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  V drugo polovico poletja vstopamo najprej s kratkim izborom pravkar preteklih 
koroških in slovensko-avstrijskih dogodkov. 

  V Vogrčah (pri Pliberku) so člani slovenskega Katoliškega kulturnega društva v 
sodelovanju s celovško Krščansko kulturno zvezo sredi julija - skladno z dvajsetletno 
tradicijo - na idiličnem kraju sredi vasi že desetič pripravili gledališko predstavo na 
prostem. Letos so z več ponovitvami zaigrali komedijo J. Nestroya in J. Weriha 
»Danes bomo tiči«, a so v režiji Alenke Hain zabavno zgodbo priredili tako, da so 
dogajanje z Dunaja in njegove okolice prenesli v Vogrče in Celovec. 

V nedeljo, 21. julija je Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega 
odpora pripravila že 40. spominski Pohod na Komelj (pri Pliberku) – po poteh 
Domnove čete in sledovih Jurija Bojanoviča in Lipeja Kolenika – Stanka. Ob 
jubilejnem pohodu sta Mojca Koletnik in Aleksandra Jankovič uredili posebno 
brošuro. V njej in v nagovoru je Koletnikova opozorila na prispevek koroških 
partizanov za osvoboditev Avstrije in posledično na sklenitev ADP oz. DPONDA - 
Državne pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije.Tajnik ZKP Andrej 
Mohar pa je navedel razloge za podporo novi pobudi »Slovenski konsenz za 
ustavne pravice« - SKUP. 

Pobuda SKUP združuje ugledna imena vseh političnih usmeritev koroških 
Slovencev; do danes, 5. avgusta, skupaj 231 podpisnikov. Na posebni tiskovni 
konferenci so inciatorji pojasnili, da ne ustanavljajo četrte manjšinske 
predstavniške organizacije, pač pa želijo spodbuditi že obstoječe tri, da odločneje 
uveljavljajo mednarodno in notranje ustavnopravno zajamčene manjšinske 
pravice na področju izobraževanja, kulturne enakopravnosti, uradnega jezika in 
topografije. Svoje zahteve so inciatorji SKUP podrobneje obrazložili v »Spomenici 
2020«, dostopni na spletni strani www.skup.at . 

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in Kmečka izobraževalna 
skupnost (KIS) sta v nedeljo, 21. julija 2019 v Vidri vasi pri Pliberku pripravili 
tradicionalni, že 18. Kmečki praznik, v okviru katerega je potekalo tudi »Srečanje 
kmetov in kmetic iz petih dežel«, iz Avstrije, Slovenije, Italije, Madžarske in 
Hrvaške, kjer slovenske kmete uspešno povezuje koordinacija AGRASLOMAK. 
Kmečkega praznika se je mdr. udeležila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije Aleksandra Pivec, nekdanja državna sekretarka na 
Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu; obljubila je nadaljnjo pomoč za 
uveljavitev narodnostnih pravic in tudi strokovno pomoč pri obdelovanju zemlje kot 
vira preživetja zamejskih kmetovalcev. 

Predzadnji julijski teden se je v Ljubljani na pogovorih pri ministru za Slovence v 
zamejstvu in po svetu Petru J. Česniku ter pri več drugih visokih predstavnikih 
slovenske vlade in Državnega zbora mudila delegacija evropske državljanske 
pobude za normiranje in uveljavitev manjšinskih pravic Minority SafePack (MSPI). 
Delegacijo so sestavljali novi evropski poslanec Lorant Vincze (predsednik FUEN, 
Federalistične unije evropskih narodnosti), nova podpredsednica FUEN Angelika 
Mlinar, Denes Andras Nagy, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev 
(NSKS) Valentin Inzko in predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) v Italiji 
Walter Bandelj. V Evropi živi preko 340 avtohtonih narodnih manjšin s sto milijoni 
govorcev manjšinskih in regionalnih jezikov. FUEN kot pobudnica MSPI združuje 
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105 organizacij avtohtonih narodnih manjšin iz 35 držav, državljansko pobudo 
Evropskemu parlamentu in Evropski komisiji pa je s podpisi podprlo 1,13 milijona 
državljanov EU. V našem klubu, ki je lani v RS zbral kar največ podpisov za 
Minority SafePack, moramo z veseljem sprejeti na znanje tokrat izraženo podporo 
»uradne« Ljubljane, saj je lani žal ni bilo čutiti. 

Iztekanje julija je na koroški in vseslovenski ali alpsko-jadranski kulturni sceni 
zaznamoval tudi tradicionalni, že 38. Slikarski teden v galeriji Franceta Goršeta v 
rožanskih Svečah. Tokrat se ga je udeležila tudi naša klubska članica, likovna 
umetnica Ifigenija Simonović, ki kot pesnica v tem mandatu predseduje Slovenskemu 
centru mednarodnega PEN-a. Pa tudi v Svečah gostujoči Kvartet klarinetov Godbe 
ljubljanskih veteranov je povezan z našim klubom. 

Poletno čezmejno povezovanje je spodbujala tudi julijska številka projektnega 
časopisa »Karavanke«, ki jo je natisnil »Gorenjski glas« v Kranju. Ob obeh koroških 
slovenskih tednikih in medijski ponudbi ORF ter Radia Agora smo v julijskih dneh s 
Koroške prejeli še občasnike kot so tinjski »Dialog«, glasilo SKS »Skupnost«, 
koroško je obarvana nova številka revije »Zvon«. O bogati vsebini vsega omenjenega 
še kaj prihodnjič. 

  Tokrat »pro domo« opozorimo le na novosti v zvezi z ohranjanjem spomina na našo 
nekdanjo klubsko podpredsednico dr. Angelo Piskernik. Sašo Dolenc je v 
»Objektivu« - tedenski prilogi ljubljanskega »Dnevnika« 6. julija na str. 16 objavil 
pregleden članek »´Mati´ Triglavskega narodnega parka«. Identično besedilo z več 
ilustracijami in z dodanima dvema referencama na koncu pa je avtor pod naslovom 
»Ángela Piskernik – prva Slovenka z doktoratom iz naravoslovja« objavil na spletni 
Kvarkadabra, kjer ga lahko najdete na https://kvarkadabra.net/2019/07/angela-
piskernik/ . 

Na poletnem srečanju Mohorjeve v Celovcu je bilo mogoče slišati spodbudno novico: 
v mestnem svetu so - menda po štirih letih - ponovno vložili predlog za poimenovanje 
ulice po dr. Piskernikovi. (Nov pa je še drug predlog za ulico Majde Vrhovnikove tudi 
v Celovcu.) Potrjena pa sta novici, da bo Pošta Slovenije 8.11.2019 izdala 
priložnostno znamko, posvečeno Angeli Piskernik, približno tedaj pa bo tej veliki 
koroški botaničarki, naravovarstvenici in narodni delavki posvečen tudi eden prvih 
večerov o pomembnih Slovenkah v dvorani Slovenske matice. 

  Ker v prejšnje e-okrožnice nismo pravočasno uspeli vplesti običajne rubrike s 
(pol)okroglimi obletnicami pomembnih Korošcev ter z njimi in z našim klubom 
povezanih osebnosti, naj tokrat po datumih navedemo izbor za julij in avgust: 

- 6.7.1824, torej pred 195 leti, se je rodil znameniti koroški slikar Marko 
Pernhart/Pernat (u. 30.3.1871); 

- 12.7.1939 se je rodil zgodovinar in neumorni kulturni delavec doc.dr. Feliks J. 
Bister, mdr. tudi sponzor našega ljubljanskega Kluba. Prijateljska, spominsko 
obarvana voščila ob 80-letnici sta mu objavila profesor dr. Jože Wakounig v 
»Novicah« 12. julija ter prof.dr. Peter Vodopivec v »Zgodovinskem časopisu« 
73/2019, št. 1-2 (159), str. 215-219; 

- 17.7.1964 se je rodil narodni delavec Bernard Sadovnik, mdr. nekdanji 
predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, zdaj pa predsednik Skupnosti 
koroških Slovencev in Slovenk ter zelo uspešen župan v Globasnici; 
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- 19.7.1904 se je rodil profesor dr. Vinko Zwitter, že od 1929 eden vodilnih 
koroških slovenskih delavcev na kulturnem, šolskem, gospodarskem in verskem 
področju (u. 3.5.1977); 

- 19.7.1964 se je rodil Vincenc Gotthard, publicist, pesnik, slikar, fotograf iz Zilje, 
novinar in urednik celovškega slovenskega tednika »Nedelja«; 

- 26.7.1934 je umrl general in pesnik Rudolf Maister, ki ga našemu krogu ni 
potrebno posebej predstavljati (r. 29.3.1874); 

- 27.7.1969 se je rodila nj. eksc. mag. Sigrid Berka, sedanja veleposlanica 
Republike Avstrije v Ljubljani, ki se tudi v sodelovanju s civilno družbo v sklopu 
urejanja bilateralnih odnosov trudi izboljševati položaj manjšin; 

- 1.8.1959 se je rodila profesorica Ljudmila Novak, slovenska krščanko 
demokratska političarka, ki agendo urejanja manjšinskih vprašanj iz slovenskega 
parlamenta in vlade prenaša še v Evropski parlament; 

- 10.8.1959 se je rodil mag. Bertej/Engelbert Logar, neumorni, že v Avstriji in 
Sloveniji nagrajeni koroški etnomuzikolog in glasbeni pedagog; 

- 16.8.1949 se je rodil dr. Avguštin/Gustav Brumnik, zdaj že upokojeni okrajni 
sodnik v Železni Kapli, a nepogrešljivi predsednik Slovenske prosvetne zveze in 
podpredsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem; 

- 19.8.1929 se je rodil ing. Peter Kuhar, od 1943 partizanski kurirček Pero, 
zaslužni sekretar, podpredsednik in predsednik Zveze koroških partizanov, 
kulturni delavec, v poklicnem življenju pa tehnični vodja tovarne celuloze na 
Rebrci (u. 23.5.2017); 

- 23.8.1934 se je rodil akademik Lojze Lebič, profesor glasbe in skladatelj, 
zavezan koroški ljudski pesmi z obeh strani Pece, prejemnik Tischlerjeve nagrade 
leta 2015; 

- 23.8.1939 se je rodila Jelka Reichman, akademska slikarka in priljubljena 
otroška ilustratorka. O častni meščanki Ljubljane in tudi o družini, ki si jo je 
ustvarila z našim klubskim odbornikom dipl.ing. Marjanom Reichmanom (po rodu 
iz Moščenice pri Bilčovsu), lahko nazadnje berete v ljubljanskem »NeDelu« 3.8. 
na straneh 12-13; 

- 23.8.1949 se je rodil profesor dr. Ludvik Karničar, proučevalec domačega 
obirskega in sosednjih slovenskih dialektov, četrt stoletja predavatelj slovanske 
filologije na graški univerzi, prevajalec, kulturni organizator in pevski družabnik, 
2017 prejemnik Štrekljeve nagrade. 

Z nekaterimi julijskimi jubilanti smo že nazdravili, z nekaterimi avgustovskimi še 
bomo v kratkem. Vsem pa – malo pozno ali malo zgodaj – prisrčne čestitke in 
najboljše želje! 

  V preteklih poletnih tednih smo z veseljem lahko brali tudi o nekaterih 
nagrajencih in odlikovancih med vidnimi koroškimi Slovenci in – seveda! - 
Slovenkami. Morda v osrednji Sloveniji njihovo delo in izstopajoči dosežki niso 
dovolj poznani, zato bomo v prihodnjem oglašanju povzeli izbor vsaj na najkrajši 
možni način. 

Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani 

 


