Koroško znamenje pod Ivarčkim jezerom
Foto: Renata Picej

S koroškimi geni v Ljubljani
Prvega junija lani smo na rednem občnem zboru izvolili novo klubsko vodstvo: upravni
odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Zato je prav, da se klubski funkcionarji predstavijo društvenim članom.
V letošnjem biltenu predstavljamo člane upravnega odbora in disciplinske komisije, ki
smo bolj ali manj poglobljeno odgovorili na štiri zanimiva vprašanja: Kaj je Koroška
vtisnila, zapustila v tebi; zakaj si član KKL-a; se udeležuješ aktivnosti KKL-a (redna
mesečna srečanja, izleti, koroški ples); živiš s koroškimi geni v Ljubljani (ali drugje)
drugače, kot bi živel sicer kot navaden Slovenec, Ljubljančan, Gorenjec,…?
Da ne pozabimo: drugo soboto v mesecu marcu, letos je to 10. marca 2007, se bomo
zopet srečali v hotelu Slon v Ljubljani na 14. tradicionalnem Koroškem večeru s plesom,
2. decembra 2007 pa bo naše društvo praznovalo že štirinajsti rojstni dan.
Pred vami je deveta številka glasila Kluba Korošcev Ljubljana, našega biltena, ki odraža pestro klubsko delovanje v preteklem letu. Vesel sem, da ima društvo številne aktivne odbornike in člane z idejami, predlogi in voljo za bogatenje naših strokovnih,
športnih, kulturnih, avanturističnih in drugih družabnih srečanj.
Zahvaljujem se vsem, da ste v preteklem letu prispevali k pestrosti našega delovanja in
si želim, da bi tudi v naslednjem letu ohranili pobude, ki nam bogatijo življenje.
Ljubljana, dne 7. februarja 2007

Predsednik:
Mag. Janko Arah
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izkušnje pri vodenju podjetja od ustanovitve do zrelosti; položaj slovenskih
podjetij v SLO in svetu v obdobju globalizacije; izkušnje s sodelovanjem z
multinacionalnimi firmami; položaj
informacijskega in telekomunikacijskega sektorja v slovenskem gospodarskem okolju; vloga znanja in inovativnosti v podjetjih; vloga lastništva
v podjetjih; izkušnje pri prodoru na
tuje trge, je Janez Kožuh, ustanovitelj
in solastnik podjetja, z živahnim in na
trenutke čustvenim pripovedovanjem
znal spremeniti v zgodbo, kakršnih bi
si med slovenskimi podjetniki želeli
čim več.

JANUAR
Počitnice

2. FEBRUAR
Sestanek UO KKL

9. FEBRUAR
Janez Kožuh - Perftech vabi
Milan Vogel

Zadnje srečanje članov KKL pred marčevskim plesom (tokrat z dvema izjemama: ni bilo prvi, temveč drugi četrtek v mesecu, dogajalo pa se ni v Turistu, marveč v srebrnem salonu hotela
Union) bo gotovo po marsičem ostalo
v spominu. Navidezno pusto temo, ki
je bila v vabilu zapisana kot kratka
predstavitev podjetja Perftech, d.o.o.;

Podjetje Perftech, d.o.o. s sedežem na
Bledu je med podjetji, ki se v Sloveniji
ukvarjajo z informacijsko tehnologijo,
med prvimi tridesetimi in ima nekaj
nad sto zaposlenih.
Kožuh se je predstavil kot podjetnik,
ki kljub globalni usmerjenosti na tuje
trge čuti slovensko, ki ve, da je domače
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lastništvo še kako pomembno, saj dobiček pač odteka tja, od koder je doma
lastnik, da je treba vlagati v razvoj in
ne le preprodajati izdelkov multinacionalk, ki zaradi lastnega zaslužka
razvoj majhnih na vse mogoče načine
ovirajo (z njimi ima Kožuh mnoge,
večinoma neprijetne izkušnje). Zaveda se, da lahko prodreš le s svojim
znanjem, zato je treba vlagati v razvoj,
česar pa tuja podjetja v svojih podružničnih ne počnejo. Celo nasprotno:
ovirajo razvoj nacionalnih podjetij.
Še nekaj je treba ob Kožuhu omeniti:
rad ima kulturo.
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družijo. Plesni saloni ljubljanskega
hotela Slon Best Western so v soboto,
11. marca, gostili razigrano družbo,
ki se je zabavala ob kulturno zabavnem programu, stkanem iz nastopa
avstrijskega seksteta KRALJ MATJAŽ
iz Libuč pri Pliberku ter plesni glasbi
slovenske Yuhubande.

6. APRIL
INFO rešitve in Tone Britovšek
Tokrat nas je povabil naš Korošec
Tone Britovšek in predstavil svoje
uspešno podjetje INFO rešitve, d.o.o.,
ki zaposluje 20 strokovnjakov. Gre za
vodilno podjetje na področju razvoja in implementacije informacijskih
sistemov za podporo investicijskega
bančništva in borznega posredništva
v Sloveniji; na področju razvoja in implementacije informacijskih sistemov
za podporo poslovanju marin in čar-

11. MAREC
Koroški večer s plesom
Zgodil se je znameniti Koroški večer s plesom, na katerega so Korošci
v Ljubljani povabili sorodnike, prijatelje in vse tiste, ki se s Korošci radi
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terskih podjetij v Jadranski regiji. Vsa
leta od ustanovitve ima podjetje rast
okoli 25 % letno; zadnja leta se eksponentno povečuje in v letošnjem letu
kaže, da bo presegla 100 %. Trenutno
je aktivno na območju Slovenije in
Hrvaške. V naslednjih letih bo aktivnosti razširilo še na območje Italije,
SČG, BIH, Makedonije, Bolgarije, Albanije, Grčije in Romunije. Posebnost
podjetja je v tem, da kar polovica zaposlenih dela na daljavo že od ustanovitve. Delovno okolje imajo urejeno
na svojem domu.

20. MAJ
Izlet na Koroško
Maja je redno mesečno srečanje odpadlo, zato pa je naš predsednik med
člane kluba poslal prijazno vabilo, ki
je na izlet zvabilo kar dva polna velika
avtobusa udeležencev.
To je bil prvi skupni izlet Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in Kluba
Korošcev Ljubljana in sicer prek Kanalske doline v Ziljsko dolino.

Na predstavitvi smo se seznanili z delovanjem podjetja INFO rešitve d.o.o.
in spoznali vzpone, pa tudi zdrse na
tej poti. Spoznali smo tudi ozadje poslovanja marine, čarterskega podjetja
in investicijskega bančništva in sicer
iz vidika podpore procesov, ki jih
omogoča programska oprema IBI master in Marina master družbe INFO
rešitve d.o.o..

1. JUNIJ
Redni občni zbor

JULIJ - AVGUST
Počitnice
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– Mini teater. Gledališče, v katerem
danes ustvarja več kot 80 poklicnih
igralcev iz Slovenije, Hrvaške, ZDA,
Rusije in Čada, ima na programu več
kot 30 gledaliških in lutkovnih predstav, ki si jih na več kot 400 ponovitvah letno ogleda skoraj 60 tisoč
gledalcev. Dvorana Mini teatra je na
enem najlepših slovenskih krajev,
na Ljubljanskem gradu, že letos pa
začenjajo s pripravo gradnje novega
gledališča v samem centru Ljubljane,
na Križevniški ulici 1.

7. SEPTEMBER
Robert Waltl
Dobili smo se pri svojem graščaku.
Kulturi zapisanemu in umetnosti
zapriseženemu
Robertu
Waltlu,
Slovenjgradčanu, ki si je svoj prostor
izboril na najvišje ležečem predelu
Ljubljane – na Ljubljanskem gradu in
tam ustvaril pravljični svet za velike
in majhne otroke. Kot se za tako
finega gospoda spodobi, nas je sprejel,
zabaval in pogostil – grajsko dovršeno
in nepozabno!

Osnovna dejavnost Mini teatra je
produkcija kvalitetnih lutkovnih in
gledaliških predstav v sodelovanju
z umetniki iz različnih umetniških
sredin. Širina te zamisli se kaže v odprtem programu, ki se, drugače kot
komercialni projekti, kakršne pripravljajo zasebna gledališča, obrača
k najmlajšemu občinstvu z izredno
kakovostnimi lutkovnimi predstava-

Gledališki igralec, režiser in lutkar je
uspel v zadnjih osmih letih ustvariti
skorajda utopičen gledališki projekt.
Po številnih vlogah v institucionalnih gledališčih, na televiziji, filmu
in radiu, je leta 1998 zapustil varnost institucije in z lastnimi sredstvi
zagnal novo slovensko gledališče
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Britanija. Pomembna produkcija Mini
teatra je mednarodni lutkovni festival Mini poletje za otroke, ki je v letu
2006 že osmič zaporedoma z izjemnim uspehom potekalo v Ljubljani,
kakor tudi tradicionalni Srednjeveški
dnevi v Ljubljani.

mi, po drugi strani pa neguje umetniško gledališče za odrasle na najvišji
ravni. Da so v produkciji tako lutkovnih kot gledaliških predstav izjemno
uspešni, ne dokazuje le statistika, pač
pa predvsem številna vabila na prestižne mednarodne gledališke festivale, kjer se v zadnjih letih nahajajo
v družbi najzanimivejših svetovnih
gledališč in režiserjev, kot so Robert
Wilson, Robert Lepage, Jan Fabre,
Kristijan Lupa, Ellen Stuart, Pekinška opera in številni drugi, po drugi
strani pa so prejemniki številnih nagrad na domačih in tujih gledaliških
festivalih. Mini teater je v osmih letih
obstoja gostoval na številnih gledaliških in lutkovnih festivalih: Rusija,
Belorusija, Poljska, Češka, Slovaška,
Madžarska, Avstrija, Belgija, Italija,
Iran, Venezuela, Egipt, Albanija, Bolgarija, Srbija in Črna Gora, Bosna in
Hercegovina, Hrvaška, Danska, Kuba,
Španija, Francija, ZDA, Koreja, Velika

Robert Waltl, direktor Mini teatra,
je tudi igralec, režiser in dramaturg
v drugih gledališčih v Sloveniji in
na Hrvaškem, s katerimi je osvojil
številne nagrade in z njimi gostoval
na uglednih mednarodnih festivalih. Prejel je več nagrad in priznanj,
med drugim nagrado Združenja
dramskih umetnikov Slovenije,
Združenja dramskih umetnikov Hrvaške, Župančičevo nagrado Mesta
Ljubljana in več nagrad na festivalih na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Kitajski, Iranu, na Poljskem,
v Belorusiji, Sloveniji ter Srbiji in
Črni gori.
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12. – 15. OKTOBER
Izlet na Mljet
Ko se jesen razprostre na zeleni in
modri podlagi narave v vsej svoji
bahati in razsipni naravi, ko se oko
človeka blaženo utaplja v polnih
barvah, ki mu lijejo naproti, ko sonce zlato greje in je zrak ves svež in
dišeč po ozonu…, takrat je idealen
čas, da človek krene na pot. In smo
šli! Kar 36 članov KKL-a, Korošcev
ali pa zgolj samo prijateljev Koroške, si je vzelo štiri dni časa in se po
avanturistično, na način, kot ga s
predajo lepotam življenja negujemo
le v našem klubu, predajalo enkratnim užitkom in doživetjem, iz katerih smo že po poti nazaj napletali
spomine, ki so v dneh po vrnitvi
prerasli v en sam občutek, izražen
s stavkom: »Ma, je blo fajn!«
Ja, res je bilo fajn in to predvsem
zato, ker smo zato tudi odšli na pot.
Imeti se fajn – je bilo naše vodilo in
vanj smo vlagali vsi po vrsti. Prav
vsak posameznik, da smo potem
uživali Liko, Velebit, Makarsko riviero, Baščinska jezera, Ploče, Ston,
Mljet, Trsteno, Dubrovnik, Medžugorje, Split…

Ston
Slovi po zidu, imenovanem »evropski kitajski zid« (za kitajskim
zidom je to drugi največji fortifikacijski objekt našega planeta) in leži
na samem začetku polotoka Pelje-
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šac, le 5 km od magistralne ceste Split
– Dubrovnik in 60 kilometrov pred
Dubrovnikom. Obrambni zid, zgrajen
v 14. stoteltju, je še danes velika turistična atrakcija, nekoč pa je služil kot
obramba pred turškimi napadi. V času
Dubrovniške republike so zidove obnavljali in dograjevali, tako da je celotna dolžina zidu znašala 5,5 km. Zgrajenih je bilo kar 40 stolpov in 7 trdnjav. Po padcu Dubrovniške republike
se je pričelo rušenje zidov, posamezne
kamnite bloke - sestavne dele zidu - pa
so prodajali kot gradbeni material za
gradnjo šol in ostalih objektov. Danes
so vidni ostanki treh stolpov in deli
nekdaj mogočnega zidu.

ustvarili Kornate - krono svojega zemeljskega carstva, in res je tudi, da so
mnogi ljudje in med njimi tudi Carlo
Goldoni in Jack London padali v lirične opise lepote osamelih otokov, ki jih
je Hrvaška nadela na svojo ogrlico nacionalnih parkov, vendar je Stvarnik v
njihovi neposredni bližini ustvaril še
en raj – otok Mljet.
In tega smo obiskali. Angelsko prvinski pejsaž Mljeta je kot kolorit temno
zelenega baržuna na klekljani čipki
belega kamna, ki v bizarnih oblikah
robi telo južno-dalmatinskega otoka,
nedaleč od Dubrovnika. Najbolj zeleni
otok Jadranskega morja, ki je poznan
tudi po tem, da je brez strupenih kač
- zaradi mungov, prinesenih iz Indije
leta 1910, ima neverjetno bogato floro
in favno. Cel pisan venec rastlinja in
cvetja ponuja in celo kapre smo lahko
občudovali. Revija »TIME« ga je uvrstila med 10 najlepših otokov sveta.
Slavni francoski raziskovalec ocea-

Mljet
Že res, da je Bernard Shaw največji mediteranski arhipelag, položen v
naročje Dalmacije, pripisal bogovom,
ki naj bi iz solza zvezd in diha morja
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nov, Jacques Cousteau, ga je označil
za eno najlepših potapljaških lokacij
na zemlji, a oboževali so ga že stari
Grki, ki so mu dali tudi ime. Poimenovali so ga »melite nesos« ali Medeni
otok. Najverjetneje zaradi vonja, ki ždi
nad njim, ko poletno sonce iz rezervoarjev narave in cvetov hlapi plemenite
sokove, zaradi cvetov, čebel in medu,
ki so nekdaj bogatili otok.
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izsušena slanikasta jezera, blatna polja, zaradi kriptodepresije, ležeča nižje
od same morske gladine.
Morje pred otokom pa je ena sama pisana slikanica podvodnega življenja.
Ribe živahnih barv in nenavadnih
oblik smukajo ob obalah in dajejo
slutiti, da večje globine ponujajo še
več presenečenj. In res, na globini
70-80 metrov živijo različne korale,
med katerimi najdemo tudi znamenito, a vse redkejšo rdečo jadransko
koralo, iz katere izdelujejo nakit, ki
se po vrednosti in ceni lahko primerja z zlatom.

Na Mljetu se nahaja sistem dveh slanih jezer, ki predstavljata edinstven
geološki in oceanografski fenomen.
Na večjem od obeh so na otočku Sv.
Marije Benediktinci v 12. stoletju
postavili samostan. Prav oni so prekopali skale med večjim jezerom in
odprtim morjem ter tako dosegli, da
sta prvotni sladkovodni jezeri postali
slani. Voda v jezerih je za 2-3 stopinji
toplejša od morja in različne hranljive
soli in vodikov sulfid skrbijo za zdravilni vpliv na revmatična in kožna
obolenja. Zdravilna so tudi številna

Mi smo v hotelu Odisej v Pomeni naleteli na skupino likovnih umetnikov
iz Varaždina. Na svoji enotedenski likovni koloniji so vlivali nove življenjske motive skupini od raka ozdravljenih bolnikov, ki so jih povabili s seboj
in s tem poskrbeli za njihovo ponovno
vključitev v življenjski utrip. Tudi nas
9
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so sprejeli v svojo družbo in ena naših
dam je od najbolj impozantnega slikarja, pravega Sandokana, v popotni
torbi proti domu odnesla tudi njegovo
impozantno sliko.

D E L A L I
Potem je bil na vrsti postanek v Trstenem, kjer je najstarejši oblikovani
park na Hrvaškem - arboretum Trsteno, leta 1502 ga je zasadila dubrovniška patricijska družina Gučetić, in
postali v zdravilni in prijetni senci
dveh 400 letnih platan. Sledila je vožnja okoli zaliva Reke Dubrovačke do
razgledne točke nad Dubrovnikom,
potem pa smo se spustili v naročje turističnega diamanta...

Elafiti
Se imenuje skupina otokov pred Dubrovnikom, ki so jim nekoč rekli tudi
Jelenji otoki. Prvi jih v svojem delu
»Naturalis« omenja Plinij starejši, ko
je popisoval te predele in jih je predvidoma poimenoval po jelenih, ki naj
bi tod živeli. K otoški skupini pripadajo otoki Jakljan, Sipan, Ruda, Lopud, Kolocep in Daksa, nekateri pa
sem prištevajo še Lokrum in druge
manjše otoke kot: Olip, Tajan, Crkvine in Sveti Andrija. Otoki so prekrasni, poraščeni z bujno floro in
okrašeni z nizom dvorcev in hiš bogatih Dubrovčanov, prava oaza miru
in prestiža.

Dubrovnik
Dubrovnik je kot sonce. Žari tudi, ko
pada dež, in sije, čeprav je noč. Na
turističnem zemljevidu našega planeta ima prestižno mesto iz kamna
izklesane lepote. Je kot kamnita vrtnica, v katero se je ujela konaveljska
lepota ženske. Kot biser je, ki so mu
razburjeni vetrovi in pohotno morje
skozi čas zarisali posebno atraktivno zgodovinsko kodo in nadeli večno
10
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prešeren mediteranski nasmeh. Mesto
kapitanov in morjeplovcev, še danes
sila iskanih med svetovnimi ladijskimi prevozniki. Leta 1929 ga je obiskal
tudi George Bernard Shaw in ob tem
dejal: »Če želite videti raj na zemlji,
pridite v Dubrovnik«.
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omenjena leta 1599, župnija pa ustanovljena 300 let kasneje, ko so 1892.
leta postavili prvo cerkev. Vendar je
bila majhna in slabo zgrajena, zato
so leta 1969 postavili novo in jo posvetili sv. Jakobu. 24. junij 1981 pa
bo šel v anale kraja, v katerem imajo romarske skupine iz vsega sveta
dnevne maše v svojih jezikih: zgodil se je prvi čudež in prikaz Marije,
kraljice miru…

Dubrovnik nam je padel v naša srca
in njegovo doživetje nas je spremljalo,
ko smo potem preko 486 metrov dolgega, znamenitega mostu dr. Franje
Tudjmana, odprtega 11. maja 2002,
odhajali nazaj proti severu in postali
v hercegovskem romarskem mestu, ki
je vse do leta 1981 živelo neupadljivo
življenje, potem pa se je čez noč vse
tako zelo spremenilo.

Po pričevanju Vicke Ivanković, Ivanke
Ivanković-Elez, Mirjane DragičevićSoldo, Marije Pavlović-Lunetti, Ivana
Dragičevića in Jakova Čole se jim je
Marija, Kraljica miru, prikazovala
vsakodnevno in pozivala svet na spreobrnjenje, post, molitev in mir. Poleg
Lurda in Fatime je Medjugorje danes
najbolj poznano Marijino svetišče na
svetu. V minulih več kot dvajsetih
letih ga je obiskalo nad 30 milijonov
romarjev. Marijinih prikazovanj v
Medjugorju do sedaj cerkev še ni po-

Medžugorje
Vas Medžugorje, ki ima danes okoli 3.500 prebivalcev, vsi so Hrvati in
rimskokatoliške vere, je bila prvič
11
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trdila, vendar jih tudi ni zanikala. Vse
še raziskujejo…!

D E L A L I
sednica GZS za področje podjetništva
in konkurenčnosti ter direktorica
RSG, d.o.o., podjetja GZS za razvojno
svetovanje in financiranje projektov.

Tudi mi smo ga raziskali in se potem
preko Splita in Dalmacije srečni, zadovoljni, predvsem pa odločeni, da kmalu spet pojdemo na iskanje turističnih
užitkov, vrnili v Ljubljano. Z nami je
bil Relax, d.o.o., ki nam je v izjemno
zadovoljstvo namenil enega njihovih
odličnih avtobusov in nadstandardnih
šoferjev z imenom Jože Vereš. Tudi
zato smo tako zelo uživali na poti in
smelo ponavljali: »Imejmo se fajn!«

Ime Mateje Mešl je vezano na podjetje
A.L.P. Peca ter na Ministrstvo za gospodarstvo, kjer je po letu 2000 štiri
leta opravljala delo sekretarke, pristojne za področje podjetništva in konkurenčnosti. Odgovorna je bila za pripravo prvega državnega programa za povečevanje konkurenčnosti gospodarstva, z uvajanjem novih instrumentov
in aktivne podpore države podjetjem
pri prenosu znanja in uveljavljanju
novih poslovnih modelov za konkurenčen nastop na globalnih trgih.

2.NOVEMBER
Mag. Mateja Mešl

Za naše srečanje je Mešlova pripravila
aktualno in zanimivo tematiko z naslovom: Reorganizacija GZS in ustanovitev RSG, d.o.o.. Gospodarska zbornica
Slovenije je bila namreč s sprejemom
novega Zakona o gospodarskih zborni-

Za okroglo mizo je tokrat sedla naša
članica mag. Mateja Mešl, diplomirana
sociologinja, magister prostorskega in
urbanističnega načrtovanja, podpred12
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cah v juniju lanskega leta postavljena
pred izziv celovite prenove in prilagoditve na prostovoljno članstvo. To pa v
prvi vrsti zahteva vsebinsko prenovo in
spremembo organizacije, ki sicer mora
temeljiti na dejanskih interesih članstva. Zastopanje interesov gospodarstva
in vpliv na razvojno politiko države ter
Evropske skupnosti je najbolj izpostavljen skupni interes vseh podjetij.
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7.DECEMBER
Zabavni večer – pevski zbor
JELKA iz Slovenj Gradca
Upokojenski ženski pevski zbor JELKA je bil ustanovljen 3. marca leta
1977 na pobudo Petra Mahleta, ki je
pridobil tudi prvih devet pevk, katerih število je hitro raslo. Leta 1979
se je zbor poimenoval po takratni
predsednici društva upokojencev
Jelki Polenik – znani partizanki
»Jelki«, ki je bila tudi prva predsednica zbora. Pozneje je celih 15 let
zboru predsedovala Marica Arah,
ki jo je zamenjala Fanika Smonkar.
Pevovodje zbora pa so bili skozi čas:
Anica Ilijaš, Majda Eržen, Vlasta
Šmon, Andrej Loparnik, Sonja Šmigovc – Kašnik in Suzana Popič in od
leta 1995 Marija Gornik.

Tema je bila zanimiva tako za pasivne poslušalce kot aktivne »debaterje«,
med katere sta se predvsem zapisala
naš predsednik Janko Arah in naš
član Dare Stojan.

16. november 2006
Seja UO KKL-a, na sedežu društva,
kjer smo obravnavali koroški ples v
letu 2007, izdajo almanaha, teme naslednjih okroglih miz in drugo društveno dejavnost.

Upokojenski ženski pevski zbor Jelka, ki šteje danes 24 pevk, prepeva
13
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pri Društvu upokojencev Slovenj
Gradec že 29. leto. V tem dolgem
obdobju je nastopal na številnih
kulturnih prireditvah in imel že
okoli 700 samostojnih nastopov po
Sloveniji in v tujini. Že 25 let redno nastopa na reviji pevskih zborov Mislinjske doline in na Taboru
pevskih zborov Slovenije v Šentvidu pri Stični. Omeniti moramo nastope v Ljubljani, Gornji Radgoni,
Zagrebu, Celju, Mariboru, Kopru
in še kje. Najbolj so pevke ponosne
na nastopanje v okviru Adventnega
petja na Dunaju, leta 2000, kjer so
prepevale v dunajski Mestni hiši,
v Schoenbrunnu in v dunajskem
domu starostnikov. Vsako leto s samostojnim nastopom razveseljuje
upokojence v domovih starostnikov v Črnečah pri Dravogradu, na
Prevaljah, v Velenju, v Poljčanah
in drugje. Brez nastopa pevk pa seveda ne mine nobena kulturna ali
druga prireditev društva.

D E L A L I
Zbor je za svoje uspešno delovanje
prejel številna priznanja, med drugim Bernekarjevo plaketo MO Slovenj Gradec, zlato plaketo Tabora v
Stični in Galusovo zlato značko. Skoraj vse pevke se lahko pohvalijo z Galusovimi značkami. Med njimi pa je,
za 25 let petja v zborih, kar 10 pevk
prejelo že zlate Galusove značke. Posebej je potrebno omeniti pevko Štefko Lahovnik, ki v zboru prepeva že
polnih 28 let.
Pevke UPZ JELKA tako že 29. leto
opravljajo svoje kulturno poslanstvo
in s petjem razveseljujejo predvsem
starejše občane in prebivalce. Ljubiteljsko, z veseljem in zagnanostjo. V zadnjih letih se je zbor precej
»pomladil«, zato smo prepričani, da
bodo dekleta še dolgo lepo in veselo
prepevala. Sedaj je predsednica pevskega zbora Fanika Smonkar, predsednik društva upokojencev pa Janez Gologranc.
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Člani upravnega in nadzornega odbora
ter disciplinske komisije
Predsednik KKL
mag. Janko Arah
Podpredsednica KKL
Bernarda Lasan
Podpredsednik KKL
Štefan Lasnik
Tajnica KKL
Bojana Jurenec
Blagajnik KKL
Petra Mlakar
Upravni odbor
Štefan Fajmut
Drago Kompan
Janez Kožuh
Nada Mager
Jaro Medl
Renata Picej
Milan Vogel
Jožefa Grošelj
Nadzorni odbor
Kučan Štefka
Krpač Ivek
Mostnar Vlado
Geršak Meta
Disciplinska komisija
Kos Marta
Pirtovšek Pavla
Vobovnik Drago
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Janko Arah, predsednik, Slovenj Gradec
mag. prava, univ.dipl. pravnik

Koroška je moja mladost
Koroška so moja otroška leta, je moja mladost. Z radostjo v srcu se spominjam življenja v Slovenj Gradcu in na Ravnah, kamor
sem hodil v gimnazijo. Koroški način dela,
pridnosti, prizadevanja in odpovedovanja
me je tako prevzel, da mi še danes prijatelji
in poslovni partnerji pripisujejo te lastnosti.

svoje želje po prijateljskem druženju, strokovnem izpopolnjevanju, dokazovanju svoje pripadnosti Koroški... Če je le možno se
udeležujem vseh društvenih aktivnosti, pa
ne zato, ker bi se jih po svoji funkciji moral
udeleževati, ampak zato, ker so tako zanimive, pestre in izzivalne.

Dejstvo je, da se Korošci radi družimo, kjerkoli pač smo. Družili smo se na Koroškem,
v študentskih časih v okviru Kluba Koroških
študentov, danes pa v Klubu Korošcev Ljubljana. Član KKL-a sem zato, da uresničujem

Poznam in čutim lahko samo koroške gene,
ki jih nosim v sebi. Ne poznam genov navadnega Slovenca, Ljubljančana, Gorenjca…
Vsekakor pa sem vesel in ponosen, da nas
je Koroška obdala s tako plemenitimi geni.

Štefan Lasnik, podpredsednik, Mežica, univ.dipl. ekonomist

Korošci znamo
mogoče malo bolje zapeti...
Koroška kot taka ni nič posebnega. Tam
sem bil pač rojen in pri tem nisem imel
nič. Starši, prijatelji, sorodniki, sošolci,
vzorniki in znanci pa mi porajajo prijetne
občutke in spominjanja.

kaj zanimivega še dodatno dogaja... Naša
druženja so super! So zabavna, vsebinsko
raznolika in zelo zanimiva.
Ko na primer poslušam (menda) našega
rojaka gospoda Hanžka, me prime, da
me je koroških genov sram... Sicer pa poznam mnogo ljudi iz drugih pokrajin in
krajev Slovenije in ugotavljam, da so tudi
oni super ljudje. Mislim, da pokrajinski
geni niso tako pomembni, kot je pomeben človek kot posameznik. Ljudi ocenjujem po bolj pomembnih karakteristikah.

V klub prihajam, ker smo ljudje v glavnem družabna bitja, Korošci pa ob tem
znamo mogoče malo bolje zapeti... In po
svoje je najbolj udobno in enostavno družiti se s svojimi rojaki. To je zelo enostavno v KKL. Udeležuješ se rednih mesečnih
srečanj in že se ti v tvojem življenju ne16
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Bernarda Lasan, podpredsednica, Legen
Učiteljica slovenskega jezika, knjižničarka

Intimna navezava
na naravo in koroško zemljo
Iz čudovite kmetije Stojan na sončnih obronkih Pohorja, nedaleč od gostilne Plesnik, je
odšla v Ljubljano in na tej poti s svojim odprtim karakterjem in srčnostjo osvajala moški in ženski svet. Moški so zanjo pisali verze (se spomnite romantične popevke Julija,
objokana!; posvečena je prav njej), ženske
so jo vabile v družbo. Vedno z dovolj energije za vse pomembnosti življenja.

se iz Legna vozi v Ljubljano v službo. Skupaj z bratom Daretom skrbi za prenovljeno
domačijo, ki danes pod naslovom »Hiša turizma« odpira vrata ljudem, potrebnim narave, drugačnosti, aktivnosti, novih vsebin
in – smeha, dobre volje, optimizma...
V klubu je rada, ker je preprosto lepo. Veliko je aktivnosti, potovanj in doživetij. Dogaja se kultura, umetnost, turizem, komunikacija... Življenje postane s klubom bolj
pisano in lepše! (R.P.)

Vezana na naravo odhaja dandanes na rodno
zemljo tako pogosto, da bi človek mislil, da

Bojana Jurenec, tajnica, Šentjanž pri Dravogradu
univ.dipl. ekonomistka

Po topel objem srčnih ljudi...
Na Koroško, kjer je moj rojstni kraj, se v svoj
Šentjanž pri Dravogradu vedno znova vračam.
Po tiste občutke, ki jih poznajo edino Korošci,
zaljubljeni v temno zelenje hribov in globine
naših dolin. Po spomine na čudovito otroštvo.
Po stike in topel objem srčnih in toplih ljudi,
ki so mi blizu in ljudi, ki jih naključno po
dolgem času zopet srečam.Toplina, srčnost,
veselje do življenja in druženja, radoživost; to
so lastnosti ljudi s Koroške in to doto sem ponesla tudi jaz s sabo v svet! Kjerkoli sem bila
ali bom doma, v srcu sem vedno Korošica!

Korošci smo svojstveni in kot taki si imamo
veliko povedati, se znamo nasmejati, radi pojemo, od časa do časa pa tudi potrebni tople
besede ali tolažbe. In udeležujem se njegovih
aktivnosti in se jih bom tudi v prihodnje! Želim si veliko lepega in zanimivega druženja!
In – seveda je sled koroških genov prisotna!
Vedno se da zaznati, da sem Korošica; že iz
pogovora z menoj. In na to sem zelo ponosna! Ponosna sem, kadar prijateljem iz Radomelj, kjer je trenutno moj dom, pripovedujem o Koroški, jih od časa do časa popeljem
na izlet ali samo na kavico v Bukovsko vas.
Ta občutek, da imaš še nekje nekoga, da te
nekje nekdo vedno pričakuje in te je vesel,

V Klub Korošcev Ljubljana prihajam ravno
zaradi občutka pripadnosti in želje ter potrebe po druženju z ljudmi, ki so mi blizu; kajti
17
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da je nekje še vedno tvoj dom, mi daje krasen občutek varnosti. Z mislijo na mojo Koroško velikokrat lažje premagujem vsakdanje

tegobe in naloge, dosegam zastavljene cilje!
Dobri koroški geni so mi v življenju v veliko
pomoč, tudi v Ljubljani.

Petra Mlakar, blagajničarka, Mislinja

Korošci smo kleni,močni,
trmasti,neutrudni...
Ne glede na dejstvo, da je moj rodni kraj Mislinja,
ki so ga “pravi” Korošci vedno označevali že za
del Štajerske, se počutim prava Korošica: klena,
močna, trmasta, neutrudna in vse, kar je še takih
lastnosti, ki nas Korošce zaznamujejo in delajo
drugačne od ostalih Slovencev. Očitno je mojo štajersko stran pregnalo obdobje, ki sem ga kot gimnazijka preživela na Gimnaziji Ravne. Kdo ve.

predano in zavzeto trudijo prenašati koroško
kulturo v slovensko glavno mesto.
Trenutno sem v obdobju življenja, ki je lahko
za žensko najbolj natrpan: dom, družina, služba, služba, služba..., tako, da mi ne ostaja toliko
časa, kot bi ga želela nameniti za srečanja Korošcev. Kljub temu se trudim, da prevzete obveznosti opravljam po dogovoru in kot odgovorna za
finančno računovodstvo poskrbim za urejenost
poslovanja. Mislim pa, da bo v prihodnje več
časa, ki ga bom z veseljem namenila za KKL.

V Ljubljani se trudim ohranjati svojo koroško
plat, zato sem se tudi včlanila v KKL, da poglobim stike z ostalimi Korošci v klubu, ki se tako

Milan Vogel, član upravnega odbora, Mežica, prof. slovenščine in dipl. etnolog

Zaznamovali so me tudi vsakdanji
Voranci, Dihurji ali Gašperji
načina razmišljanja in odnosa do sveta niso
zaznamovali samo Prežih, Sušnik, Mrdavšič, s
katerimi sem se pobliže srečeval v gimnaziji in
po njej, marveč tudi vsakdanji Voranci, Dihurji
ali Gašperji. Še zlasti pa bližnja državna meja,
zaradi katere je bilo do pliberškega jarmaka
namesto pol ure hoda potrebna vsaj poldruga
ura. Pa kaj jarmak v primerjavi z vsem, kar se je
koroškim Slovencem zgodilo, pa nekateri med
nami hodijo le še v Celovec, vse pogosteje pa v
Villach (Beljak) in Völkermarkt (Velikovec).

Verjetno ni Korošca, ki živi zunaj svojih dolin
in planin, ki bi lahko povsem pozabil na rojstne kraje. Eden od razlogov je gotovo ta, da smo
tam preživeli svojo mladost: naj je bila lepa ali
manj lepa, z leti v spominih (p)ostaja zgolj lepa.
Marsikdo se na Koroško vrača le občasno, najpogosteje za Božič; sinsvetih na grobove, na pogrebe in včasih tudi na kakšno poroko. Tudi zaradi tega so druženja v Ljubljani lahko nekakšno občasno nadomestilo za pogrešano okolje in
ljudi okrog sebe. Zase lahko rečem, da mojega
18
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Jaro Medl, član upravnega odbora, Ravne na Koroškem, poslovni manager

Če pripadaš Koroški,
je v prestolnici lažje živeti
Čar in vzdušje, ki bogatita Koroško, je nemogoče pozabiti in z leti se ti vsi ti vtisi še plemenitijo za vsa doživeta ter v prihodnost zaživeta
dogajanja, ki jih povezuješ z našo lepo deželo.

ter je s svojimi aktivnostmi vedno potrjen in kot član sem ponosen, da sem
del njega. Vse, kar se dogaja s KKL-om,
je zanimivo in žal ti je, če kaj kar ne
moreš z njim doživet. Če je mogoče, je
z moje strani udeležba z aktivnostmi
vedno prisotna.

Prevelikokrat smo preskromni, ampak
naš Klub Korošcev Ljubljana res deluje

Renata Picej, članica upravnega odbora, Ravne na Koroškem
univ.dipl. psihologinja

Koroški DNK
Koroška mi je pustila svoj nezamenljivi
koroški DNK in me z njim za vse čase
fizičnega življenja opremila s koroškim
soncem; energijo življenja, ki je neuničljiva, polnokrvna in zanesljiva kot perpetuum mobile. Vsi lesovi in vse vode Koroške ter premnogi Korošci so me opremili z dediščino, ki me spremlja na vseh
poldnevnikih in vzporednikih našega
planeta in riše v meni karakter človeka,
ki z mislijo kot zlato življenjsko nitko, za
večno ostaja zvezan s svojim življenjskim
vodnjakom – Koroško, ter tudi in prav
zato, premaguje življenjske poti, ki jih
premnogi ne bi niti začeli, kaj šele zmogli! Zato vem, da je sreča, da sem Korošica. Prav zato je moje življenje drugačno,
tlakovano z mnogimi majhnimi biseri veselja, porojenega iz večini drugih ljudem
nepomembnih stvari. In toliko časa, ko-

likor časa bo žarelo moje življenje, bo z
njim žarela tudi sreča in radost.
Niti Skandinavija, niti Sibirija in tudi ne
Avstralija, ki so me uspeli na mojih poslovnih in privatnih poteh premotiti, da sem
jim poklonila svoje iskrene občutke navdušenja, me niso uspeli ujeti v svoje izjemne
posebnosti in me omrežili za stalno…
Morda je prav zato moje poslanstvo v tem,
da vzpodbujam lepoto do življenja pri
ljudeh. Morda z mojimi besedili v tekstih
tiskanih medijev in knjig, morda s stavki
in besedami, s katerimi opremljam svoje
in druge filme na televiziji, morda z besedami, izrečenimi v mikrofon izletniškega
avtobusa, ko s člani sekcije avanturistov
pri Klubu Korošcev Ljubljana sledimo
avanturističnim popotniškim potem...
19
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Drago Kompan, član upravnega odbora, Javorje
doc.dr., prodekan Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Koroška, kjer se imamo radi...
Tako kot vsak ima nekje korenine, jih imam
tudi jaz. V Javorju, Črni, Mežici, na Holmcu, na Ravnah na Koroškem, med vršaci
Uršlje, Raduhe, Pece in Smrekovca. Slednje
so mi v mladosti omejevale svet, ki sem ga
gledal kot pastir in se spomnim, da sem si
zelo želel, da bi ga videl tudi onstran teh
velikih gmot. Svet se mi je kar povečal, ko
so se doma odločili, da naj grem v šolo naprej, v gimnazijo in naprej. Tako sem leta in
leta odhajal od doma, s Koroške, z Javorja
in še vedno mi je pri srcu težko, ko se vračam z obiska pri domačih, kjer govorimo
»svoj dialekt –koroško« in se poslavljamo in
se imamo radi.

Tu v Ljubljani mi ne uide nobena koroška govorica, če jo kje slišim. Malo mi odleže, ko slišim
Korošce in koroško besedo, tako nekako, ko si
daleč v tujini in slišiš slovensko besedo in srečaš
Slovenca. Če bi ga srečal v Ljubljani, se niti ne
bi pozdravila, v tujini pa takoj vzpostavita kontakt. Podobno je, ko srečaš kakšnega Korošca v
Ljubljani. In da se z njimi res lahko srečam, mi
pomaga delo v KKL, kjer rad delam in prispevam k temu, da so aktivnosti KKL usmerjene
tudi na Koroško, da lahko s Koroške povabimo
med nas različne skupine in posameznike. Z
nekaterimi Korošci se srečamo samo na koroškem plesu in če ga ne bi bilo, se z marsikaterim sošolcem, rojakom ne bi srečal nič več.

Joža Grošelj, članica upravnega odbora, Prevalje
univ.dipl. ekonomistka

V klubu ni generacijskih barier
Koroška mi je vtisnila spomin na otroštvo in na leta
odraščanja, spomin na trdo vzgojo, ki se posledično ves čas zrcali v vztrajnosti pri vsakem delu.

Članica KKL-a sem zaradi želje ohraniti stike z
vrstniki, ki prihajajo iz istega okolja in ki se v
svoje rodne kraje tudi radi vračajo, vsaj priložnostno, če ne redno. Aktivnosti KKL-a se udeležujem zadnje leto in sem nad njimi navdušena. Navdušena sem predvsem nad ljudmi,
člani, tudi starejšo generacijo, saj sem šele v
KKL-u začela zaznavati, da med generacijske
bariere med prijatelji dejansko ne obstajajo.

Iz Ljubljane me je po diplomi iz ekonomije
slučajno »zaneslo« na Dolenjsko, kjer sem
ostala. Po šestih letih bivanja v Novem mestu, kjer sem poučevala na srednji šoli, sem
se preselila v Trebnje in nadaljevala kariero
v gospodarstvu, na področju financ. Potem
4 leta v Zagrebu, v bančništvu, pa v trgovinski dejavnosti in po kratkem premoru
spet v bančništvu.

Koroški geni so brez dvoma nekaj posebnega.
Kljub temu, da že 20 let živim na Dolenjskem,
sem v duši še vedno Korošica.
20
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Nada Petrovič Mager, članica upravnega odbora, Ravne na Koroškem
mag.farmacije, dipl.org. dela

Moja življenjska zibelka je Slovenija
Tisti, ki se je napil mleka in dobrot koroške matere,
išče in najde lepote Koroške povsod po svetu - moja
življenjska zibelka je Slovenija in vse ljubezni v njej!

Ob delu je diplomirala še na II. stopnji Visoke
šole za organizacijo dela, Kranj, organizacijsko-zdravstvena smer. Hobiji: odbojkašica
Fužinarja in študentskega Foruma, tenis,
umetnost, ekologija...

Nada Mager, por. Petrović, rojena v Podkraju
pri Prevaljah, osnovna šola (tekmovanja iz matematike) in gimnazija (literarna nagrada) na
Ravnah, študij farmacije v Ljubljani, štipendistka Krke d.d. (Krkina nagrajenka za diplomsko
delo), zaposlena v marketingu in prodaji Krke
kot samostojna svetovalka v Farmacevtiki.

S Klubom koroških študentov sem se srečala kot brucka in vseskozi vodila klubsko
blagajno, prav tako za Koroški akademski
oktet. Do Kluba Korošcev Ljubljana je bil
samo korak...

Štefan Fajmut, član upravnega odbora, Črna na Koroškem
Višja šola za organizacijo dela Kranj

Dolenjski Korošec
Čeprav z dušo in telesom Korošec, sem vendar le malo časa preživel doma na Koroškem.
Kot najstarejši sin očeta rudarja, ki ga je prehitro pobrala poznana bolezen rudarjev - tuberkuloza, sem moral skrbeti za družino. Da
nas ne bi izselili iz rudniškega stanovanja,
sem se moral iti učiti in se redno izučil za
elektromehanika pri Rudniku. Ker pa sem
si vedno želel biti elektrotehnik, se mi je ta
želja končno izpolnila in sem šel v Ljubljano
na TSŠ. Po odsluženju vojaškega roka sem
zaradi nadaljnjega študija tam tudi ostal in v
Ljubljani živel 36 let.

ustanovitev društva Korošcev, ki se je kasneje
na mojo pobudo preimenovalo v Klub Korošcev Ljubljana (KKL). Član KKL sem od vsega
začetka in vseskozi tudi član vodstva kluba.
Redno se udeležujem vseh klubskih sestankov, srečanj in prireditev. Najpomembnejše
srečanje v Ljubljani, za katerega sem dal pobudo, je vsekakor letno srečanje Korošcev v
hotelu Slon v mesecu marcu v Ljubljani.
Svojega porekla, da sem Korošec, ne tajim.
Povsod, kjer sem, sem vedno Korošec. Tu na
Dolenjskem, kjer živim, mi pravijo kar dolenjski Korošec. Odkar živim na Dolenjskem,
je postalo tudi zanimanje za Koroško večje in
pri tem sem imel kar precej besede.

Močna želja po druženju s Korošci v Ljubljani me je navedla, da sem dal pobudo za
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Janez Kožuh, član upravnega odbora, Slovenj Gradec
dipl.ing. elektrotehnike

Vedno čistokrven Korošec
Že kot otrok je rad sanjal... Najprej, ko
se je igral, potem med študijem in zdaj v
podjetju, znanem tostran in onstran države. Perftech je ime, ki vzbuja zaupanje in
za njim stoji Janez, čistokrven Korošec, ki
mu niti Gorenjska, kjer živi, s svojim karakterjem in govorico, ni prišla do živega.

Poštenost in zavedanje svojih korenin sta
zakon! Koroška je zanj spomin na mladost
in kraj, povezan z njegovimi najlepšimi
trenutki in najboljšimi prijatelji. V Klub
Korošcev Ljubljana prihaja zaradi trenutkov sprostitve in zato, ker so klubski dogodki tako raznovrstni. (R.P.)

Drago Vobovnik, disciplinska komisija, Ribnica na Pohorju
univ.dipl. filozof in slavist

Mojo privrženost Korotanu je kalil čas
Upokojeni profesor, po poreklu Pohorec (rojen v Ribnici 1934), z domovanji v Vuzenici,
na Ravnah, v Ljubljani, Smledniku, na Jesenicah in zdaj na Limovcah nad Trojanami.

Druga moja postaja predanosti Koroški je
bil takrat še mlad Klub koroških študentov akademikov s svojim slovitim oktetom, mešanim pevskim zborom, folklorno skupino,
filmsko sekcijo, pospeševalci kmetijstva,
športniki itd., ki je tesno sodeloval s Korošci v Ljubljani, Mariboru in zamejstvu ter
drugimi pokrajinskimi študentskimi združenji. Tu se je kalila moja privrženost Korotanu, ki je potreboval ne le politično podporo, pač pa tudi gojitev kulture, besede in
pesmi, folklore in gospodarskih vzpodbud,
športnega in siceršnjega druženja (mladinski tabori, pomoč pri gradnji zahomške
smučarske skakalnice, spravila letine na
zadružnem gospodarstvu v Podravlju).

Predsednikova zamisel in Renatina vprašanja so me sredi zelene zime vznemirila
in mi narekovala tole razmišljanje:
Po materi in očetu ter njunih prednikih
sem Pohorec, sem se v povojni guštanjski
samorastniški gimnaziji »prelevil« v Korošca, ki je zvestobo novi »zibelki« izpričal v
treh mladinskih delovnih brigadah na Ravnah, vodenju mladinske organizacije na
šoli, sodelovanju pri glasilu Nova brazda in
v drugih »prostočasnih aktivnostih«, ki so
imele značaj privrženosti »koroški stvari«
(npr. počitniško delo v študijski knjižnici).

Prav te okoliščine so me pripeljale do skupine Pavla Žavcerja-Matjaža, ki je že pred
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osamosvojitvijo Slovenije gojila vsestranske stike s tedaj ponovno zaživetim Klubom koroških študentov v Ljubljani in širila krog prijateljev Prežihove bralne značke,
nato pa v četrtkovih zbiranjih nekdanjih
klubovcev po ljubljanskih lokalih in najetih prostorih pod vodstvom Staneta Virtiča sprejela odločitev o ustanovitvi Kluba
Korošcev Ljubljana, ki je kot petnajstletnik
že povsem utečena združba številnih študentskih generacij z izpričano koroškostjo
na ljubljanskih in drugih visokih šolah,

povezano s svojo matico in njenimi kulturniki, gospodarstveniki in politiki. Kontinuiranost in vsestranost delovanja kluba (obravnava družbenih pojavov, izletništvo in
pohodništvo, gostitev kulturniških skupin
in znanih osebnosti iz Mežiške, Dravske
in Mislinjske doline ter avstrijske Koroške,
plesi in izdajanje Biltena itd.) privablja kar
širok krog članstva, med katerim se občasno znajdem tudi sam. Upam in želim, da
bo tako tudi v prihodnje, saj imamo pronicljivo in dejavno vodstvo.

Mag. Marta Kos Marko, disciplinska komisija, Ravne na Koroškem
dipl. novinarka, mag. politologije

Tam čas drugače teče
različne prireditve. Predvsem pa je KKL
Koroška v malem v Ljubljani.

Koroška je zame še vedno najlepši del Slovenije; to je zemlja, ki me je sooblikovala,
tako kot njeni ljudje. Danes mi pomeni zatočišče, kamor se vračam – ne glede na to,
na katerem koncu sveta živim. Tam čas
nekam drugače teče; ni silne ihte, prehitevanja časa in ljudi, pa je kljub temu
vse narejeno. In fajn se mi zdi, da je nekaj posebnega. Nekdo mi je pred kratkim
rekel, da sem eden najbolj pozitivnih nacionalistov, kar jih pozna. Zakaj? Ker nosim v Ljubljano koroško salamo, pa kruh,
grumpe in strd; ker peljem prijatelje na
mamine kipnike in povitnike, ker tudi v
Ljubljani jem češplove knedle s solato.

Zaradi obilice dela se zadnja leta bolj poredko udeležujem aktivnosti kluba, če
sem doma pa pridem na koroški ples.
»Ziher živim s koroškimi geni drugače, je
pa to težko pojasniti. Koroški geni so mi
dali vztrajnost, disciplino, trmo, ljubezen
do drugačnih in drugačnosti, preprostost
in predvsem toplino do ljudi. Nekoč sem
se jezila, ko je mama vsakemu obiskovalcu takoj dala nekaj na mizo, še posebej,
če je rekel, da res ni lačen. Hm, sem se
zalotila, da zdaj jaz delam enako: »Mawo
boš pa že probo, š’to doro koroško salamo. Pa kruh je tud frišn in skuta je od
včera, jo je brat prneso, ko sta bva ata in
mama na pavrih…«

Korošci so v Ljubljani bistveno bolj prepoznavni prav zaradi svojega kluba. Veš,
da se druščini vedno lahko pridružiš, da
nihče ni jezen, če velikokrat ni časa za
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ŠTIRI PESMI

SPOMINI NA DOM

Drago KOMPAN
V mesečno noč se je skrila vasica,
tam, kjer nekoč je bil ljubi moj dom,
zlato rumena je rasla pšenica,
z žita domač`ga kruh pekli so nam.

SEMENJI DAN

Dnevi, spomini mi vzbujajo čase,
ko sem še deček pastirčka igral,
v polje domače so skrita vsa leta,
pa če sem tudi uradnik postal.

Vsi pavri so v Črno prišli,
na štante prodajat odšli.
Kaj mislit si morte,
saj majo vse sorte
še šnops, če vas trebuh boli.

Rahlo potrkam na duri domače,
s sklonjeno glavo se mam’ca ozre;
`n šopek s`n rož za njen praznik
prinesel,
v žuljave roke objela me je!

Še Jula je gledat’ prišla,
vsa Črna je v štantah bila:
»`n šluk bi ga spila,
mogoče še dva,
pa Franci n`č gnarja ne da.«
Pa jo zanima kejk kaj košta,
se morda kaj zglihat dol da.
»Živoca si kupim,
če nabo predrag,
kak l`po diši, je rdeč k’k’r kri.
Ej, paver ma dore stvari!«

JAVORJE
Prelepa vasica javorska
V koroškem hribovju leži.
Tu šola podružnice Črna
Najvišja v deželi uči

»Le pridite, pa koštajte,
saj kruh domače peči je;
še mošta bode za povrh
pa šilce šnopsa za en srk.«
ponujajo vam gospodarji,
da bi čim več prodali.

Po hribih mogočne kmetije
Se v soncu in snegu blešče.
Spomladi se vsi veselimo,
Ko lastovke spet prilete.
Velike so naše strmine,
Le cesta je ravna pri nas.
Vse stare so šege minile,
Več voli ne orjejo brazd.
Ponosni naš kralj je Smrekovec,
Se skrbno ozira na nas.
On nudi nam tiho zavetje,
Ko prideta zima in mraz.

Zvečer pa v Črni gavda je,
Vse mlado, staro plesat gre.
Se vsak po svoje veseli,
Saj ni vel’ko takih fajnih dni.
Pa minil je semenji dan,
Za kramarje k’r bolj neslan.
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MED PECO IN URŠLJO
V zavetju prelepih gora
tam smo mi doma.
V planinah je naše življenje,
a vendar lepo.
Saj pesem nam srca ogreva
ko ptič zažgoli.
Ko rauš v Pogorevcu zacveti;
le kdo si še lepše želi.

Kdor naših planin ne pozna,
naj ustavi se,
tu videl bo temne gozdove
pod Uršljo goro,
saj smreka košata tu raste
macesen rdeč
in ruševca spev te privabi,
ko spet vse hiti zelenet.

In legel je nanjo
plašč iz znežink,
Uršlja gora!
Foto: Renata Picej
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Bilten KKL
Uredniški odbor:
Mag. Janko Arah, glavni urednik
Renata Picej, urednica
Drago Vobovnik
Naklada 700 izvodov
Oblikovanje: Ta2To/Fotokabina
Tisk: Tiskarna Kolenc
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KAJ JE DOBRO VEDETI O KKL?

Ime:

Klub Korošcev Ljubljana

Sedež kluba:

Večna pot 11, 1000 Ljubljana

Telefon:

01/ 256-17-23

Fax:

01/ 256-17-24

E naslov:

arah.consulting@eunet.si

Spletni naslov:

www.klubkoroscevljubljana.si

Predsednik kluba:

mag. Janko Arah

Srečanja:

Redna mesečna srečanja potekajo vsak prvi četrtek
v mesecu, v City hotelu v Ljubljani
(nekdanji hotel Turist), ob 20. uri.

Transakcijski račun: 05100-8010444952
Davčna številka:

25729306

Letna članarina:

20,00 EUR

Kako postati član KKL?
Povsem enostavno!
Pokličite na gornjo
telefonsko številko
sedeža kluba in
povejte ime, priimek
in naslov!

Bilten

KLUBA KOROŠCEV
Ljubljana, 2006

