
Največje orgle 
v Sloveniji

Referat za cerkveno glasbo

Viktringer Ring 26
9020 Klagenfurt/Celovec

+43 676 8772 3400

pavel.zablatnik@kath-kirche-kaernten.at

Vodstvo
Veronika Karner BA
Absolventka univerze za glasbo 
in umetnost v Gradcu, študijska 
smer cerkvena glasba.

Sobota, 3. 9. 2022

Možnosti pristopa:
6.00 Dobrla vas
6.10  Škocjan
6.40 Celovec/Mohorjeva
7.00 Kožentavra/krožišče

Ob 21.00, vrnitev na 
Koroško!

Sobota, 3.9.2022Prijave do: 23.8.2022

Spored
- ogled orgel in priložnost za igranje 
- opoldanska molitev
- kosilo in prosti čas
- vrnitev na Koroško

Stroški
€ 90,00 na osebo
vključuje prevoz z avtobusom, 
vodstvo, kosilo
Prijavo potrdite z nakazilom vsote:
DPU, Viktringer Ring 26, 9020 
IBAN: AT67 3910 0001 0003 8471
„izlet Koper“

Izlet organistk in organistov 
ter ljubiteljic in ljubiteljev orgel 



Orgle koprske stolnice

»Orgle so v ponos ne 

le Sloveniji, temveč

vsej Srednji Evropi. 

To je čudovit

inštrument, ki bo

igral pomembno

vlogo na kulturnem

in verskem

področju,« zatrjuje

duhovnik Martin 

Šuštar, vodja

komisije za orgle 

Škofije Koper.

Wichtige Kunden

Serviceangebot

Vorteile unseres Services

V koprski stolni župniji so izvedeli, da
nameravajo v Zürichu zamenjati orgle in da
z razpisom iščejo skrbnike za dosedanje.
Prijavili so se na razpis in ga med več
prijavljenimi kandidati iz vse Evrope
dobili. Januarja 2018 so tako začeli projekt
selitve iz Züricha v Koper, hkrati so začeli
prenovo in pripravo kora v stolnici. Orgle,
izdelane leta 1988, so bile nameščene v
švicarski koncertni dvorani Tonhalle, za
postavitev v koprski stolnici je bilo
potrebna razširitev kora.

Orgle koprske stolnice imajo štiri manuale,
68 registrov, 5520 piščali od katerih je 5141
kovinskih in 279 lesenih, 40 metrov
kanalov za zrak, v katere 7 ventilatorjev v
minuti požene 82 m3 zraka. Visoke so 9,8
m, široke 8,6 m, globoke 4,9 metrov in
težke 16 ton. Leta 1988 sta jih izdelali
nemški orglarski delavnici Kleuker in
Steinmeyer.

Dank unseres weit reichenden 
Partnernetzwerks können wir erstklassige 
Reiseservices wie die folgenden bieten:

• Beantragen von Visa

• Planen von xkursionen

• Arrangements für Flug, Transport und 
Hotel

• Reisezusatzversicherung

Mit Margie's Travel sind Sie immer auf der 
sicheren Seite. Wir sind vielseitig und 
verfügen über langjährige Erfahrung, daher 
können wir Folgendes bieten:

• Buchungen für jede Art von Reise

• Schnelle, sorgfältige und kompetente 
Antworten auf alle Fragen (auch 
telefonisch)

• Kompetente und welterfahrene 
Reiseleiter 

Stolnica Marijinega vnebovzetja v Kopru

Postavitev orgel je izvajala Orglarska
delavnica Maribor iz Hoč pod vodstvom
Andreja Dvoršaka.

Orgle bodo poživile cerkveno in koncertno
dejavnost in bodo doprinos celotnemu
slovenskemu prostoru.


