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Krščanska kulturna zveza vsako leto v
sodelovanju s posameznimi kulturnimi
društvi prireja dva koncerta, na katerih
nastopajo otroški in mladinski zbori slo-
venskih kulturnih društev na Koroškem.
Pevska kultura je močno zasidrana v kul-
turnem življenju koroških Slovencev in
od nekdaj nagovarja največ ljudi – tako
aktivnih pevk in pevcev kot tudi poslu-
šalcev. S petjem nagovarjamo sočloveka
do dna duše in z vrhunskimi dosežki na
pevskem področju Korošci od nekdaj
opozarjamo nase širšo regijo, v kateri ži-
vimo. Tako je prav petje in z njim glasba
močan povezovalni člen tudi čez državne
meje ter standardni repertoar v redni čez-
mejni kulturni izmenjavi s Slovenci v
ostalem zamejstvu in zdomstvu ter z ma-
tično državo Slovenijo. S petjem pa zlah-
ka prekoračimo tudi jezikovne meje in

meje do drugih sosedov v naši okolici.
Krščanska kulturna zveza si od nekdaj
prizadeva za dober razvoj pevskega
ustvarjanja naše narodne skupnosti in v
ta namen prireja redne koncerte, pevske
izmenjave in nudi izobraževalne možno-
sti za zbore, skupine in posameznike oz.
njih zborovodje. V ta sklop spada tudi
Srečanje otroških in mladinskih zborov,
ki mladim vsako leto nudi možnost, da
svoje znanje pokažejo zbranemu občin-
stvu v okviru velikega koncerta. V letu
2018 je bilo Srečanje otroških in mladin-
skih zborov povsem v znamenju pesnice
in skladateljice Lenčke Kupper. Lenčka
Kupper je v svojem življenju ustvarila
obširen opus predvsem otroških pesmi,
ki jih je večinoma tudi sama uglasbila.
Nekaj pesmi so uglasbili drugi skladate-
lji, dolga pa je vrsta prirejevalcev, ki so

njene melodije priredili za razne zbore in
skupine. S koncertoma se je Krščanska
kulturna zveza poklonila besedni in glas-
beni ustvarjalki ob njenem 80. rojstnem
dnevu in pokazala bogato bero njenega
desetletja dolgega ustvarjanja. Nastopa-
joči na obeh koncertih – prvi je bil 15.
aprila v Kulturnem domu v Pliberku,
drugi pa 22. aprila v Kulturnem domu na
Radišah – so večinoma peli pesmi Lenč-
ke Kupper ter zaključili koncerta z njeno
skupno zapeto »himno« Enkrat je bil en
škrat.  

S svojimi prikupnimi in izpovednimi
pesmimi je Lenčka Kupper že zdavnaj
osvojila srca poslušalcev in mladih pev-
cev, njene pesmi pa so doma na vseh
koncertnih odrih, v vrtcih in šolah po-
vsod tam, kjer živijo Slovenci.     

(več o koncertih na strani 4)

Gledališka in lutkovna
delavnica v Ankaranu 
19.–25. 8. 2018
25.–31. 8. 2018
Prireditelj: KKZ

Teden mladih 
umetnikov
23.–28. 7. 2018 na Rebrci
30.7.–4. 8. 2018 na Rebrci 

Prireditelji: KKZ, KOM, 
Mladinski center na Rebrci

Poletna glasbena
delavnica
ON BROADWAY
5.–9. 8. 2018, Dom prosvete
Sodalitas v Tinjah
Prireditelja: Dom prosvete Sodalitas,
KKZ

Živo pevsko ustvarjanje mladih na Srečanju
otroških in mladinskih zborov

Vsi nastopajoči z
Lenčko Kupper
na Radišah



2 čestitamo:

Mira Blažej – 60 let
V Podkanji vasi je

13. aprila praznovala
okrogli rojstni dan
Mira Blažej, ki jo po-
znamo kot navdušeno
zborovodkinjo, skla-
dateljico otroških pe-
smi in tankočutno sli-

karko, ki v svojih slikah upodablja
predvsem človeka v vsej njegovi razsež-
nosti. Ustanoviteljica in dolgoletna vod-
ja otroškega in mladinskega zbora Ama-
bilis je ustvarila tudi lastne pesmi, ki jih
je naštudirala s svojim zborom ob raznih
priložnostih. Izbor teh pesmi je skupaj s
KKZ izdala leta 2015 z naslovom Pesmi
– Lieder. Ob jubileju čestitamo in želimo
mnogo zdravja in zadovoljstva ter ume-
tniškega ustvarjanja.

Pavli Čertov – 60 let
5. aprila je prazno-

vala okrogli jubilej
predsednica KPD
Planina Pavli Čertov.
Jubilantka že 20 let
predseduje društvu in
skupaj z angažiranim
timom skrbi za pisa-

no in živo kulturno življenje v Selah.
Dobro sodelovanje z drugimi društvi ter
s faro in z občino v Selah so za Pavli
Čertov samoumevnost in njena skrb za
dober razvoj kulturnega dela se zrcali v
lepih in uspešnih prireditvah. Ob dvoj-
nem jubileju iskreno čestitamo in želimo
vse dobro za naprej.  

Jožko Hudl – 70 let
7. junija je prazno-

val okrogli jubilej
Jožko Hudl iz Nonče
vasi – kulturnik z du-
šo in telesom. Upo-
kojeni ravnatelj na
ljudski šoli pri Bož-
jem grobu in sedanji

predsednik društva upokojencev Podju-
na nikakor ne počiva, pač pa je aktiven v
raznih društvih in odborih. Kot član Dru-
štva 73/Gledališče ob Dravi in pevec je
aktiven tudi na odrskih deskah, v Kultur-
nem domu v Pliberku pa je našel neke
vrste »drugi dom«. Jožko Hudl je bil več
let ravnatelj Slovenske glasbene šole,
predsednik SPD Edinost v Pliberku ter v
letih 1970/71 predsednik Krščanske kul-
turne zveze. Ob jubileju čestitamo in že-
limo veliko zdravja in zadovoljstva!

Lenčka Kupper – 80 let
4. aprila je prazno-

vala okrogli jubilej
znana pesnica in
skladateljica otroških
pesmi Lenčka Kup-
per. Prve pesmi je za-
čela pisati svojim
trem sinovom in pe-

smim dodala tudi melodije. Pozneje je
ustvarjala vedno spet za razne priložno-
sti za otroške vrtce in ljudske šole. Tako
je s časom nastal obširen opus, h katere-
mu spadajo tudi pesmi za odrasle, zgod-
bice in lutkovne ter gledališke igre za
otroke. Njene pesmi nagovarjajo tako po
besedilu kot po melodiji in več njenih
pesmi je že ponarodelih in jih pojejo
zbori v celotnem slovenskem kulturnem
prostoru. Ob rojstnem dnevu iskreno če-
stitamo in želimo mnogo zdravja in ve-
selja pri nadaljnjem ustvarjanju.   

Lovro Sodja – 80 let
24. aprila je obha-

jal okrogli jubilej Lo-
vro Sodja, predsed-
nik Društva sloven-
sko-avstrijskega pri-
jateljstva in bivši pe-
dagoški vodja Slo-
venske glasbene šole

na Koroškem. Jubilant je na Koroškem
zapustil trajne sledove kot vodja glasbe-
ne šole, katero je vodil enajst let, kot
predsednik DSAP pa redno skrbi za kul-
turno izmenjavo med Koroško in Slove-
nijo in je reden gost na raznih prireditvah
koroških Slovencev. Skupaj s Klubom
koroških Slovencev, s Krščansko kultur-
no zvezo in s Slovensko prosvetno zvezo
vsako leto pripravlja Koroške kulturne
dneve v Ljubljani. Ob jubileju mu želi-
mo še mnogo ustvarjalnega duha, zdrav-
ja, sreče in zadovoljstva.   

Maria Bartoloth – 80 let
Pesnica Maria Bar-

toloth se je rodila leta
1938 pri Vəžíčarju v
Gorjah. V svojih pe-
smih ohranja sloven-
sko narečje Ziljanov,
zato imajo njene pe-
smi poleg literarne

vrednosti tudi velik kulturni in kulturno-
zgodovinski pomen. Leta 1992 je pri
Mohorjevi založbi izšla njena pesniška
zbirka Pa Zila še vəsčəs šəmi – Die Gail
rauscht noch ållweil, v letu 2015 pa je in-
štitut Urban Jarnik v sodelovanju z Mo-
horjevo izdal njen ziljski šopek »Zilščə
pušəlč«, s pesmimi v slovenskem zilj-

skem narečju ter prevodi v slovenski in
nemški knjižni jezik. Knjigi je priložen
tudi DVD, na katerem avtorica sama be-
re svoje pesmi v narečju. Njen okrogli
rojstni so člani društva Zila in inštituta
Urban Jarnik proslavili na koncertu Bi-
važi pr Zile. Iskrene čestitke

Mitja Gobec – 80 let
26. maja 2018 je na

Ptuju praznoval oseb-
ni jubilej glasbenik,
glasbeni urednik in
publicist Mitja Go-
bec. Dober poznava-
lec slovenske glasbe-
ne in pevske scene je

dvajset let bil odgovorni urednik revije
Naši zbori. S Krščansko kulturno zvezo
sodeluje že več let in je bil glasbeni ured-
nik zbirke priredb rožanskih ljudskih pe-
smi, ki sta jo načrtovala skupaj z Lajkom
Milisavljevičem. Ob jubileju neutrudne-
mu glasbenemu strokovnjaku in kultur-
niku čestitamo in želimo mnogo zdravja
in energije za prihodnje načrte.

Kugyjeva nagrada Janezu
Stergarju

Letošnjo Kugyjevo
nagrado, ki jo pode-
ljuje Skupnost koro-
ških Slovencev in
Slovenk (SKS), je v
torek, 19. junija, v
prostorih ZG/ZRG za
Slovence v Celovcu

prejel profesor zgodovine, dolgoletni so-
delavec Inštituta za narodnostna vpraša-
nja, predsednik Kluba koroških Sloven-
cev v Ljubljani in podpredsednik
Slovenske matice Janez Stergar. Odličje
je nagrajenec prejel iz rok predsednika
SKS Bernarda Sadovnika »za svoje za-
sluge s področja čezmejnega delovanja,
publiciranja, avtorskega in založniškega
dela v službi alpsko-jadranskih jezikov,«
kot piše v utemeljitvi. Slavnostni govor-
nik Reginald Vospernik je ob podelitvi
poudaril raznolike dejavnosti nagrajenca
na področju društvenega življenja v Klu-
bu koroških Slovencev v Ljubljani, zlasti
pa njegove neprecenljive zasluge na po-
dročju osebnih in organizacijskih prija-
teljskih stikov s koroškimi Slovenci in
rojaki celotne Alpsko-jadranske regije.
Ob prejemu nagrade čestita tudi Krščan-
ska kulturna zveza, ki z nagrajencem so-
deluje že mnogo let in si skupaj z njim
prizadeva za dobro čezmejno sodelova-
nje na kulturnem področju.



3čestitamo: novo:

S slavnostnim koncertom v Domu glasbe v Celovcu (Mozartova dvora-
na) je Slovenska glasbena šola na Koroškem 26. junija 2018 obhajala svo-
jo 40-letnico. V 70-ih letih je rasla želja in začela so se prizadevanja za or-
ganizirano glasbeno izobraževanje mladih. Na osnovi razgovora med
Krščansko kulturno zvezo, Slovensko prosvetno zvezo in predstavniki
Zveze kulturnih organizacij Slovenije 8. maja 1977 v Slovenj Gradcu,
kjer je Janko Zerzer predlagal in izprosil za glasbeni pouk na Koroškem
strokovno pomoč učiteljev iz Slovenije, so bili postavljeni temelji za usta-
novitev Slovenske glasbene šole. S tem so se naši slovenski mladini za-
čela odpirati nova vrata za glasbeno izobrazbo. Dobila je možnost učenja
inštrumentov v Slovenski glasbeni šoli, za katero so prevzeli skrb in od-
govornost obe osrednji kulturni organizaciji koroških Slovencev in Zveza
kulturnih organizacij Slovenije. To je brez dvoma pomemben mejnik v iz-
obraževanju mladih na področju inštrumentalne glasbe na Koroškem. V
štiridesetih letih je mnogo učencev obiskalo pouk v tej ustanovi, poželi so
velike uspeha na raznih tekmovanjih in marsikdo je na tej osnovi gradil
naprej svojo glasbeno pot in danes dela kot učitelj te ustanove ali kot po-
klicni glasbenik dela kariero po svetu. Ob vseh teh uspehih raste tudi
uspeh glasbene ustanove, ki od leta 2015 dalje deluje pod okriljem dežel-
ne glasbene šole in upamo na podobno uspešno pot v nadaljnjih desetlet-
jih. Ob jubileju čestitamo in želimo naprej mnogo uspeha. 

40 let Slovenske glasbene šole Slovenščina v družini
V letu 2016

je iniciativa
Slovenščina v
družini v sode-
lovanju s Pal-
čavo šišo vabi-
la na čezmejni
posvet v Plešce
na Hrvaškem.

Na temo Slovenščina v družini in javnosti – Je-
zikovne iniciative in potreba po njih so se ude-
leženci posvetili predvsem slovenski skupnosti na
Hrvaškem in izzivom, s katerimi se tamkajšnja
manjšina sooča na raznih ravneh. Na posvetu so
tudi spregovorili predstavniki in predstavnice slo-
venskih narodnih skupnosti v drugih državah ob-
mejne slovenske zamejske regije – Italija, Avstri-
ja, Madžarska. 

Prispevke s tega posveta lahko preberete v pri-
čujočem zborniku. V prvem delu pridejo do bese-
de predstavniki iz Hrvaške, ki dajejo vpogled v
prizadevanja za ohranjanje in razvoj slovenskega
jezika na Hrvaškem na znanstvenem, društvenem,
medijskem in šolskem področju. V drugem delu
brošure so objavljeni prispevki predstavnikov slo-
venskih manjšin v drugih zamejstvih s primeri do-
bre prakse. Publikacija tako po eni strani daje
vpogled v novejšo zgodovino slovenske skupno-
sti na Hrvaškem, po drugi strani pa pokaže razli-
čna prizadevanja za pospeševanje slovenskega je-
zika v zamejstvu. Brošura je brezplačno na voljo
pri Krščanski kulturni zvezi.

Metod Turnšek – Dramatika
Milan Dolgan je pripravil

in v samozaložbi izdal ko-
mentirana (in deloma prede-
lana, skrajšana) dramska be-
sedila Metoda Turnška, ki
pod nazivom Velika karan-
tansko-panonska trilogija
zajema dogajanja v 7., 8. in
9. stoletju v Karantaniji ter
obmejnih regijah (Bavarska,
Panonija, Benečija). Metod

Turnšek je v dramskih besedilih z naslovi: Kralj
Samo in naš prvi vek, Država med gorami in
Zvezdi našega neba obdelal zgodovino Karantan-
cev od 7. stoletja do pokristjanjevanja in širjenja
krščanstva v 9. stoletju.

Avtor Milan Dolgan v pričujoči izdaji povezuje
ta dramska dela v kronološko smiselno zaporedje,
kar naj bi pripomoglo k mogoči uprizoritvi Turn-
škovega dramskega opusa.

Knjigo je avtor, ob sodelovanju urednika založ-
be Družina, Davida Ahačiča, predstavil 17. 5.
2018 v Celovcu. Milan Dolgan je dober poznava-
lec Turnškovega opusa, saj je pod skupnim naslo-
vom Epika pri Družini izdal 7 knjig obsegajočo
zbirko Turnškovih del. S pričujočo publikacijo
zaključuje komentirano izdajo Turnškovega lite-
rarnega dela. Knjiga stane 24,90 € in je na voljo v
slovenskih knjigarnah v Celovcu.  

Obirsko pevsko društvo deluje 65 let
19. maja 2018 je bil pravi

pevski praznik na Obirskem.
Pri Kovaču je praznovalo
svojo 65-letnico Obirsko
pevsko društvo, ki ga je
ustanovil in mu bil prvi zbo-
rovodja takratni župnik To-
maž Holmar. Da ima petje
pod Obirjem posebno mesto,
so dokazale domače skupine
od Kvinteta bratov Smrtnik prek MoPZ Valentin Polanšek, Klike, Deklet
Smrtnik do mladinske skupine Obirteens, ki so čestitale in skupno s sla-
vljenci oblikovale koncert. Mešani zbor OPD, ki ga sicer vodi pedagog in
organist Tone Potočnik, je ta večer vodila Barbara Paulič, večer je pove-
zovala Monika Novak-Sabotnik, praznovanje pa so zaključili Obirčani ob
zvokih Ansambla Rosa. Ob jubileju čestita tudi Krščanska kulturna zveza
in želi mnogo veselja in uspeha pri pevskem ustvarjanju. 

Skupina akzent prepeva 35 let
Kar se je pod okriljem Slovenskega kulturnega društva Jepa-Baško jeze-

ro in fare Pečnica začelo leta 1983 z Mladinsko skupino, ki je pretežno pre-
pevala duhovne pesmi, se je sčasoma razvilo v pevsko skupino akzent, ki je
9. junija praznovala 35-letnico obstoja. Od prvega dne dalje vodi skupino
ustanoviteljica Anica Lesjak-Ressmann, predsednica društva pod mogo-
čno Jepo. Pevska skupina tako že desetletja bogati kulturno življenje ob
Baškem jezeru in v širši regiji in je izdala že več tonskih nosilcev. Letos je
skupina nastopila tudi v okviru Koroških kulturnih dnevov v Ljubljani. Ob
jubileju so v Kulturni dom v Ledincah prišli čestitat prijatelji od blizu in da-
leč, ki so skupaj z društvenimi skupinami oblikovali slavnostni koncert. Ob
polokrogli obletnici čestita tudi Krščanska kulturna zveza in želi še mnogo

veselja in
uspeha pri
petju in
kulturnem
ustvarja-
nju. 



4 poročila:

Lenčka Kupper je letos obhajala svoj
80. rojstni dan in mladi pevci so ji česti-
tali ob koncertih v Pliberku, 15. aprila, in
na Radišah, 22. aprila. V Pliberku so na-
stopili: Mlada Podjuna (Pliberk), Otroški
zbor PD Sele, Otroški zbor Živ-Žav
(Globasnica), Otroški zbor Bilkice SPD
Bilka (Bilčovs), Dvojezični cerkveni
otroški zbor Melodija (Bilčovs), Otroški
zbor SPD Danica, Mladinski zbor Jamzi
(Celovec), Mladinski zbor ICS Zmaj
(Celovec). Na Radišah pa so zapeli:
Otroška/mladinska skupina Radiše,
Otroški zbor Trtinos SPD Trta (Žitara
vas), Zvezdice Danice SPD Danica

(Šentprimož), Otroški zbor Mohorjeve
ljudske šole (Celovec), Obirčki SPD Va-
lentin Polanšek (Obirsko), Obirteens
Obirsko pevsko društvo (Obirsko), Srčki
in Sweethearts SPD Srce (Dobrla vas),
Mladinska skupina Lipov cvet PD Lipa
(Velikovec), Otroška skupina Jepca SKD
Jepa-Baško jezero; zaigrali pa so tudi
Mladi tamburaši SKD Jepa-Baško jeze-
ro. Soprireditelji obeh koncertov so bili
Kulturni dom Pliberk, MePZ Podjuna,
SPD Edinost in SPD Radiše, za poveza-
vo je v Pliberku poskrbel Oder 73/Gleda-
lišče ob Dravi, na Radišah pa mladinci
SPD Radiše.

Srečanje otroških in mladinskih zborov

Od 16. do 23. aprila so se v Ljubljani
odvijali 16. Koroški kulturni dnevi, ki jih
v sodelovanju Kluba koroških Slovencev
v Ljubljani prirejajo Društvo slovensko-
avstrijskega prijateljstva, Krščanska kul-
turna zveza in Slovenska prosvetna zve-
za. Kulturni dnevi tako skrbijo za redno
kulturno izmenjavo Koroške s slovensko
prestolnico in na ta način omogočajo
zainteresiranim v Sloveniji majhen vpo-
gled v kulturno in umetnostno ustvarja-
nje koroških Slovencev. Kot običajno je
kulturne dneve tudi letos odprl minister
za Slovence v zamejstvu in po svetu Go-
razd Žmavc ob navzočnosti avstrijske
veleposlanice Sigrid Berka ter drugih po-
litičnih in kulturnih predstavnikov. Z ge-
slom »Nekaj je v zraku« je bila isti dan v
galeriji Družine odprta tudi razstava sli-
karja Hanzija Mlečnika iz Sel. Umetnika
je predstavila glavna urednica Nedelje
Mateja Rihter. Kulturni dnevi so se nada-
ljevali s predstavitvijo novejših publika-

cij KKZ in SNI UJ na sedežu Svetovnega
slovenskega kongresa, z lutkovno pred-
stavo v Mini teatru Radovedni slonček v
izvedbi lutkovne skupine Mladi Celov-
čani (SKD Celovec), zaključili pa so se s
koncertom Koroška pesem prek meja v
Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.
Koncert sta oblikovali: skupina akzent
SKD Jepa-Baško jezero ter ŽePZ Rož s
stilnim koncertom Shiva šiva – pesmi o
delu (režija Marjan Štikar). 

16. Koroški kulturni dnevi v Ljubljani 

V sredo, 18. aprila, so Mohorjeva Ce-
lovec, Center za narodno spravo v Lju-
bljani in Krščanska kulturna zveza vabili
v Tischlerjevo dvorano Slomškovega do-
ma v Celovcu na prvo prireditev v okviru
serije, ki se je posvečala begu in emigra-
ciji Slovencev iz takratne Jugoslavije. V
središču so bile publikacije in razstava o
begu slovenskega prebivalstva pred ko-
munističnim nasiljem v Jugoslaviji ob
koncu druge svetovne vojne. Prvi večer
je Jelka Piskurić, soavtorica razstave
Skozi čas preizkušenj, predstavila ome-
njeno razstavo. Priča časa Jelka Mrak
Dolinar žal iz zdravstvenih razlogov ni
mogla biti navzoča ta večer. Njena živ -
ljenjska zgodba in zgodba njene družine
je slikovito predstavljena v knjigi Brazde
mojega življenja. Drugi večer, 25.4.
2018. se je posvetil povojni emigraciji na
Koroškem. V podijski diskusiji so Ma-

tevž Grilc, Bernarda Fink Inzko, Lojze
Dolinar in Karl Hren razpravljali o mo-
čnem vplivu slovenskih beguncev na
krepitev narodne zavesti na Koroškem.
Večer je moderiral Hanzi Filipič. Tretji
večer, 9.5. 2018, pa je bil namenjen pred-
stavitvi knjige Umik čez Ljubelj. Knjiga
je bogato opremljena s fotografijami, ki
jih je med begom posnel takratni pokli-
cni fotograf Marjan Kocmur. Slike po
svoje govorijo o zanimivih in tudi gren-
kih dogodkih, v njih se zrcalijo strah in
skrb prebežnikov ter olajšanje ob priho-
du v vetrinjsko taborišče. Knjigo sta
predstavila Boštjan Kocmur in Tamino
Petelinšek. Razstava je bila na ogled do
9. maja v Tischlerjevi dvorani, nato pa še
nekaj časa na Višji šoli za gospodarske
poklice v Št. Petru ter na Slovenski gim-
naziji v Celovcu.  

V spomin in opomin

Festival Suha
16. junija je Oktet Suha vabil spet

na suški grad na priljubljeno medna-
rodno stalnico Festival Suha. Kot vsa-
ko leto so s koncertom, ki so ga obli-
kovale poleg domačih skupin Okteta
Suha s Francko Šenk in PIS Žvabek
še Dravograjski sekstet, Klapa Armo-

rin iz Hrvaške, Die Chorherren iz Ce-
lovca in vokalna skupina KOR s Sar-
dinije, gostovali večer prej v
Dravogradu. V prijetnem ozračju gra-
du družine Liaunig so poslušalci uži-
vali ob vrhunski izvedbi raznolikega
pevskega repertoarja, ki je segal od
včasih šegavih, včasih melanholičnih
ljudskih pesmi prek umetnih skladb
do klasične pevske in operne literatu-
re. Ob tem so se, mednarodnemu zna-
čaju festivala ustrezno, sproščeno pre-
livale melodije in prepletali jeziki ter
pokazali vso jezikovno in glasbeno
raznolikost naše srednjeevropske re-
gije. Koncert je povezovala Danica
Thaler-Urschitz, prireditelji 26. festi-
vala pa so bili: Oktet Suha, KPD Dra-
va, Dravograjski sekstet in KKZ. 

Pisana Promlad
18. maja so organizatorji Volbanko-

va ustanova, Krščanska kulturna zve-
za in Slovenska prosvetna zveza va-
bili na slavnostno podelitev nagrad
natečaja Pisana Promlad. Kot vsako
leto je bil razpis v štirih starostnih
skupinah in z dodatnimi posebnimi
nagradami objavljen ob začetku leta,
rok oddaje besedila pa je bil sredi
marca. Nato je petčlanska žirija pod
predsedstvom Mateje Rihter izmed
poslanimi prispevki izbrala nagrajen-
ce. Podelitev nagrad in priznanj je bi-
la v ORF-teatru v Celovcu, slovenski
spored pa je prireditev v živo prenašal
po radiu. Natečaj je namenjen sloven-
ski mladini na Koroškem oz. mladini,
ki se v šolah uči slovenskega jezika in
naj s pomočjo natečaja odkriva be-
sedno ustvarjanje in se ob tem izpo-
polnjuje v slovenskem jeziku. Nagra-
jena besedila so bila objavljena v
posebni prilogi Nedelje. Natečaj pod-
pira Urad RS za Slovence v zamej-
stvu in po svetu. 

Die Chorherren

Lovro Sadja in umetnik Hanzi Mlečnik



5poročila:

Krst pri Savici
Dekan Janko Krištof je v sodelova-

nju z glasbenikom Tončem Feinigom
pripravil obširen recital z glasbeno
spremljavo – Krst pri Savici. To je ep-
ska pesnitev Franceta Prešerna o po-
kristjanjevanju Karantancev v 8. sto-
letju. Za režijo recitala je skrbel
Aleksander Tolmaier. Krst pri Savici
je deveti recitalski projekt Janka Kri-
štofa, s katerim pri poslušalcih vzbuja
čut za lepoto slovenske umetne bese-
de. Janko Krištof je ta projekt posvetil
svojemu rajnemu očetu in rajni Ani
Reichmann. 

Klavirska spremljava izpod peresa
Tonča Feiniga je nastala prav za ta
projekt in na dovršen način dopolnju-
je pesniško besedilo. Premiera je bila
13. aprila v Bilčovsu, sledile so še
predstave v Selah, na Bistrici na Zilji,
v Pliberku, v Celovcu in v Tinjah, po-
leg tega še tri predstave za Višjo šolo
za gospodarske poklice v Šentpetru,
za Slovensko gimnazijo in za Dvoje-
zično trgovsko akademijo v Celovcu.
Recital je organizirala Krščanska kul-
turna zveza v sodelovanju s posamez-
nimi kulturnimi društvi in s tremi
omenjenimi šolami. 

V torek, 29. 5. 2018, so KKZ, SNI Ur-
ban Jarnik, Mohorjeva, ZG in ZRG za
Slovence, Sodaliteta, fara Bilčovs, SPD
Bilka, NSKS in Kumrovi vabili v Bilčovs
na spominski večer ob 25-letnici smrti dv.
sv. dr. Pavleta Zablatnika (1912 – 1993),
ravnatelja ZG za Slovence, predsednika
KKZ in Mohorjeve družbe, predsednika
SKD Celovec, soustanovitelja etnološke-
ga oddelka pri KKZ in prvega znanstve-
nega vodja SNI Urban Jarnik. 

Po spominski maši v farni cerkvi, ki sta
jo darovala domači župnik, dekan in
predsednik KKZ Janko Krištof ter pred-
sednik Mohorjeve Ivan Olip in sta jo
pevsko oblikovala Cerkveni pevski zbor
Bilčovs pod vodstvom Joška Boštjančiča
in Cerkveni otroški zbor Melodija pod
vodstvom Rosi Krušic, je sledila položi-

tev venca na grob Pavleta Zablatnika. Ob
grobu je o njem in njegovih velikih za-
slugah na mnogih področjih in v mnogih
funkcijah spregovoril podpredsednik
KKZ Miha Vrbinc. Slovesnost ob grobu
so pevsko olepšali pevci MePZ Bilka, to-
krat pod vodstvom Joška Boštjančiča. Na
povabilo sedanje lastnice Anice Maletz
Zablatnik je nato sledilo srečanje v roj-
stni hiši Pavleta Zablatnika v Bilnjovsu,
kjer je tudi spominska plošča na pročelju
hiše (odkrita 1998). Tam sta predvajali
recital dijakinji Slovenske gimnazije do-
mačinki Verena in Elena Kropiunig pod
mentorstvom prof. Marice Mletschnig.
Večer je izzvenel ob petju in v prijetnem
druženju sorodnikov, prijateljev in znan-
cev, ob prijazni in velikodušni pogostitvi
gospodinje Anice.

Spominski večer ob 25-letnici smrti
Pavleta Zablatnika

21. 6. 2018 je Koroško obiskal Mešani
pevski zbor iz Mendoze pod vodstvom
Diega Bosqueta. Rojaki iz Argentine so
med obiskom Slovenije za en dan prišli
na Koroško in si na povabilo Krščanske
kulturne zveze ogledali nekaj znamenito-
sti naše dežele ter Vetrinj, kjer so njihovi
predniki pred 70-imi leti na svojem begu
našli začasno zatočišče. Nato so obiskali
še Gospo Sveto in Sele ter se tam srečali
s člani PD Sele, ki so bili pred 20-imi le-
ti na obisku v Argentini. Za zaključek
obiska je argentinski mešani zbor sodelo-
val tudi na šolski akademiji ZG in ZRG
za Slovence v Celovcu, kjer je zapel ne-
kaj slovenskih in nekaj argentinskih pe-
smi – med drugim skupaj z mezzosopra-
nistko Bernardo Fink. Mešani pevski
zbor v Mendozi so ustanovili slovenski
politični izseljenci leta 1948, njihov prvi

pevovodja je bil Božidar Bajuk. V zboru
medtem poje že četrta generacija pevcev,

letošnji obisk v Sloveniji pa je bil tretji v
zgodovini zbora. 

MePZ iz Mendoze na Koroškem

Polaganje venca, v ozadju MePZ Bilka

Tonč Feinig
in Janko
Krištof



Projekt dokumentacije slovenskih le-
dinskih in hišnih imen se izvrstno razvi-
ja. V zadnjih mesecih so potekale števil-
ne dejavnosti na lokalni in tudi
mednarodni ravni. 

26. aprila sta Jakob Sitter in Alojz
Sticker v Regionalnem centru Šentjakob
v Rožu predavala o hišnih imenih in hiš-
nih številkah v občini Šentjakob. Hišne
številke so tesno povezane s hišnim ime-
nom, z uvajanjem cestnih imen pa izgi-
njajo ne le naselbinska imena, temveč tu-
di hišne številke. Martina Piko-Rustia je
navzočim predstavila razvoj projekta na
lokalni in mednarodni ravni. Posebej je
opozorila na priporočila ekspertne komi-
sije AKO (Arbeitsgemeinschaft für Kar-
tographische Ortsnamenkunde), v kate-
rih strokovnjaki pri novih cestnih in
uličnih imenih priporočajo rabo domačih
lokalnih (hišnih, ledinskih idr.) imen.

Priljubljeni in odmevni so tudi pohodi
v naravi. Volilna skupnost Bistrica v Ro-
žu v sodelovanju z otroki izdeluje table s
starimi hišnimi imeni, ki jih na skupnem
pohodu po določenem kraju občine pre-
dajo domačinom z razlago izvora in po-
mena njihovih starih hišnih imen. Doslej
so v občini Bistrica v Rožu obhodili dva
kraja in sicer Sveče (julija 2016) in Sine
(maja 2018). Pohode pripravljajo tudi v

Šentjakobu v Rožu in v Kotmari vasi.
Društvo SPD Gorjanci je 23. junija letos
vabilo na »Pohod pod Humcem proti
Zvonini, nad Orešnika proti Vetrinju, do
Vožence, mimo Spokane peči do Plešiv-
ca, pod Žmukom mimo Strminjaka skozi
Pesji rov do Motajdla«. 

Projekt dokumentacije slovenskih le-
dinskih in hišnih imen je 3. junija Vinko
Wieser predstavil tudi v sklopu priredi-
tve Carinthischer Sommer unterwegs –
CS na poti v Centru k&k v Šentjanžu v
Rožu; na prireditvi so predvajali tudi do-
kumentacijo ORF o ledinskih in hišnih
imenih kot nesnovni dediščini Unesco.
16. junija so bili v grajskem parku v Ho-
dišah v sklopu Praznika svetovne dedi-
ščine UNESCO (Welterbefest) na ogled
tudi vsi doslej tiskani zemljevidi. Občina
Hodiše na prazniku svetovne dediščine

(Unesco Welterbefest) predstavlja sve-
tov no kulturno dediščino kolišč v Hodi-
škem jezeru. V spremljevalnem progra-
mu za otroke in odrasle je bila tudi
predstavitev novejših projektov doku-
mentacije, med njimi tudi zemljevid s
hišnimi in ledinskimi imeni občine Hodi-
še, ki je v pripravi. 21. junija pa so Milka
Olip, Mirijam Gallob in Martina Piko-
Rustia na Slovenski gimnaziji v okviru
Gimnazijskega dne nudili delavnico o
dokumentaciji ledinskih in hišnih imen
na Koroškem, ki so se je udeležili dijaki-
nje in dijaki 3D, 4B ter 7A&7B. Projekt
je bil predstavljen tudi študentkam in štu-
dentom jezikoslovja (uporabne lingvisti-
ke) na Dunaju in študentkam in študen-
tom zgodovine FF Univerze v Ljubljani.

Maja 2018 je bila Martina Piko-Rustia
povabljena na zasedanje nemških nacio-
nalnih Unescovih komisij (Nemčija, Av-
strija, Švica in Luksemburg), da predsta-
vi projekt dokumentacije slovenskih
ledinskih in hišnih imen na Koroškem
kot primer dobre prakse za področje
manjšin Avstriji. Projekt je bil maja pred-
stavljen tudi na posvetu Vzporednice
med slovensko in hrvaško etnologijo v
Mojstrani, junija pa na 14. Mednarod-
nem simpoziju ERBE na Ravnah na Ko-
roškem.

6 SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia

30. maja je imelo Narodopisno društvo
Urban Jarnik svoj redni občni zbor. Pred-
sednik društva Nužej Tolmajer in vodja
inštituta Urban Jarnik sta poročala o bo-
gatem delovanju inštituta. 

Dejavnosti inštituta Urban Jarnik pote-
kajo na več ravneh in segajo na področja
raziskovalnih projektov (terensko in ar-
hivsko delo), organizacije znanstvenih
posvetov, aktivne in pasivne udeležbe na
posvetih, priprave publikacij in strokov-
nih člankov, uredniškega dela, evropskih

čezmejnih projektov, delovne prakse za
študente/študentke, priprave občasnih
razstav, organizacije etnoloških priredi-
tev, ekskurzij ipd., urejanje arhiva in za-
puščin, postavitve spominskih plošč, so-
delovanja z znanstvenimi in kulturnimi
ustanovami in društvi do sodelovanja v
jezikovnih iniciativah in delovanja v
strokovnih gremijih. Med prioritetnimi
dejavnostmi inštituta Urban Jarnik so bi-
li v preteklem obdobju raziskovalni pro-
jekti in publikacije, jezikovne iniciative

in delovna praksa za mlade. Evropske
čezmejne projekte (OP SI-AT 2007–
2013) je inštitut v letu 2015 zaključil.
Marca 2010 so bila slovenska ledinska in
hišna imena na Koroškem sprejeta v av-
strijski seznam Unescove nesnovne kul-
turne dediščine. Priznanje je spodbudilo
številne dejavnosti, zato inštitut Urban
Jarnik projekt dokumentacije ledinskih
in hišnih imen od tedaj izvaja kot enega
izmed prioritetnih projektov. V sodelo-
vanju z Inštitutom za narodnostna vpra-
šanja v Ljubljani in raziskovalnih usta-
nov v zamejstvu (SLORI – Trst, SZI –
Celovec) je inštitut Urban Jarnik v letih
2013–2016 izvajal temeljni raziskovalni
projekt, ki je preučeval situacijo mladih v
slovenskem zamejstvu. Vse bolj po-
membna dejavnost inštituta postaja sve-
tovanje in sodelovanje v strokovnih gre-
mijih. Martina Piko-Rustia je od leta
2012 članica avstrijske komisije za kar-
tografska vprašanja in geografska imena
AKO (Arbeitsgemeinschaft für Karto-
graphische Ortsnamenkunde), od leta
2013 je bila članica kulturnega gremija
Dežele Koroške, skupno z Uši Sereinig,
ki je bila njena namestnica v kulturnem
gremiju, sta bili vključeni v strokovni so-
svet za ljudsko kulturo (Fachbeirat für
Volkskultur).

Redni občni zbor Narodopisnega društva Urban Jarnik

V upravni odbor društva so bili izvoljeni: predsednik Nužej Tolmajer, podpredsednik
Ernst Dragaschnig, tajnica Milka Olip, namestnica tajnice Mirijam Gallob, blagajni-
čarka Uši Sereinig, namestnik blagajničarke Martin Kuchling in znanstvena vodja
inštituta Martina Piko-Rustia 

Dokumentacija ledinskih in hišnih imen – dejavnosti na lokalni in mednarodni ravni



Poletna glasbena
delavnica

Poletna glasbena delavnica bo po-
tekala ponovno v Tinjah od 5. do 9.
8. 2018.

Delavnica pevkam in pevcem
vsako leto nudi drugo tematsko po-
dročje. 

Pod geslom ON BROADWAY
bomo odkrivali svet glasbenega gle-
dališča in se podrobneje seznanili z
izbranimi kompozicijami iz bogate
zakladnice odrskih in filmskih mu-
zikalov.

Pevci se težiščno lahko posvetijo
ali petju v zboru ali solo petju, med
tednom pa jih bodo spremljali izku-
šeni glasbeni mentorji. Intenzivna
delavnica v prijetni družbi bo prav
gotovo pozitivno navdahnila pevsko
doživljanje vsakega posameznika
pri nadaljnjem prepevanju tako v
zboru, kot tudi na individualni ra-
vni.

Letos imamo ogromno število pri-
jav, predvsem ženskega spola, zato
prisrčno vabimo k sodelovanju še
moške in fante.

Sklepni koncert bo v četrtek,
9. avgusta 2018.

7
gledališče:Verena Smrtnik

Mladirod-rock delavnica se letos znova odvija v CENTRIS-u
in Centru k&k v Šentjanžu v Rožu. Dobrodošli vsi, tako začet-
niki kot izkušeni glasbeniki in ustvarjalci, ki vas povezujeta ve-
selje in strast do ustvarjanja rock-glasbe. Starost: +13

Prispevek: za posamezno udeleženko, posameznega udele-
ženca znaša 210 €. Cena vsebuje polni penzion, učne enote v
Centru k&k v Šentjanžu (posamezne in skupinske učne enote,
predavanja in delavnice) z vrhunskimi učitelji. Na voljo bo tudi
vsa za pouk potrebna tehnična oprema ter učni material. Za ce-
lotni čas bivanja je zagotovljeno tudi pedagoško spremstvo v
prostem času. Iz pedagoških razlogov je zaželena navzočnost
udeleženk/ udeležencev vse štiri dni s prenočitvijo. Med delav-
nico veljajo splošni deželni zakoni v zaščito otrok in mladine. 

Zopet imamo zagotovljen naš prostor v
lepem obmorskem ambientu v Ankara-
nu, kjer se gledališke in lutkovne skupine
lahko temeljito in brez vplivov domače-
ga vsakdana pripravljajo na novo gleda-
liško sezono. Gledališko in lutkovno
ustvarjanje se je razvilo v enega od te-
meljnih elementov kulturnega ustvarja-
nja koroških Slovencev, intenzivno delo
na odru pa je hkrati izvrstna jezikovna in
življenjska šola za našo mladino. 

Razpis in prijavnico za letošnjo gleda-
liško in lutkovno delavnico najdete na
naši spletni strani: www.kkz.at

Letošnja termina:
I) 19. - 25. 8. 2018
II) 25. - 31. 8. 2018 

Ker so prostorske kapacitete za prvi te-
den že dosežene, so prijave mogoče sa-
mo še za drugi teden. Letos na delavnici
prvič sodeluje gledališka skupina Slo-
venske iniciative Dunaj (SID: to je dru-
štvo Slovencev, živečih na Dunaju).
Ustanovljena je bila leta 2014. Glavni
namen iniciative je podpirati slovensko
kulturno delovanje na Dunaju za odrasle
in otroke.

Gledališka in lutkovna
delavnica v Ankaranu

Mladirod-rock delavnica
»Mladirod-rock delavnica 2018« traja od sobote,
11. 8. 2018, do torka, 14. 8. 2018. 

Udeleženci delavnice 2017
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petek, 29. 6. 2018, 20.00
Koncert s skupinama Pop Design
in Popwal
Farni dom Sele
Prireditelj: DSG Sele

petek, 29. 6. 2018, 20:00
Glasbeni Cocktail
Casineum, Vrba
Prireditelj: Rožanski muzikanti

petek, 29. 6. 2018, 20.00
Rož´n Rock 2018
Bilčovs, pri gasilcih 
Nastopajo: skupine The Crispies, 
Danny and the Bad Rats, Selfish
Murphy 

sobota, 30. 6. 2018
Večer pod lipo 
Prireditelj: SPD Radiše

nedelja, 1. 7. 2018
Selsko žegnanje, 
sv. maša in nato druženje
Igra: Tomaž Boškin Trio
Prireditelj: DSG Sele

nedelja, 1. 7. 2018, 14.30
Koncert otroških zborov
S pesmijo v poletje
Žitara vas, Kumst
Prireditelj: SPD Trta

torek, 3. 7. 2018, 18.00
Koncert The best of
Nastopajo: JAMzi in Mladinski Zmaji
Celovec, Kardinalski okoliš
Prireditelj: Društvo ICS ZMAJ

petek, 6. 7. 2018, 20.30
Sosedska pomoč – zbiramo zamaške 
Dobrodelna fešta – open air
Nastopajo: Milan Kamnik in Hedera
Pliberk, Alpe-Adria restavracija
Prireditelj: SPD Edinost v Pliberku

sobota, 7. 7. 2018, 17.00
Tamburaški festival Šentjanž
Nastopajo domače in mednarodne
tamburaške skupine
Prireditelja: SPD Šentjanž, SPZ

sobota, 7. 7. 2018, 20.15
Koncert Klasika na Humu
Podružniška cerkev Hum, Brezje
Nastopa ,Duo Ovocutters 
(Sonja Leipold, čembalo, in
Christoph Hofer, akordeon) iz Beljaka 
Prireditelj: KD Peter Markovič

nedelja, 8. 7. 2018
Mednarodno srečanje pri Štiɘbarju 
Komelj, Štiɘbar 
Prireditelji: KPD Drava, SJK,
Štiәbarca, KOM

Sobota, 14. 7. 2018, 20.00
Poletna noč
Igrajo Veseli Begunjčani
Železna Kapla, pred občinskim
kopališčem
Prireditelj: SPD Zarja

nedelja, 22. 7. 2018
Kmečki praznik
11.00 sv. maša
14.00 kulturni spored
Galicija, Pokanjski slap
Prireditelja: SJK, KiS

22.–28. 7. 2018
37. Slikarski teden
Sveče
Prireditelja: SPD Kočna, KKZ

23.–28. 7. 2018
Teden mladih umetnikov I 
Rebrca, Mladinski center 
Prireditelji: MC Rebrca, KKZ, KOM

sobota, 28. 7. 2018
Poletni večer
Šentprimož, pred Kulturnim domom
Prireditelj: SPD Vinko Poljanec

30. 7.–4. 8. 2018
Teden mladih umetnikov II
Rebrca, Mladinski center 
Prireditelji: MC Rebrca, KKZ, KOM

sobota, 4. 8. 2018
Dalmatinski večer 
Žitara vas, pred Kulturnim domom 
Prireditelj: SPD Trta

SONUS - 
Delavnica za komorno glasbo
18.–24. 8. 2018
sobota, 18. 8. 2018, 20.00
Otvoritveni koncert
Šmihel nad Pliberkom, občinski urad

sreda, 22. 8. 2018, 20.00
Koncert gostov
Suha, muzej Liaunig

IMPRESUM: Izdajatelj: Krščanska kulturna zveza, Viktringer Ring 26/3, 9020 Celovec. Odgovorni urednik Martin Kuchling

KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA
Viktringer Ring 26/III 9020 Celovec
Tel. (0043) (0)463/51 62 43, faks 50 23 79
e-mail: office@kkz.at, splet: www.kkz.at

Zalka Kelih-Olip -11 kelih@kkz.at
Martin Kuchling -12 kuchling@kkz.at
Verena Smrtnik -13 verena.smrtnik@kkz.at
Sabina Anderwald -21 anderwald@kkz.at

Prispevki: Martin Kuchling, Martina Piko-Rustia, Verena Smrtnik, Zalka Kelih-Olip
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termini:

Zaščita osebnih
podatkov v EU

14. 5. 2018 so Slovenska športna
zveza, Slovenska prosvetna zveza in
Krščanska kulturna zveza vabile v
Tischlerjevo dvorano Slomškovega
doma na informacijsko prireditev o
zaščiti osebnih podatkov, saj so s 25.
5. 2018 začela veljati »pravila o var-
stvu osebnih podatkov v EU«. V ta
namen so organizatorji povabili stro-
kovnjakinjo in pravnico Christino
Toth, ki je predstavila nova pravila in
ustrezne korake, ki so potrebni, da se
kulturna in športna društva primerno
informirajo in zavarujejo pred mogo-
čo zlorabo teh podatkov. Za vse, ki se
informativnega večera niso mogli
udeležiti ali imajo še odprta vpraša-
nja, so informacije na voljo pri ome-
njenih organizacijah. 

Zapušča nas civilnik
Michael Kelih

V preteklih
devetih mesecih
je z nami delal
civilnik Michael
Kelih iz Sel. S
koncem junija
nas zapušča in
se pripravlja na
nadaljnjo iz-
obrazbo. Zahvaljujemo se mu za do-
bro sodelovanje in upamo, da je do-
bil dober vpogled v kulturno
delovanje slovenske narodne skup-
nosti na Koroškem.  Na njegovi ži-
vljenjski poti mu želimo mnogo ve-
selja, sreče in zadovoljstva, ter
uspeha pri njegovih načrtih. Vse naj-
boljše!

petek, 24. 8. 2018, 17.00
Zaključni koncert
Pliberk, Kulturni dom
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