
 Janko Krištof 
predsednik Krščanske kulturne zveze 

pozdrav 
 

                        

   

 

 
 
Spoštovani gostje! Spoštovani nagrajenec! 
 
V imenu obeh organizacij, ki danes podeljujeta 42. 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, ki smo ga žal iz znanih razlogov morali omejiti.  
 
 
Dovolite, da nekatere goste in ustanove še z imenom pozdravim in prosim, da 
na koncu vse obdarite s skupnim aplavzom. 
 
Med nami so: 
za Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu državni 
sekretar Dejan Valentinčič. 
 
generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Anton Novak  
 
v zastopstvu krškega škofa je med nami dekan mgsr. Ivan Olip 
 
med nami je deželnozborska poslanka Ana Blatnik 
 
in podžupan mesta Celovec Lojze Dolinar 
 
 
Moj pozdrav velja vsem predstavnikom 
šolskih, vzgojnih, izobraževalnih, gospodarskih in cerkvenih ustanov, 
predstavnikom političnih strank ter političnih in kulturnih organizacij,  
 
znanstvenih inštitutov,  
Biroja za slovensko narodno skupnost pri koroški deželni vladi,  
Mohorjeve družbe,  
Kluba koroških Slovencev v Ljubljani  
 
Pozdravljam  
vse dobitnike Tischlerjeve nagrade in 
vse navzoče člane Tischlerjeve družine 
 
Moj pozdrav velja predstavnikom medijev, ki se jim zahvaljujem za obisk in 
poročanje o današnji slovesnosti. 
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Prisrčno pozdravljam  
Kvartet Nomos iz Škocjana, domačega kraja nagrajenca, in pevce Moškega 
zbora Kralj Matjaž iz njegovih rodnih Libuč, ki bodo glasbeno olepšali današnji 
večer. 
 
V posebno čast in veselje pa mi je, da smem pozdraviti  
današnjega nagrajenca, dr.ja Matevža Grilca, ki mu Narodni svet koroških 
Slovencev in Krščanska kulturna zveza danes podeljujeta 42. Tischlerjevo 
nagrado za življenjsko delo na narodnopolitičnem področju in njegovo 
zavzemanje za samostojno politično gibanje med koroškimi Slovenci.  
 
Prisrčno pozdravljeni med nami tudi vsi prijatelji, sorodniki in sopotniki, ki ste 
nagrajenca podpirali pri njegovih nalogah in prizadevanjih.  
 

Spoštovani gostje! 
S svojo navzočnostjo izkazujete priznanje nagrajencu dr. Matevžu Grilcu, 
obenem pa tudi spoštljiv spomin dr. Jošku Tischlerju, po katerem je nagrada 
poimenovana in je ena centralnih osebnosti v naši novejši zgodovini.  
Dr. Joško Tischler je bil ustanovitelj in prvi predsednik Narodnega sveta 
koroških Slovencev in močno zaslužen za slovenski narod na Koroškem na več 
področjih.  
Bil je tudi pomočnik pri reševanju številnih težav in ovir. 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 KKZ skupno s predsednikom NSKS v imenu narodne 
skupnosti podeljevati zaslužnim osebam iz naših vrst. 
Tischlerjevo nagrado smo prvič podelili še v letu njegove smrti, jeseni leta 1979.  
Osebno sem bil pri Tischlerjevem pogrebu navzoč kot pevec gimnazijskega 
zbora pod vodstvom Jožka Kovačiča in se dobro spominjam, da smo tudi na 
grobu zapeli njemu tako ljubo pesem »Sirota jaz okrog blodim«. Moja 
gimnazijska leta so bila tudi leta demonstracij po celovških in dunajskih ulicah, 
bila so leta, ko smo se mi mladi vključili v boj za naše pravice in nas je ta boj 
močno oblikoval. Tedaj je stal v prvi vrsti Matevž Grilc, ki mu smem danes zato 
tudi iz osebne hvaležnosti za njegove zasluge izročiti Tischlerjevo nagrado. 
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V posebno veselje mi je, da zdaj smem napovedati govor zmagovalca letošnjega 
govorniškega natečaja Noa Sabotnika, učenca 7.b razreda ZG / ZRG za Slovence 
v Celovcu) na temo: 
 

Ali ti uspe, da kot učenka / učenec dvojezične izobraževalne ustanove 
na Koroškem posreduješ pomen večjezičnosti tudi svojemu krogu zunaj 
šole, in kakšno vlogo pri tem igra slovenščina?  
 

Govorniški natečaj od leta 1989 dalje vsako leto razpisujemo ob podelitvi 
Tischlerjeve nagrade. Nagrade za govorniški natečaj smo letos podelili 29. aprila 
na Slovenski gimnaziji zaradi takrat negotove situacije glede podelitve 
Tischlerjeve nagrade.   
Srečni smo, da je le prišel dan podelitve Tischlerjeve nagrade in jo lahko 
podelimo zaslužnemu možu!  
 
Veseli pa smo tudi, da bomo zdaj slišali zmagovalca letošnjega govorniškega 
natečaja Noa Sabotnika. Oder prepuščam njemu!    
 
GOVOR Noa Sabotnik  
Pesem Nomos 
Lavdacija Zdravko Inzko 
Podelitev nagrade 
Pesem MoPZ Kralj Matjaž 
Zahvalne besede Matevž Grilc 
Pesem MoPZ Kralj Matjaž 
 
 

ZAKLJUČNE BESEDE 
 
Spoštovani gostje! 
Kot sem že na začetku omenil, smo zelo veseli, da nam je v letošnjem izrednem 
letu le uspelo najti termin za podelitev Tischlerjeve nagrade. Iskreno čestitam 
nagrajencu in se mu zahvaljujem za vse njegovo delo, za katero smo mu 
namenili najvišje priznanje koroških Slovencev, poimenovano po izredni 
osebnosti 20. stoletja, dr.ju Jošku Tischlerju. Prepričan sem, da bi se on 
današnjega nagrajenca še posebej veselil. 
V tem smislu se vam zahvaljujem za obisk in vam želim še lep večer v upanju, da 
se bomo čim prej lahko spet družili na prireditvah in ob dobri kapljici.  
 


