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Spoštovani gostje! Spoštovana nagrajenka! 
 
V imenu obeh organizacij, ki danes podeljujeta 39. Tischlerjevo nagrado – 
Krščanske kulturne zveze in Narodnega sveta koroških Slovencev –, vas prav 
prisrčno pozdravljam. Veseli me, da ste se našemu vabilu odzvali v tolikšnem 
številu. 
Med nami je vrsta odličnih gostov, ki jih bom le nekatere imenoma naštel in 
prosim, da na koncu vse obdarite s skupnim aplavzom:  
 
v zastopstvu krškega škofa dr. Aloisa Schwarza je tukaj prelat Michael Krištof 
 
za Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu sta današnjo prireditev počastila  
vodja sektorja za Slovence v zamejstvu in po svetu Robert Kojc in Jelena Malnar 
iz kabineta ministra 
minister RS za Slovence v zamejstvu po svetu Gorazd Žmavc je moral danes svoj 
obisk iz zdravstvenih razlogov kratkoročno odpovedati. Pravtako  veleposlanica 
RS na Dunaju Ksenija Škrilec, ki je zbolela in pošilja nagrajenki iskrene čestitke.   
 
Med nami je deželnozborska poslanka in ravnateljica Slovenske gimnazije mag. 
Zalka Kuchling 
 
Moj pozdrav velja vsem predstavnikom 
šolskih, vzgojnih, gospodarskih in cerkvenih ustanov,  
predstavnikom političnih strank ter političnih in kulturnih organizacij,  
Kmetijske zbornice  
znanstvenih inštitutov,  
Biroja za slovensko narodno skupnost pri koroški  deželni vladi,  
Mohorjeve družbe,  
Zveze slovenskih žena, 
Univerze v Ljubljani 
Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, 
Društva slovensko avstrijskega prijateljstva  
Slovenskega centra PEN, 
Metodijevega Društva prijateljev poti svetega Jakoba 
območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Mariboru 
in Gimnazije Ravne na Koroškem 
 
 



Pozdravljam  
vse dobitnike Tischlerjeve nagrade in 
vse navzoče člane Tischlerjeve družine 
 
Moj pozdrav velja zastopnikom medijev, ki se jim zahvaljujem za obisk in 
poročanje o današnji slovesnosti. 
 
Prisrčno pozdravljam Otroški zbor SPD Danica iz Šentprimoža pod vodstvom 
Barbare Mistelbauer-Stern, ki danes prepeva pesmi današnje nagrajenke 
Lenčke Kupper. Pozdravljam Mešani pevski zbor J. P. Gallus, pri katerem je 
Lenčka dolga leta prepevala in bila tudi 15 let predsednica društva.  
Seveda pa mi je v posebno čast in veselje, da smem pozdraviti gospo Lenčko 
Kupper, ki  bo prejela letošnjo Tischlerjevo nagrado.   
 

Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza danes podeljujeta 
39. Tischlerjevo nagrado Lenčki Kupper, avtorici neštetih otroških pesmi, 
lutkovnih iger, pravljic in pripovedk, v pričakovanju njene 80-letnice, ki jo bo 
praznovala 4. aprila 2018. 
Prisrčno dobrodošla med nami, gospa Lenčka Kupper, njeni družinski člani, 
sorodniki in prijatelji! 
 
Spoštovani gostje! 
S svojo navzočnostjo izkazujete priznanje nagrajenki, obenem pa tudi spoštljiv 
spomin dr. Jošku Tischlerju, po katerem je nagrada poimenovana in je ena 
centralnih osebnosti v naši novejši zgodovini.  
Dr. Tischler je bil ustanovitelj in prvi predsednik Narodnega sveta koroških 
Slovencev in močno zaslužen za slovenski narod na Koroškem na več področjih. 
Tako imajo tudi vsi nagrajenci izredne zasluge na kulturnem, političnem, 
gospodarskem, šolskem, umetniškem, znanstvenem, izobraževalnem ali 
cerkvenem področju.  
 
Koroški Slovenci zvesto ohranjamo spomin na dr. Joška Tischlerja tudi s 
podeljevanjem nagrade, ki smo jo po njem poimenovali. V veliko čast mi je, da 
jo smem kot predsednik NSKS skupno s predsednikom KKZ v imenu narodne 
skupnosti podeljevati zaslužnim osebam iz naših vrst. 
Tischlerjevo nagrado smo prvič podelili še v letu njegove smrti, jeseni leta 1979. 
Prvo nagrado je prejel glasbenik Lajko Milisavljevič  in vedno spet so se med 
nagrajenci pojavili glasbeniki, tako tudi danes. V posebno veselje mi je, da je to 
glasbenica, ki vse svoje življenje ustvarja za otroke in mladino. V posebno 
veselje mi je tudi, da je danes  med nami zbor otrok, ki z navdušenjem 
prepevajo njene pesmi. Zapel nam je v pozdrav in zdaj oder zopet prepuščam 
mladim pevkam in pevcem. 


