
Korotanske novice prvič v septembru 

… se javljamo z nekaj ilustracijami vseslovenskega čezmejnega sodelovanja in pretakanja, 

ob tem ko še do jutri potekajo 52. Študijski dnevi »Draga«, katerih program smo razpošiljali 
pred tednom, do ponedeljka pa – ne glede na mokro ali suho vreme – traja 624. »Pliberški 
jormak«. 

Drevi, v soboto, 2.9.2017 ob 18.30 vabi Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko v 
Pavlovo hišo v Potrno (Laafeld 30, 8490 Bad Radkersburg) na otvoritev razstave “Pika se 
sprehaja – Der Punkt geht spazieren” z deli 13. mednarodne likovne kolonije v Gornji 
Radgoni. Za glasbeno spremljavo bo poskrbela skupina “Ful gas”. Razstava bo v Potrni na 
ogled do 23. septembra, oktobra pa spet v Domu kulture v Gornji Radgoni. 

Jutri, v nedeljo, 3.9.2017 ob 10.00 bo avstrijski radio ORF na regionalnem programu in 
tudi v svojem slovenskem sporedu v živo prenašal dvojezično sveto mašo iz Železne 
Kaple. Bogoslužje bosta vodila župnik Polde Zunder in duhovni pomočnik Ephraim 
Osinakachukwu Nwaohiri. Prisluhnili boste lahko domačemu cerkvenemu in 
otroškemu pevskemu zboru. 

V nedeljo, 3.9.2017 ob 18.00 bo v Domu prosvete v Tinjah imel zgodovinar dr. Andrej 
Rahten, dosedanji slovenski veleposlanik v Avstriji (takorekoč poslovitveno) 
predavanje “Od majniške deklaracije do habrsburške detronizacije”. Glasbeni okvir: 
Fantje s hriba in MePZ PD Sele. 

V nedeljo, 3.9.2017 ob 20.00 bo v ljubljanskem Mini teatru (Križevniška ul.) koncert 
argentinsko-judovske glasbe v izvedbi avstrijskega Vienna Tango Quinteta. 

V nedeljo, 3.9.2017 ob 20.00 bo v minoritskem samostanu v Piranu (Bolniška 30) v 
okviru Festivala Tartini nastopila še ena umetniška skupina iz sosednje Avstrije; 
koncert bo izvedel Salzburški baročni trio, ki združuje tri izjemne glasbenike: 
Wernerja Neugebauerja (baročna violina), Vereno Laxgang (baročno violončelo) in 
Ellen Braslavsky (čembalo). 

V ponedeljek, 4.9.2017 ob 18.00 bo v Kulturnem domu v Trstu žalna seja za včeraj 
mnogo prezgodaj preminulim 67-letnim Duškom Udovičem, političnim in kulturnim 
delavcem, katerega življenje je bilo povezano zlasti s »Primorskim dnevnikom«: v 
mladih letih je bil njegov raznašalec, nato sodelavec, novinar in nato dolgoletni 
odgovorni urednik. Ljubljanski prijatelji smo ga spoznali skoraj natanko pred pol 
stoletja še kot živahnega tabornika Rodu modrega vala in soustanovitelja 
mladinskega političnega krožka Matija Gubec, nato pa mdr. kot deželnega tajnika v 
Slovensko-kulturno gospodarski zvezi (SKGZ). Dragi Duško, počivaj v miru! 

V torek, 5.9.2017 ob 20.00 se bo v Jakopičevi galeriji v Ljubljani (Slovenska cesta 9) 
v okviru letošnjega festivala »Sound Explicit« skupaj z Robertom Jukičem predstavil 
še en avstrijski glasbenik, in sicer trobentač Daniel Noesig.  

V sredo, 6.9.2017 ob 6.43 se bo na kraški gmajni v Bazovici z recitalom mladih Kluba 
Tigr in mladih DD Jaka Štoka pričel program letošnjih spominskih prireditev 
»Bazovica 2017« - ob 90-letnici ustanovitve Tajne organizacije BORBA in narodno 
radikalnega gibanja TIGR. Program večdnevnih spominskih, protifašističnih prireditev 



v Bazovici, Trstu, Ljubljani in Kranju – do vključno nedelje, 24.9.2017 – je v pripetku 
»Bazovica 2017 program«. 

V sredo, 6.9.2017 ob 18.00 bo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23, 
Ljubljana (Cekinov grad) odprtje razstave »Začasna meja. Življenje in hrepenenje 
v coni A (1945-1947)«. Razstava obeležuje 70-letnico nastanka zahodne slovenske 
meje. Posveča se orisu življenja na območju Julijske krajine pred nastankom meje 
leta 1947 in s spomini prebivalcev odstira kompleksne odnose v pokrajini v času 
zavezniške vojaške uprave. Slavnostni govornik bo zgodovinar dr. Branko Marušič. 

V četrtek 7.9.2017 ob 19.00 bo v Galeriji Photon v ljubljanski Šiški (Trg prekomorskih 
brigad 1) odprtje razstave »Zlati dnevi preden se končajo« fotografa Klausa 
Pichlerja, ki je s piscem Clemensom Marschallom štiri leta dokumentiral in raziskoval 
izginjajoče dunajske beznice. 

V petek, 8.9.2017 ob 13.00 bo v okviru že omenjenih prireditev slovesnost ob 
spominskem obeležju bazoviškim junakom pred poslopjem ljubljanske univerze 
na Kongresnem trgu 11. Slavnostni govornik bo rektor prof.dr. Ivan Svetlik, v 
programu pa bodo sodelovali pevci mešanega pevskega zbora Rdeča zvezda iz 
Saleža ter recitatorji Mladih tigrovcev. 

V petek, 8.9.2017 ob 19.00 se bodo v čezmejnem bralnem krožku v Muzeju norosti 
v gradu Cmurek na Trati s pisateljem Bojanom Tomažičem posvetili njegovemu 
romanu »Vmes«. Več na http://muzejnorosti.eu/ . 

V petek, 8.9.2017 ob 19.00 bo v župnijski cerkvi Trboje z recitalom »Njegovo 
obličje« spet nastopil koroški gost, župnik in dekan iz Bilčovsa Janko Krištof; 
glasbena spremljava Elisabeth Goritschnig – harfa, režiser Alexander Tolmaier. - 
Sledile bodo še ponovitve v nedeljo, 10.9.2017 ob 16.00 v Slomškovem domu v 
Brežicah ter ob 19.30 v župnišču na Vrhu Svetih Treh Kraljev, nato v vpetek, 
13.10.2017 ob 19.00 v osnovni šoli Kapla na Kozjaku ter v včetrtek, 30.11.2017 ob 
19.00 v dvorani sv. Peregrina v Pastoralno kulturnem centru Georgios v Piranu. 

V soboto, 9.9.2017 ob 5.00 se izpred spomenika Josipu Jurčiču v Mariboru tudi člani našega 
partnerskega Kluba koroških Slovencev - Maribor odpravljajo k maši na vrhu Dobrača z 
blagoslovitvijo dvojezičnega obeležja na slovenski cerkvi. Kot že sporočeno, bo ob 
11.00 maša z župnikom Petrom Olipom, pela pa bosta Kvartet Dobniško jezero Loče in 
Cantissimo Saak (Čače v Ziljski dolini). Žal vremenska napoved za izlet na 2166 m visoki 
Dobrač ni najboljša. Informacije za Mariborčane in okoličane 
danijel.grafenauer@guest.arnes.si ali 041-787094. 

V nedeljo, 10.9.2017 ob 8.00 bodo od Veflna (Prušnika) v Lobniku nad Železno 
Kaplo krenili na pot udeleženci vsakoletnega spominskega pohoda "Po poteh 
Johana, Gašperja in Lenarta". Tokrat žal ne bom mogel biti med njimi... 

Za danes vsem le še lep pozdrav in "odklop" vsaj za en teden! 

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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