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Zadnji avgustovski konec tedna … 

… je (bil) spet bogat z zamejskimi, čezmejnimi in brezmejnimi prireditvami. A nanje 
vas v tem korotanskem e-vestniku kar nekaj časa nisem opozarjal, ker so me preveč 
zaposlovali dogodki, večinoma nič počitniški, veseli in tudi žalostni. Na nekatere naj 
spomnim! 

Na julijsko slovo od beneško-slovenskega prijatelja prof. Viljema Černa se je v 
osrednjem slovenskem dnevniku “Delo” 14.8. s strnjenim “In memoriam” spomnil 
Primož Pipan. - 1.8. smo se v Ljubljani poslovili od dolgoletnega člana našega 
koroškega kluba, primorskega zgodovinarja Jožeta Novaka, 2.8. pa so v Radovljici 
pokopali literarnega zgodovinarja Nika Rupla, mdr. avtorja dvodelnega priročnika 
“Deset sprehodov med Slovenci na Koroškem” (Celovec 1993). - 3.8. smo v Ljubljani 
pokopali 102-letnega akademika dr. Antona Vratušo; v “Delu” mu je 12.8. daljši 
spominski zapis posvetila dr. Cvetka Hedžet Tóth; mi pa smo z znamenitim in 
neumornim Prekmurcem v zadnjih desetletjih sodelovali predvsem kot z vodjo odbora 
SAZU za narodne manjšine. - Ker je 4.8. poteklo 40 let od smrti dr. Dušana Pirjevca 
Ahaca, se je v “Delu” 5.8. dr. Spomenka Hribar v daljšem eseju “Kaj bomo Slovenci 
storili sami s seboj?” spraševala o aktualnosti Pirjevčevega izročila; seveda je 
partizanski komisar Ahac zapisan tudi v zgodovini primorskih in koroških Slovencev. 

24.8. smo se na ljubljanskih Žalah poslovili od Vande Trampuž roj. Demšar (*1919), 
vdove po primorskim in koroškim Slovencem znanem in priljubljenem diplomatu; 
sama je kot ljubljanska protifašistična soborka postala dr. Angeli Piskernik tudi 
sotrpinka v koncentracijskem taborišču Ravensbrück O tem je pred leti pričevala v 
dokumentarnem filmu Amirja Muratovića oz. TVS “Kuharska knjiga dr. Angele 
Piskernik”. - Ker je 27. avgusta 131. obletnica rojstva te najpomembnejše koroške 
Slovenke v dosedanji zgodovini, je Peter Janjić na spletne strani Prirodoslovnega 
društva Slovenije https://www.facebook.com/pds.proteus/ dodal njen obsežnejši 
življenjepis; dodal je tudi povezavo na http://4d.rtvslo.si/…/dokumentarni-filmi-in-
oddaj…/136320538 , kjer si lahko odprete in ogledate omenjeni film. Dr. Piskernikove 
sta se nedavno v svoji novi knjigi spomnila Iztok Ilich in Arjan Pregl, v kratkem pa bo 
omenjena še v novi knjigi dr. Marije Jurić Pahor. Ob decembrski 50-letnici smrti naše 
Korošice je dr. Nada Praprotnik že objavila spominski članek v (celjskem) 
Mohorjevem koledarju 2017, v kratkem pa bo o tej prvi slovenski doktorici 
naravoslovja objavila še članek v biološkem biltenu Trdoživ. Znova so v teku 
prizadevanja, da bi še letos v severnem delu Ljubljane dobili Park dr. Angele 
Piskernik. 

Protifašistično odporništvo ter taboriščna preizkušnja Korošico Piskernikovo povezuje 
s Tržačanom – pisateljem Borisom Pahorjem, katerega včerajšnji 104. rojstni dan 
že nekaj dni odmeva v slovenskih medijih. V izložbi Slovenske matice v Ljubljani 
(Kongresni trg 8) smo razstavili jubilantova dela, ki smo jih izdali tudi, ko si drugi v 
Sloveniji tega še niso upali (V labirintu, Zatemnitev, Ta ocean strašno odprt, Ladja 
brez krmarja, V vodoravni legi, Spopad s pomladjo, Trg Oberdan, Peščena ura, Ladja 
brez krmarja, korespondenca z Marijo Žagar Sončna ura), poleg teh pa še spomine 
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njegove soproge Radoslave Premrl na njenega junaškega brata Janka Premrla - 
Vojka. Srečanju z Borisom Pahorjem bo posvečen tudi petkov večer na 52. študijskih 
dnevih Draga 2017, na Opčinah od 1.9.2017 do 3.9.2017. 

Darka Zvonar Predan je v mariborskem dnevniku “Večer” 12.8. objavila obsežen in 
poglobljen pogovor s koroškim slovenskim pisateljem Florjanom Lipušem, ki je maja 
obhajal svojo 80-letnico. Najbolje je, da kritične presoje Prešernovega nagrajenca ter 
argumente zanje kar sami preberete (če jih še niste) na 
http://www.vecer.com/kulturni-banavzi-ne-berejo-knjig-6290657 . 

21.8. je svojo 80-letnico slavil Jože Partl, p.d. Črnk z Bistrice pri Pliberku, dolgoletni 
občinski odbornik Enotne liste, zadružnik, gledališki igralec in izvrsten govornik, 
predsednik Slovenske kmečke zveze ter kar legendarni predsednik Zveze slovenskih 
izseljencev. - 25.8. je polokrogli življenski jubilej, 55-letnico, obhajal bilčovški župnik, 
pevec, recitator in sedanji predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof, - 
31.8. pa praznuje svojih 35 let mladosti režiserka in vsestranska kulturno-prosvetna 
delavka iz Sel Milena Ollip. Vsem trem jubilantom voščimo vse najboljše in da bi se 
še dolgo lahko srečevali na prireditvah, ki nas povezujejo in krepijo. 

Če ste v živo ali prek radijskega prenosa zamudili petkov ljubljanski recital Dua 
Claripiano (pianistka Tatjana Kavčič in klarinetist Dušan Sodja), njuno igranje 
lahko podoživite ob poslušanju nove zgoščenke »V objemu dvojine«. Na njej so 
posnete skladbe sodobnih slovenskih skladateljev, ki so jih ti – na pobudo Dua 
Claripiano – ustvarili po slovenskih ljudskih napevih iz skoraj vseh slovenskih 
pokrajin, tudi zamejskih. 

V nedeljo, 27.8.2017 so nas čez zelo slabo propustno avstrijsko mejno kontrolo na 
Koroško vabili na tradicionalno Libuško žegnanje, na Zahomški žegen, na I. Tek na 
stari Ljubelj, na spominsko prireditev v Robež(e) ob 75-letnici prvega večjega 
partizanskega spopada na Koroškem, koroški kmetje pa so se odpravljali na obisk 
55. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni. V naslednjih 
dneh se v Sloveniji zaključuje še nekaj čezmejnih poletnih prireditev, predvsem 
namenjenih mladim. 

Večno mlada publika različnih generacij se bo zbrala v torek, 29.8.2017 ob 20.30 v 
poletnem prizorišču ljubljanskih Križank na koncertu »I remember Elvis« ob 40-
letnici smrti Elvisa Presleya. Nastopili bodo: skupina Sam’s Fever in Big bandom 
RTV Slovenija z godali, a capella zasedba Jazzva ter plesalci skupine Retronom. 
Leta 2012 ustanovljena slovenska skupina Sam’s Fever si je z zmago na 
tekmovanju v Nemčiji leta 2015 prislužila naziv najboljšega cover banda Elvisa 
Presleya v Evropi. In seveda: vodja skupine je koroški Slovenec Samo Hudl. 

Še do četrtka, 31.8.2017 na Prevaljah razstavljajo rojakov iz treh koroški dolin: 
Vincenc Gotthardt »Pod vodno gladino«, Helena Wuttej »Harmonija barv v 
prostoru« in Štefan Reichmann »Jormak«. 

Vabilo na 52. študijske dneve Draga 2017, ki bodo potekali v Parku Finžgarjevega 
doma na Opčinah (Dunajska cesta 35) od petka, 1.9. do nedelje, 3.9.2017, s 
programom te vseslovenske prireditve in povabljenimi referenti najdete v prilogi 
“Draga-2017.pdf”. 
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V soboto, 9.9.2017 vabijo Klub 99 Celovec, fara Čače, SPD Dobrač na Brnci, 
Slovensko planinsko društvo Celovec na mašo na vrhu Dobrača z blagoslovitvijo 
dvojezičnega obeležja na slovenski cerkvi. Ob 8.30 se bo v Rožtrati (Rosstratte, 
to je veliko parkirišče z restavracijo na višini ok. 1700 m) pričelo geološko botanično 
vodstvo v slovenščini z Reinholdom Jannachom na poti na vrh Dobrača, kjer bo ob 
11.00 maša z župnikom Petrom Olipom; pela bosta Kvartet Dobniško jezero Loče in 
Cantissimo Saak (Čače v Ziljski dolini). 

   Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva iz Ljubljane vabi tudi člane našega 
Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, da se najpozneje do ponedeljka, 4. septembra 
na e-naslov predsednika DSAP lovro.sodja@guest.arnes.si prijavijo za skupno pot z 
avtobusom, ki bo odpeljal ob 5.30 izpred ljubljanske Hale Tivoli. Cena avtobusnega 
prevoza bo 15 evrov, ki jih boste vplačali po potrditvi vaše prijave. Izlet bo namreč 
organiziran, če bo zanj prijavljenih najmanj 18 oseb in če ne bo res slabe vremenske 
napovedi. Za pot na Dobrač (2166 m) je potrebno imeti – poleg osebne izkaznice ali 
potnega lista – dobro planinsko obutev, veterni jopič in pelerino, morda tudi pohodne 
palice, v nahrbtniku pa dovolj hrane in pijače. Tisti, ki ne bi zmogli poti na vrh, bodo 
sami lahko opravili krajši razgledni sprehod po okolici restavracije na parkirišču. 

Več o pestrem septembrskem dogajanju pa prihodnjič. Lep pozdrav! 

Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani 
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