
 muzej  Občine Šenčur

nedelja, 14. avgusta 2016, ob 17. uri
Sonntag, den 14. August 2016 um 17. Uhr

3. MEDNARODNI EX TEMPORE
KRANJCEV IN KOROŠCEV

3. INTENATIONALE EX TEMPORE FÜR
KRAINER UND KÄRNTNER 

Razstava bo odprta do 28. avgusta 2016, ob torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure.
Ausstellung öffen bis den 28. Avgust 2016, im Dienstag und Freitag von 17. bis 19. Uhr, im Sonntag von 10. bis 12. Uhr.
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3. MEDNARODNI EX TEMPORE  
KRANJCEV IN KOROŠCEV 

Nekdanja dežela Kranjska, danes skoraj v celoti vključena v Republiko Slovenijo, tudi nekdanja 
in sedanja dežela Koroška, sta zgodovinsko bolj povezani kot danes to občutimo.

Prvič je bila omenjena Koroška kot samostojna vojvodina in del Svetega rimskega cesarstva že 
976 leta, Kranjska kot dežela leta 973, vendar le kot sestavni del Koroške. Naziv samostojna 
mejna grofija je Kranjska dobila 1002, vojvodina l364, kronovina 1848. Slednji status je imela 
vse do 1918 z razliko od Koroške, ki je šele leta 1867 postala kronska dežela Avstro Ogrske 
monarhije. Od plebiscita naprej uvrščamo Koroško kot zvezno deželo Republike Avstrije. Je 
edina od avstrijskih zveznih dežel, ki ima zastavo trobojnico, trobojnico je imela tudi Kranjska.

Prednica obeh dežel je država Karantanija, kateri pravni red ustoličevanje knezov, kasneje 
vojvodov je bil v veljavi vse do ustoličenja Ernesta Železnega leta 1417. Po ljudskem štetju je 
na Koroškem 1818 leta živelo 137.000 Slovencev, 1934 le 24.870. Po zadnjih podatkih se je 
njihov število ustalilo na okoli 15.000, druga cenitev je neuradna, giblje se tam nekje na številki 
50.000. 

Politične, gospodarske in kulturne vezi so bile v stari Avstro Ogrski monarhiji med obema 
deželama močno prepleteni. Naši starejši obrtniki so poklicno izobrazbo pridobivali v mnogih 
primerih na Tirolskem Še ljudska ljubezenska pesem »Moj fantič je na T'rolsko vandral« je 
odtenek opisa teh dogodkov. Tudi pesem »Po Koroškem po Kranjskem že ajda zori« predstavlja 
del migracije delovne sile med obema deželama. Da smo bili prebivalci obeh dežel med seboj 
tesno povezanim, je zanimivo, da je bil včasih pri Gospe sveti Dan Kranjcev z zahvalno mašo. 
Obuditev tega dogodka, podobno kot je shod Slovencev na Višarjah, bi verjetno bil še danes 
vedno primeren. 

Sedanje jezikovno stanje na Koroškem je lepo opisal novinar Gorenjskega Glasa Jože Košnjek, 
dejal je: »Koroška je danes dvojezična, mimo tega dejstva ne moremo.« Njegov nasvet smo 
upoštevali tudi v našem programu, je dvojezičen. 

Z programsko vsebino v projektu »Mednarodni Ex tempore Kranjcev in Korošcev« odpravljamo 
stare miselne vzorce, razvijamo, krepimo, vzdržujemo boljši, prijaznejši svet okrog nas, skratka 
gradimo in utrjujemo sosedske in meddržavne steze za jutri, ne samo za danes. Na prvo mesto 
postavljamo medsebojno spoštovanje in sodelovanje. strpen dialog, prijateljstvo. Nekaj od 
tega smo v Muzeju občine Šenčur že predstavili, npr. s skupinsko čezmejno slikarsko razstavo 
»Od Železne Kaple do Šenčurja« (2011), »Včasih spoznaš ljudi, ki se jih ne obetaš« (2013) z 
razstavo Franca Rasingerja iz Št. Jakoba iz Rožne doline ter z letošnjo razstavo slikarja, pesnika, 
pedagoga Martina Dovjaka iz Sel na avstrijskem Koroškem. 

Anton Podjed 
Predsednik društva Sončni Hribček



Christine Meklin, Koroška Zoran Rožič, Koroška

Jože Meglič, akad. slikar, gost razstave

Mojca Godec, nekdanja Kranjska Zidar Ljubo, nekdanja Kranjska



Izdala Občina Šenčur, avgust 2016, tisk Tiskarna Jagraf d. o. o.

Razstavljalci iz Koroške Die Aussteller aus Kärnten: 
Christine Meklin, Helena Haberz, Franc Rasinger, Martin Dovjak, Zoran Rožič

Razstavljalci iz Slovenije aus Slowenien: 
Mojca Vilar, Mojca Godec, Francka Globočnik, Anica Karo, Kristina Podberšič,Tone Jelovčan,  

Franc Guček, Franci Kočar in Anton Podjed

Gostje razstave: 
Isabella Mittelstädt, slikarka, Koroška; Stanko Sadjak, slikar, Koroška;  

Milan Ažman, kipar, Slovenija in Jože Meglič, akad. slikar, Slovenija

Strokovno komisijo za oceno treh najboljših slik sestavljajo: 
prof. Petra Vencelj, umetnostna kritičarka in kustodinja;  

mag. umet. Boge Dimovski, akad.slikar, likovni kritik  
in mag. umet. Ljubo Zidar, akad.kipar, restavrator, likovni kritik.

Vodja projekta Projektträger: 
Anton Podjed

Organizator Organisator:  
Sončni, Hribček, društvo za zdravo srce, dušo in telo 

Sonniges Hügelchen, Verein für gesundes Herz, Seele und Körper 

 Informacije Information: 
e-naslov: soncni.hribcek@gmail.com, tel.: +386 (0)51 420 398

Franc Guček, nekdanja Kranjska Anica Karo, nekdanja Kranjska


