
POROČILO PREDSEDNIKA DSAP O POTEKU 10. KOROŠKIH KULTURNIH 
DNEVOV V LJUBLJANI ( 27. 3. - 4. 4. 2012 )

10. Koroške kulturne dneve (10. KKD) smo organizirali  po dogovorjenem načrtu, ki 
smo ga sprejeli v upravnem odboru DSAP. Ocenjujem, da smo celoten projekt uspešno 
izpeljali in da je slovenska javnost v Sloveniji in Avstriji glede na odzive zelo pozitivno 
ocenila naše delo.

Navajam najpomembnejše podatke o poteku 10. KKD:
1./  V torek, 27. marca smo ob 19. uri v Viteški dvorani Festivala Ljubljana s pozdravom 
predsednika društva  Lovra Sodje in glasbenim uvodom Pevske skupine Glasbenega 
društva Deseti brat počastili naše člane, ki imajo posebne zasluge za društvo:
Podelili smo posebno listino častnega predsednika društva prvemu predsedniku dr. Jožetu 
Kušarju, ki je bil predsednik od leta 1992 do 2001. Posebno listino kot ustanovna člana 
društva sta prejela inž. Jože Strgar in dr. Andrej Umek, posebno priznanje za 20-letno delo 
v društvu sta prejela tudi nekdanja podpredsednica in tajnica prof. Majda Fister  in dr. Peter 
Fister ( ki nam je v Fakulteti za arhitekturo kar  nekaj let omogočil sestanke upravnega 
odbora društva ) ter nekdanja predsednika društva častni predsednik inž. Jože Jeraj (2001 – 
2007)  in dr. Peter Vencelj (2007 – 2011), ki je sedaj podpredsednik društva. Vse listine je 
podelil predsednik društva Lovro Sodja  ob asistenci  tajnika Zorana Povaleja.

10. KKD je z nagovorom odprla prof. Ljudmila Novak, ministrica za Slovence v zamejstvu 
in po svetu. Prisotne so pozdravili tudi predstavniki partnerskih društev prijateljstva iz Gradca 
(predsednica Ivanka Gruber) in Celovca (tajnik Jozef Picej) ter tajnik Krščanske kulturne 
zveze Martin Kuchling, tudi v imenu Slovenske prosvetne zveze iz Celovca.  Celoten potek 
slavnosti je snemala ORF Celovec, slov. oddelek in ga delno predvajala v oddaji »Dober dan, 
Koroška«. V oddajah ORF, Volksgruppen,at. Slovenci, je celovški novinar Miha Pasterk 
pripravil kar pet poročil in intervjujev o delu DSAP!  Zelo kratko vest o odprtju je objavila 
tudi TV SLO.
Odprtja sta se udeležila tudi dr. Erwin Kubesch, veleposlanik Republike Avstrije in dr. 
Christa Sauer, direktorica Avstrijskega kulturnega foruma.
Po Glasbeno-literarnem večeru  ČIGAVA JE TA ZEMLJA NAŠA? je vse nastopajoče in 
goste iz Koroške ter iz Gradca v Mestni hiši  sprejel v.d. ljubljanskega župana  gospod Aleš 
Čerin. Odprtje in nastop gostov iz Koroške je organiziral Lovro Sodja.

2. / V četrtek, 29. marca je bila ob 19.30 uri v Lutkovnem gledališču – na Šentjakobskem 
odru zelo zanimiva gledališka predstava RAZstava, v produkciji SPZ Celovec.  Predstave 
se je udeležilo ca. 40 gledalcev (glej zloženko!)

3. / V petek, 30. marca je bil ob 18. uri v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa 
literarni večer »K.k.K – Koroška, knjiga in Kafka – 3 x Janko Ferk« s književnikom in 
sodnikom mag. dr. Jankom Ferkom, ki ga je moderiral urednik Radia Slovenije Janko 
Petrovec. Prireditev je organiziral Klub koroških Slovencev Ljubljana s predsednikom  
Janezom Stergarjem na čelu.  V dvorani je bilo kar nekaj publike, po razgovoru z dr. 
Ferkom se je razvila zanimiva razprava o premajhni odmevnosti slovenskih medijev v matični 
domovini o  dosežkih koroških Slovencev.

4. V soboto, 31. marca je bila ob 11. uri v Mini teatru lutkovna predstava Jiřija Strede 
»Zvezda na obisku« v izvedbi lutkovne skupine Mi smo navihanci SKD Celovec, v režiji 



Brede Varl. Skupino je vodila gospa Marica Hartmann. Dvoranica je bila polna otrok in 
njihovih staršev, ki so navdušeno spremljali igro mladih celovških lutkarjev. Predstavo je 
organiziral dr. Peter Vencelj.

5. V sredo, 4. aprila je ob 18. uri v Slovenski filharmoniji potekal slavnostni koncert 
PESMI & GLASBA Z JUŽNE KOROŠKE. Nastopili so kvartet bratov Smrtnik, oktet 
Suha, tamburaška skupina Loče in MePZ Podjuna Pliberk. Kot častni gost se je koncerta 
udeležil dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije, s soprogo.  Prisotni so bili tudi dr. 
Erwin Kubesch, veleposlanik Republike Avstrije, dr. Christa Sauer, direktorica 
Avstrijskega kulturnega foruma, mag. Matjaž Longar, državni sekretar v Uradu Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. August Brumnik, predsednik SPZ in Gabi Frank ter 
Martin Kuchling, podpredsednica in tajnik KKZ iz Celovca. Prisotna sta bila tudi g. Hrvoje 
Draškovič, direktor Energetike Ljubljana, ki je naš glavni donator in g. Damjan Damjano-
vič, direktor Slovenske filharmonije.
Dvorana Marjana Kozine je bila povsem polna in koroški pevci so na koncu skupno zapeli 
koroško »himno« Rož, Podjuna, Zila. Koncert je v celoti snemal Radio Ljubljana in ga del 
tudi predvajal v soboto 7. aprila na programu ARS. 
Koncert je organiziral Lovro Sodja.

Na zaključku naj se zahvalim za sodelovanje vsem članom upravnega odbora, še posebno 
dr. Petru Venclju za organizacijo lutkovne predstave in za prisotnost na vseh prireditvah, 
prof. Janezu Stergarju za organizacijo literarnega večera z dr. Jankom Ferkom, za e-
obvestila Kluba koroških Slovencev in tudi za prisotnost na vseh prireditvah, častnemu 
predsedniku inž. Jožetu Jeraju za pomoč pri pridobivanju donatorjev, blagajničarki Damjani 
Pangerčič za dobro opravljeno blagajniško poslovanje in novemu tajniku Zoranu Povaleju, 
ki je sledil mojemu predlogu za promocijo društva z inovativno projekcijo emblema društva 
20-let DSAP na platno v Viteški dvorani in panoja v Slovenski filharmoniji ter za pomoč pri 
strokovno natisnjenih diplomah za vse naše zaslužne člane.

Hvala vsem članom DSAP, ki ste se udeležili ene ali več naših prireditev!

O 10. KKD je bilo v pisni in elektronski obliki objavljenih 46  napovedi, člankov in poročil v 
Sloveniji in Avstriji, o čemer poročam posebej v »Medijski odmevi o delu društva v letu 
2012«.
Deset poročil je objavljenih  na spletu v googlu pod »10. Koroški kulturni dnevi«.

Ljubljana, 18. julija  2012                                    

                                                                                    Predsednik DSAP:
                                                                                    Lovro Sodja, prof. l.r.


