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Društveni pozitivni
duh in pozitivno
razpoloženje - zvesta
sopotnika KKL
Foto Milan Vogel

Živimo v burnem času, v katerem si je
potrebno izboriti prostor za društveno delovanje. Čeprav je svobodno združevanje
občanov ustavna kategorija in je ustavno
zajamčeno, državni organi vse pogosteje nerazumljivo posegajo v to zajamčeno ustavno pravico in s tem vplivajo na pestrost
društvenih aktivnosti. Nerazumljivi in neživljenjski posegi oblastnikov na področju
društvenih izletov, tudi šolskih ekskurzij, in
na drugih področjih društvenega delovanja
povzročajo malodušje med društvenimi člani, zato ne preseneča, da je v sedanjem času
marsikatero društvo že prenehalo obstajati.
Na srečo to ne velja za KKL, ki je tudi v preteklem letu realiziral vso načrtovano pestro
društveno aktivnost.
Lanskoletne društvene uspehe smo
zbrali v tem biltenu, izdanem v elektronski
in tiskani obliki. Zanj vzorno skrbi podpredsednik Milan Vogel, za kar se mu posebej
zahvaljujem. Prikaz našega preteklega delovanja smo obogatili s prispevki, ki odražajo
našo umeščenost v koroški prostor in naš
odnos do priznanih Korošcev.
Kot je iz biltena razvidno, smo tudi lani
delovali plenarno (redne mesečne okrogle
mize), sekcijsko (predvsem avanturistična,
kulinarična in jadralska sekcija), v sodelo-

vanju z drugimi društvi (Klub Koroških Slovencev, Društvo slovensko avstrijskega prijateljstva …) in še na druge načine… Pestrost
delovanja KKL je torej zagotovljena.
Letošnji Koroški večer s plesom bomo
tradicionalno organizirali drugo soboto v
mesecu marcu, 11. marca 2017 torej, in sicer
ponovno v dvorani Karantanija v hotelu Lev.
Izkušnje z lansko premestitvijo kraja prireditve v hotel Lev so bile namreč zelo pozitivne, zato smo se odločili, da ta prijeten dogodek ponovno ponudimo članstvu. Upam, da
bo še prijetnejši in za udeležence nepozaben.
Smo v štiriindvajsetem letu obstoja
društva. Dovolite mi, da se zahvalim vsem,
ki svoj prosti čas namenjate klubskim aktivnostim in prispevate k pestrosti delovanja kluba. Še posebej se zahvaljujem vsem,
ki častno in z veseljem izpeljujete prevzete
naloge, ali pa finančno oziroma kako drugače podpirate naše društvo. Ne pozabite, KKL
povezuje dobro misleče ljudi, zato naj pozitivna duh in razpoloženje še naprej ostaneta
njegova zvesta sopotnika med vsemi društvenimi člani.
Predsednik: Mag. Janko Arah
Ljubljana, dne 14. februarja 2017
Foto: Doroteja Omahen
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Kako naprej?
Leto se obrne tako hitro, da tega skoraj
ne opaziš. Morda ob kakšnem voščilu, če ga
dobiš. A dogodki tečejo. Najpogosteje kar po
utečenem kolesju.
Za kolesje delovanja Kluba Korošcev
Ljubljana po tolikih letih lahko rečemo, da je
res utečeno, kar pa seveda ni prav, še manj
pa dobro. Nikakor ni dobro, da delo sloni na
nekaj ljudeh in da se nas ob kakšni priložnosti zbere le za peščico, ob drugi pa presenetljivo veliko. Od marsičesa je to odvisno, od
izbire teme do vremena tistega dne. Vendar
to nikakor ni odvisno samo od vodstva kluba, marveč tudi od vseh članov, ki bi morali,
prvič, plačati članarino, ki ni pretirana, a je
glavni vir za delovanje kluba, drugič pa dati
tudi kakšno besedo od sebe, kaj bi radi, da
se v klubu dogaja. Molk je, žal, lahko zelo
zgovoren. Vsaj dve možnosti sta, kako lahko člani vplivate na delovanje kluba: klubska spletna stran in vsakoletni bilten, ki se
trudi prinašati poleg dogajanja čez leto še
kakšne aktualne prispevke, povezane s Koroško. Že nekaj let se pogovarjamo o tem, ali
naj Bilten še izhaja v tiskani podobi ali pa je
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dovolj samo objava na spletu. Sam odločno
zagovarjam prvo možnost, saj je izdaja v tiskani obliki (morda za koga staromodno) nekaj, kar lahko vzameš v roke in ob različnih
priložnostih tudi daš iz roke kot zahvalo za
sodelovanje na kakšnem koroškem večeru.
Letošnji Bilten bo, vsaj upam, ko to pišem, vendarle še izšel v tiskani obliki, čeprav
je podpornike vedno težje dobiti, delo avtorjev in oblikovanje pri članu kluba Radovanu Arnoldu, ki poleg oblikovanja biltena že
nekaj let skrbi tudi za likovno podobo naše
kuharije, pa je seveda samoumevno zastonj.
Treba pa je plačati tiskanje, ki znese okrog
5oo evrov. Če ima kdo kakšen predlog, kje jih
dobiti, bomo v upravnem odboru zelo hvaležni. Še bolj pa za kaj bolj oprejemljivega. A
bomo že zmogli, saj volje še kar premoremo.
V teh realnih okvirih je nastajal tudi letošnji Bilten. Upam, da boste z njim vsaj delno zadovoljni, kritike pa so vsekakor vedno
upoštevanja vredne.
Milan Vogel
Foto: Doroteja Omahen
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Od plesa do plesa
Sobota, 12. marca 2016

Koroški večer s plesom v hotelu Lev
Klub Korošcev Ljubljana, ki že 23 let
združuje Korošce v Ljubljani, je v soboto, 12.
marca, na Gregorjevo, ko se ptički ženijo,
spet povabil člane in prijatelje Koroške v plesni korak. Seveda že točno 23-tič. Tokrat na
novi lokaciji, v Hotelu Lev. In na nek način je
bila duša Koroške prisotna vseskozi: od plesnega salona z imenom Karantanija, hrane,
ki jo je pomagala oblikovati prva kuharica
kulinarične sekcije KKL Koroška kuharija
Doroteja Omahen, do predmetov na mizah
za tiho licitacijo. Tudi mimo s pomladanskim cvetjem okrašenih miz (pri tem si je
dala duška za svojo in našo dušo vedno živahna Bernarda Lasan) s koroškimi dobrotami se je bilo treba večkrat sprehoditi in
kaj zatakniti. Še ansambel Victory, ki nas je
zabaval z glasbo in namigi, kako plesni večer zaokrožiti v popolno doživetje druženja,
je besedilo kakšne pesmi prilagodil Koroški. In potem so bili tukaj še gostje večera.
V kulturnem delu sta nastopila Anej Piletič
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(finalist šova Slovenija ima talent) in njegov
brat Rok s Prevalj. Anej, dijak Gimnazije Ravne, gimnazije torej, ki je že vedno bila tisti
rt Korošcev, od koder so iz Koroške odpluli v
Ljubljano ali še naprej v svet. Nastopil pa je
tudi Biološki oktet z Biotehniške fakultete v
Ljubljani, katerega nastop z lahkoto ostane
brez komentarja, če se upošteva, da so med
njimi trije Korošci. In Korošci, kot je znano,
so vedno za mušter bili! Za mušter pa je KKL
zagotovo lahko mnogim tudi zaradi mnogih
drugih aktivnosti.
Renata Picej
Foto: Arhiv KKL
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Ponedeljek, 7. marca 2016

Izlet na Koroško: Javorje in Ravne
Udeleženci sekcije Koroška kuharija
smo lani sredi oktobra šli v Laško, kjer smo se
srečali s koroškimi kuharji iz Kotelj, ki so nas
povabili na obisk na Koroško. V lepem vremenu smo si ogledali mesto Laško in poleg
obiska gradu vodeno spoznali pivovarno ter
ob kosilu pokušali njihova specialna piva.
Izlet nam je ostal v res prijetnem spominu.
Odzvali smo se povabilu in prav izjemno
doživetje je bilo v začetku letošnjega marca,
ko smo obiskali najvišje ležečo osnovno šolo
v Sloveniji, to je podružnično šolo v Javorju,
ki je bila prav tisti dan pravljično zasnežena.
Z novim šolskim letom so šolo zaprli in otroci se morajo voziti v matično šolo v Črni. To
je za kraj težko nadomestljiva škoda.
Nadobudni učenci z vsestransko izjemno učiteljico Bojano Hudrap ter prijaznimi
in prizadevnimi pomočnicami so nas pričakali s čudovitim programom, h kateremu
je spadala tudi priprava kvocevih štrukljev,
kot so jih imenovali, in ob prihodu ajdovih
žgancev z belo kavo. Plesali in peli so tudi
skupaj z nami in ob odhodu smo bili še obdarjeni z medenimi srčki s posvetilom. Ob
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doživetju vsega lepega in prisrčnega gostoljubja smo imeli ob slovesu kar solzne oči.
Obisk smo v dopoldanskih urah dopolnili z odlično strokovno vodenim ogledom biserov Raven na Koroškem – jeklenih
skulptur Forme vive, Prežihovega spomenika, litopunktur Marka Pogačnika in povsem
lesenega, zelo modernega hostla z imenom
Punkl. Seveda smo si vodeno ogledali tudi
Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika, kjer smo videli med drugim tudi raritete,
kot so faksimilirane in bibliofilske izdaje. Za
ta bogat ogled se moramo zahvaliti požrtvovalni gospe Danici Hudrap z ravenskega
TIC- a.
Rahlo kruleče želodce smo potolažili z
odlično koroško malico v restavraciji Delalut, ki je bila pred časom tudi sponzorica na
našem koroškem večeru s plesom.
Tekst in foto: Doroteja Omahen

Nedelja, 4. aprila - petek 8. april 2016
Na naše veliko veselje so aprila 2016
Ljubljančani v restavraciji enega najboljših ljubljanskih hotelov, v Hotelu Lev, imeli
priložnost cel teden spoznavati koroško kulinariko. Ob tesnem sodelovanju glavnega
kuharja in vodje kuhinje hotela Lev gospoda Uroša Hribernika in kulinarične sekcije
KKL Koroška kuharija je bilo ponujeno poleg
pozdravnih bogato obloženih srčkov iz koroškega kruha in rpičeve župe s povojčkom še
mažerli, pa bučni zos, črna redkev v solati z
repinclem, jajcem in ocvirki. Na voljo so bili

še maužlji in kruhov hren, pa kisla telečja
pečenka, pa ajdovi žlikrofi in regrat z ocvirki. Za sladico so jedci izbirali med ajdovimi
in orehovimi štruklji in zanimivimi pečenimi »japkami« na koroški način (v mleku in
medu) s suhimi hruškami.
Na osnovi tega dogajanja je nastal čudovit dvostranski članek v reviji Zarja s krasnimi fotografijami naše skromne, a izvirne
koroške kulinarike.
Tekst in foto: Doroteja Omahen

Četrtek, 7. aprila 2016
Telo kot kelih energije

S prvim četrtkom v aprilu je Klub Korošcev Ljubljana bogatejši še za eno sekcijo:
ustanovljena je namreč bila Sekcija za življenje. Njen smisel in delovanje je s praktično
demonstracijo prikazala predsednica Marjana Mlinar Močnik, holistična terapevtka,
ki svoje znanje o zdravju in dobrem počutju
izpolnjuje in neguje že osemindvajset let in

se lahko ponaša z več certifikati: ima certifikat Shiatsu terapevta, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za maserko, certifikat za tajsko masažo in refleksoterapijo,
certifikat Acadmy of Wudang Taoist Wushu
Arts za Tai Chi in Chi-gong in še kaj. Svoje
vabilo na druženje je naslovila s Telo kot kelih energije in kot moto zapisala:
9
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Teden koroških kosil

Življenje je zdravje.
Zdravje je harmonija.
Harmonija je ugodje energij.
Energija je pretok kozmosa.
In sredi kozmosa, v svojem majhnem svetu,
je človek, ki hrepeni po sreči ...
A da jo boste znali poiskati, se morate
najprej obrniti k sebi!
„Sreča prihaja z zdravjem in zdravje je
enotnost telesa, duše in duha“ je nadaljevala. „Različni zdravstveni sistemi ga razlagajo različno in vsakomur je dopuščeno,
da si izbere takšnega, ki mu najbolj ustreza.
Klasičnega in alternativnega, iz sveta Azije,
Bližnjega Vzhoda ali od koderkoli drugod.
Dejstvo je, da je na našem planetu vse povezano, soodvisno in v nenehnem izravnavanju ravnotežja. Če tega ni več, ni ravnovesja, ni zdravja, niti dobrega počutja, veselja,
umirjenosti in zadovoljstva.”
Navedimo še nekaj njenih misli: ”Vesolje je praznina, prostor, v katerem deluje energija. Energija se izraža v različnih
oblikah. Lahko je to sila, ki drži skupaj ato-
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me, elektrika, svetloba, zvok, gravitacija,
magnetizem, toplota, mehanska sila in še
bi lahko naštevali. Tudi materija je oblika
‘zgoščene energije’. Energija pa so tudi naše
misli in čustva, naš namen. V medsebojnih
odnosih in komunikaciji si izmenjujemo
energijo. Torej bi lahko rekli, da je energija vse! Vse, kar nas obdaja in tudi mi sami.
Vendar – ko je zmanjka v našem telesu, nastanejo problemi. Zato je harmonija v nas in
naša usklajenost z vesoljem tako pomembna. In zato smo sami pred odločitvijo, kako
jo ohraniti ali znova obuditi.” In prav poti
do sreče in zdravja v lastnem telesu ponuja
Marjana Mlinar Močnik, saj je prepričana,
da človek lahko sam zase stori ogromno.
Njen praktični prikaz različnih masaž
samega sebe je med Korošicami in Korošci
zbudil veliko zanimanja in radovednosti,
sam pa sem kot “učni pripomoček” to okusil
na lastni koži.
Milan Vogel
Foto: Doroteja Omahen

Četrtek, 14. aprila 2016
Deseto ”Koroško kuharijo” smo prvič
izpeljali na Šmartinski cesti 152 v Ljubljani,
BTC, hala 7, to je v Varstveno-delovnem centru CUDV Draga.
To je bila ljubezen na prvi pogled, saj
nam je bilo vsem na tej lokaciji izredno všeč,
čeprav ni tako luksuzno, kot je bilo prej v Miele Centru. Srčna toplota vodstvenih ljudi
iz CUDV in pripravljenost pomagati nam je
tako velika, da kakšne manjše pomanjkljivosti sploh ne upoštevamo.
Ob šilcu domačega hruškovega žganja
letnika 2000 in srčkih koroškega ruha z liptaverjem smo uživali na začetku.

Sledila je »požgana župa« in potem
»presno zele in flike« mame Mimice Herakovič, vse pa smo pospremili s koroškim moštom. Na koncu smo se sladkali z vinskim
šodojem, v katerega sta vložila vso svojo
umetelnost priprave Marjan Štriker in Majda Janko.
Mize je umetelno in z okusom dekorirala naša Evita s spomladanskim cvetjem, da
nam je še bolj teknilo in bilo druženje še bolj
teknilo in bilo druženje še prijetneje.
Tekst in foto: Doroteja Omahen
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10. koroška kuharija

Sobota, 21. maja 2016

Festival solzic – poklon Koroški
Tretji Festival solzic, ki ga krasi ideja pripadnosti Koroški, je poduršeljskemu svetu
pustil kar tri posebnosti. Poleg standardnih
prireditev, v katere se vključijo že najmanjši iz vrtca, poleg različnih nastopajočih iz
sveta folklore, muziciranja in petja seveda
ter članov ravenskega Koroškega medgeneracijskega centra in zamejstva je letošnji poklon življenju pod Uršljo prinesel še Koroški
vrt, Solzico iz jekla in Obisk Pekla, zanimivo
inscenacijo v avtentičnem prostoru Prežihovega Pekla.

Solzice kot motiv turizma
Festival solzic črpa programsko vsebino
iz dediščine Prežihovega Voranca ter dediščine narave, kulture, tradicije, človeka in življenja pod Uršljo goro. Na tej osnovi postane
poklon Prežihu in poklon diverziteti dediščin pod Uršljo goro, ki s svojo originalnostjo
vnaša v pokrajino dodatni motiv turizma.
Turizem na osnovi kulture in literature ter
druženje med ljudmi od tu in tam. Veselje v
druženju s pesmijo in plesom, folklornim izročilom, v imenu veselja, prijateljstva in že12

lje po miru. Koroška je v tem pogledu še kako
občutljiva: pomislimo na Turke, Rupnikovo
linijo, Malgaja, Poljano in nedavni Holmec.

Otvoritev prinese enkratni vrt in
Solzico velikanko
Otvoritev festivala se je najprej zgodila
v Kotljah, kjer je pod pokroviteljstvom Arboretuma Volčji Potok v posvojitev Srednje šole
Ravne prešla cvetlična zasaditev, na čigar
informacijski tabli je zapisano: »Na prostoru
med potokom Hotuljščico in pokopalčiščem,
kjer je pokopan Prežihov Voranc, smo v življenje obudili koroški gartlc – koroški vrt
in ga zasadili za užitek poduršeljaskega sveta... ». Podpisano je Društvo solzice Ravne, ki
pripravlja festival skupaj z ravenskim Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Prostor z belim cvetjem pa
skriva tudi svoje največje bogastvo – solzice.
Naravnost iz Pekla!
Le nekaj metrov vstran, na križišču
sredi Kotelj, je potem sledilo odkritje skulpture, ki s svojo podobo treh listov in vejic s
po petimi solzicami jekleno kima v pozdrav

kratskih in kronanih glav in kamor ljudje
množično dnevno zahajajo po zdravje. Vendar ima voda v turistični zgodbi Koroške še
druge adute.

Paradna vloga sekcije Koroška kuharija
Kjer udari takt s kuhalnico Doroteja
Omahen, vodja sekcije za kulinariko in kuharske veščine v našem klubu, tam diši po
Koroški, po starosvetnih sestavinah, dišavnicah in začimbah in tam se izza zelenih
predpasnikov z napisi Koroška kuharija, še
preden se na mizi izkristalizira kakšen krožnik z dobrotami za telo in dušo, bleščijo
srečne oči članov sekcije. Navdušenost, zvedavost, zavzetost, kreativnost, natančnost,
domišljija in predvsem srčnost so čarobna
kombinacija, s katero Doroteja prezentira
dejavnost sekcije in kluba, kjerkoli se sekcija pojavi. In tako je bilo tudi v Kotljah, na
Kotl'jadi.

Vabilo v Pekel
S tankočutnim občutkom za kreativnost in razumevanjem oživljanja prostora je
ideja o povabilu ljudi v Pekel in tamkajšnja
13
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Koroški in njenim ljudem. Pomnik koroške
dežele, svetilnik njene dediščine in spomenik njene vloge v zgodovini sporoča, da je
Koroška dežela treh dolin: Mežiške, Dravske
in Mislinjske, in da je Koroška dežela, razkosana na tri države: Slovenijo, Avstrijo in
Italijo. Vsaka od petih solzic na jekleni veji
pa govori zgodbo pokrajine, ki je determinirana s petimi elementi, skritimi že v samem
logotipu festivala. To je pet elementov življenja (gozd, voda, zemlja, ogenj in kovina).
Dejstvo je, da so ti kraji zavezani ognju
in kovini, ki sta oblikovala tukajšnje življenje v obliki rudnikov, fužin in železarstva
(na Ravnah na Koroškem so postale celo mesto forma vive). Koroške domačije, na katerih je v Šentanelu pred 50 leti vzniknila ideja
o turizmu na kmetijah, so še vedno samooskrbne. Gozdovi niso dobri le za gospodarsko
izkoriščanje, marveč so med drugim tudi
oaza zdravja in zavetja za dušo ter programe, pri katerih lahko vzcveti kreativni duh
mlajših in starejših – po vzoru prireditve
snežnih gradov v Črni. O vodi pa ni potrebno izgubljati besed. Posebej ne, če je dejstvo,
da je na Rimskem vrelcu voda, o kateri se
je nekoč širil dober glas do različnih aristo-

predstava, stkana na osnovi ljudske dediščine, izročil in zgodb o vodi, gozdu in življenju,
padla na plodna tla. K projektu sta pristopila tako območna enota Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS kot Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec. Potem je nastala škornica, takšna, v kakršnih so nekoč prebivali
gozdarji med delom v gozdu. Še nekaj klopi
in vodno korito, ki je zajelo novonastali studenček in končan je bil gozdni oder za peklensko sceno. Seveda Pekel ni prazen in to
izvedo obiskovalci vodenih izletov iz Kotelj
v Pekel, kamor je dobre pol ure hoda. Gregor
Kragelnik je prizorišče opremil s sceno, ki se
prilega gozdu in skupaj z vsemi »gozdarji« je
poskrbel za čudovit gledališki oder v globači
Pekla, za katero je Prežih zapisal:
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»Na koncu našega polja je bila grda,
temačna globača, ki so ji rekli Pekel. Bila je
podobna globokemu kotlu, obdana od treh
strani s strmimi bregovi, le na eni strani
je imela žrelo, ki pa se je izgubljalo v črno,
skrivnostno lesovje«.
V Peklu bo Društvo solzice Ravne v prihodnosti prirejalo napovedana srečanja s
peklenščki, na željo skupine pa bodo posebej
zanjo zagnali svojo peklensko postojanko. S
kulinarično ponudbo vred in vi se boste lahko sladkali s hudičevo slino, velikimi in malimi grehi, hudičevimi jajci ali peklenskim
namazom. Vstopite prosim, Pekel je odprt!
Renata Picej
Foto: Doroteja Omahen

Sreda, 15. junija 2016
Na 12. Koroški kuhariji smo v BTC (Varstveno-delovnem centru CUDV Draga) kuhali po starih receptih mame naše članice
Mimice Herakovič in uživali ob teh nekdanjih, pristno domačih okusih in bili zelo
hvaležni Mimici za njen trud. Tokrat smo
pili prav poseben mošt – čisti lesnikovec s
kmetije Pogač (Daniel in Marija Pavel), ki je
še posebej navdušil moški del naše skupine.
Degustirali smo tudi zdravilen čisti lesnikov kis iz Pameč, ta pa je navdušil ženski del
družbe.

Soglasno smo se odločili, da se bomo
tudi čez poletje družili na različnih lokacijah.
V prostorih Varstveno-delovnega centra CUDV Draga se naša skupina izjemno
dobro počuti. Ljudje iz vodstva te ustanove
nas pridejo pozdraviti in so nam tudi razkazali, kaj vse njihovi gojenci ustvarjajo. V teh
prostorih veje pozitivna atmosfera
Tekst in foto: Doroteja Omahen

Četrtek, 16. junija 2016

Gimnazijske matematične račune je podkrepil z obliko in barvo
Saj vsi vemo, da se talent že hitro pokaže, izkristalizira pa z leti učenja, razočaranj,
posnemanj, izkušenj, poskušanj ... A če je cilj
in trma, potem ni vrag, da človek ne bi dosegel in živel svoj lastni življenjski načrt. Točno to nam je nazorno pokazal naš tokratni
večer za oglato mizo na Dunajski cesti v Ljubljani, kjer ima v bivši Astri svoje prostore

podjetje ARNOLDVUGA; Marketinško-oblikovalska agencija za integrirane rešitve za
strateški, trženjski in oblikovni razvoj blagovnih znamk. Radovan pa s svojimi sodelavci že vrsto let likovno oblikuje in pripravi
za tisk naš letni bilten in druge druge prepoznavne podobe, zlasti za prepoznavnost
naše kuharske sekcije.
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12. Koroška kuharija

Prepričljivo in samozavestno nam je
Radovan pripovedoval o svojih korakih do
današnje pozicije in vloge na slovenskem tržišču, kjer skupaj z ženo in teamom sodelavcev ustvarja nove blagovne znamke, grafične podobe, svetuje in razvija nove produkte,
vodi marketinške kampanje, se gre grafično,
spletno in interaktivno oblikovanje in še veliko drugega nastaja pod njihovimi prsti.
Korošec s Prevalj, gimnazijec z Raven,
s Fakulteto za strojništvo in Akademijo za
likovno umetnost in oblikovanje, ne da ve-

liko na nagrade (ima jih veliko), ampak na
talent in človeško ustvarjalno integriteto, ki
producira originalne produkte in kreativne
rešitve, medtem ko on sam strateško vodi in
usmerjo svojo družbo modernih vizualnih
komunikacij.
Zaklepetali smo se pozno v noč in doživeli lep večer Korošcev v Ljubljani. Pa še dva
nova člana kluba sta se nam pridružila.
Renata Picej
Foto: Doroteja Omahen

Sobota, 18. junija 2016

JADRALSKA SEKCIJA – poročilo o jadranju
Pet let delovanja jadralske sekcije KKL
je za nami. Leta 2012 smo jadrali trikrat, leto
pozneje štirikrat, leta 2014 dvakrat, predlanskim šestkrat, lani pa zopet štirikrat (5.3.,
18.6., 10.9 in 9.10.2015). Marca in junija smo
vadili obvladovanje vozlov in jader, septembra smo se udeležili diplomatske regate,
oktobra pa smo vozili med tekmovalci Barkovljanke in si največjo regato v naši bližini
ogledali z morske strani.
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V preteklih petih letih se je na jadrnici
Metka zvrstilo že precej društvenih članov,
ki z veseljem spoznavamo pestrost jadranja,
saj se vsakokrat dogaja nekaj novega, nedoživetega. To predstavlja izziv, ki nas vedno
bolj privlači. Pridružite se nam na letošnjem
jadranju, ne bo vam žal.
Predsednik jadralske sekcije:
Janko Arah

Četrtek. 23. junija — sobota, 26. junija 2016
Skandinavija zaradi številnih mističnih doživetij, ki jih skriva ali ponuja, zmore
na obraz slehernika pričarati večno skrivnostni nasmeh ali nostalgično zamišljen
pogled! Polarni sij, veter in mraz, ki brusita
obraz narave, v katero se tkejo modra očesa
jezer in črne obrvi močvirij, divje in poskočne reke, kjer se k soncu pno norveški zobje
skalnih polic, da ponudijo osupljive razglede
nad nepremičnimi fjordi. Dežela polarnega
kroga se razteguje v objem petih dežel in
vsaka od njih je briljant pod križem različnih barv: različic modre, rumene, bele in
rdeče.
Mi avanturisti smo za naše doživetje
Skandinavije izbrali tisto belo Dansko. Kraljevino, ki ji pripadata še Grenlandija in Ferski otoki, in jo, žal, vse bolj prepoznavamo po
prestižih poljih z vetrnimi elektrarnami ali
po neskončnem mostu, ki jo veže s Švedsko.
No, mi Korošci pa imamo tam tudi svojega
predstavnika, Toneta Kajzerja, slovenskega
veleposlanika, ki iz Koebenhavna službeno
pokriva vse skandinavske države: Islandijo,
Norveško, Švedsko, Finsko in Dansko.

In tako smo se odpeljali pravljici v objem in pri tem imeli v mislih Hansa Christiana Andersena, ki nam je podaril čarobni
svet Male morske deklice, pa svet Cesarjevih
novih oblačil, Palčice, Princese na zrnu graha in še veliko drugih. Imeli smo štiri dni,
v katere smo razporedili vsa mogoča doživetja: od sprejema pri slovenskem veleposlaniku do pogleda na Morsko deklico, ki v podobi kipa s strtim srcem ždi na obali in pestuje
bolečino izdanega srca, potem ko se je njeno
telo spremenilo v morsko peno, njena duša
pa je po legendi postala duh in hčer zraka.
Ja, in seveda smo imeli na izbiro, da
doživimo nezamenljivi Kanal Nyhavn, hipi
komuno Christiania, kraljevo palačo, park
Tivoli, mestno hišo, staro mesto, parlament,
staro borzo… Jasno, da tudi pivovarno Carlsberg in še mnogo drugega.
Renata Picej
Foto: Jerman AS
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Danska, dežela rdeče barve pod belim križem

Sreda, 20. julij 2016

Kuharija pri Vidi Slivniker
Naša članica, poznana slikarka Vida
Slivniker, je udeležence Koroških kuharij
sredi poletja povabila k sebi v goste na prelep vrt oziroma dvorišče polno rož, okrasnega drevja, posebne zelenjave… Tu kraljuje velika stabilna miza, ki goste kar vabi v objem
in kjer smo popili aperitiv, hrano smo samopostrežno hodili iskat v notranjost hiše,
kjer nas je čakal zares bogat bife. Na koncu

pa nas je še čakalo prelepo presenečenje. Popeljala nas je v njen atelje in celo med njene
čudovite slike, ki so nam kar sapo jemale.
Doživeli smo res prijetno druženje polno humorja in smo Vidi hvaležni za tako bogato pogostitev. Za naslednje poletje pa nas
je že Edi povabil v goste ob reko Kolpo.
Tekst in foto: Doroteja Omahen

Četrtek, 1. septembra 2016

Koroška kuharija z indijskim okusom
Drage udeleženke in udeleženci srečanja kulinarične sekcije Koroška kuharija,
tokrat z indijskim obrazom. Zahvaljujem
se vam za udeležbo in prijetno druženje
na večer, ko smo bili povabljeni na iniciativo in ob trudu člana KKL Edija Kopušarja v
ICPE (International Center for Promotion of
Enterprises). Naš ljubeznivi gostitelj je bil
direktor dr. Anand Asthana, naš znanec s
srečanj Koroška huharija. Tudi naši Miri Vidmar posebna hvala za trud pri organizaciji
dogodka.
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Doživeli smo veliko gostoljubnost gostitelja in ostalih prisotnih indijskih sodelavcev in zelo okusno, bogato in originalno
indijsko pojedino. Poleg tega so nas v kuhinji
še učili in nam praktično pokazali, kako se
kuha po indijsko in izvedeli smo marsikaj o
indijski kulinariki, kar je bilo za člane naše
sekcije še posebej zanimivo.
Tekst in foto: Doroteja Omahen

Sobota, 24. septembra — sobota, 1. oktobra 2016
Zadnji teden septembra smo se odpeljali proti jugu, v Dalmacijo, soncu naravnost v objem. Pričakovali smo »fajn« teden
ob morju: v tehnik, ki nam lahko pomagajo
za uspešno »upravljanje« lastnega telesa,
druženje, ogled kakšne turistične atrakcije
in srečanje z naravo. To, kar smo dobili, pa
je preseglo pričakovanje prav vsakega izmed nas. Užitek je bil popoln. Avanturisti
zadovoljni. Mentorica za pridobivanje in
ohranitev energij v telesu, Marjana Mlinar
Močnik, pa je iz avanturistične podsekcije
ustvarila Sekcijo za smeh!
Zelo preprosto: Dugi otok si bomo zapomnili po soooncu, ki nas je spremljalo čisto
vsako uro, ki smo jo preživeli v kraju Luka. Po
smehu, vsak dan in do onemoglosti. Po morju, kjer smo vsak dan čofotali in oponašali
delfine, in kjer smo ob dogodku – Fantazijsko plavanje, za katerega so bile pripravljene nagrade in pohvale, doživeli, da je naš
pred kratkim pridruženi član Silvo skočil v
morje oblečen (v hlačah, majici in čevljih).
Po vsakodnevnem sprehodu v oljčni gaj ob
morju 300 metrov od hotela, kjer je skupina

spoznavala skrivnosti majevske masaže, tibetanske zdravilne zvoke, vaje za hrbtenico
in vaje za pomladitev iz vseh treh delov CHI
– GONG-a. Po večernih srečanjih v salonu
in Marjaninih predavanjih in prikazih vaj
na najrazličnejše teme, kot so zakisano telo,
stres, inkontinenca, ščitnica ..., ali pa dobljenih odgovorih, kako posameznik ukroti svojo bolezensko sliko. Po sprehodu v nasad oljk
in smokev z degustacijo, saj imajo lastniki
hotela svoj nasad z dvajsetimi vrstami smokev urejen kot degustacijski nasad za svoje
goste. Po obisku Žmana in tamkajšnjega
pridelovalca kozjega sira in še vrste drugih
izdelkov, seveda z degustacijo. Nekateri smo
kozje mleko okusili prvič in bili pozitivno
presenečeni. Šli smo tudi mimo rojstne hiše
nam vsem dobro znanega urologa dr. Nada
Vodopije.
Obiskali smo utrdbo Grpaščak iz leta
1911, ki jo je avstroogrska vojna mornarica
postavila za kontrolo ladij na morju. Utrdba
stoji na najvišjem delu znamenitih klifov
otoka in ponuja božanske razglede na Park
narave Telaščico, zaliv Mir, slano jezero Mir,
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Sekcija avanturistov na Dugem otoku

začetek Narodnega parka Kornati, otoke proti kopnemu in Velebit v ozadju, pa seveda na
morje, modro preprogo do 60 milj oddaljene
Italije. Ko smo tam čakali na sončni zahod,
ki je na vrhu izbora najlepših zahodov Dalmacije, smo bili opiti od lepote, ki jo je kot
božji dar zlivala na nas veličastna narava.
Trenutek je bil tudi idealen za branje nekaj
odstavkov iz knjige Čas ladij, ki govori o Telaščici, njenem otoku Korotan, Eleonorinih
sokolih in še o čem ...! Tukajšnji klifi so visoki
do 200 metrov in segajo v morje do globine
90 metrov.
Odpeljali smo se tudi na sever otoka in
vstopili v enega od treh do 200 metrov dolgih tunelov, kjer je pri Dragovi po letu 1961
jugoslovanska vojska skrivala svoje podmornice in druge vojaške ladje. Degustirali
smo med in medeno žganjico v Veruniću ter
se ogreli za nakup predvsem rožmarinovega
in žajbljevega. Po 183 stopnicah smo se povzpeli na najvišji svetilnik na Jadranu – Veli
rat iz leta 1849 in višine 42 metrov. Njegova zamolklo rumena barva je narejena iz
100.000 jajčnih rumenjakov in skrbi za to,
da svetilnik skupaj s svojim signalnim svetlobnim žarkom (domet 22 milj) sveti v dalj.
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In seveda smo bili na najlepši plaži otoka z imenom Sakarun. Sama ljuba mivka,
300 metrov v morje. Odlična temperatura
vode, zaliv povsem miren, na plaži ležalniki
in morje polno avanturistov s širokim nasmehom.
In nenazadnje smo si privoščili tudi celodnevni izlet na Kornate in na Levernaki
zaplavali v naročje toplega in sinje modrega morja. Da sta Mira in Evita takoj splezali
na barko Bella, ki se je pozibavala v zalivu,
in bili takoj deležni izjemne skrbi skupinice
nemško govorečih moških (brisača, vino in
zanimiva konverzacija) niti ne bom posebej
izpostavljala. No, še pravi čas sta se vrnili
in spet nas je zagrnil smeh. Smeh, ki je naš
teden dni trajajoči izlet ogrnil z dodatno pozitivno energijo.
Dugi otok je bil čudovit!
Renata Picej
Foto: Doroteja Omahen

Četrtek, 6. oktobra 2016

Jesenski del naših aktivnosti smo začeli
kulturno. Prvi četrtek v oktobru smo obiskali
prenovljeno Narodno galerij, ki je po več letih
dobila dodatne nove prostore in s tem tudi možnosti, da javnosti pokaže več del iz svoje bogate zbirke, ki so bila doslej shranjena v depojih.
Žal se je ogleda udeležilo malo ljudi. Verjetno
je bila za to krivo tudi pozno obvestilo, a tisti, ki
smo bili, smo bili z vodstvom mlade kustosinje
lahko zadovoljni, saj je o likovnih delih slovenskih avtorjev govorila sproščeno in neizumetničeno. Pa še naključje je naredilo svoje, saj
smo se v avli po dolgem času srečali z našima
članoma Štefko in Milanom Kučanom; Štefka
je bila namreč dogovorjena za televizijski pogovor z novinarko Dela Vesno Milek.
Narodna galerija je osrednja nacionalna
galerija starejše likovne umetnosti, nastale na
slovenskih ali evropskih tleh. Kot marsikaj v
Ljubljani je tudi ta nastala na pobudo legendarnega župana Ivana Hribarja. Ustanovljena
je bila kot društvo leta 1918, prvo razstavo pa je
odprla leto kasneje v petih sobah Kresije.
V današnje prostore, kjer je bil takrat Narodni dom, se je preselila leta 1925. Po drugi
svetovni vojni je delo društva za nekaj časa

zamrlo, a že leta 1946 je z odlokom slovenske
vlade Narodna galerija postala državna ustanova. Na začetku devetdesetih je dobila nove
prostore na mestu, kjer je stal Dom poslancev,
v zadnjih letih, ko je potekala temeljita prenova, po še kletne prostore, kjer je bilo Telovadnega društva Partizan. To ji je zelo povečalo
možnosti za novo postavitev stalne razstave,
pa tudi za občasne: trenutno so bila na ogled
dela velikanov slovenskega slikarstva Riharda Jakopiča in Zorana Mušiča.
Pod strokovnim vodstvom smo se sprehodili od najstarejših eksponatov iz srednjega
veka do sodobnih avtorjev, vmes pa smo si
seveda ogledali dela srednjeveških mojstrov
in kopije fresk. V 17. stoletju izstopata mojstra
H. G. Gaiger in Almanach, v naslednjem Franc
Jelovšek, V. J. Metzinger in Fortunat Bergant,
malo kasneje pa Franc Kavčič, Jurij Šubic, seveda slovenski impresionisti Grohar, Jakopič,
Jama in Sternen in vsekakor slikarska dama
Ivana Kobilici s svojima slikama Kofetarica in
Poletje. Škoda, da niste bili zraven!
Milan Vogel
Foto: Doroteja Omahen
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Obisk prenovljene Narodne galerije

Torek, 25. oktobra 2016
13. Koroška kuharija

Menim, da je bila 13. Koroška kuharija
najboljša od vseh dosedanjih in je bila tudi
dobro obiskana.
Strokovni pristop našega gosta se je izmenjaval s pristno razigranostjo in prešernostjo udeležencev. Akademik, profesor Ivan
Kreft, doktor agronomskih znanosti, naš poseben gost, največji strokovnjak za ajdo v Sloveniji in sooblikovalec 13. Koroške kuharije, se
je izkazal kot preprost in prijazen Ivan in nam
je, oblečen v naš koroški predpasnik, celo pomagal kuhati.
Njegovo predavanje v spremljavi power
pointa o ajdi, ki smo ga uspešno umestili v
pavzo med kuhanjem, je bilo nadvse zanimivo. Izvedeli smo mnoge skrivnosti o ajdi,
kot na primer razlike med navadno in tatarsko ajdo, ki je še bolj zdrava, kakšni so videti
japonski ajdovi žganci in rezanci, različne
načine izdelovanja kaše, zakaj Korošci ajdovo
moko na suho pražimo in še in še zanimivosti.
Rdeča nit celotnega jedilnika je bila seveda ajda, ki smo jo Korošci v starih časih
pri kuhi in peki pogosto uporabljali in ta
ljubezen se do dandanes ni spremenila. Kar
22

pet hodov je vseboval jedilnik in nad okusi
pri vseh jedeh smo bili prijetno presenečeni,
čeprav so bile jedi narejene strogo po starih,
zelo preprostih receptih.
Že dobrodošlica je nakazovala kulinarično zelo bogat dogodek in je vsebovala dve
vrsti ajdovega kruha in tri različna ajdova peciva, pridali pa smo še slastno kmečko surovo
maslo in med; za zaokrožitev okusa še domača sušena jabolka in hruške, prvovrstno žganico ter tradicionalne obložene srčke iz pravega koroškega rženega kruha.
Za predjed smo pripravili presenetljivo
okusen »edavi povitnek« (zavitek z ajdovim
namazom, zabeljen z zaseko in postrežen s kislim mlekom) po receptu gospe Mikic iz Blata
pri Pliberku, ki ga je priskrbela gospa Greta
Jukič s Prevalj.
Za glavno jed si je vsak posameznik v
globok krožnik k odlični »štranklnovi župi«
(juha iz stročjega fižola) nadeval še ravno
prav kuhane »šroke edave nudlče« (široke
ajdove rezance) in užival v tej prastari kombinaciji, kot je to počela nekoč, v prejšnjem
tisočletju, družina gospe Mikic na osamlje-

Žejo smo gasili s »koroškim moštom«
(ekološkim jabolčnim vinom), ekološkim jabolčnim sokom, naravno limonado in vodo.
Jedli in družili smo se ob prelepo in naravnost umetelno jesensko okrašenih mizah.
Da to prijetno in interesantno druženje
ne bo ostalo le v našem spominu in bo na
znanje tudi »Nekorošcem«, sta poskrbela novinar in fotograf revije Zarja, ki sta se nam
tudi pridružila.
Na koncu smo si razdelili še nastale stroške in plačilo je znašalo 10 evrov na osebo.
Tekst in foto: Doroteja Omahen

Sobota, 12. novembra 2016

Martinovanje na Dolenjskem in v Beli krajini
Zaradi premajhnega števila prijavljenih je martinovanje odpadlo.
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ni veliki kmetiji blizu Šentanela. Ta recept je
posredoval gost tega večera, gospod dr. Ivan
Kreft.
Pri desertu pa je nastal problem. Predvidena je bila »edava torta s prajzlperom«
(ajdova torta z brusničnim namazom), a je
bilo število jedcev preveliko. Tako smo, dodatno k navedenemu v jedilniku, pripravili
še pečeno ajdovo kašo, na način, kot jo je pripravljala »Hvalijeva Marica«, gospodarica in
gospodinja kmetije Hvalij na Stražišču nad
Faro na Prevaljah, gospa Marija Kreuh Turnšek (rojena 1916). To posebno in okusno torto,
imenovali smo jo kar »kraljica večera«, smo
pripravljali po receptu gospe Mikic.

Torek, 22. novembra 2016

Vinku Moederndorferju smo se vsaj delno oddolžili
Tistega večera je bil Atrij Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti nabito poln. V ta enkratni
prostor, poraslem z ovijalkami, se je prišlo
priklonit spominu na nenavadnega človeka,
ki je bistveno vplival tudi na življenje na Koroškem, Vinka Moederndorferja starejšega,
nenavadno veliko ljudi vseh starosti in najrazličnejših profilov – od etnologov do zgodovinarjev in drugih. Lepo pa je bilo slišati tudi,
da so se v polnem številu prvič srečali tudi vsi
njegovi potomci.
Večer je bil namenjen predstavitvi dveh
del, ki tega pokončnega človeka obujata iz pozabe. To sta knjiga »Kar ustvariš ostane. Svetu
cvet. Tebi rane«, Vinko Möderndorfer – učitelj,
politik in raziskovalec, in dokumentarnega filma Tisti, ki je zgradil šolo. Portret učitelja, etnologa in politika Vinka Möderndorferja st. Za
obe deli imata največ zaslug njegova vnuka,
igralka in šansonjerka Vita Mavrič ter pisatelj
in režiser Vinko Möderndorfer ml., s katerim
smo preživeli prijetno druženje tudi na enem
od naših klubskih večerov.
V vabilu glavnega organizatorja Inšti24

tuta za narodopisje ZRC SAZU in Oddelka za
etnologijo in kulturno antropologijo ljubljanske filozofske fakultete, sodelovali pa so še
Javna agencija za knjigo, Klub koroških Slovencev v Ljubljani in naš klub, so zapisali:
”O Vinku Möderndorferju starejšem
(1894 – 1958):
Presenetljivo sodobno se danes, skoraj
stoletje po dogodkih, berejo začetki njegove
zgodbe: kot učitelj in član socialistične stranke je v Mežici opozarjal na ranljivost in izkoriščenost porajajočega se delavskega sloja,
rudarjev. Dosegel je, da je lastnik mežiškega
rudnika, britansko podjetje, pravično plačeval davke in iz te vsote je zrasla stavba mežiške meščanske šole. Zato so ga po krivem obtožili poneverb pri izgradnji vodovoda in leta
1927 je šel prvič v zapor.
Kot poslanec v mariborski oblastni
skupščini se je zatem še naprej zavzemal za
doslednejše uresničevanje načel socialne države, od pokojnin in podpore za rudarje do
dodatnih zdravnikov stažistov in financiranja obrtnega šolstva. Je avtor knjig Boji in
napredek Mežiških rudarjev ter Slovenska vas

paničeva knjižnica izdala Znanstvena založba Filozofske fakultete. V njej so objavljeni
prispevki dvodnevnega simpozija, ki je bil v
Ljubljani ob stodvajsetletnici Moederndorferjevega rojstva.
Svoje smo k piskerčku (Moederndorfer
je namreč tudi avtor zapisa pravljice Mojca
Pokrajculja; vnuk Vinko v analizi pravljice
ugotavlja, da je prvi del naslova ime njegove
mame Mojce, drugi pa je sestavljen iz besed
“pokraj” – ob strani, in “cule” kot simbola siromakov) dodali v našem klubu. Sekcija Koroška kuharija je pripravila pogostitev, kar za
toliko ljudi ni bil majhen grižljaj. V dogovoru
s Klubom koroških Slovencev, ki je plačal “surovine”, je pripravila sedaj že tradicionalne
srčke iz koroškega kruha z različnimi namazi,
obiskovalce pa posladkala s pečenimi slivami, hruškami in jabolki v različnih kombinacijah, seveda vse po starih receptih. Obiskovalci so bili navdušeni in ostala ni niti ena
sliva.
Milan Vogel
Jedilnik je pripravila sekcija Koroška kuharija
pod vodstvom Doroteje Omahen.
Foto: Doroteja Omahen
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na Dolenjskem, ki sta kritični družboslovni
monografiji. Ob angažiranem poklicnem učiteljskem delu in javnem delovanju je nadvse
vztrajno in predano zbiral, urejal in objavljal
slovensko ljudsko izročilo, med drugim je poskrbel za natis koroških pripovedk s slovito
Mojco Pokrajculjo.
V medvojnem podtalnem komunističnem gibanju je bil po nekaterih virih eden
od vodilnih akterjev, prijateljeval je med drugim s Prežihovim Vorancem in Dragotinom
Gustinčičem. Po vojni so ga, obtoženega informbirojevstva, poslali na Goli otok. Umrl je
leta 1958, star 64 let.”
Na večeru, ki ga je povezovala dr. Mirjam Milharčič Hladnik z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, smo
si najprej ogledali dokumentarni film Tisti,
ki je zgradil šolo…, režiserja in scenarista Vinka Moederndorferja ml. in Vite Mavrič, ki je
nastal v produkciji RTV Slovenija, nato pa sta
sourednici dr. Ingrid Slavec Gradišnik (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU) in
etnologinja dr. Saša Poljak Istenič prav tako z
Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU
predstavili knjigo o življenju in delu Vinka
Möderndorferja st., ki jo je letos v zbirki Zu-

Četrtek, 12. januarja 2017
Večer z Vito Mavrič

Vabilo predsednika KKL na prvo letošnje srečanje pri Slamiču, na katerem je obetal zanimivo srečanje z igralko in šansonjerko Vito Mavrič, je bilo sicer intrigantno, a kot
se je pozneje izkazalo, daleč od pričakovanj
verjetno večine udeležencev tistega četrtkovega večera. Janko se je sicer na začetku na
kratko ozrl na dogajanja v preteklem letu, ki
so ga zaznamovali boji s tržno inšpekcijo, ki
jih je vodstvo kluba uspešno dobilo, spomnil
se je nedavnega in nepričakovanega slovesa od naše radožive članice Nade Črešnar
Krivokapič, prav tako se je od tuzemstva
poslovil tudi vodič udeležencev potovanja v
Maroko Kamal Jouhari (zaradi tega potovanja se je nad KKL spravila tržna inšpekcija),
potem pa prepustil oder Viti Mavrič. Vita je
občuteno zapela dve pesmi Vitomila Zupana iz sklopa Šlagerji in pesmi iz zapora, a kot
se je pozneje izkazalo, sta bili ti pesmi tudi
edini, ki ju je Vita zapela. Sledil je namreč
več kot dveurni, lahko bi rekli monolog Vite
Mavrič, ki ga je povezovalcu Milanu Voglu
uspelo prekiniti zgolj z dvema vprašanjema.
Vse ostalo je bilo bolj popotovanje v polpre26

teklo zgodovino, nekakšno razgaljanje Vite
Mavrič in njeno iskanje same sebe, njenih
korenin in raziskovanje življenja in dela njenega dedka, legendarnega koroškega pedagoga, socialnega delavca, politika, pisatelja
in še kaj - Vinka Möderndorferja.
A najprej je prišlo na vrsto pojasnjevanje, zakaj Zupanovi pesmi. Povabilo Ifigenije Simonovič (njega dni komparativistke
Zagoričnik, menda članice "klana" Ahaca
Dušana Pirjevca), dolgoletne prijateljice (in
še več kot to) Vitomila Zupana ter skrbnice
njegove zapuščine. Še enkrat je obudila spomine na Zupana, njegovih pet let v zaporu,
kjer je pisal pesmi na vse možne papirčke
(tudi na toaletni papir), ki jih je vsega skupaj
čez 2500 s pomočjo prijateljev, zdravnikov ...
spravil iz zapora. Tudi uglasbil jih je in neizmerno presenetil tudi Vito. Razkrivanje
Zupanovega življenja je nekako spodbudilo
tudi zanimanje za lastno zgodovino, zlasti
za življenje njenega dedka Vinka Möderndorferja, znamenitega Korošca, tudi Golootočana, o čemer se v družini sicer ni veliko
govorilo. Prav takrat so grozili, da bodo za-

Skratka, tisti četrtkov večer smo bili priča "učne ure" o ne tako davnem dogajanju,
o katerem današnja mladina ne ve skoraj
ničesar. Spoznali smo usode mnogih članov
tako družine Möderndorfer kot tudi Mavričeve. Slišali mnoge zahvale predvsem Vitini
družini, potrpežljivim in razumevajočim
možu in sinovoma, pa Janezu Stergarju, ki
jo je spodbujal in vodil skozi raziskovanja ...
In k sreči se je na koncu skujal računalnik in
"skril" glasbeno podlago za še kakšno pesem,
zaradi česar je Vita Mavrič, po večkratnem
zatrjevanju, da je res Korošica, obljubila, da
bo članom KKL pripravila še pevski večer ...
Uroš Šoštarič
Foto: Doroteja Omahen
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prli državne arhive, na kar jo je na televiziji "spomnil" Slavko Bobovnik in ko je Vita
napisala prošnjo za vpogled v "dosje Vinko
Möderndorfer", so ji prijazno pripravili dobrih šest kubikov dokumentov, ki jim je Vita
posvetila kakšna štiri leta raziskovanja. Skozi vse njeno pripovedovanje se je nenehno
prepletal odnos (ljubezen) do sedem let starejšega (pol)brata Vinka Möderndorferja in
njene družine (moža in dveh sinov) do njenega početja. Vita, po očetu Brika, je zanimivo razgaljala družinska razmerja, še zlasti z
bratom Vinkom, za katerega pravi, da je bil
prava razumska protiutež njenemu vihravemu, čustvenemu početju. Rezultat vsega sta
bila tudi dokumentarec, že predvajan na TV
Slovenija, in simpozij o delu njunega dedka
(razprave so tudi že izšle v zborniku).

Četrtek, 2. februarja 2017

Na televiziji se vse ne blešči v soju luči
Dolgo načrtovano in tudi težko pričakovano srečanje z Radeljčanom Slavkom
Bobovnikom, enim najvidnejših novinarskih imen slovenske nacionalne televizije,
bi lahko brez nemarnega hvalisanja ”ožigosali” s kar nekaj presežniki. Že dolgo se nas
na kakšni “prvi četrtek v mesecu”, kot radi
rečemo, ni zbralo toliko, kar potrjuje, da je bil
dogodek dobro izbran. Nekateri so prišli tudi
prvič, recimo prof. matematike na ravenski
gimnaziji in nato republiška inšpektorica
Terezija Uran, ki je v ”izvidnico” na večer z
Vito Mavrič mesec dni prej poslala svojo
simpatično hčerko Apolonijo.
Drugi presežek je bil v tem, da nas je
”Slavc”, kot ga očitno kličejo kolegi, prepustil
prav tako enemu od markantnih voditeljev
televizije Igorju E. Bergantu, pred leti športnih oddaj (ja, jabolko res ne pade daleč od
drevesa, saj je bil njegov oče Evgen dolgoletni športni novinar Dela in dopisnik več tujih časopisnih hiš), sedaj pa je eden od štirih
voditeljev televizijskih Odmevom. To nas je
pripeljalo do druge Korošice, do Ravenčanke
Mete Dragolič, pred leti dopisnice TV Slove28

nija iz Bruslja, danes pa urednice Zunanjepolitičnega programa TV Slovenija.
A vrnimo se tja, na čemer se hiša zida:
k temeljem, ki so seveda zmeraj v kleti. Najprej smo začeli s tem, da ”obleka naredi človeka”, nato pa nadeljevali z drugim delom
reka, da ”manira ga pa cira”. Najprej smo si
namreč ogledali t. i. fundus, skrambo obaličil, ki jih med svojim nastopom v različnih
televizijskih oddajah nosijo redno zaposleni in gostujoči nastopajoči (le kako se skrbne gardobinerke branijo pred molji?), nato
pa smo si kar temeljito ogledali tri glavne
studije, v katerih poteka večina oddaj TV
Slovenija. Nekako si sledijo po velikosti od
studia ena do studia tri. Vsak pa ima svoje
skrivnosti, ki jih po potrebi zakrijejo in spet
po potrebi odkrijejo scenski in tehnični mojstri. Zavedati se je namreč treba, da se veliko tega, kar se na televiziji vidi, v resnici
brez kamere sploh ne vidi. Ko gledaš surove
prostore nekakšnih nekdanjih zaklonišč, se
res lahko vprašaš, od kod vsa fama o blišču
odrskih luči. Ja, za tem morajo stati številni
oblikovalci oddaj, od kostumografov in zelo

popeljal tudi mimo seveda izzivalnih ”trotelbobnov” in studija, kjer se je zelo uspešno
dogajala tudi koroška kuharija.
Več pa ne bom pisaril. Srečanja so za to,
da se jih doživi, ne pa podoživlja iz fotelja.
Milan Vogel
Foto: Doroteja Omahen
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pomembnih ”lučkarjev”, ki lahko koga tudi
nalašč narobe osvetlijo, do tonskih mojstrov
in seveda ”možganov” televizijskega dogajanja, ki imajo lobanjo v televizijski (ali radijski) režiji. Ko dve ali tri ure po tem, ko si si za
pultom, za katerim si si zabeležil kakšno misel, gledaš tri odlične voditeljice (spet je med
njimi Korošica Janja Koren), ki so jih strpali
v dvourno oddajo večinoma turobnih dogajanj pri nas, si težko predstavljaš, kaj se je v
tem času dogajalo s temi prostori. A Bergant
nas je s precejšnjo mero (samo)kritičnosti

Kuharji Hotela Lev bodo v sodelovanju
s člani Koroške kuharije ta dan
kuhali po spodaj navedenih receptih.

Kaj bomo jedli na
koroškem večeru
TRADIDIONALNI SRČKI koroškega kruha z GOVEJO PAŠTETO in
krebuljico

(po receptu Marije Turnšek – 1916 iz Stražišča)
Koroški kruh narežemo na tanjše rezine in
jih z modelom za kekse izrežemo v obliki srčkov v približni velikosti 6 x 6 cm.
To pašteto pripravimo vsaj dva dni pred serviranjem in je v hladilniku dalj časa uporabna.

Sestavine:

1 dl goveje juhe, 70 g masla, 600 g kuhanega, narezanega govejega mesa (npr. iz juhe),
2 sardelna fileja, lovorjev list , timijan, sol.
Kasneje: nastrgana (ekološka) limonina lupinica, 50 – 60 g masla
Okrasitev: zelišče krebuljica

Priprava:

Razen limonine lupinice in začimb vse zgornje sestavine kuhamo celo uro pri najnižji
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temperaturi, povremo tekočino, odstranimo začimbe in zmeljemo. Dodamo limonino
lupinico in ohladimo. Tesno napolnimo v
širšo posodo in prelijemo s toplim maslom,
da je vsa površina pokrita, ter pustimo dva
dni počivati. Ob serviranju okrasimo s krebuljico.

KVOČEVI NUDLNI

(testene blazinice s suhimi hruškami, drobtinami, peteršiljem)
(Recept iz Mežiške doline)

Sestavine:

Testo: 50 dag moke, 3 jajca, sol, voda.
Nadev: Suhe hruške (kvoce), 1 jajce, peteršilj,
sol, pest drobtin ali kruhova sredica. Ocvirki
za zabelo.
Okrasitev: drobne rezine kuhanih hrušk

Priprava:

Nadev: Hruške skuhamo do mehkega in zelo
drobno zrežemo, dodamo jajca, nasekljan
peteršilj in drobtine. Nadev mora biti primerno sočen, a le toliko kompakten, da lahko oblikujemo manjše kroglice.
Testo naj bo mehkejše, kot za rezance, počiva

naj vsaj 15 minut ( naoljeno, pokrito s folijo,
na toplem). Tanko ga razvaljamo in ob enem
robu polagamo kroglice v vrsto in jih prekrijemo s primerno širokim trakom testa.
Robove testa po dolžini in med kroglicami
s prsti stisnemo. Nato »nudlne« s kolescem
razrežemo.
Blazinice nepokrite počasi kuhamo v slani
vodi od 15 do 20 min, odvisno od velikosti.
(Kvočevi nudlni so lepši, če so manjši). Dobro odcejene zabelimo z vročimi ocvirki in
okrasimo.
Ko so blazinice narejene, jih moramo čim
prej skuhati. Da bodo mehke in sočne, jih
servirajmo takoj po kuhanju.

NABULANA PRATA

(nadevana telečja pečenka)
(Recept iz Mežiške doline)

Sestavine:

1 kg teletine, 10 dag mlete teletine, 10 dag
mlete govedine, 4 stare žemlje, skodelica
mleka ali juhe, 3 žlice masti, 1 čebula, pest
sesekljanega peteršilja, malo drobno
nasekljanega česna, 3 jajca, poper, bazilika,
sol.
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Priprava:

Meso primerno oblikujemo in osolimo. Žemlje drobno narežemo in namočimo s tekočino.
Na masti prežimo drobno nasekljano čebulo
in mleto meso in čez čas dodamo namočen
kruh. Primešamo še jajca in začimbe. Oblikujemo rulado, povežemo z vrvico, damo v
pekač in polijemo z vročo mastjo. Pri ca. 200
stopinjah Celzija pečemo vsaj uro in pol in
vmes pridno polivamo z maščobo iz pekača.
Pustimo, da se pečenka umiri in jo potem
narežemo na tanke rezine, ki pa ne smejo
razpadati.

FLIKE

(ročno izdelane testenine v obliki manjših
krpic)
(Recept je prispevala Helena Kresnik z Mute)

Sestavine: (za 4 osebe)

Testo: 600 g moke, mlačna voda, 2 jajci, malo
olja. Sol za soljenje kropa. Za zabelo pečenkina mast ali tudi grumpova mast (ocvirki).
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Priprava:

Umesimo testo in takoj s prsti trgamo manjše krpice direktno v slan krop in po približno
20 minutah odcedimo, zabelimo in čim prej
postrežemo.

RPIČOV ZOS

(tipična koroška krompirjeva omaka)
(Recept je prispevala Helena Kresnik z Mute)

Sestavine: (za 4 osebe)

8 srednje velikih krompirjev (rpic), 2 žlici
moke, 3 žlice olja, mleta rdeča paprika, lovorjev list, sol, gorčica. Po želji drobno riban
hren.

Priprava:

Olupljen krompir narežemo na kocke in prelijemo z vodo, dodamo sol in lovorjev list in
kuhamo do mehkega.
Iz olja, moke in rdeče paprike pripravimo
prenih (prežganje) in na koncu dodamo gorčico. Odvečno krompirjevo vodo odcedimo
in jo prihranimo za kasneje.
Krompirju dodamo prežganje in vse skupaj
pretlačimo ter po potrebi dodajamo krom-

pirjevo vodo. Omaka naj bo srednje gosta.
Opomba: Malo pred koncem kuhanja Korošci radi dodajo še drobno nariban hren.

Sestavine:

• 1/4 kg očiščenega in opranega motovilca
• 1 – 2 na drobno nasekljani kuhani jajci
• drobno nasekljan česen
• bučno olje, jabolčni kis, sol

• 300 g surovega masla
• 300 g kristalnega sladkorja
• nastrgana limonina lupina (ekološka)
• 6 jajc
• 260 g ajdove moke
• ½ pecilnega praška
• 1 – 1, 5 lončka brusnične marmelade
• surovo maslo za premaz modela za peko
Preliv:
• 250 g jedilne čokolade, nalomljene na majhne koščke
• 50 g sončničnega olja
• maslo za namaz pekača
Dekoracija: omaka iz suhih češpelj

Priprava:

Priprava:

REPINCLOVA SOLATA

na koroški način (solata iz motovilca, jajc in
bučnega olja)
(Recept iz Mežiške doline)

Sestavine:

Tik pred serviranjem previdno zmešamo
vse sestavine.

EDAVA TORTA S PRAJZLPEROM

(ajdova torta z brusničnim namazom) in
češpljevo omako
(Recept Ančke Kumar iz Blata / Moos pri Pliberku ( Avstrija) je posredovala
Greta Jukič s Prevalj.)

Med mešanjem maslu postopoma dodajamo
sladkor, da naraste, in na koncu limonino
lupinico. Sledijo še rumenjaki. Vse stepamo
naprej. Ajdovo moko pomešamo s pecilnim praškom in previdno ročno vmešamo.
Beljake stepemo v trd sneg in dodamo med
previdnim mešanjem. Model za torto namažemo z maslom (posebno dno) in napolnimo
s testom. Pečemo eno uro in po možnosti režemo šele naslednji dan.
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Bogato namažemo z brusnično marmelado. Čokolado in olje damo v kozico in med
mešanjem previdno in čim krajši čas segrevamo nad paro, ki izhaja iz večje kozice. Torto okrasimo s tem prelivom in ohladimo v
hladilniku, da se glazura strdi.

Izvor recepta:

Ta recept je posredovala stara gospodinja gospa Ančka Kumer s kmetije Kumer
v Blatu / Moos pri Pliberku. So zelo zavedni
Slovenci, ki imajo sorodnike v Sloveniji – na
Strojni. Stari birt (gospodar) je bil župan Pliberka, njegov sin pa podžupan. Na tej kmetiji Kumrovih so pred drugo svetovno vojno
na podstrešju našli originalno Dalmatinovo
Biblijo iz leta 1584 in jo velikodušno podarili
Študijski knjižnici na Ravnah na Koroškem,
kjer je na ogled.

Pripravila Doroteja Omahen, vodja Kulinarične sekcije »Koroška kuharija«
Kluba Korošcev Ljubljana
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Koroški kulturni
dnevi v Ljubljani
Od 5. do 16. aprila 2016 so na petih prizoriščih potekali 14. Koroški kulturni dnevi.
Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva
je organiziralo tri prireditve, Klub koroških
Slovencev v Ljubljani pa obe predstavitvi
knjižnih pubikacij.
Prvi dan smo v Galeriji Družine odprli
razstavo amaterskih slikarjev očeta Alberta in hčere Simone Ane Krajger iz Šmihela
v Podjuni z naslovom Mik ustvarjalnosti.
Umetnika sta razstavila dvajset svojih slik.
Predstavila ju je Pepca Weiss. Prvič se je
zgodilo, da sta za glasbeni okvir pri odprtju
razstave poskrbela kar slikarja sama, Albert
Krajger s kitaro in Simona kot odlična pevka. Na bobnih ju je izvrstno spremljal Emil
Krištof.
KKD je odprl minister Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd
Žmavc, ki je napovedal „ustanovitev dveh
Slovenskih kulturnih hiš, v Celovcu in na
Dunaju“! Razstavo je odprl dr. Clemens Koja,
veleposlanik Republike Avstrije v Ljubljani,

ki je poudaril pomen kulturnega delovanja
koroških Slovencev za Avstrijo. Odprtja razstave se je udeležilo toliko ljudi, da je zmanjkalo stolov.
V četrtek, 7. aprila sta svoji knjižni
zbirki v dvorani PEN/Društva slovenskih
pisateljev predstavila dva mlada avtorja:
Dominik Srienc pesniško zbirko Tu je konec
/ Hier ist Schluss ter Aljaž Pestotnik pesniško
zbirko Smeji se naj vesolje!. Z avtorjema se je
pogovarjala urednica Jerneja Jezernik. Med
publiko je bilo kar nekaj mladine, zelo zanimiv zapis o tej predstavitvi sta napisali Jana
Čampa in Eva Luznar.
V torek, 12. aprila, smo v Centru kulture
Španski borci v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti Slovenije priredili koncert Marko skače. V enournem koncertu so pevci mladinskega pevskega zbora
JAMzi KD ICS Zmaj iz Celovca pod vodstvom
Eduarda Oražeja in člani skupine Jazz Ravne
z Raven na Koroškem pod vodstvom Sama
Kolarja in Igorja Bezgeta izvedli osem ljudskih pesmi in priredb. Ravenski jazzisti so
izvedli večji del programa in pevski zbor je
bil večkrat v podrejenem položaju, vendar
smo želeli s tem koncertom predstaviti tudi
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Od leve M. Ferenc, oba Krajgerja, E. Krištof, P. Weiss, L. Sodja, zakonca Hermges

čezmejno sodelovanje glasbenikov obeh koroških regij. Program je predstavil Aleksander Tolmajer.
V sredo, 13. aprila, je bila v Svetovnem
slovenskem kongresu predstavitev treh
knjig: zbirke Marije Bartoloth „Zilščз pušзlč
– pesmi s spodnje Zilje“ z zgoščenko, izdajatelj je Slovenski narodopisni inštitut Urban
Jarnik; brošure „Slovenščina – živ jezik v družini in javnosti” (urednik Martin Kuchling),
prispevke s srečanja v Tinjah je izdala Iniciativa „Slovenščina v družini“; in brošure „Začelo se je pred 40-imi leti…“ (urednici Mateja
Kert in Zalka Kelih-Olip) s prispevki, dokumenti, slikami in seznami štirih desetletij
lutkovne in mladinske gledališke dejavnosti pri Krščanski kulturni zvezi.
Koroški večer sta v soboto 13. aprila v
Linhartovi dvorani Cankarjevega doma
oblikovala MePZ Podjuna iz Pliberka (zborovodja Anja Kapun, povezovalka programa
mag. Sonja Kert Wakounig) in vokalno-instrumentalna skupina Rožanski muzikanti
pod vodstvom Jožka Kovačiča. Predstavili so
nam koroške ljudske in umetne pesmi. Podpisani sem uvodoma pozdravil vse prisotne,
med katerimi so bili ugledni družbeni in
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kulturni delavci iz Slovenije ter predstavniki naših partnerskih društev in klubov
slovensko-avstrijskega prijateljstva. Imensko bi omenil oba gosta iz Koroške, dr. Marjana Šturma, predsednika Zveze slovenskih
organizacij na Koroškem, in dekana Janka
Krištofa, predsednika Krščanske kulturne
zveze, ki je v kratkem nagovoru poudaril
pomen tovrstnih prireditev za slovensko-koroško sodelovanje. Publika se je z aplavzi
in ritmičnim ploskanjem zahvalila obema
koroškima glasbenima skupinama.
Nagovora Lovra Sodje in Janka Krištofa
ter del izvedenih pesmi MePZ Podjuna je 7.
maja prenašal Radio SLO na programu ARS v
oddaji Zborovski panoptikum.
Lovro Sodja, predsednik Društva svtrijsko-slovenskega prijateljstva

Plodno sodelovanje
med klubi
Kot zgodovinar bi pripomnil, da sem
že geslo o Koroških kulturnih dnevih (K.k.d.
ali KKD) v 5. zvezku Enciklopedije Slovenije
leta 1991 zaključil z opozorilom, da poleg celovške prireditve (od 1969, a po poldrugem
desetletju zaključene) pod istim imenom
“prirejajo tudi nastope slovenskih kulturnih
skupin, umetnikov in narodnostnih delavcev zunaj Koroške”. To je veljalo in še velja
npr. za italijanski del slovenskega zamejstva
in za Maribor, kjer že več kot tri desetletja za
tamkajšnje KKD, raztegnjene čez več tednov,
poleg Javnega sklada za kulturne dejavnosti
(ki skrbi za pokrivanje stroškov gostovanj)
in Zveze kulturnih društev skrbi tudi naš
tamkajšnji partnerski Klub koroških Slovencev.
V Ljubljani obstaja (več kot) stoletna
tradicija občasne revialne predstavitve dosežkov kulturnega udejstvovanja koroških
Slovencev v metropoli slovenskega naroda
in nato tudi države. V obdobju pred osamosvojitvijo so v tedaj novem Cankarjevem
domu nekaj let prirejali skupne nastope ko-

roških ali celo vseh zamejskih Slovencev, ki
so sprva pritegnili veliko občinstva.
Iz nekaterih starejših objavljenih spominov na začetke KKD v Ljubljani je jasno,
da se je prireditev razvijala postopno in ni
bila vsakoletna. Deset strani zadetkov o
KKD na spletnem “Google.Si” nam pri starejši “zgodovini” ne pomaga prav veliko.
Na hitro med domačimi papirji najdem le
kopijo vabila, iz katerega je razvidno, da so
“Koroške kulturne dneve v Ljubljani” med 11.
in 13. novembrom 1998 priredile Mestna občina Ljubljana, Mohorjeva družba Celovec in
Krščanska kulturna zveza (Celovec) ter da je
vabilo krasil stiliziran knežji kamen. Menda
sta že tedaj pri organizaciji KKD sodelovala
odbornika našega KKS Marjeta in Metodij
Rigler. Spominjam se, da me je odbornica
DSAP – Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva Ljubljana Majda Fister, s katero
sva občasno strokovno sodelovala, vprašala,
“kako je klub prišel zraven”, saj je bil Klub
vsaj na enem od tiskanih plakatov naveden
kot podpornik prireditve.
Vsekakor sta nato od leta 2004 program
KKD v Ljubljani do znane “blagovne znamke” razvijala predvsem Majda in Peter Fister
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ter se je že tedaj uveljavilo, da je DSAP glavni organizator, stalno pa pri izboru nastopajočih sodelujeta obe kulturno-prosvetni
centrali koroških Slovencev, KKZ – Krščanska kulturna zveza ter SPZ – Slovenska prosvetna zveza. Ko sem bil v začetku 2005 kot
predsednik KKS izvoljen v odbor DSAP, je
klub še okrepil svoje sodelovanje pri pripravi
in izvedbi kulturnih dnevov. V dveh posebnih številkah naše klubske revije “Koroški
vestnik” (1/2005 in 1-3/2009) smo poleg tega
objavili gradivo štirih strokovnih posvetov,
ki jih je pripravil DSAP.
Vse od 8. KKD spomladi 2010 je poglavitna skrb zanje pri Lovru Sodji, tedanjem
tajniku in od naslednjega leta predsedniku
DSAP, ki ga ob tem seveda podpira njegova
žena Jana. Podobno pri KKS velja za mojo
ženo Vanjo-Natašo, ko urejava nastope mladih koroških literatov, lutkarjev in avtorjev
strokovnih knjig. Zaradi prepozno prejetih
predlogov s Koroške in zaradi splošne finančne krize se bi letos skoraj primerilo, da
bi v času KKD v Ljubljani ob petih prireditvah programa ostali brez odlične lutkovne
igre koroških gostov, a naš klub je v Osnovni
šoli Prežihovega Voranca našel odličnega
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gostitelja zanje ter tudi dovolj navdušenega
mladega občinstva. Naneslo je, da je ob času
aprilskih KKD v Ljubljani imel svojo samostojno razstavo še mladi koroški akademski
slikar Mirko Malle, ki sicer ustvarja v bivalnem ateljeju v naši klubski hiši, na festivalu
“Transgeneracije” so v Cankarjevem domu
nastopili mladi gledališčniki iz rožanskega Šentjanža, v Hotelu Lev pa je partnerski
Klub Korošcev Ljubljana poskrbel še za teden
koroške kuhinje.
V nedavni preteklosti smo že uspeli s
par prireditvami, pri katerih sta se povezali po dve ali vsa tri ljubljanska združenja,
ki pospešujemo vsekoroško ali širše slovensko-avstrijsko sodelovanje. S skupnimi tematskimi izleti, strokovnimi posveti,
družabnimi prireditvami in tudi družbenimi pobudami (kot npr. glede notificiranja slovenskega nasledstva članstva v ADP
– Državni pogodbi o obnovi neodvisne in
demokratične Avstrije ali glede urejanja
finančnega poslovanja civilno-družbenih
združenj v RS) bi seveda – na pobudo enega
ali drugega – lahko še nadaljevali. Ne smemo pa spregledati, da se tako ali tako že od
leta 2010 tudi oba koroška kluba v Ljubljani

aktivno povezujeta v mrežo sorodnih društev, družb in klubov, ki poleg Ljubljane delujejo še v Mariboru, Celovcu, Gradcu, Potrni
in na Dunaju.
Janez Stergar, predsednik Kluba koroških
Slovencev v Ljubljani
Foto: U. Cerjak
Jazz Ravne in mladinski zbor JAMzi KD ICS
Zmaj Celovec
MePZ Podjuna iz Pliberka
Vokalno-instrumentalna skupina Rožanski
muzikanti pod vodstvom Jožka Kovačiča
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Ob smrti
Karla Pečka
PORTRET SLIKARJA IN GALERISTA
KARLA PEČKA
(Orlica 1920 – Slovenj Gradec 2016)
Znamenita fotografinja Inge Morath
je portretirala številne zanimive ljudi, med
njimi veliko umetnikov. Mojstrsko je prepoznavala samosvoje osebnosti in jih posnela
v držah, ki so odkrivale njihov ustvarjalni
temperament. Med slikarji so se na njenih fotografijah znašli Pablo Picasso, Hans
Hartung, Roy Lichtenstein in drugi. V slavni umetničin album je vključen tudi Karel
Pečko. Leta 2001 sta navezala pristen prijateljski stik, ko je ob obisku Slovenj Gradca,
mesta njenih prednikov, pripravljala projekt v okviru evropske prestolnice kulture
»Gradec 2003«. Ni naključje, da je umetnica
ujela najbolj popoln fotografski portret Pečkove osebnosti in kreativnosti. Poudarila
je njegove značajske poteze, ki razodevajo
samozavest, kreativnost, vizionarstvo in
svojevrstno imaginacijo. Umetnikovo značilno gesto je zlila s figuro iz njegove slike v
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ozadju. Ženska-gora ali gora-ženska se kaže
kot prvinski dotik, kot rojevanje novega sveta. Gora kot personifikacija ženske je Pečkov
najpogostejši motiv od sedemdesetih let dalje; gre za preplet, ko se gora transformira v
žensko in ženska v goro. Zavemo se, da ima
vse, kar vidimo, več pomenov: tistega iz vedenj in realnih izhodišč in drugega, ki ga zaznamo iz »metafizičnega zrenja«. Metafizični slikarski kredo je italijanski slikar Giorgio
de Chirico najbolj pristno izrazil s stavkom:
»In kaj naj ljubim, če ne skrivnosti?«. To je
bilo tudi Pečkovo slikarsko vodilo.
Desetletja je v Slovenj Gradcu deloval
kot galerist, pedagog in »kulturni diplomat«,
pri tem pa je ostal predvsem slikar. Napis na
spominski plošči na fasadi hiše v Radljah ob
Dravi, kjer je imel prvi atelje, nam pove, da je
tu svoje otroške sanje uresničil. Koroški pokrajinski muzej je leta 2014 v okviru enote v
Radljah postavil v dvorcu Radlje stalno razstavo z naslovom »Od umetnosti poklican«,
ki govori o življenjskih preizkušnjah mladeniča. Uvod v spominsko sobo je umetnikov
portret Inge Morath (2001), ki je tako zelo
prepričljiv.

Pečkov rojstni kraj je Vuhred, pravzaprav zaselek Spodnja Orlica, ki leži ob vznožju Pohorja na desnem bregu reke Drave.
Mimo njegove rojstne hiše, ki še komajda
kljubuje zobu časa, še danes divje žubori
potok Vuhreščica. Ob njem so v preteklosti
zgradili številne žage; poganjal je prek petdeset t. i. venecijank. Lesarstvo in žagarstvo
sta bila pomemben vir zaslužka tamkajšnjih
prebivalcev. Oče Karla Pečka, Anton (1864 –
1926) se je priženil na ta konec. Ukvarjal se
je s trgovanjem z lesom in imel v najemu
malo posest in gostilno. Po smrti prve žene
se je poročil z Marijo, dekliško Ulrich (1889
– 1962), ki je bila doma z Gortine. Po poroki
z vdovcem Antonom je tudi njej postal dom
v Spodnji Orlici. Rodili so se jima trije otroci,
najstarejši Karel leta 1920. Imel je še sestro
in brata. Oče jim je zgodaj umrl, leta 1926 je
obupal zaradi težkih razmer. Njihov dom,
hišo z gostilno, je kupil nov lastnik, njih pa
so preselili v podstrešno sobo. V šolo je Karel začel hoditi v Vuhredu in vsi so vedeli, da
riše. Porisal je vse šolske zvezke. Krstni boter
Peter Mravljak mu je poklonil najimenitnejše darilo – barvice. To je najlepši otroški spomin. Pečko je velikokrat poudaril, da je bilo

revnim otrokom otroštvo ukradeno. Niso ga
imeli … Šest let so se tako prebijali v Orlici.
Najprej so jih pregnali na podstrešje, od tam
pa so jih vrgli žandarji. Oditi so morali brez
vsega. V sosednji vasi so se jih usmilili in
sprejeli pod streho. Potem je mati izvedela,
da v Bistriškem jarku pri Hubnerju dajejo
gostilno v najem. Toda bilo je leta 1932 in bila
je že druga gospodarska kriza, zaslužka pa
premalo. Spet so se selili v bližnji Perzonal,
delavski dom, kjer so stanovali kovači. Mati
je kuhala za sezonske delavce. Pečko je bil
star komaj dvanajst let, ko si je v Bistriškem
jarku našel prvo delo. Na Kreglarjevem je
skrbel za dvajset glav govedi, nekaj koz in
ovc. Zanj je bil to najbolj kritičen mladostniški čas. Zaradi skrbi za živali ni obupal. Pa
seveda zaradi sanj in ljubezni do risanja.
Že v gostilni pri Hubnerju so gostje
opazili, da lepo riše. Mami so prigovarjali,
naj ga da v uk za malarja. Seveda so s tem
mislili slikopleskarja, biti slikar je bil gostom
v vaški gostilni povsem neznan poklic. Mama
se je trudila, da bi ga vendarle kdo vzel v
uk: prosila je mariborskega soboslikarja
Pedička, pa ga ni vzel. Nič ni pomagalo, da
so se Pečkovi trije otroci v šoli dobro učili,
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fanta so tudi v Marijanišču odklonili, kamor
je v stiski pisala mama. In pri štirinajstih
mu ni preostalo drugega kot da poišče
sezonsko delo. Ljudje so sezonskim delavcem
pravili barabovci - to je bila ljudska oznaka
za odpadnika, malopridneža, ničvredneža.
Tam se je marsičesa naučil, bil je »v šoli« za
preživetje. Ko je prišel od sezonskih zaposlitev
do stalnega dela v kovačnici, sploh ni več
razmišljal o čem drugem. Imel je delo in
risal je lahko. Začela pa se je vojna. Z novo
okupacijsko oblastjo so se v fabriki zamenjali
lastnik, direktor, preddelavci in kar nekaj
delavcev. Pečko je dal odpoved in se leta 1941
namenil malo pogledati v svet. Z vlakom. Ni
se še zavedal razsežnosti vojne, le rad bi videl
nove kraje. Opazoval je, čeprav je od blizu videl
samo železniške postaje, je že slutil pošastne
razsežnosti nacističnega nastrojenja. Tega se
prej iz perspektive mladeniča iz Bistriškega
jarka pač ni dalo prepoznati. Spoznal je v
Berlinu, kjer pa ni dolgo ostal. Denarja je imel
komajda za karto za vožnjo domov. Zgodilo pa
se je, da so mu ukradli vozovnico, zato se je
vračal kot črni potnik. Desetdnevna avantura
se je v Dravogradu srečno končala. Doma pa
spet ni bilo varno. Moral seje skrivati.
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Nova oblast je njegovi družini dodelila
zelene karte: te so zagotavljale državljanske
pravice na preklic. Leta 1942 so ga poslali na
prisilno delo v Genshagen. Živeli so v barakah in delali v tovarni. Potem so ga leta 1944
vpoklicali v nemško vojsko. S kameradom
sta se slabo odrezala na straži, sledil je pripor, grožnja z ustrelitvijo in javni poduk na
»Apelplacu«. In seveda zapor. Iz zapora so
ga premestili v bolnišnico. Pa je imel srečo.
Zdravniki so ga v bolnici zadržali več časa,
kot je bilo potrebno, mogoče zato, ker so opazili, da riše. Tako se je po naključju izognil
odhodu na fronto. Potem so ga v novem razporedu z vlakom čez noč prestavili v Dalmacijo. Spet vlak in spet rešitev ... Našel je zvezo
z osvobodilnim gibanjem; dodelili so ga v 2.
Prekomorsko brigado ...
Srečno se je vrnil domov in že junija
leta 45 je bil v službi na okraju v Marenbergu. Takrat so Radlje bile še Marenberg. Bil je
referent za kulturo, ko pa je moral jeseni na
orožne vaje, je predsednik okraja zanj hitro
našel zamenjavo. Ko se je vrnil, je bil spet
brezposeln. Okrajna politična oblast mu je
bila naklonjena in ga je hotela postaviti za
direktorja v tovarni pil na Prevaljah, najbrž

zato, ker je poznal delo v kovačiji. On pa je
vedel, da je samo priučen kovač in da to ne
bo šlo. Takrat je v sebi dokončno prepoznal
slikarja in svojo poklicanost.
Oblekel je bel plašč, nosil je širokokrajen klobuk, si pustil rasti brado in se samorazglasil za slikarja. Za umetnika. V legitimacijo OF je dal zapisati svoj poklic(anost)
– umetniški slikar, zaposlitev - samostojen.
V družinskem stanovanju nad staro pošto v
Radljah, si je uredil prostor za atelje. Nadvse
je bil ponosen, da ga je vsako sredo v ateljeju
obiskal zdravnik – dr. Vladimir Gulič, ki mu
je tudi odkupil prvo sliko. Šlo je za naročilo
portreta vuzeniškega zdravnika Maksa Pregla. Zanj je prejel dobro plačilo - 500 dinarjev. Najbolj pa mu je laskala pripomba dr.
Guliča, ko je s sliko zadovoljen odhajal, rekel
je: »Iz Vas pa še nekaj bo, ker niste domišljavi.« Spoštljiv odnos in beseda izobraženca
sta mu pomenila več kot vse druge pohvale.
Tisto prvo poletje v Radljah je po naročilu šolskega upravitelja Božidarja Tomažiča
naslikal portrete literatov. V tem dejanju
je videl še eno sporočilo: z naročilom mu je
status slikarja uradno potrdila nova ljudska
oblast, z njo pa tudi širša javnost.

Portrete je opazil pisatelj Tone Seliškar,
ko je kot odposlanec slovenskega Ministrstva za kulturo spremljal potujočo razstavo slovenske knjige, ki je gostovala tudi v
Radljah. Povprašal je, kdo jih je naslikal in
seznanili so ju. Seliškar ga je povabil, da ga
spremlja v Ribnico na Pohorju, kjer je nadaljeval s svojim kulturno-prosvetnim poslanstvom. Zdaj je bil Pečko v prav zanosnem
razpoloženju – saj še skoraj dovčerajšnji
priučeni kovač, zdaj pa slikar, spremljevalec umetnika, ki je dal priznanje njegovemu
delu!
Pisatelj ni pozabil na nadarjenega mladeniča. Njunemu srečanju je sledilo pismo
z obvestilom o terminu sprejemnih izpitov
na Akademiji za upodabljajočo umetnost v
Ljubljani. Od tod naprej, ko Seliškar poseže
v njegovo življenje, pa postaneta odločilna
Pečkova trdna volja in sposobnost prevzemati odločitve. Najpomembnejša življenjska
odločitev je bila prav odločitev za študij na
Likovni akademiji v Ljubljani. Kratek stavek
profesorja Božidarja Jakca po opravljenem
sprejemnem izpitu, ko je ugotovil, da Pečko
nima srednje šole, je bil dovolj, da se je odločil za študij. Božidar Jakac mu je na srce polo43

žil: »Končaj srednjo šolo, potem pa se vrni na
Akademijo!« Tako mu je spodbuda mentorja
pomagala, da se je utrdil v prepričanju, da je
na pravi poti za poklic in poklicanost.
Leta 1946 je v Ljubljani svoj šolski izobraževalni projekt zastavil nadvse smelo z
vodilom – vse ali nič. Srednješolec je bil od
svojega 26. do 30. leta. In imel je že družino.
Srednja šola mu je bila le stopnica do cilja:
končati akademijo. Tudi samozavesti in poguma mu ni manjkalo. Šel je celo na Ministrstvo za kulturo in prosveto in ministra
osebno zaprosil za štipendijo. Pa ni bil uspešen. Dali so mu vedeti, da bo moral že sam
poskrbeti za preživetje, češ, v Parizu so študentje, med njimi tudi Moša Pijade, razkladali tovorne vagone s premogom, da so bili
siti. Če ne more sam poskrbeti zase, pa naj
odneha! Pa ni odnehal.
Prvi diplomanti Akademije v Ljubljani so končali šolanje šele v petdesetih letih
prejšnjega stoletja. Pečko je bil druga generacija diplomantov. Po diplomi leta 1954 je
dobil prvo službo na takratni Nižji gimnaziji v Slovenj Gradcu. Njegovo poučevanje
in spodbujanje učencev k ustvarjalnosti je
postalo izjemno uspešno. Kot mentor je ne
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samo spodbujal učence, temveč je najbolj
uspela dela pošiljal na natečaje doma in v
tujini. Njegovi učenci so bili velikokrat tudi
nagrajeni. Z naklonjenostjo je spremljal razvoj tovrstne dejavnosti tudi potem, ko je
leta 1957 prevzel vodenje galerije. Galerija
je namenila ustvarjalnosti mladih posebno
pozornost. Že od šestdesetih let dvajsetega stoletja so organizirali razstave mladih
ustvarjalcev; prva mednarodna razstava del
otroške ustvarjalnosti je bila leta 1958. Ob
pregledu sodelujočih se lahko prepričamo,
da je veliko mladih nadaljevalo študij na
visokih šolah in akademijah, postali so priznani umetniki in galeristi: med njimi Toni
Biloslav, Zdenko Huzjan, Štefan Kresnik,
Vida Slivniker, Andrej Grošelj, Franc Obal in
mnogi drugi.
Karel Pečko je v Slovenj Gradcu desetletja deloval kot galerist, pedagog in »kulturni
diplomat«. Skupaj z Akademsko skupino je
bil pobudnik za ustanovitev galerije Skupina. Sestavljene iz dveh arhitektov (Marijan
Gnamuš in Mirko Zdovc), klasičnega filologa
(Primož Simoniti) in slikarja, je prekipevala od ustvarjalnega žara in vizionarskega
vzgona. Njihova neomajna vera v moč po-

slanstva kulture, zlasti pa Pečkove prirojene
motivacijske in organizatorske sposobnosti
so kmalu rodile bogate sadove. Razpihali
so tleči ogenj kulture in ustvarjalnosti v
Mislinjski dolini in po celi Koroški. Pečkove
smele ideje so se napajale iz kulturne preteklosti, ambiciozno je začrtal program galerije, zasnoval stalne zbirke in s somišljeniki
postavil mesto in galerijo na mednarodno
prizorišče. Prizadevanje je bilo okronano z
nazivom »Mesto glasnik miru«, ki ga je leta
1989 Slovenj Gradcu podelil generalni sekretar OZN Perez de Cuellar.
Sam pa je bil še vedno prepričan, da je
predvsem slikar. Njegova dediščina je namenjena sedanjim in prihodnjih generacijam, ki bodo znale poiskati izhod iz na videz
nerešljivih položajev.
Milena Zlatar
Foto prve slike: Inge Morath
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Drago Kompan

Svetle luči
Gledam luči, ki svetijo v noč
Ki osvetljujejo praznino okrog le zase
Gledam ljudi, ki hitijo! Drvijo proč?
Kdo so in zakaj so tako brezčutno pogreznjeni
vase
Jih kaj teži? Imajo obraze?
Jih kaj veseli? Imajo JAZe?
Hodim in gledam blede odseve nočnih senc
Visoke in nizke postave hitijo sem in tja,
Hitijo in gledajo praznino pred sabo
Ko prideš blizu, misleč na pozdrav,
Se obrnejo vstran in hitijo v senco
nočnih luči in meglenih poti.
Kaj vse vidijo nočne luči?
Kaj vse čutijo sredi noči?
Ko je tema preplavila mesto in plan
ko je noč pregnala svetlobo vstran?
Se počutijo varni v hramu teme - brez obrazov
So le sami s seboj skriti v obleko »JAZov«
Tam pa je luč, ki sveti sijajno
Tja grem pogledat, kdo tam poseda
To je pa res neobičajno.
Pospešim korak, da pridem še bliže
Luč vse bolj sveti, vse se blešči
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Kdo je ta človek, ki mirno sedi?
Kdo je ta človek, ki roko drži
Prosi vbogajme, ker je lačen?
Luč na njegovem obrazu
Odseva nekakšen sijaj
In kljub hudemu mrazu
Je topel in čist kakor zvezde neba
Silhuete ljudi hodijo mimo njegovih rok
In gledajo v prazno, gledajo v tla
Kljub temu pozdravlja vse tiho po vrsti
Stegnjena roka z lončkom na koncu
Potresa drobiž od celega dne
»Mogoče vztrajam še malo,
da bi se za večerjo nabralo,
da bodo moji doma lažje zaspali,
in z njimi jaz, če se bo dalo«.
Takrat pa pristopi starejša oseba
Mu v lonček nasuje veliko pest kovancev
Obraz mu zasije na moč kakor sonce
Vstane in hoče v zahvalo objeti podobo,
Ki mu je nasula toliko drobiža,
A glej, podoba izginja in se zgubi
V temo izgine, nič več je ni
Za njo se požene, da reče vsaj hvala,

Bernardka Petrović-Mager

Vsecvet
Pa se spotakne in se »po dolgem zloži«
Lonček z drobižem pa odleti
In žvenket drobiža napolni poti
Po katerih sprehaja se mnogo ljudi.
Hitijo pobirat »cekin za cekinom«
In na skrivaj ga pospravijo v svoj etui
Ne zmanjka drobiža, se kar kotali
Ljudje so zastali, nikomur se več ne mudi
»Poglejte berača, kako je bogat!«
Se zasliši izpred velikih vrat.
»Vsi smo to dali, mu je treba pobrat«.
Vse je živahno, denarce pobira,
V žep jih pospravlja in odhiti
»kakšen lep dan!« jim v duši odmeva
Z nekaj beliči v rokah berača
Spet lonček »žvenklja«
Čaka na kakšnega »postopača«
Da mu mogoče drobiž doda
Vsi so odšli, nikogar več ni!
Tam same sebi svetijo luči.
Nikogar tam ni
Ker vsak se resnice boji
Le berač še tam stoji
V sijaju luči

Zora v gnezdu.
Jutro v puhku.
Dan v petju.
Jesen v odletu.
V zimi tihota.
Zora v rosi.
Jutro v popku.
Dan v vsecvetu.
Jesen v žarenju.
V zimi ledene sanje.
Zora v sanjah.
Jutro v iskrah.
Dan v tebi.
Jesen v meni.
V zimi-vsi!
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Odkritje spomenika
Hermanu Voglu v Mežici

Spoštovani domačini iz mežiškega konca, cenjeni župan, draga pisateljska tovarišija, sorodniki Hermana Vogla!
Ob današnji imenitni, v mnogoterem
smislu majski priložnosti v Mežici, ob pesniškem liku Hermana Vogla sem zadolžen, da
spregovorim v imenu Društva slovenskih
pisateljev. A ne morem pomagati, moje besede ob novem spomeniku v koroškem rojstnem okolju pesnika bodo prejkone zelo
osebne.
Zelo živo mi je pred očmi: saj sva ne
samo iz iste generacije - skupaj sva si tudi v
60-ih letih delila Ljubljano in slavistiko, skupaj nastopala s svojimi pesmimi, skupaj doživljala prve objave. Od le-teh bi izpostavil
branja v Trstu, objave v tržaški reviji Zaliv,
predvsem pa najin prvi knjižni nastop v literarni zbirni knjigi, ki je izšla v samozaložbi
konec leta 1966. Štirinajst knjižnih novincev
z vseh slovenskih koncev in krajev je v njem
in zato nosi naslov kar Štirinajst.
Daljni, več kot pol stoletja odmaknjeni spomini me torej vežejo na Hermana.
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A njegov lik je živ, kot sega še danes v živo
njegova poezija. Polna zamolkle, iskrene in
zgoščene prizadetosti, ki pa je vsa prežeta z
zelenino privrženosti življenju, z zvestobo
lastni pokončnosti, z globoko korenino v
narodnostni ozemljenosti - v najrodovitnejših plasteh slovenskega izročila. In naj pripomnim, da je bila taka pisava v tedanjem
slovstvu izzivalno veslanje proti toku.
V Ljubljani smo se tedaj družili besedni
ustvarjalci z roba slovenskega naselitvenega ozemlja, od Bele Krajine do Prekmurja in
štajerskega konca, od Goriških Brd in Tržaškega – vse do vaše Koroške, tostran in onkraj meja in gorskih hrbtov. Držali smo skupaj - tako smo čutili to v dobi sesutja iluzij
o večno napredujoči „prihodnosti“, v dobi
demitologiziranega sveta ideoloških zaves
- kot da bo ta naša obrobna občutljivost nekakšna koža na nacionalnem telesu, da bo
obdržala skupaj organizem. Še več, da ga bo
ogrela za veselje do poezije življenja. Se pravi do sproščene človečnosti in ambicioznega
umetniškega postopanja po zemeljski obli –
s slovenskim obrazom.
Herman Vogel je med nami izstopal.
Redkobeseden, kot bi zvoke s pomeni, s preta-

njenim vibracijami zlival v bron: v verzih in
sicer. Svoje lirične besede je govoril in izrekal
s presunljivo zvočnim, lapidarnim glasom. In
bil vedno odgovoren in zanesljiv v osebnih
stikih, v ocenah literarnih sodobnikov, a tudi
z razpoko v srcu, ki se je izkazovala navadno
v poznih nočnih urah. Takrat si je odpel svoje
grlo in zapel...
Tak je bil v Ljubljani, tak je bil v Mariboru – imenitnen v vlogi glavnega urednika
založbe Obzorja! – Ko sva se obiskovala in
si bila blizu; tak ostaja še 27 let po smrti, po
tragični smrti. Ki je presekala njegovo zemsko pot. Ki je zaustavila njegovo pero pri peti
zbirki. Kot sveder v pajčevino. A za življenja je
šel Herman s poezijo proti nabrušeni zavesti
o krhkosti in ranljivosti, usodni osamljenosti
človeka.
Njegov pesniški opus prav zaradi svoje
neobsežnosti nima škrbin, nima ohlapnih
mest. Scela je obstojen in nagovarja tudi
današnji čas, razkužuje ga in cêli z intimno
bolečnostjo, ki je bila Hermanu Voglu očitno
od rojenic pritaknjena v Mežiški dolini, na
rodnem Lomu, v tem zadnjem lazu duhovne
Slovenije.
Ganjen sem, da sem danes navzoč ob odkrivanju spomenika pomebnemu ustvarjal-

cu, ki trajno vrisuje Mežico v zemljevid naše
kulturne zavesti in samozavesti. Krajanom
bo odslej govoril o njihovem pesniku, meni
in slovenskim književnikom pa potrjeval,
da je naša dežela živordeča in polnokrvna,
ker se njeni prebivalci družijo s pesništvom,
ker so ponosni na svojega pevca. Navkljub
vsej revščini, nemarnosti, zajedljivosti in
pritlehnosti, in kar je še takih bolezni na
Slovenskem – imejte odslej občutek, da niste več obrobje, ampak gostoljubno široko
osrčje. Sami ste, dragi domačini Mežiške doline, odgojili in potrdili to kulturno potezo v
svojem značaju s tem likom – spomenikom,
ki ga je v bronu interpretiral Mirsad Begić.
Še sončen pozdrav vsem Voglovim,
Hermanovim bližnjikom in sorodnikom. V
današnjem dnevu je čutiti tudi njihovo zavzetost in ljubezen. Prek Hermana v bronu
mi bodo bližnji in dragi še, upajmo – sto let.
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Marko Kravos
Herman Vogel (1941 – 1987) je bil po študiju na ljubljanski slavistiki sprva novinar,
nato več let cenjen urednik Založbe Obzorja
v Mariboru. Izdal je pet pesniških zbirk, bil
pa je tudi prevajalec iz češčine (Dobri vojak
Švejk) in srbohrvaščine (Izidora Sekulić).
Njegove pesmi so prevedene v več svetovnih jezikov. Občina Mežica mu je v na novo
urejeni Aleji zaslužnih pred Narodnim domom ob 75-letnici rojstva odkrila doprsnik
kip, Koroško filatelistčno društvo pa je po
zamisli arhitekta Boruta Bončine izdalo filatelistični komplet s spominsko kuverto in
poštnim žigom ter postavilo priložnostno
filatelistično razstavo .
Foto: Dejan Križaj

Cestni heretiki
Novejša zgodovina

V kabaretni oddaji Wir sind Kaiser
(Mi smo cesar) so na avstrijski ORF njihovo
zvezno deželo Koroško ves čas imenovali
Nord-Slowenien (Severna Slovenija). Nekateri zlobni jeziki pa se sprašujejo ali bi jim
lahko satirično ost vrnili tako, da bi naš del
Koroške poimenovali Sud-Österreich (Južna
Avstrija) ter tako rešili tisočletno zagato in
resen stroškovni problem. Čeprav gre pri nas
satira po komandi večkrat v bunker, je po
prvih namigih Slovenija menda zelo za, žal
pa je republika Avstrija zaenkrat še odločno
proti. Vendar se zaradi naše prav posebne
zemljepisne lege in križanja starih poti odpirajo neslutene možnosti. O tem nekaj več
v nadaljevanju.
Starejša zgodovina »Tretja razvojna os
- traso bomo izbrali še v tem mesecu«. (n. n.)
Pred dvema desetletjima in pol je nastal projekt cesarska kočija, ki naj bi promoviral našo mlado deželo tako, da bi kakšen
teden potovali do prestolnice. Ali, kot je že
nekdo prej rekel, vozili bi po zemlji se naši in
pili nje prelesti. Projekt žal ni zaživel, ker tuji
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turisti koncepta niso razumeli, domači pa
tudi brez posredovanja turističnih agencij
že tako ali tako vsak dan po domačih cestah
potujejo s hitrostjo konjske vprege.
Avtobus iz Črne v Ljubljano tako še vedno vozi 3 ure in 50 minut. Vendar, če danes
kdo v kateri koli debati reče, da so se pred
več kot 350 leti skoraj hitreje pripeljali v Ljubljano kot danes, je v očeh dajalcev cestnih
obljub nič drugega kot heretik. Kaj pa se dela
s takšnimi, pa nam je znano iz zgodovine!
Vendar kot vemo, ni pomembno, kaj
država naredi zate, ampak kaj ti lahko narediš za državo. Četudi heretiki, Korošci niso
odnehali in menda že zbirajo podpise za naknadni zakonodajni referendum, s katerim
bi se vsi do najvišjih zavezali, da od jutri
naprej na Koroško potujejo samo s kočijami.
Tako bi se prepričali, da duh Marije Terezije
pri nas še vedno ni zamrl.
Današnja sedanjost »Vlada bo naredila
vse, da kmalu dobimo pokrajine - tudi Koroško.« (n.n.)
Žal se nam v razvitih delih domovine
tako še naprej prizanesljivo posmihajo in
si pripovedujejo vice v stilu, da smo pri nas

tako daleč zadaj, da so na Ravnah končno
sneli zastavo avstro-ogrske monarhije, da so
Prevalje pred kratkim propadle kot zadnje
naselje rimskega imperija, da v občini Mežica končno načrtujejo odpravo fevdalnega
sistema in da je Črna tako na koncu sveta, da
so šele včeraj izvedeli, da je Tina dobila dve
srebrni medalji na olimpijskih igrah v Sočiju
in so šele zdaj začeli proslavljati.
Predlog prihodnosti »Na Koroškem se
ohranja znanje za ustvarjanje novih priložnosti« (n.n.)
Ko beseda nanese na okusno vijolično
čokolado, ekonomska logika ubere svoja
pota. Še v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil kontrabant s to sladkarijo prav
nekaj posebnega. Nekaj časa je vse skupaj
zamrlo, vendar se bodo trendi nakupovalnega turizma kmalu spet obrnili. Vzhodna
čokolada namreč ni enaka zahodni! Kdor
bo hotel priti do prave čokolade, bo moral
mimo nas. Geostrateški položaj, ki so ga izbrali naši predniki, se je dolgoročno izkazal
za veliko prednost pred ostalimi deli domovine. Zato bodo nakupovalni turisti spet
morali potovati po stari romarski cesti.
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In prav zaradi tega hitre ceste ne potrebujemo!
Stara, počasna, luknjasta in vijugasta
cesta je lahko velik posel. Če bi se domači
strokovnjaki samo malo poglobili v dano
priložnost, bi takoj ugotovili, da nikakor
nismo zainteresirani, da se zgradi kar koli.
Čokoladni turisti nikakor ne smejo samo
zdrveti mimo nas.
Vendar se moramo dobro pripraviti in
izkoristiti priložnost, ki se nam ponuja.
Ker se bodo kolone sladokuscev premikale s hitrostjo konjske vprege, (ponavljam,
kar se že zdaj), moramo na starih gorskih
prelazih in ozkih tesnih postaviti počivališča za utrujene popotnike. Obcestne krčme
bodo spet polne, hoteli tudi, avtomehaniki,
kovači, kolarji, prodajalci pijač in prigrizkov
bodo imeli polne roke dela.
Domači dacarji naj na mostovih in
sploh vseh možnih pristopnih poteh postavijo mitnice, ki bodo polnile občinske proračune, da bo kar kipelo.
Torej, cesta naj ostane takšna kot je!
Če bi imeli hitro cesto, bi vsi samo zdrveli
mimo.
Tako bi Koroška spet postala čokoladni
raj, kot je že nekdaj bila!
Pojasnilo! (p.s.)
Vse, kar je tukaj zapisano, ni resnica,
prav nobena resnica in nikoli ne bo resnica.
Zgodba je izmišljena in nima nobene zveze z
realnostjo. Seveda pa kljub temu izkoriščam
priložnost ter z moje strani vsem skupaj pošiljam iskrene čestitke in lepe pozdrave. In
še nekaj! Za vse, ki še ne vedo: Na srečo, Koroška ni na koncu sveta, tu se vsak dan odpira
nov svet!
Primož Suhodolčan
Foto: Osebni arhiv
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D

obra domača gostilna mora biti prepoznavna. Imeti
mora nekaj, kar druge nimajo. Ali pa to boljše od drugih. Ali pa ravno to, kar imajo druge, toda dobre. Dobra domača gostilna mora biti, skratka, po nečem (dobrem) znana!
Tako kot Ančka iz Šenčurja

GOSTILNA ANČKA
ANTON MAGDIČ S.P.
DELAVSKA CESTA 18
4208 ŠENČUR
04 25 15 200, 041 615 592
GOSTILNA@ANCKA.SI
WWW.ANCKA.SI
ODPRTO:
SREDA DO NEDELJE
OD 11H DO 22H
PONEDELJEK IN TOREK ZAPRTO
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Kazalo biltena kluba koroπcev Ljubljana
3	DRUŠTVENI POZITIVNI DUH IN
POZITIVNO RAZPOLOŽENJE - ZVESTA
SOPOTNIKA KKL-A
6

OD PLESA DO PLESA

30

RECEPTI

35	KOROŠKI KULTURNI DNEVI V
LJUBLJANI
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OB SMRTI KARLA PEČKA
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48	ODKRITJE SPOMENIKA HERMANU
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NOVEJŠA ZGODOVINA

37	PLODNO SODELOVANJE MED KLUBI

kaj je dobro vedeti o kkl?

kako postati Ëlan kkl?

IME: Klub Korošcev Ljubljana
SEDEŽ KLUBA: Večna pot 11, 1000 Ljubljana
TELEFON: 01/ 256-17-23
FAX: 01/ 256-17-24

Povsem enostavno! Pokličite na telefonsko
številko sedeža kluba 01/256-17-23 in povejte
ime, priimek in naslov!

E NASLOV: arah.consulting@eunet.si
SPLETNI NASLOV: www.klubkoroscevljubljana.si
PREDSEDNIK KLUBA: mag. Janko Arah
mesecu v kavarni “KAVA - ČAJ” - SLAMIČ, Kersnikova ulica 1,
Ljubljana, ob 20. uri
TRANSAKCIJSKI RAČUN: AT78 3910 2000 0250 3696
BIC: VSGKAT2K102
DAVČNA ŠTEVILKA: 25729306
LETNA ČLANARINA: 20,00 EUR
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bilten kkl
Mag. Janko Arah (glavni urednik),
Milan Vogel (odgovorni urednik)
Naklada: 250 izvodov
Oblikovanje: Arnoldvuga+
Tisk: Tiskarna BISTISK, d.o.o.

Foto Voranc Vogel

SREČANJA: Redna mesečna srečanja so vsak prvi četrtek v

Foto Voranc Vogel
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