
 

Korotanski e-vestnik - 30. teden 

 

Ko bo zadnji obrok tokratnega Korotanskega e-vestnika razposlan, bo na Koroškem 
že potekalo nekaj čezmejnih prireditev: 

v soboto, 29.7.2017 ob 17.00 se namreč na notranjem dvorišču Bedija Böhma-
Besima na Glavnem trgu v Železni Kapli pričenja “zelena” Fešta jezikov GESK s 
pestrim programom; 

v soboto, 29.7.2017 ob 18.00 bodo v Galeriji Gorše v Svečah s predstavitvijo novo 
ustvarjenih umetnin zaključili 36. slikarskega tedna; 

v soboto, 29.7.2017 ob 20.00 bodo v dvorani fresk nekdanjega samostana Vetrinj na 
zaključnem koncertu nastopili udeleženci in udeleženke tečaja petja pod vodstvom 
ljubljanskega profesorja Matjaža Robavsa. 

Že od včeraj, petka, 28.7. in do nedelje, 30.7.2017 pa potekajo Prvi višarski dnevi 
za srednješolce iz Slovenije, zamejstva in tujine, in sicer v organizaciji Rafaelove 
družbe. Program je predvidel obisk avstrijske Koroške z nekaterimi ključnimi 
slovenskimi točkami v Celovcu, obisk Vetrinja in Gospe Svete, Roža, Zilje, Kanalske 
doline in Svetih Višarij. 

Pred časom smo že razposlali vabilo Svetovnega slovenskega kongresa na 21. 
Tabor slovenskih otrok po svetu; organiziran je od 29.7. do 5.8.2017 v CŠOD 
Kavka v bližini Kobarida. 

V ponedeljek, 31.7.2017 ob 10.00 se bo pod geslom „Srečno, Koroška - Servus, 
Slovenija!" pred rotovžem v Beljaku pričel slovenski dan na 74. beljaškem semnju z 
glasbo, folkloro in kulinarika; ob 17.30 bosta nastopila tamburaški ansambel Jepa-
Baško jezero ter mladinski zbor Šteben, od 19.00 do 23.00 bo sledila zabava z 
Alpskim kvintetom. 

V ponedeljek, 31.7.2017 se bo v Mladinskem centru v komendi na Rebrci pričela 
druga izmena Tedna mladih umetnikov. Ti bodo svoja dela na temo grške 
mitologije razstavili v soboto, 5.8.2017 ob 10.00. 

Od četrtka, 3.8. do nedelje, 6.8.2017 je Rafaelova družba za mlade od 18. leta dalje 
spet pripravila Višarske dneve mladih; pot bo tokrat vodila med rojake v Trst in 
okolico, ob zaključku pa seveda na Svete Višarje. Morda je še čas za kakšno prijavo 
po tel.: 0(386)1 438 3050 ali na rafaelova.druzba@siol.net. 

V soboto, 5.8.2017 ob 15.00 se bo v parku Gastona Glocka v Borovljah pričelo 
druženje na 5. alpskojadranskem vinskem prazniku. 

V nedeljo, 6.8.2017 ob 10.30 se bo na Sv. Višarjah s predavanjem prof. Andreja 
Finka »Upanje v večno Slovenijo« pričelo tradicionalno Romanje treh Slovenij; 
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sledila bo sv. maša z ljubljanskim metropolitom msgr. Stanislavom Zoretom ter 
kulturno-družabni program 

V nedeljo, 6.8.2017 ob 11.00 se bodo na vrhu Obirja ob pevcih iz Zabreznice zbrali in 
skupaj zapeli udeleženci pohoda na Obir v spomin Hermanu Veliku in Valentinu 
Polanšku; po povratku v dolino bo sledila družabnost »pri Kovaču« na Obirskem. 

Od nedelje, 6.8.2017 do petka, 11.8.2017 v komendi na Rebrci pri Železni Kapli 
koroška Slovenska športna zveza prireja že 17. Teden jezika in športa za mlade. 
Informacije tik pred zdajci na www.ssz.at ali office@ssz.at .  

Prav tako od nedelje, 6.8.2017 (s pričetkom ob 17.00) do petka, 11.8.2017 pa več 
koroških športnih in prosvetnih društev in zvez vabi na 6. Počitniški teden športa in 
jezika v Šentjanžu v Rožu. Program vključuje plezanje (balvaniranje), tenis, 
nogomet, veslanje na deski, tečaj slovenščine, kopanje, igre in izlete pod vodstvom 
izkušenih pedagogov. Do 1.8.2017 sprejema prijave willi.moschitz@gmail.com in tudi 
po tel.: 0(43)-650-350 5965. 

V sredo, 9.8.2017 ob 20.00 bodo v dvorani Albana Berga nekdanjega samostana v 
koroških Osojah na jazzovskem koncertu v sklopu festivala Karantansko poletje 
nastopili: Klemens Marktl - tolkala, Joe Locke - vibrafon, Michael Erian - saksofon, 
Lenart Krečič - saksofon, Marko Črnčec – klavir in Milan Nikolič – bas. 

V četrtek, 10.8.2017 ob 18.00 bo v Grošljevi galeriji na Prevaljah Mateja Rihter 
predstavila razstavo KD Mohorjan z deli treh koroških slovenskih rojakov: Vincenc 
Gotthardt »Pod vodno gladino«, Helena Wuttej »Harmonija barv v prostoru« in 
Štefan Reichmann »Jormak«. Razstva bo na ogled do četrtka, 31.8.2017. 

V četrtek, 10.8.2017 ob 20.30 bo v Domu prosvete v Tinjah sklepni koncert "Best 
of 10" udeležencev poletne glasbene delavnice za zborovske pevke in pevce, 
solistke in soliste pod vodstvom Edija Oražeja, Ane Bezjak, Vesne Petkovič, Karin 
Zemljič in Tonča Feiniga. 

V nedeljo, 13.8.2017 ob 14.00 se bo v Svetem mestu (Heiligenstadt) pri Žvabeku v 
Podjuni pričelo priljubljeno mednarodno srečanje vižarjev. 

Ker smo pred dvema tednoma zamudili najavo odprtja razstave »Nova dela« 
Richarda Kapleniga v Galeriji Šikoronja v Rožeku (z glasbenim prispevkom iz 
Ljubljane), zdaj opozorimo, da bo razstava na ogled še do nedelje, 27.8.2017, in 
sicer od petka do nedelje med 15. in 18. uro ali po tel. dogovoru. Na vrtu galerije so 
skulpture Hermanna Benedikta. 

Od petka, 15.9. do torka, 29.9.2017 bo spet potekal Seminar za literarno 
prevajanje na otoku Premuda. Študentom sta poleg konzultacij in literarnega branja 
na voljo prehrana v domači gostilni in prenočišče v dvoposteljnih sobah. Kot mentorja 
bosta sodelovala prof. Andrej Leben (Gradec) in Tanja Petrič (Ljubljana), kot tutorki 
pa Metka Wakounig (Dunaj) in Tina Jurkovič (Ljubljana), nadzor bo kot doslej v rokah 
em. prof. Ericha Prunča. Pred dnevi je bilo še par prostih mest, zato naj si 
interesenti vse informacije in razpis štipendij čimprej pogledajo pod: 
https://translationswissenschaft.uni-

http://www.ssz.at/
mailto:office@ssz.at
mailto:willi.moschitz@gmail.com
https://translationswissenschaft.uni-graz.at/de/neuigkeiten/detail/article/sommerkolleg-premuda-literarisches-uebersetzen-2017/


graz.at/de/neuigkeiten/detail/article/sommerkolleg-premuda-literarisches-
uebersetzen-2017/ . 

Dr. Nataša Gliha Komac, kulturna aktivistka med Slovenci v Kanalski dolini nas kot 
koordinatorka raziskovalnega projekta – skupaj z vodjo projekta dr. Kozmo Ahačičem 
– prosi, da sami s čimveč našimi prijatelji najpozneje do torka 6.8.2017 izpolnimo 
spletno anketo v Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov na 
spletni povezavi https://www.1ka.si/a/134692. Izpolnjevanje ankete, ki je anonimna, 
traja 10–30 minut. V zahvalo za sodelovanje pri raziskavi lahko anketiranec izbere 
lepo knjižno nagrado. 

Koroška literarna revija »Rastje« vabi ustvarjalke in ustvarjalce, ki prihajajo iz 
Koroške ali tam živijo in delajo ali pa se ukvarjajo s Koroško in njenim slovenskim 
ustvarjanjem, da sodelujejo v letošnjem zvezku revije. Besedila pošljite v elektronski 
obliki najpozneje do petka, 11.8.2017 na naslov rastje@dspavstrija.at . Ta e-poštni 
naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. 
Uredništvo sprejema tudi morebitne rokopise/tipkopise, in sicer na naslov: Slovenska 
študijska knjižnica - Revija RASTJE, Mikschallee 4, 9020 Klagenfurt/Celovec. 

Po naših e-vezeh lahko razširimo prejeto novico izidu knjige zgodovinarskega kolege 
dr. Marjana Linasija »Koroške vojne zgodbe. Nekaj utrinkov iz let 1938-1945«. Ne 

dvomimo v utemeljenost besed, ki so jih zapisali uredniki celovške Mohorjeve založbe: »Zgodbe, od 
katerih se nekatere berejo kot kriminalke, odstirajo marsikje drugačen pogled na dogajanja v času 
zločinskega nacističnega režima in dokazujejo, da dogajanje ni bilo črno-belo, ampak je imelo zelo 
različne barvne odtenke.« 

Iz slovenskih medijev ste večinoma že izvedeli, da se v naši prejšnji e-okrožnici 
zapisana voščila profesorju Viljemu Černu žal niso uresničila in da sta jubilejno 
slovesnost ob njegovi pričakovani 80-letnici morala nadomestiti njegov pogreb in 
žalna spominska prireditev. S primorskimi rojaki lahko le ugotovimo: „Odšel je velik 
Slovenec in plemenit človek.“ Pridružujemo se izrazom sožalja njegovim najbližjim ter 
vsem Slovencem na Videmskem. 

Na vse konce in kraje lep pozdrav! 

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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