
POROČILO PREDSEDNIKA DSAP LOVRA  SODJE O DELOVANJU DRUŠTVA V LETU 2019

- 10. marca 2019 se nas je nekaj članov društva udeležilo koncerta Koroška poje, ki je potekal v
Domu glasbe v Celovcu. Krščanska kulturna zveza je ponovno pripravila zelo pester program, 
ki so ga izvajali koroški PEVSKI ZBORI IN SOLISTI..

- 19. marca smo imeli v Kavarni Slamič volilni občni zbor društva. Po poročilih predsednika 
društva L. Sodje in predsednika nadzornega odbora dr. Andreja Umeka so sledile volitve. 
Soglasno so bili izvoljeni: Za predsednika društva L. Sodja, za člane UO Bogdan Bradač, Ana 
Gradišar, Aleš Mižigoj, Jože Jeraj (kot častni predsednik), Damjana Pangerčič in Andrej Umek. 
Za člane NO so bili izvoljeni Alojz Leskovšek, Jože Romšek in Marija Župec. Za člane 
disciplinske komisije so bili izvoljeni Helena Blatnik Hauzler, Katica Drobne in Darja Kuhar 
Kotnik. Na predlog predsednika smo sprejeli program dela za l. 2019. Avstr. veleposlanica 
Sigrid Berka se je opravičila, poslala nam pa je pa pismo, v katerem se nam vsem zahvaljuje 
za uspešno delo, veseli se 17. Koroško avstrijskih kulturnih dni v Ljubljani in dodala citiram: « 
Posebej pozdravljam odločitev, da je v primerjavi s preteklimi leti v naslovu letošnje 
prireditve prvič malo vidneje poudarjena Avstrija, s čemer se še bolj poudari poslanstvo 
vašega društva – Društva slov.- avstrijskega prijateljstva. A ta novost v ničemer ne zamaja 
dejstva, da obstaja do slovenske narodne skupnosti v Avstriji poseben odnos.« konec citata.

- 17. Koroško avstr. kulturne dneve v Ljubljani smo organizirali od 28. marca do 11. aprila. 28. 
marca smo na razstavi v Galeriji Družine gostili koroškega umetnika Izidorja Sterna iz Nižje 
Avstrije, ki riše na porcelan in karikaturista Mirka Malleja, v sodelovanju s KKS-Lj.. Razstavo je 
odprla avstr. veleposlanica Sigrid Berka, celotne 17. KAKD pa drž. sekretarka na Uradu za 
Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec.

- 5. aprila smo v Cankarjevem domu organizirali koncert »Koroška pesem prek meja«, na 
katerem je nastopila Tamburaška skupina Loče in Mešani PZ Sele iz Sel.

- 16. aprila smo imeli v restavraciji Slamič razširjeni sestanek članov vseh odborov društva, na 
katerem so člani odborov  imenovali za predsednika nadzornega odbora Jožeta Romška in za 
predsednico disciplinske komisije Darjo Kuhar Kotnik. Blagajničarja Damjana Pangerčič je 
prevzela tudi zadolžitev tajnice društva. Hvala vsem članom in predsednikom odborov za 
uspešno volontersko delo! Kar ni samo po sebi umevno, kakor ima navado reči veleposlanica 
Sigrid Berka! Posebej se zahvaljujem Damjani, ki nam res veliko pomaga in je danes tudi 
pripravila pogostitev in pijačo. 

Maja smo se odpravili na izlet na avstrijsko Štajersko. Vodja izleta je bila naša članica Helena 
Blatnik Hauzler, ki nas je odpeljala najprej na grad Riegersburg blizu avstrijskega 
Radgersburga. Na gradu, ki je v lasti družine Liechtenstein, smo si ogledali več zelo zanimivih 
muzejev, se odpeljali na okusno kosilo v Slovenijo v Črešnjevce in se nato vrnili v Avstrijo. 
Obiskali smo Pavlovo hišo v Potrni, kjer domuje naše partnersko Kulturno društvo Člen 7. Ob 
odsotnosti predsednice društva Susanne Weitlaner, nam je njena namestnica  izčrpno opisala
zgodovino in delo tega zelo pomembnega društva. Zahvaljujem se gospe Blatnik Hauzler za 
vodstvo tega zanimivega izleta.

- 27. avgusta je Lovro Sodja v rezidenci avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani iz rok avstrijske 
veleposlanice mag. Sigrid Berke prejel »Zlati častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo«, ki 
ga je podpisal avstrijski predsednik dr. Alexander Van der Bellen. Za to odlikovanje mu je 
čestital tudi avstrijski zvezni minister za Evropo, Integracijo in zunanje zadeve mag. Alexander
Schallenberg.

- 7. septembra so koroški Slovenci organizirali Pohod na goro Dobrač, ki je sedaj že 
tradicionalen. Na vrhu je, poleg nemške, tudi slovenska cerkev, na katero so lani pritrdili 
dvojezični napis. Zaradi slabega vremena so se pohodniki letos peljali samo do restavracije na



Rožtrati, imeli tam mašo in skupinsko srečanje. Srečanja sta se udeležila tudi dva naša člana, 
Janez Zupanc iz Kranja in Zoran Jelenc. Lani je poročilo za naš Bilten napisal Jože Zupanc, 
letos ga je prispeval Zoran Jelenc. Obema hvala za poročili in hvala da sta predstavljala naše 
društvo na Dobraču.

- 10. septembra smo v Viteški dvorni Križank predstavili obširen 130- stranski Zbornik »Enotni 
slovenski kulturni prostor v besedi in sliki, Regija Alpe-Jadran 1957-2019«, avtorja Lovra 
Sodje. Posvetil sem ga vsem novinarjem in fotografom.  V njem sem priobčil 1.554 povzetkov 
člankov, poročil in intervjujev, ki sem jih iz raznih časopisov izrezoval od l. 1957 dalje. Zbornik 
smo izdali v našem društvu s sponzorskimi sredstvi, zato začnem slikovni del s fotografijo 
ustanovnega občnega zbora društva l. 1992. V njem je objavljenih tudi preko 500 člankov o 
kulturni dejavnosti v Avstriji, precej sem jih pa tudi sam napisal o koroških Slovencih, pa tudi 
o drugih avstrijskih deželah. V seznamu osebnih imen je tudi precej imen članov našega 
društva. Trudimo se, da bi ga sprejeli v čim več splošnih knjižnicah. O njem je do sedaj izšlo 
šest člankov in poročil v tiskanih medijih in na spletu. Poslal sem ga tudi predsedniku R. 
Avstrije A. Van der Bellnu na Dunaj. Za financiranje Zbornika se zahvaljujem obema 
sponzorjema, družbi MORO & KUNST in podjetju Medex oziroma njenima direktoricama 
gospe Ireni Moro in Aleši Mižigoj. Brez našega podpredsednika Aleša Mižigoja pa tako ali tako
ne moremo. Hvala Ti Aleš za vse, kar si do sedaj naredil za društvo.

- 5. oktobra smo se udeležili odprtja 3. KULT-a Štajerska, ki ga vsaki dve leti organizira 
partnersko DSAP Maribor. Prireditev z dolgimi govori in koncertom, na katerem smo poslušali
odličen Komorni orkester Avstrijsko-rusko-azijskega kulturnega društva in našega virtuoza 
saksofonista Ota Vrhovnika, je v Unionski dvorani trajala tri ure. Navdušena publika je z 
aplavzi pozdravila vse nastopajoče.  V našem avtobusu smo iz Ljubljane in nazaj peljali tudi 
nekaj članov KKS v Ljubljani in Kluba Korošcev Ljubljana.

- 9. oktobra smo se udeležili odprtja Leta sosedskega dialoga – Nachbarschafts, 2019 -2020, 
Slovenija – Österreich, ki sta ga v Festivalni dvorani slavnostno odprla naš zunanji minister dr.
Miro Cerar in avstrijska veleposlanica Sigrid Berka. Vse naše medsosedske prireditve bomo 
tudi mi leta 2020 vključili v ta projekt.

- 23. oktobra sem se v veliki dvorani Šentjakobskega gledališča udeležil odprtja Dunajskih 
dnevov v Ljubljani, ki sta jih odprla župan mesta Dunaj dr. Michael Ludwig in ljubljanski župan
Zoran Jankovič. Dr. Ludwigu sem podaril naš Zbornik »Enotni slov. kulturni prostor v besedi in
sliki«.

- 15. novembra si nas je desetina članov društva v Galeriji Cankarjevega doma ogledala 
razstavo »Ideja, znanost in tehnologija antične Grčije«. Zelo zanimiva razstava nas je z 
vodenjem vodičke iz Slovenj Gradca navdušila. Spoznali smo, da so pravzaprav že stari Grki na
znanstvenem in tehnološkem področju izgradili temelje današnje civilizacije in »pogruntali« 
marsikateri stroj in da se sedaj samo nadgrajuje njihovo pionirsko delo. Na razstavo nas je 
povabila gen. direktorica CD Uršula Cetinski, ko sem ji nesel naš Zbornik.

- Še beseda o našem letnem trimesečnem koledarju, ki ga pripravljam zadnja štiri leta.Za  
»glavo« koledarja vedno uporabim planinsko fotografijo iz avstrijske Koroške. Letos je 
objavljena fotografija, ki sem jo posnel l. 2010 na gori Obir na Polanškovem memorialu.

- Na Prednovoletnem Srečanju članov društva, ki je bilo 11. decembra v jedilnici Medexa, sem 
podal kratko poročilo o delu društva v l. 2019, predstavil devet novih članov društva, jim 
čestital za včlanitev v društvo ter šestim prisotnim izročil značke društva. Za glasbeno 
razpoloženje sta s harmoniko poskrbela naš član Sašo Gale in njegova učenka Neža Žagar. 

- Novi člani društva so: 

Mimica Herakovič, Pavšek Zala, Petrovič Mager Bernardka, Petrovič Drago, Rizmal Franc, 
Bronislava Starc, Majda Vida, Nataša Žagar, Stanislav Žagar.

Vsi prisotni so, po okusni večerji in zdravicah ob Novem letu, prejeli letni Koledar društva 2020 !



                                                                                        Poročilo pripravil: Lovro Sodja, predsednik


