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Družbena, družabna in družinska druženja ter obveznosti okoli bolj ali manj 
prešernega Prešernovega dne so »zakrivile«, da se petič letos oglašam z zamudo. 
Nekaj v naših e-novičkah napovedanih ali nenapovedanih čezmejno povezovalnih 
dogodkov se je medtem - ob dobri udeležbi - uspešno zvrstilo in ste o nekaterih lahko 
že brali ali slišali tudi v osrednjih slovenskih medijih. To po vrsti npr. velja za 1.2. - 
dan Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani in obletnico rojstva pokojnega 
zgodovinarja Janka Pleterskega, za 2.2. s srečanjem promotorjev alpsko-jadranske 
mirovne regije na istem ljubljanskem inštitutu, za 3.2. z gostovanjem recitala Janka 
Krištofa »Njegovo obličje« v ljubljanski Šiški (za kulturni praznik je Krištof s pianistom 
Tončem Feinigom vabil še na Notranjsko na Prešernov »Krst pri Savici«...) in za 4.2. 
z akademijo in dnevom odprtih vrat ob 155-letnici Slovenske matice, na katerem 
s(m)o predstavili vse dele slovenskega zamejstva. 

  V torek, 5.2. zvečer je bila v Celovcu na osrednji prireditvi ob Prešernovem dnevu 

slavnostna govornica predsednica slovenskega centra PEN Ifigenija Simonović (tudi 
članica našega kluba). Na celovški proslavi prebrano izjavo Društva slovenskih 
pisateljev v Avstriji za ohranitev ogroženega univerzitetnega študija slovenskega 
jezika in kulture v Gradcu (kjer je bila sploh prva stolica za slovenščino na vsem 
svetu!) ter v Celovcu sta poleg vrste drugih združenj in posameznikov podprla tudi 
oba Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru. 

  Istega večera, 5.2., je na slavnostni prireditvi Zveze kulturnih društev Ljubljane 

posebno priznanje za čezmejno povezovanje prejel Lovro Sodja, predsednik 
ljubljanskega Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva (in član našega kluba), na 
letnem zboru našega partnerskega Kluba Korošcev – Ljubljana pa so najbolj 
prizadevnim članom podelili priznanja ob 25-letnici KKL (»za lepšanje trenutkov 
druženja in bogatenje spomina na Koroško« je bil priznanja deležen tudi 
podpisani...). 

  V sredo, 6.2. so v/na Podbrezju, nato pa še 8.2. v Ljubljani predstavili izredno lepo 

knjigo Alenke Puhar (z nekaj krajšimi prispevki drugih avtorjev) »V vročem soncu 
vonj pelina. Ob 100. obletnici rojstva njihove rojakinje Mimi Malenšek (1919-2012)«. 
A razkritje koroškega rodu in usode matere najplodovitejše slovenske pisateljice 
Malenškove (tudi članice našega kluba) še ostaja raziskovalni izziv. 

  V četrtek, 7.2. se je na proslavi slovenskega kulturnega praznika v ljubljanskem 

Cankarjevem domu – suvereno jo je vodil pisatelj in dramatik Vinko Möderndorfer 
(»mlajši«, po dedu istega imena ziljskega rodu) – zbralo tudi lepo število Slovencev iz 
vseh delov zamejstva. Nekaj od njih, ki so prišli s Koroške, je kar v Ljubljani počakalo 
na petkovo podelitev Zlatega reda za zasluge Republike Slovenije, ki ga je iz rok 
predsednika RS Boruta Pahorja prejel koroški pisatelj Florjan Lipuš. Odlikovanec, ki 
je mdr. član SAZU, je 2004 že prejel veliko Prešernovo nagrado, 1.10.2018 pa tudi 
Veliko avstrijsko državno nagrado za svoj v slovenščini napisani opus. 

Od včeraj, 12.2., pa vse do petka, 22.2. na velikem odru Drame SNG v Ljubljani 
uprizarjajo (večinoma za srednje šole) dramatizirani roman »Angel pozabe« Maje 
Haderlap. Koroška slovenska pesnica in pisateljica je imela včeraj tudi dialog z dijaki 
o tem svojem pretresljivem in evropsko odmevnem delu, ki je bilo letos v Sloveniji 



izbrano za obvezno maturitetno čtivo. - Jutri, v četrtek, 14.2. ob 15:00 in ponovno ob 
19:30 bodo z »Angelom pozabe« gostovali v Domu kulture Kamnik. 

Jutri, v četrtek, 14.2. od 10:00 do 14:00 bo v Slovenskem etnografskem muzeju (Ljubljana, 

Metelkova 2) poldnevni strokovni kolokvij ob zaključku občasne gostujoče razstave »Morje 
– naše življenje. Odstrti spomini s podstrešja nabrežinske ribiške družine«. Na ogled 
je postavljena zapuščina treh rodov družine Caharija – Babčevih (hrani jo njen 
sedanji lastnik g. Bogdan Petelin). Podrobnosti programa so v pripetku »SEM Povezani z 
dediščino Vabilo«. 

V soboto, 16.2. ob 20:00 vabi Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov v Kulturni 
dom v Pliberku na tradicionalni Kmečki ples, na katerem bo igral ansambel 
"Slovenski muzikantje“, pel - MePZ Gorotan Šmihel, ob 22:00 bodo program 
popestrili Fračkovci, ob 22:10 plesna šola Kunauer, ob 23:00 Kanovski štrajherji ter 
ob 24:00 še kmečki srečolov. 

V nedeljo, 17.2. ob 10:00 (po drugi najavi pa ob 11:00) se bo v Podnu (Bodental) 
– po prestavitvi zaradi vremenskih težav - pričela prva tekma za jubilejni 10. 
Koroški pokal v alpskem smučanju (kar v 13 starostnih razredih). Prvi tekmi v 
veleslalomu bosta sledili še tekma v slalomu v nedeljo, 24.2. ob 11:00 na 
Jezerskem ter še veliki finale ze veleslalomsko tekmo v nedeljo, 17.3. ob 11:00 na 
Peci/Petzen. Prijave na office@ssz.at . 

V ponedeljek, 18.2. ob 18:00 Slovenski inštitut na Dunaju vabi v dvorano IÖK – 
Inštituta za avstrijske vede (1010 Wien, Hanuschg. 3/2. dvor/1.nadstr.) na 
predstavitev knjižnega daru Slovenske prosvetne zveze iz Celovca. 

Drugi popravek k prejšnjim korotanskim e-vestičkam je ta, da skladatelj in zbiratelj 
ljudskih pesmi Luka Kramolc ni bil duhovnik, ampak učitelj. Zdaj pa »odklop« in 
jadrno k razpošiljanju! Vsem le še lep pozdrav in vse dobro! Dan bo jutri spet za tri 
minute daljši... 

Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani 

ob pomoči Inštituta za narodnostna vprašanja, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti oz. 
Mestne občine Ljubljana ter Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 
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