vidi v tem, da sta bili podeljeni dve drugi nagradi.  
2. nagrado prejme Katarina Wrolich, učenka 7.B razreda ZG in ZRG za Slovence 
za govor na temo: Novi mediji – velik napredek, še večji izziv! Kako vplivajo 
novi (socialni) mediji na družbo, kako usmerjajo družinsko življenje in kakšen 
prostor ima v njih slovenska beseda na Koroškem? 
Prav tako 2. nagrado prejme Elija Sticker, učenec 4. letnika Višje šole za 
gospodarske poklice v Št. Petru za govor na isto temo. 
  
Ostali sodelujoči bodo prejeli priznanje za sodelovanje : 
Amadeo Muslimović in Urh Markelj, učenca Dvojezične zvezne trgovske 
akademije ter Simona Stoilkova, učenka Višje šole za gospodarske poklice v Št. 
Petru. 
 
 
 
 


