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Poteklo je æe veË kot leto dni od 2. decembra 
2010, ko je KKL postal polnoleten, in smeli letni 
druπtveni naËrt je bil tudi v preteklem obdo-
bju v celoti uresniËen v zadovoljstvo velikega 
πtevila druπtvenih Ëlanov. Udeleæba na rednih 
meseËnih sreËanjih nas spodbuja, da s to obli-
ko druæenja in izobraæevanja nadaljujemo, 
izletov v Helsinke in po zahodni in vzhodni 
Sloveniji ter v zamejstvu se je udeleæilo celo veË 
Ëlanov, kot smo priËakovali, pa tudi marËevski 
tradicionalni ples je bil uspeπen v vseh pogle-
dih, tako glede udeleæbe, druæabnosti, plesnih 
izzivov in finanËnega rezultata.

Po osemnajstih izvrstno organiziranih 
Koroπkih veËerih s plesom smo v klubu ugo-
tovili, da je ta dogodek izjemna priloænost za 
uæivanje v klasiËnih plesih, zato smo letos or-
ganizirali plesne vaje in oblikovali plesno sku-
pino KOROJAN iz Ljubljane pod vodstvom ple-
sne uËiteljice Janje Zupan, ki se bo predstavila 
na devetnajstem Koroπkem veËeru s plesom, 
drugo soboto v mesecu marcu, to je 10. marca 
2012 v hotelu Slon. Veliko Koroπic in Koroπcev 
ter naπih prijateljev iz domovine in tujine se 
nam bo pridruæilo, o tem sem prepriËan, da se 
bomo lahko ponovno poglobljeno pogovorili 
in naplesali.

V KKL je precej neumornih Ëlanov, πe po-
sebej med odborniki, ki vedno znova in znova 
snujemo bogat druπtveni program. Kar precej 
je Ëlanov, ki altruistiËno prispevamo k bogati-

tvi pestrega druπtvenega delovanja - z idejami, 
z izpeljavo prevzetih nalog, s finanËnimi pri-
spevki, s prispevki svojih proizvodov ali stori-
tev za sreËelov, nekateri pa tudi z utemeljeni-
mi dobronamernimi kritiËnimi pripombami. 
Vsem, resniËno vsem, se najlepπe zahvaljujem 
in priËakujem, da bomo naslednje leto pono-
sno praznovali dvajsetletnico obstoja naπega 
druπtva.

Predsednik: Mag. Janko Arah
Ljubljana, 9. februarja 2012
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Kar dobro se vrti
Milan Vogel

In vendar se vrti, je zaπepetal Galileo po 
obsodbi inkvizicije na zapor, da ga ta ne bi 
sliπala. In kaj hitro se je zavrtelo tudu leto KKL 
“od plesa do plesa”, ko je spet treba Ëlanom 
ponuditi v tiskani obliki zapise dogajanja, saj 
je za marsikoga “papir” πe vedno nekaj, kar je 
prijetno otipati in si na njem po svoje spoËi-
ti od elektronski medijiev utrujene oËi. Pa si 
tudi pripisati kaj kritiËnega ali pohvalnega.

Kar o marsiËem lahko poroËamo v letu, 
od takrat, ko smo se vrteli, eni bolj drugi 
manj, na polnoletnostnem plesu KKL v Slonu 
in si s tem pridobili tudi volilno pravico, ki pa 
v demokratiËni dræavi tako ne πteje kaj dosti. 
“DemokratiËno” se namesto volilcev odloËa-
jo “veljaki” strank in tako krojijo naπo usodo. 
Tudi med Koroπci jih ne manjka!

A ostanimo pri druπtvenem æivljenju, 
ki je v zgodovini Slovencev gotovo naredilo 
veliko veË koristnega in narodnoobrambne-
ga kot vse politiËne stranke skupaj, pa naj so 
bile leve ali desne, nacionalistiËne in (pro)
faπistiËne, upokojenske ali mladinske. 

SreËanja prvi Ëetrtek v mesecu so razno-
lika in verjetno tudi zato dokaj dobro obiska-
na, tudi na kakπen “nesreËni” dan komaj po 
konËanih praznikih. V vrhu zanimanja pa 
so, kot kaæe, izleti. Letos so bili kar trije, na 
Finsko, v Kanalsko dolino, Rezijo, BeneËijo in 
v Brda ter v Prlekijo k pohorskemu Koroπcu 
Radu Lesjaku, ki je postal priznan slovenski 
vinogradnik.

Pa tudi sicer postaja KKL vse bolj prepo-
znaven v slovenskem prostoru. Vse veËkrat 
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je v razliËnih druæbah sliπati besede, Ëeπ vi 
se pa veliko druæite, ste najbolj aktiven klub 
in πe kaj podobno vπeËnega. Tudi zato je 
prav, da so naπe pozornosti deleæni tudi tisti 
s Koroπkega in njej naklonjeni, ki tudi sicer 
prispevajo k temu, da se beseda o Koroπki 
sliπi tudi v πirπem prostoru. Zato smo v naπ 
bilten vkljuËili prispevke o v novembru pre-
minulem “samorastniku” Janku Messnerju, 
pa spomin na sedemdesetletnico prezgodaj 
umrlega pesnika Hermana Vogla, kratko 
opozorilo na obseæno fotografsko monogra-
fijo o Meæici, dve pesmi mladega pesnika 
Gaπperja Bivπka, s sliko se spominjamo vodje 
Koroπkega akademskega okteta Cirila KrpaËa 
(oktet jim je uspelo spraviti na internet pod 
WWW.koroski-akademski-oktet.si) in njego-

vega brata, dolgoletnega Ëlana naπega uprav-
nega odbora in seveda pevca okteta Iveka.

©e bi lahko naπtevali, a raje odprite Bil-
ten.

Prihodnje leto bi ob dvajsetletnici kluba 
lahko pripravili obπirnejπi bilten. Imate kaj 
idej? Poπljite jih, da ne bo delo kluba odvisno 
le od nekaj odbornikov.

Koroπki 
akademski 

oktet 
Foto: Iz knjige 

ob 75 letnici 
Cirila KrpaËa
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Krona dela zelo aktivnega Kluba Koroπcev 
Ljubljana je vsako leto Koroπki veËer s plesom 
v hotelu Slon. Tokrat smo se ga πe posebej ve-
selili, saj smo doËakali njegovo polnoletnost.

Na plesu se je zbrala zelo pisana druπËina 
Koroπcev, njihovih prijateljev in uglednih go-
stov. Dame so ob svojih soprogih æarele v pre-
lepih veËernih toaletah.

OdliËna gostitelja Janko Arah, predse-
dnik kluba Koroπcev Ljubljana, in njegova 
soproga Metka sta pozdravila vsakega obi-
skovalca in ga povabila k polni mizi koroπkih 
dobrot, ki so jih kot predjed pripravili v 
gostiπËu Delalut z Raven na Koroπkem.

V nadaljevanju smo se kulinariËno raz-
vajali z odliËno veËerjo, ki so jo po koroπkih 
receptih skuhali kuharji hotela Slon.

Kulturni program, ki ga je povezovala 
©pela ©avc z Radia Slovenj Gradec, je pope-
stril dogodek. Nastopali so Tomaæ Domicelj, 
ki je s svojo kitaro, orglicami in s pesmijo 
“Domovine sin” æe na zaËetku poskrbel, da 
smo æivahni in dobrosrËni Koroπci zapeli z 

njim. Sledil je nastop Mateja Voπnerja na 
diatoniËni harmoniki, πe posebej pa smo se 
razveselili nastopa tamburaπev iz ©enjanæa 
iz Avstrijske Koroπke. 

Koroπci ne bi bili Koroπci, Ëe ne bi v srcu 
nosili tudi Ëut za pomoË tistim, ki jo potre-
bujejo. Licitirali smo dela, ki so jih poklonili 
slikarji Koroπci, njihovi prijatelji in Catbriyur. 
Del zbranih sredstev smo namenili Ustanovi 
Preæihovega Voranca za πolanje otrok iz soci-
alno πibkih druæin.

Za plesno glasbo je tako kot æe nekaj let 
zapovrstjo poskrbela skupina Elite, tako da je 
bilo plesiπËe tudi pozno v noË polno. Vrteli in 
zabavali smo se do jutranjih ur. Na koncu pa 
smo koroπke kulinariËne dobrote razdelili in 
odnesli domov.

Zaæeli smo si, da se prihodnje leto spet 
druæimo in skupaj poveselimo. 
Darja Kuhar Kotnik
Foto Arhiv KKL

12. marec 2011  
Ples ob polnoletnosti

Kaj smo poËeli od plesa do plesa
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aprila, tokrat drugi Ëetrtek v mesecu, lotili 
resnejπe teme, in sicer medijev in interneta. 
Gost na pogovoru z naslovom Mediji in in-
ternet - virtualno versus realno je bil Mari-
jan Jurenec, moæ, ki je, kot je bilo zapisano v 
vabilu, leta 1989 ustanovil podjetje za uvoz-
-izvoz “MACO” Maribor, leta 1995 postal sou-
stanovitelj in generalni direktor podjetja PRO 
PLUS (POP TV), tri leta pozneje startal s 24.ur.
com, na prelomu tisoËletja prevzel Kanal A, 
leta 2005 postal generalni direktor NOVA 
TV Zagreb, leta 2008 podpredsednik skupine 
CME (Central Media Enterprises), pristojen za 
internet, in pred letom dni podjetnik, ki inve-
stira v nove medije in TV vsebine.

OsredotoËil se je predvsem na pojav in-
terneta, ki naj bi bil, tako kot danes novi bral-
niki, velika groænja pisani besedi. Nekateri 
veliki mediji so bili prepriËani, da jih internet 
ne ogroæa, kar se je pokazalo kot globalna 
napaka, saj se je njegova uporaba drastiËno 
poveËala po letu 2005, ko so se pojavili blogi. 
S tem je internet postal naËin komuniciranja, 
kar je bistveno vplivalo na tiskane medije. 
Najprej so se z njim ukvarjali ljubitelji, nato 
strokovnjaki, postali so popularni in tako se 

je zmanjπala potreba po informacijah iz jav-
nih medijev.

Kdo od medijev bo preæivel, se je vpraπal, 
in dogovoril, da tisti, ki bo imel kombinacijo 
razliËnih informacijskih sporoËil: 24.ur.com 
je dnevnik, tednik in meseËnik, pa tudi TV 
in radio. A πe vedno je treba prebrati Delo. Ni 
pa se nobena politiËna stran dovolj zavedala 
moËi internetnega medija.

Jurjenec je spregovoril tudi o vplivu me-
dijev na osebnost. Danes ljudje ne znajo veË 
komunicirati med seboj. »esar so se nauËili, 
ne uporabljajo ali ne znajo veË uporabljati, 
ker delajo vse preko interneta in virtualnih 
svetov, zato se ne znajo pogovarjati, pogaja-
ti in niËesar veË povedati. To se iz leta v leto 
poslabπuje, ljudje se osebnostno spreminjajo, 
ker se s svojimi prijatelji ne sreËujejo veË fi-
ziËno, ampak na facebooku.

Toda internet mu je najveËji izziv, 
najpogostejπe iskalne besede na njem pa so 
seks, igre in turizem.
Tekst in foto Milan Vogel

14. april 2011  
Mediji in internet
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Majsko sreËanje naπega kluba, bilo je 12. maja 
na zdaj æe starem mestu pri, poenostavljeno 
reËeno, nekdanjem SlamiËu, je bilo, æal, bolj 
slabo obiskano. Morda je koga od udeleæbe 
odvrnil dokaj “birokratski” naslov preda-
vanja Internacionalizacija in medkulturni 
menedæment, vendar je predavatelj, mag. 
Zoran Vaupot, partner in direktor podjetja 
SIGEM Business Consulting, znal razæiveti 
udeleæence, da so mu æe med predavanjem 
vpadali v besedo z vpraπanji (menda ima to 
celo rad). Njegova izhodiπËna vpraπanja so 
bila: ali lahko govorimo o prevladujoËem 
pristopu k internacionalizaciji poslovanja 
slovenskih podjetij; kako se kaæe pomen 
uËinkovitega medkulturnega manedæmenta 
pri prodoru na tuje trge; katere kljuËne spre-
membe v poslovanju oz. vodenju sloven-
skih podjetij potrebujemo za uËinkovitejπi 
prodor na strateπko zanimive izvozne trge? 
Odgovorov je bilo veliko, bili so jasni, ven-
dar kljub temu si je bilo mogoËe ob njih 
postaviti kakπno vpraπanje, ki ne zadeva 
predvsem menedæerjev in uprave podjetij, 
marveË ljudi, ki v teh podjetjih delajo in po-
slediËno njihovega ne le osebnega, marveË 
πirπega druæinskega æivljenje. Predavatelj si 

je izkuπnje nabiral pri sedemindvajsetih le-
tih v Franciji kot naπ prvi najmlajπi direktor 
v podruænici Trima Trebnje, sedaj pa v sveto-
vanju deluje æe πtirinajst let kot specialist na 
podroËju mednarodnega menedæmenta, kot 
predavatelj na mnogih strokovnih konferen-
cah doma in v tujini ter avtor πtevilnih znan-
stvenih in strokovnih Ëlankov.

Slovenska podjetja imajo dva glavna 
razloga za internacionalizacijo poslovanja: 
ker doma nimajo ustreznih pogojev za delo, 
drugi pa je prisila, iskati trge po svetu. Po raz-
padu Jugoslavije je imela Slovenija leta 1993 
najniæji izvoz, saj je tja izvaæala πestdeset od-
stotkov svojih proizvodov, poleg tega so tam 
delala πe πtevilna slovenska podjetja. Po letu 
2000 se je rejting slovenskih podjetij zaËel 
poveËevati, poveËevati so se zaËele tudi inve-
sticije. Najbolj uspeπna so po Vaupotovih ugo-
tovitvah tista podjetja, ki polnijo poslovne 
niπe, na vpliv jugonostalgije pa ne moremo 
raËunati. Ne dræi niti stereotip, da smo spe-
cialisti za nekdanje jugoslovanske trge, saj so 
to prav gotovo Avstrijci. Prav tako je zgreπen 
stereotip o trgovanju z Rusijo, Ëeπ da se je mo-
goËe zmeniti ob vodki za mizo, v resnici pa se 
dogovarjajo moËno izobraæeni menedæerji. 

12. maj 2011  
Kako prodajati in se ne razprodajati
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Slovenija danes devetdeset odstotkov pro-
izvodov izvozi v Evropo, veliko veËino v EU, 
na tako velike trge, kot so indijski, brazilski, 
kitajski in ruski, pa le πtiri odstotke. FiziËne 
razdalje danes niso veË problem, marveË je 
problem v glavah in strah pred konkurenco. 
Tudi globalizacije se ne moremo iti, ker smo 
premajhni, marveË se ji moramo prilagajati.

Tudi v poslovanju je pomemben medkul-
turni dialog. Ne moreπ o neËem razmiπljati 
samo na en naËin. Slovenci smo preveË za-

zrti v germanski svet, imamo pa slovansko 
duπo. Vpraπljivo je tudi naπe odloËanje med 
preteklostjo in prihodnostjo. Za Francoze je 
preteklost pomembnejπa od sedanjosti, ve-
liko pa razmiπljajo o prihodnosti. V Sloveniji 
pa nimamo poπtenega odnosa do preteklosti, 
zato smo πe zmeraj politiËno razdeljeni, kar se 
πe kako pozna tudi v gospodarstvu.
Milan Vogel
Foto Doroteja Omahen

KKL in Sekcija za avanturizem (s svojim slo-
ganom “Imejmo se fajn!”) sta tokrat povabi-
la na doæivetja zahodne slovenske meje, na 
spoznavanje ljudi, slovenπËine, πeg in na-
rave. In vse to smo doæiveli in uæili, kolikor 
smo zmogli.

Na pot do Kanalske doline smo πli æe 
v soboto zjutraj, tako da smo zajtrkovali 
æe v OvËji vasi, ki ji po starem pravijo tudi 
OËabes ali UËja ves (italijansko ime je Val-
bruna in nemπko Wolfsbach). “Pr’ Krajncu”, 
druæinski turistiËni kmetiji, kjer domuje Rudi 
Bartaloth, smo imeli zajtrk. Rudi, ki dobro 
govori slovensko, naËeluje kanalskemu Slo-

venskemu kulturnemu srediπËu Planika, ki 
se je oblikovalo pred dobrimi desetimi leti. 
Sedeæ ima v sosednjih Ukvah, deluje pa na 
obmoËju celotne Kanalske doline. Iz Æabnic 
(Camporosso,Seifnitz) nas je gondola po-
tegnila na vrh sv. Viπarij, najviπje leæeËega 
slovenskega romarskega kraja. Sprejel nas 
je v veliËastni sneæni opravi iz 20 cm debe-
lega plaπËa, povsem sveæega in pomladno 
diπeËega snega.

Prek Naborjeta, kjer nas je etnografski 
muzej v Beneπki palaËi popeljal v æivljenje, 
kot je nekoË bilo, smo zavili na jug proti 
Æelezni dolini in naprej v Rezijo.
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28. in 29. maj 2011  
Med snegom Viπarij in Ëeπnjami Brd
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Kanalska dolina, Zajzera, Karnija
V Kanalski dolini na italijansko-slovensko-
-avstrijski tromeji æivi govorna skupnost, 
katere pripadniki razpolagajo z znanjem 
italijanskega, slovenskega, nemπkega in fur-
lanskega jezika. Jezikovno meπana podoba 
doline je sad zgodovinskih dogodkov, kljub 
temu pa je bila dolina vedno kontinuirano 
poseljena s slovensko govoreËim prebival-
stvom. Slovenska jezikovna skupnost, ki or-
ganizirano deluje pod okriljem Slovenskega 
kulturnega srediπËa Planika (SKS Planika), 
osrednje dolinske kulturne in politiËne or-
ganizacije, si je v zadnjem desetletju z mar-
ljivim delom na kulturnem, politiËnem, 
izobraæevalnem in gospodarskem podroËju 
uspela izboriti opazen poloæaj v meπani lo-
kalni skupnosti.

Rezija
Seveda smo z velikim navduπenjem Ëakali 
na prvi stik z dolino, o kateri v Sloveniji sko-
rajda ne vemo niËesar, razen tega, da imajo 
domaËini nerazumljivo govorico in da so za 
devetimi gorami in vodami daleË od Slove-
nije. Ko smo se je dotaknili, nas je oËarala in 
zaËarala. »udovita v svoji divji in prvinski le-
poti, ki jo robijo Muæci z juga, pa Kanin in obe 
Babi s severovzhoda in proti zahodu upadajo-
Ëi grebeni Sarta (Ærd), nas je v zelenilo svoje 

doline vsrkala z majsko sveæino in stekleno 
Ëista, preËesana z vetrom, ki je na Viπarijah 
iz oblakov stepel sneg, drugod pa poskrbel za 
deæ in veter, priπlekom darovala nepozabne 
sonËne razglede na samosvoje vasi kot so: 
Ravanca (Prato), Bila (San Giorgio), Osojane 
(Oseacco), Njiva (Gniva), LiπËaca (Lischiazze), 
Solbica (Stolvizza) in v zatrepu doline Korito 
(Coritis).

Sandro Quaglio je Ëlovek, ki dræi pri 
æivljenju Te rozajanski kulturski Ëirkolo “Ro-
zajanski Dum”, druπtvo, ustanovljeno leta 
1983 z namenom, da pomaga pri ohranjanju 
rezijanske kulture in nareËja. Ko nas je San-
dro povabil v svoj dom in zaËel pripoved o 
dejstvih, povezanih s to Ëarobno dolino, je 
onemela cela skupina. Kako nas je ogovoril, 
kako predstavil filozofijo rezijanskega jezika, 
nas odpeljal v svet in æivljenje tega odma-
knjenega kosa Beneπke Slovenije in nenaza-
dnje celo odplesal tradicionalni ples…

Ko smo iz doma na Ravenci odhajali na-
prej proti Solbici in tamkajπnjemu Muzeju 
brusaËev, navduπenja nad dolino in zgodbo o 
njej ni hotelo biti konec. Ko smo spoznali πe 
ozadje tega muzeja, smo se proti soncu, na-
zaj in navzdol spuπËali zamiπljeni, onemeli 
nad zgodbo brusaËa, ki je v preteklosti peπ in 
potem na kolesu zapuπËal svojo ljubljeno do-
lino in se podal v Evropo in celo preko njenih 
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meja, celo do Izraela. In se vraËal na poletje, 
da je postoril stvari na polju in “poπtimal” 
vse drugo.

Puπja vas (Venzone)
Vstopili smo v slikoviti kraj in se sprehodili 
po glavni ulici, kjer je za zaËetek najveË obËu-
dovanja poæela vijoliËna barva dveh trgovin 
s ponudbo sivke (joj, kako tam diπi!). Glavna 
atrakcija pa sta zagotovo bila romansko-got-
ska katedrala, posveËena apostolu Andreju, 
in kostnica sv. Mihaela z ohranjenimi mumi-
jami iz 17. st. Nas pa je pot vodila naprej proti 
Brdom.

Casino Venko
Sprejem s penino - seveda kraljico Goriπkih 
Brd, peneËo Rebulo in potem odliËna veËerja 
ob odliËni postreæbi. Izjemno dobro, izjemno 
prijazno. Sonce nam je na teraso poslalo svoje 
zadnje oranæno rumene æarke svetlobe tega 
dne in jih tam, na stiku s Furlanijo, celo rahlo 
vijoliËno obrobilo, ko smo si navduπeno naz-
dravljali in peli hvalnico lastni odloËitvi za 
prijavo na “avanturistiËni izlet”. Jutro, umito 
in Ëisto, nam je prineslo novo lepoto - raz-
gled na Slovensko Toskano. Casino Venko je 
namreË postlan med zelene griËe vinske trte 
in razen narave, stkane iz cvetja, travnikov 
in vinogradov prinaπa zgolj zvoke æivljenja - 

zvonjenje bliænjih cerkva, oglaπanje ptic …
Poklonili smo se Ëeπnjam Goriπkih Brd

Brda
Brda so svojska pokrajina med dolino SoËe 
in dræavno mejo z Italijo. Staro naselitve-
no obmoËje s sledovi rimske dobe. Strnjene 
vasi s kamnitimi hiπami na slemenih griËev 
kaæejo na znaËilno srednjeveπko sredozem-
sko kulturo. Prebivalci so se meπali s Furlani 
in ohranjali slovenstvo, Ëeprav je Ëez Brda 
potekala meja z Beneπko republiko in avstrij-
skimi deæelami vse do 19. stoletja. Razgibano 
griËevje iz mehkih fliπnih kamnin je zasaje-
no z vinogradi in sadovnjaki, s Ëeπnjami, ma-
relicami in breskvami, vse veË pa je tudi oljk. 
Mi smo priπli zaradi Ëeπenj, ki imajo tod po-
sebno vlogo. Kmetu æe od nekdaj predstavlja-
jo prvi letni dohodek in od njih so bile nekoË 
odvisne cele druæine. Briπke Ëeπnje so slovele 
daleË naokoli, celo na Dunaju. NekoË so Brda 
slovela tudi po slivah, ki so jih na poseben 
naËin predelali - penËali: posuπene, olupljene 
in æveplane slive so sploπËili in zaokroæili, da 
so nastale tako imenovane prunele, ki so jih 
πe posebej cenili na Dunaju in celo v Ameriki.

Dobrovo, grad in vinska klet
Ogledali smo si grad Dobrovo, renesanËni 
grad iz 17. st., ki je ohranil skoraj prvotno 
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podobo in je prepoznaven po nerazËlenjeni 
pravokotni stavbi z vogalnimi stolpi. V pr-
vem nadstropju graπËine je Viteπka dvorana 
z grbi pomembnejπih plemiπkih druæin, ki so 
imele grad v posesti. Izjemna pa je galerija s 
stalno zbirko grafik briπkega rojaka, svetov-
no znanega umetnika Zorana MuπiËa. Potem 
smo skozi vinograde in pod senco Ëeπenj z va-
bljivimi sadeæi vstopili v posveËene prostore 
vinske kleti “Goriπka Brda”. To je najveËja slo-
venska klet, ki nadaljuje veËstoletno tradicijo 
podroËja - pridelovanje odliËnih briπkih vin. 
Seveda nismo uπli vinski pokuπnji in se πe 
posebej navduπili nad verducom - avtohtono 
sorto iz Brd, ki z zelenim odtenkom spominja 
na listje gozdne jagode in zaokroæen s pri-
jetno aromo akacijevega cveta daje sladek, 
sveæ in bogat okus.

Kraji kot beli cvetovi Brd
Potem smo nadaljevali z ogledom in 
okuπanjem Medane, ©martnega in GonjaË, 
kjer smo se povzpeli na 23 m visok razgledni 
stolp s 144 stopnicami, iz leta 1961. Ko si tam 
zgoraj, ti pogled zajame vso lepoto Brd in Fur-
lanije vse do morja, do Julijcev in Dolomitov, 
Trnovski gozd, Vipavsko dolino in Kras. LaËni 
in ravno prav utrujeni smo dan nadgradili v 
vasici Sneæatno in na Kmetiji ©tekar, kjer smo 
sedli h kosilu (frtalja, jota, Ëeπnjeva sladica). 

Po kosilu pa smo prek znamenitega Solkan-
skega mosta prispeli v Novo Gorico, kjer nas 
je pred franËiπkanskim samostanom na Ko-
stanjevici priËakal Edi Proπt (Koroπec iz »rne), 
sicer predsednik goriπke sekcije Druπtva lju-
biteljev vrtnic. Zaæeleli smo si namreË ogleda 
edinstvenega vrta, enega z najveËjo zbirko 
burbonk na svetu. Od 1500 sort burbonk se 
jih je do danes v svetu ohranilo okoli 80, veË 
kot 50 vrst pa jih je na ogled na Kostanjevici.

Zadnja postaja izleta je bila vas Vitovlje, 
kjer smo za konec dvodnevnega uæitka “zaho-
dnih branikov slovenske besede” postali na 
turistiËni kmetiji MalovπËevo in si privoπËili 
veËerjo ter ogled vinske kleti. Bilo je nepozab-
no, tako kot izlet sam!
Renata Picej
Fotografije Doroteja Omahen
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Od zadnjega skupnega potovanje KKL z le-
talom je æe precej Ëasa. Takrat smo obiskali 
Dansko in njeno glavno mesto Koebenhaven, 
za del izleta pa smo sprejeli tudi povabilo te-
danjega veleposlanika Republike Slovenije 
Andreja Logarja in njegove æene Cvetke.

Tokrat smo se spet odpravili z letalom, 
in to na Finsko, skandinavsko deæelo, ki jo v 
svojem æivljenju obiπËejo redki, ker ni tipiËna 
deæela, ki bi jo ljudje obiskovali. Treba je imeti 
vzrok, potem pa æe greπ.

Povod za ta obisk je bilo moje prijatelje-
vanje s Tonetom Kajzerjem, ki je veleposlanik 
RS na Finskem v Helsinkih, in tudi Ëlan KKL, 
ter njegovo æeno Mileno. Ob povabilu, da jih 
obiπËem, sem pomislil na naπ klub, in tako se 
je tudi zgodilo.

V petek, 17. junija ob 10.00 uri se nas je 
na brniπkem letaliπËu pri prijavnem okencu 
za let s Finnairom zbralo dvajset Koroπcev in 
odletelo v glavno mesto Helsinke. Tam smo 
se z letaliπËa z avtobusom Suomen Turistia-
uto odpeljali do naπega hotela Seurahuone 
Helsinki v srediπËu mesta, kjer smo bili πtiri 
dni in tri noËi.

Po prijavi v hotelu in razdelitvi hotelskih 
sobi smo se odpeljali do rezidence naπega 
gostitelja, veleposlanika Toneta Kajzerja, nje-

gove æene Milene in njunih dveh hËera. Vsa 
druæina nam je priredila prijeten sprejem z 
veËerjo in jedmi finske in tudi slovenske ku-
hinje. Predsednik Janko Arah je pozdravil go-
stitelja v imenu vseh nas in se s slovenskimi 
vini, koroπko salamo in prekrasnimi izdelki 
slovenskega porcelana Catbriyur zahvalil 
za prijetno povabilo. Naπ Ëlan Borut Slejko 
s svojo zaπËiteno vinsko kapljico De Adami 
pa nam je naredil degustacijo svojih vin. V 
naπi druæbi je bila tudi veleposlanica Srbije, 
poslovneæi iz finske gospodarske zbornice 
in slovensko-finskega prijateljstva. VeËer in 
druæenje je bilo zelo prijetno, tako da ga zlepa 
ne bomo pozabili.

Naslednje jutro smo z angleπko govo-
reËo vodiËko odπli na ogled mesta Helsin-
ki. Ogledali smo si Sibeliusov spomenik, 
predsedniπko palaËo, parlament, opero, di-
plomatsko Ëetrt, skalno cerkev in πe druge za-
nimivosti v Helsinkih, potepanje pa konËali s 
skupnim kosilom v restavraciji Bakers nekaj 
sto metrov od naπega hotela Serahuone.

V nedeljo smo se po zajtrku z naπo vo-
diËko Nani Jarjis sprehodili po mestu in spo-
znali glavne znaËilnosti imperialnega Ëasa 
Helsinkov. Videli smo Ëudovito belo kate-
dralo, univerzo in helsinπko knjiænico ter πe 
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Od 17. do 20. junija 2011  
V deæeli tisoËerih jezer
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nekaj drugih pomembnih poslopij, ki so vpli-
vala na zgodovino Finske in njene kulturo ter 
politiËno vlogo v tem delu Evrope. Preostali 
del dneva je bil fakultativni ogled mesta Tal-
lin, prestolnice Estonije, do katerega se je del 
naπe druæbe iz KKL odpeljal z ladjo.

Dopoldne zadnjega dne nam je bil na 
voljo, da smo v soncu obiskali πe skrite ulice 

Helsinkov, proti veËeru pa smo poleteli v Lju-
bljano. Bili smo polni vtisov. Za veliko nas je 
bil to nov svet in æal nam je bilo tistih, ki se 
izleta niso mogli udeleæiti.
Jaro Medl
Foto Arhiv KKL

Hm! Kako zaËeti zapis o odloËitvi Kluba 
Koroπcev Ljubljana, ki je na svojih Ëetrtko-
vih veËerih gostil æe vrhunske strokovnjake 
za strukturo moæganov, za najboljπo zob-
no protetiko, pa πtevilne pevske zbore in 
πe marsikakπnega strokovnjaka na svojem 
podroËju, da se je prvi Ëetrtek v mesecu po 
dvomeseËnih poËitnicah odloËil za temo Po-
pestritev v spolnosti? Kot vsakega drugega, 
saj gre za vsakdanji in pomemben del nor-
malnega æivljenja. 

Tudi odloËitev, kje naj bi se to “dogaja-
lo”, ni bila teæka: v Red Shopu na Gornjem 
trgu v Ljubljani, kjer je drzna Koroπica Nada 

KrivokapiÊ »reπnik leta 1990 odprla prvo tr-
govino s pripomoËki za pestrejπo spolnost ne 
le v Sloveniji, marveË v tedanji Jugoslaviji. 
Kot uspeπni komercialistki in organizatorki 
dela ji na samostojno pot ne bilo teæko stopiti, 
Ëe se ne bi odloËila za podroËje, polno pred-
sodkov in tudi (navideznih) moralizmov. 
Sama o tem pravi: “Ja, res je bilo potrebno 
zbrati pogum, saj se je to dogajalo leta 1990 
- πe v bivπi Jugoslaviji, ko je bilo malo samo-
stojnih podjetnikov. Bili smo prvi z erotiËno 
ponudbo, orali smo ledino, danes pa se v ero-
tiËne trgovine vstopa kot v vse druge. Po 
dvajsetih letih sem posle prepustila sinu in 

Julij in avgust 
PoËitnice

1. september 2011 
Bili smo v Red Shopu
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Oktobra sta nas zanimala slovenska mo-
derna umetnost in mlado vino; prvo smo si 
ogledali na zaËetku meseca, drugo poskusili 
nekoliko pozneje.

V zadnjih letih smo se v klubu æe dvakrat 
odloËili obiskati Moderno galerijo, ki hrani 
najveË slovenske umetnosti 20. stoletja. PrviË 
smo bili tam po obnovitvi prenovljene stavbe 
leta 2009, ko je bila na ogled tudi nepozabna 
razstava Zorana MuπiËa, drugiË pa sedaj, ko je 
bila odprta nova postavitev stalne razstave. 
Popeljal nas je dr. Peter KreËiË, umetnostni 
zgodovinar, dolgoletni ravnatelj danaπnjega 
Muzeja za arhitekturo in oblikovanje in eden 
najboljπih poznavalcev arhitekture Joæeta 

PleËnika. Postavitev stalne razstave moderne 
slovenske umetnosti je zahteven projekt, saj 
naj bi nazorno kronoloπko predstavila razvoj 
slikarstva, kiparstva, fotografije in videa v 
stoletju, v katerem so se na tem geografskem 
prostoru in poslediËno v umetnosti zgodile 
ogromne spremembe.

KreËiË je v svoji oceni za Delo zapisal: 
“Nova postavitev stalne razstave v ljubljan-
ski Moderni galeriji æeli z nekaterimi novost-
mi v prijemih in nekaterimi resniËno po-
membnimi pridobitvami ponuditi razliËne 
poti k razumevanju umetniπkih procesov in 
doseækov v slovenski umetnosti 20. stoletja, 
so zapisali v pojasnilu k razstavi. Vendar to, 
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se upokojila, a delam veliko veË kot prej. Toda 
delam drugaËe - z duπo.” Pa tudi marsikdo in 
z marsikakπnimi æeljami, o Ëemer pa Nada v 
æivahni pripovedi ni govorila in je, kot se za 
poslovneæa spodobi, diskretno zamolËala.

Æe dolgo ni bilo na kakπnem sreËanju to-
liko smeha, sproπËenega zafrkavanja in zba-
danja (Recimo to, da nekateri Ëlani niso priπli, 
ker so sicer redni obiskovalci in bi jim bilo ne-
rodno, ali da je Nada svojemu sinu podtakni-

la preluknjan kondom, saj je le dva dni pred 
naπim obiskom postala babica). Nekateri, zla-
sti nekatere, so pokazali kar precejπnjo mero 
poznavanja, pa tudi kakπna torbica ni bila iz 
lokala odnesena povsem prazna. Da o upo-
rabnih spominkih, ki jih je gostiteljica Nada 
podarila vsem dvajsetim obiskovalcem, ne 
govorimo.
Tekst in foto Milan Vogel

6. oktober 2011 
Zanimala nas je moderna umetnost
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kar je trenutno videti v dokaj korektno pre-
novljenih prostorih Moderne galerije, razu-
mem kot napoved in zaËetek celovitega in 
bolj podrobnega prikaza dogajanja v nadvse 
dramatiËnem in za slovensko dozorevanje v 
moderni narod zelo pomembnem prejπnjem 
stoletju.”

Vsebinsko bogato nas je v eni uri, kolikor 
smo imeli na voljo Ëasa, z nevsiljivo razlago 
popeljal od ekspresionizma in drugih ume-
tnostnih smeri do slovenske zgodovinske 
avantgarde v dvajsetih, nove stvarnosti, 

Ohojevcev v πestdesetih, drugih razliËic ab-
straktnega ekspresionizma ter retrogarde 
(Laibach, Novi kolektivizem, Neue Slowe-
nische Kunst, Irwin, gledaliπke avantgarde 
z izhodiπËnim GledaliπËem sester Scipion 
Nasica idr.). Vmes pa smo se ustavljali pri 
delih JakopiËa in drugih ekspresionistov, Zo-
rana MuπiËa, Gabriela Stupice, Marija Preglja, 
Staneta Kregarja, Gustava Gnamuπa, Metke 
Kraπovec, Marjetice PotrË in drugih.
Tekst in foto Milan Vogel

Ob odhodu iz Ljubljane je jutro kazalo bolj 
Ëemerni obraz, a æe kmalu so se na levi poka-
zale s Ëudovitim soncem obsijane zasneæene 
Kamniπke Alpe. Vzduπje se je kar dvignilo, 
saj je tudi na poti proti konËnemu cilju, se-
veda Prlekiji, sijalo sonce in kazalo na lep 
dan. Takoj ob prihodu v Veliko Nedeljo, kjer 
smo se po naËrtih prviË ustavili, smo doæiveli 
lepo preseneËenje. Povsem po nakljuËju smo 
sreËali tamkajπnjega æupnika Janka ©tam-
parja, ki ga poznam iz SemiËa, kjer je bil dolga 
leta pri ljudeh priljubljen æupnik in zelo akti-

ven krajan. Takoj nas je povabil v novo veli-
ko æupnijsko pastoralno dvorano in prinesel 
vino. Prijetno smo se zaklepetali, saj je p. Jan-
ko ©tampar duhovit sogovornik, predvsem 
pa je prior kriæniπkega reda v Sloveniji in pred 
kratkim je o kriænikih v Sloveniji napisal tudi 
monografijo. Nekateri so jo kupili, nekaterim 
pa nam jo je podaril.

©e bi se zadræevali, Ëe ne bi na sceno sto-
pilo drugo preseneËenja, ki nas je prav tako 
priËakalo v Veliki Nedelji. To je bil lokalni vo-
diË Tihomir BabiË, za katerega se je kaj kmalu 

22. oktober 2011 
Na vino h Koroπcu v Prlekiji
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pokazalo, da so mu pri krstu izbrali povsem 
napaËnega godovnika, saj ni bil veliko “tiho”, 
pa tudi veliko “miru” nam ni dal. Takoj nas 
je usmeril proti kriæniπkemu gradu, kjer nas 
je æe Ëakala Manica (pa ne tista Lovrova iz 
JurËiËevega Desetega brata) in nas popelja-
la po zelo zanimivi etnoloπki zbirki, ki je iz-
postava Pokrajinskega muzeja Ptuj, nato pa 
πe v cerkev Sv. Trojice, ki je skupaj z gradom 
razpoznavni znak Velike Nedelje in pomem-
ben kulturni spomenik. Ker smo bili skoraj 
ves dan tako ali drugaËe povezani s kriæniki, 
povejmo, da je ta viteπki red v ta del ©tajerske 
povabil Friderik Ptujski in jim v varovanje 
prepustil ozemlje, ki ga je okrog leta 1200 iz-
trgal Madæarom. To ozemlje se je z leti moËno 
poveËalo z nakupi in darovanjem, tako da red 
ni imel oblasti le nad duπami, ampak tudi go-
spodarstvom. Drugo moËno srediπËe reda je 
bilo v Beli krajini, danes pa je v Sloveniji vse-
ga pet kriænikov in devet kriæniπkih sester.

Ker se proti opoldnevu æe prileæe kaj to-
plega in “na ælico”, smo zavili v Hotel Ormoæ, 
kjer nas je (ta pa ne po nakljuËju) Ëakal 
odliËen bograË, ki nam je πe kako pomagal 
pri nadaljnjem ogledu mesta in gradu. Na tej 
poti je seveda imel glavno besedo Tihomir, ki 
je tudi v gradu bil v veliko pomoË sicer slabo 
pripravljeni vodiËki. Za ogled znanega parka 
je zmanjkalo Ëasa, pred kratkim obnovljena 

grajska pristava pa je bila zaprta.
©lo je vse kot po olju, zato smo se tudi mi 

napotili proti olju, in sicer v deset km oddalje-
no SrediπËe ob Dravi in si v tamkajπnji oljarni 
ogledali proizvodnjo buËnega olja. Pred sti-
skalnico nas je priËakala pogrnjena miza s 
pokritimi posodicami na njej, a radovednost 
ne pozna sramu. Kot srake smo se lotili pri-
pravljenega peharja praæenih buËnih semen 
(tudi æenske, Ëeprav nimajo prostate, kateri 
naj bi buËni izdelki moËno koristili), in nas 
je morala gospodiËna, ki dela hkrati kot vo-
diËka po predelavi olja in v manjπi prodajalni, 
skoraj “nagnati” v prostor, kjer buËna seme-
na meljejo, maso praæijo in nato stiskajo. Vsa 
Ëast ji! Bila je zelo nazorna, pa tudi ne predol-
ga, tako da je kmalu odkrila tudi skrivnostne 
posode z razliËnimi namazi iz mletih buËnih 
semen, skuto z buËnim oljem in razliËnimi 
sladicami iz buËnih semen ali njihovim do-
datkom. OËitno so tudi te jedi prepriËale, saj 
je bila v prodajalni kar dolgo gneËa. Mnogi pa 
so si pozneje kar oddahnili v vinoteki v Sveti-
njah, naπi naslednji postaji, kjer je bilo enako 
buËno olje za skoraj polovico draæje.

Na vijugasti vinski cesti je Tihomir na-
povedal uro resnice: “Sedej prihajamo v Je-
ruzalem, naπ Jeruzalem. Obstajata namreË 
samo dva Jeruzalema: v Palestini in naπ. In 
mi ga ne damo!” Pa πe prav imajo! Zakaj bi 
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prepuπËali drugim nekaj tako slikovitega, 
kot so tamkajπnje gorice, pa naj so trsi saje-
ni vertikalno ali terasasto, kot je pouËil. In ki 
dajejo takπna vina, kot smo jih uro pozneje 
poskuπali pa res na naπem konËnem cilju, pri 
koroπkem rojaku Radu Lesjaku v Vuzmetin-
cih. A prej dokonËajmo πe postanek v Jeruza-
lemu.

Poleg obnovljenega dvorca in botaniËne-
ga vrta z redkimi drevesnimi in grmovniËni-
mi vrstami je osrednjega zanimanja vre-
dna baroËna cerkev Marije sedmih æalosti. 
V njenem oltarju je slika, ki naj bi pokrajini 
tudi dala ime: sliko Piéta naj bi po ljudskem 
verovanju in prepriËanju kriæniki prinesli iz 
Jeruzalema, a to ne bo dræalo, saj je nastala v 
Jeruzalemu okrog leta 1680. A naj Jeruzalem 
le obdræi svoje ime!

Kmetija Rada Lesjaka je zgodba o uspe-
hu. Pravijo ji tudi “Pri Pohorcu”, saj Rado pri-
haja iz Ribnice na Pohorju, torej kraja, kjer 
lahko imaπ opraviti z vinom samo v trgovini 
ali gostilni. Toda prav botaniËni park pred 
jeruzalemskim dvorcem je kriv, da je Lesjak, 
ki je gimnazijske klopi gulil na ravenski gi-
mnaziji, danes eden najuglednejπih sloven-
skih vinarjev. Tam je namreË spoznal Anko, 
dekle z bliænje kmetije z velikimi vinogradi. 
Vzela sta se pred skoraj πtiridesetimi leti in 
kmetijo popeljala v prihodnost. Danes imata 

posajenih πtirinajst tisoË trsov in vrhunsko 
predelavo vina, v kateri imajo za zorenje vina 
πe vedno prednost hrastovi sodi. Za buteljËna 
vina, kot so diπeËi traminec, muπkati in so-
vignoni sta prejela æe veË zlatih priznanj in 
dva znaka kakovosti, meπano belo vino pod 
znamko “gaudar” pa je bolj za “gaude”. Neko-
liko smo si je po obilni veËerji in sladici, pri 
kateri je izstopala grozdna pita, ter degusta-
ciji πtirih vrhunskih vin privoπËili tudi mi. 
Veliko sta k razpoloæenju prispevala mlada 
glasbenica, diplomantka mariborske akade-
mije za glasbo Katja, ki je odliËno igrala na 
harmoniko, in seveda Tihomir, ki spet ni bil 
“tiho”, marveË je s svojim odliËnim tenorjem 
spodbudil h petju πe nas.
Milan Vogel
Foto Doroteja Omahen in Milan Vogel
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3. novembra sta se v okviru rednih Ëetrtkovih 
sreËanj Kluba Koroπcev Ljubljana v kavarni 
“Kava-Ëaj” SlamiË predstavila novinarja Dela 
Marjeta Matvoz ©oπtariË in Milan Vogel. Oba 
dolgoletna in izkuπena novinarja je o njunih 
izkuπnjah pri sooblikovanju javnega mnenja 
izpraπeval predsednik Kluba Koroπcev Lju-
bljana mag. Janko Arah. Novinarja sta ugoto-
vila, da je novinarski poklic zelo zahteven in 
ne vedno Ëislan, saj je novinar stalno izposta-
vljen javni kritiki in seveda tudi kritiki bral-
ca, ki naj bi ga novinar, ko piπe Ëlanek, imel 
vedno v mislih. Novinar mora biti navajen 
na pritoæbe in celo na toæbe na sodiπËih, saj 
odgovarja za svoje delo ne samo uredniku 
ampak predvsem javnosti.

Marjeta ©oπtariË, ki je najprej hotela na-
praviti πportno kariero, se je po poπkodbi v 
celoti usmerila v novinarstvo, pisala je o pro-
blemih jugoslovanskega gospodarstva, kot 
novinarka potovala po svetu, od koder je pi-
sala tudi o svoji najljubπi tematiki - smuËar-
skih tekmovanjih. Nekaj Ëasa je sodelovala 
tudi s TV Slovenijo.

Milan Vogel bil najprej kot novinar zapo-
slen pri Ëasopisu TV 15, nato kar triindvajset 
let pri Naπih razgledih (pokopal jih je Marko 

CrnkoviË), od takrat je ves Ëas zaposlen na kul-
turni redakciji Dela. V glavnem pokriva kul-
turno dediπËino in kot slavist slavistiko, naj-
veË v esejistiËnem slogu. Kot novinar ne æeli 
javno nastopati, v glavnem æeli samo pisati.

Na vpraπanje moderatorja Janka Araha 
glede pisanja intervjujev, sta se oba strinja-
la, da gre pri tem za zaupanje med novinar-
jem in intervjuvancem, ki je pa zelo razliËno. 
Nekateri zahtevajo brezpogojno avtorizacijo 
intervjuja, nekateri novinarju zaupajo, so 
pa tudi taki, ko æelijo intervju pri avtorizaci-
ji povsem spremeniti v svoj prid in polepπati 
svojo podobo, kar pa seveda ne gre. Pri pisa-
nju Ëlanka njima je v pomoË gradivo, ki ga 
pripravijo za tiskovne konference, dodati pa 
je seveda treba podatke s tiskovne konferen-
ce in tudi podatke, ki jih pridobita iz svojih 
virov.

Tako je, po mnenju ©oπtariËeve, ki piπe 
o gospodarskem podroËju, bila osebno izpo-
stavljena, ko je pisala o mlekomatih, kjer se 
je vmeπala Zveza potroπnikov naproti inte-
resom kmetov, zato je bila deleæna razliËnih 
groæenj, tudi od strani trenutnih vladnih kro-
gov. Vogel takih pritiskov pri pisanju o kultu-
ri ni bil deleæen.
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3. november 2011 
Dobre izkuπnje pri sooblikovanju javnega mnenja
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Na vpraπanje, kdo vpliva na njuno novi-
narsko mnenje, sta bila mnenja, da si novinar 
z dolgoletnim delom sam ustvari svoje mne-
nje. Seveda pa v zadnjih letih brezplaËni Ëaso-
pisi zelo vplivajo na javno mnenje, ker veliko 
ljudi drugih Ëasopisov ne kupi, brezplaËnik 
pa vzamejo in njegovo vsebino sprejme kot 
verodostojno. To seveda lahko zelo vpliva 
tudi na odloËitev posameznikov na volitvah.

Posebnih nagrad nista bila deleæna, 
©oπtariËeva je npr. prejela nagrado novinar-
jev Gorenjske, ko je l. 1996 pisala o vraËanju 
gozdov cerkvi, Vogel pa priznanje borËevske 
organizacije.

Oba ugledna slovenska novinarja sta 
na vpraπanje, kakπen je njun moto pri pisa-
nju, odgovorila: Milan Vogel piπe sporoËilno, 
poπteno in na podlagi utemeljene dokumen-
tacije. Marjeta ©oπtariË piπe poπteno, z name-
nom, da informira javnost.

Publika je postavila nekaj vpraπanj, npr. 
Ëe njun odgovorni urednik prebere vsak Ëla-

nek, preden gre v tiskarno. »eprav sta pritrdi-
la, se je izkazalo, da ni vedno tako. Ali pa npr. 
zakaj v Pismih bralcev zavrnejo toliko Ëlan-
kov brez pojasnila in odgovora. NavzoËi od-
govorni urednik rubrike Pisma bralcev Dela 
je odgovoril, da se v njegovem dosedanjem 
enoletnem urednikovanju to ni dogajalo, 
moæno je pa, da se je prej. Eno od posluπalk je 
tudi motilo pogosto staliπËe nekaterih novi-
narjev na televiziji, ki veËkrat vpraπujejo go-
ste v intervjujih npr. “smo sliπali, se govori, so 
rekli …”, ne da bi povedali konkretno ime ose-
be, ki je to rekla ali ime institucije, kjer so to 
izvedeli. To nas posluπalce in gledalce moti, 
ker novinar mora povedati izvor svojega 
vpraπanja, Ëe æeli dobiti konkreten odgovor.
Lovro Sodja
Foto Doroteja Omahen

Na zadnje sreËanje v letu 2011 nas je povabil 
veËinski lastnik podjetij v Skupini Litostroj 
mag. Miroslav Gnamuπ, Koroπec, rojen v 

Otiπkem Vrhu. V Ljubljano je priπel s pet-
najstimi leti. Najprej mu je bila namenjena 
glasba, po spletu dogodkov pa se je name-

8. december 2011 
Litostroj uspeπen tudi v Ëasu krize
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sto na srednjo glasbeno vpisal na srednjo 
tehniπko πolo in postal inæenir.  Petintrideset 
let pozneje je veËinski lastnik podjetij v Sku-
pini Litostroj (<http://www.litostrojgroup.
com> www.litostrojgroup.com ), ki z dvema 
programoma - znamkama deluje globalno 
(turbinski deli Litostroj in preoblikovalna 
oprema - stiskalnice Ravne), z dvema pa v 
πirπi Evropi (obdelovalni stroji Potisje in po-
slovno letalstvo GIO Aviation). V skupini je 
750 zaposlenih, 180 v Srbiji, 150 na Ravnah 
na Koroπkem, ostali v Ljubljani. Je eden red-
kih Koroπcev, ki se je poslovno - kapitalsko 
vrnil na Koroπko z reπevanjem dveh odpisa-
nih programov bivπe Æelezarne, Teæke livar-
ne in Strojev, danes Litostroj Ravne d.o.o.. 
V podjetju Litostroj je zaposlen dvajset let, 
z izvozom visokotehnoloπkih komponent 
in raËunalniπko vodenih preoblikovalnih 
strojev na vse kontinente pa je skupaj s stro-
kovnjaki dokazal, da Slovenija ni majhna. 
Nazadnje pridobljena dejavnost - letalstvo 
je posledica hobija, ki pa se ravno tako hitro 
razvija v resen posel, saj je podjetje GIO v zelo 
kratkem Ëasu uspelo prodreti na nove trge in 
razπiriti poslovanje.

Miroslav Gnamuπ je magistriral iz me-
talurgije. Pet let je delal kot Ëlan skupine za 
razvoj superplastiËnih lastnosti specialnih 
aluminijevih zlitin z rezultati, ki so dose-

gli svetovni odziv. Ima 20 let izkuπenj na 
vodilnih delovnih mestih v livarnah sive, 
nodularne in jeklolitine, specializiranih za 
izdelavo zahtevnih komponent energetskih 
strojev, diesel motorjev in strojegradnjo, ki 
delujejo kot vodilne v segmentu komponent 
za hidroelektrarne. Pri razvoju lastnega na-
bora izdelkov je bil pobudnik in je prispeval 
k industrijski uporabi πtevilnih raziskav z 
razliËnih podroËij. Je tudi registriran razisko-
valec in Ëlan lastne razvojne skupine Lito-
stroj. Vrsto let je aktiven v Druπtvu Livarjev 
Slovenije in v drugih druπtvih (Druπtvo Slo-
vensko - Japonskega prijateljstva, Slovensko 
- Ruski poslovni svet, Aeroklub Ljubljana …).

Gnamuπ nam je povedal, da izdelke 
træijo po vsem svetu, sodelujejo z desetimi 
najveËjimi turbinskimi tovarnami, vlivajo 
turbine za najveËjo hidroelektrarno na svetu, 
izdelujejo vodne Ërpalke za najveËje ladje, ku-
pec je tudi avtomobilska industrija. Vse faze 
izdelave so raËunalniπko vodene.

Sledila so zanimiva vpraπanja o stroki, 
organizaciji, finanËni krizi, kadrih: izvede-
li smo, da kovinarski posel ni ad hoc, da je 
transport visoko zahteven in nevaren ma-
never. Direktor ugotavlja, da bo træenje tre-
ba razprπiti in se tako πe bolj fokusirati na 
kljuËne kupce, danes je problem finanËni su-
port zaradi visokih obresti …
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Novo leto smo v KKL zaËeli z zelo zanimivim 
pogovorom o razmerah v eni najbolj zaplete-
nih dræav na Balkanu, Bosni in Hercegovini. 
Preizkuπeni diplomat Edvard Kopuπar, ki si 
je izkuπnje nabiral v prav tako zapletenih 
deæelah Juæne Amerike, Afrike in Bliænjega 
vzhoda, je spregovoril o politiËni organizaciji 
dræave BiH na podlagi t. i. daytonske usta-
ve iz leta 1995, o njenih treh entiteta (srbski, 
boπnjaπki in hrvaπki) in o osebnih izkuπnjah 
pri delu politiËnega svetovalca v Sarajevu 
in pri tem priznal, da πe nikoli v diplomatski 
sluæbi ni toliko delal kot ta πtiri leta v Sara-
jevu. Pravi, da je BiH res komplicirana, ven-
dar suverena dræava z najviπjimi dræavnimi 
zakonodajnimi in izvrπnimi organi oblasti: 
parlament BiH, predsedstvo BiH in svet mi-
nistrov BiH (vlada). Anomalija je, da dræava 
BiH nima najviπje sodne oblasti (npr. vrhov-
no sodiπËe BiH ne obstaja). T. i. SodiπËe BiH, 
ki ga je ustanovila mednarodna skupnost, ni 

najviπja sodna instanca v dræavi, temveË je 
pristojno samo za sojenja v doloËenih kazen-
skih zadevah vojnih zloËinov iz Ëasa vojne 
v BiH in zloËinov s podroËja organiziranega 
kriminala in korupcije. 

Dræava BiH je administrativno razdelje-
na na dve entiteti in en distrikt: Republiko 
srbsko (RS), Federacijo BiH (FBiH), ki je razde-
ljena na kantone, ti pa na obËine, in Distrikt 
BrËko, ki je πe vedno pod mednarodno kon-
trolo. Vse imajo svoje lastne ustave in organe 
zakonodajne, izvrπne in sodne oblasti. Temu 
ustrezno je tudi πtevilo uradnikov. Tudi ura-
dni jeziki so trije: boπnjaπki, srbski in hrvaπki. 
Zaradi spora glede besedila BiH tudi πe nima 
himne, Ëeprav je besedilo predlagal in ga za-
pel kar ameriπki ambassador.

V BiH æivi okrog 3,5 milijona prebivalcev, 
vendar popisa prebivalstva po vojni, v ka-
teri je bilo neuradno pobitih okrog sto tisoË 
ljudi, πe ni bilo, ker Boπnjaki zahtevajo, da se 

Ugotovili smo, da danaπnji Litostroj z 
vsemi akterji in dejavnostjo v slovenski jav-
nosti premalo poznamo, zato smo se lepo za-
hvalili za odliËno moænost spoznati kvalite-

tno slovensko podjetje, ki zelo dobro posluje 
tudi v razmerah globalizacije.
Bernarda PetroviË Mager
Foto Arhiv Litostroja in Doroteja Omahen

5. januar 2012  
Ta Ëudna deæela BiH
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Na prvi pogled je obisk banke za Ëlane kluba 
nekoliko nenavaden in kar nekaj domiπljije 
je potrebne, da poveæemo dejavnost naπega 
kluba z dejavnostjo tuje banke. Sedeæ matiËne 
banke Sparkasse d. d. je namreË v Celovcu, 
in to je Die Kärntner Sparkasse. Tako je bila 
Koroπka tista nevidna nit, ki je spodbudila 
zamisel o obisku tako ugledne tuje banke, ki 
deluje v naπi dræavi æe dvajset let. Prav goto-
vo bi bilo lepo, Ëe bi z naπim obiskom æe kdaj 
prej spodbudili razvoj prijateljskih stikov tudi 
na tej ravni, a nikoli ni prepozno. Sliπali smo, 
da je banka æe na zaËetku svojega delovanja 
poslovno sodelovala s predsednikom naπega 
kluba mag. Jankom Arahom, ki ji je uspeπno 
pomagal na zaËetku poslovne poti v Sloveniji.

Zelo ljubezniv in poslovno korekten ter 
spoπtljiv sprejem je vodstvo Banke Sparkas-
se d. d. pod vodstvom Josefa Laussegerja, 
predsednika uprave, in njegovih sodelavcev 
pripravilo za Ëlane Kluba Koroπcev Ljubljana. 

Spregovoril je o prvih naporih in 
izkuπnjah, kako so pred dvajsetimi leti zaËeli 
delovati v samostojni Sloveniji. Prvi previdni 
zaËetki in poslovna “tipanja” so sËasoma pre-
rasli v resno in moËno banËno poslovanje na 
slovenskem træiπËu. Vsi ti poslovni, delovni 
in osebni napori vseh zaposlenih se kaæejo 
tudi v sedanjih poslovnih rezultatih, ki jih 
podpirajo njihove izvirne banËne ponudbe. 
Pribliæno enainpetdeset tisoË strank, od tega 
pribliæno petinπtirideset tisoË fiziËnih oseb, 

pri popisu ne omenja nacionalnost, Srbi pa 
da. Popis prebivalstva je tudi ena od glavnih 
zahtev mednarodne skupnosti, od katere dræi 
najveËjo roko nad BIH Evropska unija, nato 
ZN, Svet Evrope in OVSE.

Denarna pomoË mednarodne skupnosti 
je velika, vendar se denar izgubi zaradi ko-
rupcije in zelo visokih reæijskih stroπkov. Tudi 
slovenska podjetja so moËno prisotna, ven-

dar se je zaradi ravnanja z bosanskimi delav-
ci ugled Slovenije moËno zmanjπal. Kopuπar 
meni, da revπËina ni najveËji problem BiH, 
saj je prihodek na prebivalca sedem do osem 
tisoË evrov, edini naËin za preæivetje pa je, da 
BiH ostane del evropskega prostora.
Milan Vogel
Foto Osebni arhiv
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2. februar 2012  
V Sparkasse smo se poËutili domaËe

KKL.bilten2012_FIN.indd   23 17.2.12   11:03



24

k
a

j s
m

o
 d

el
al

i o
d

 p
le

sa
 d

o
 p

le
sa

jim je v dvajsetih letih previdne banËne po-
litike uspelo pridobiti na naπem træiπËu. ©te-
vilka morda na prvi pogled res ni tako veli-
ka, kot bi si morda kdo predstavljal, vendar 
kvaliteto in stabilnost poslovanja te banke 
opredeljujejo rezultati, ki izkljuËujejo veËji 
odstotek riziËnih naloæb. Po navedbah go-
spoda Laussegerja ima banka le zanemarljiv 
deleæ riziËnih naloæb. To jo po kvaliteti po-
slovnih rezultatov dviga v sam vrh bank, ki 
so na naπem træiπËu vredne vsega zaupanja 
tako gospodarskih druæb kot tudi posame-
znikov, ki so njihove stranke ali se bodo po re-
snem premisleku za to πe odloËili. Velikost in 
uËinkovitost banke predstavlja tudi osem po-
slovnih enot, ki so poleg sedeæa v Ljubljani, v 
Dravljah, pribliæale banko njenim strankam 
v vseh regijah v Sloveniji. Strateπki cilj banke 
je ustanovitev dodatnega πtevila poslovnih 
enot v Sloveniji.

Poslovanje Banke Sparkasse d. d. z go-
spodarstvom nam je vsebinsko kratko in 
jedrnato predstavil gospod Boπtjan Butolen, 
vodja poslovanja z malimi podjetji, sicer na 
slovenski strani meje rojeni Koroπec. V svo-
ji predstavitvi je posebej poudaril, katere 
so njihove ciljne skupine, kakor tudi kratko 
vsebino banËnih produktov in storitev, ki 
lajπajo teæave pri poslovanju in omogoËajo 
uËinkovitejπe delo njihovih strank ter boljπe 

skupne poslovne rezultate. Tomaæ Fefer pa 
nam je spregovoril o poslovanju s prebival-
stvom. Enako kot njegov predhodnik je tudi 
on predstavil ciljne skupine in banËne stori-
tve.

Verjetno je po predstavitvi in obËutku 
zaupanja, ki smo ga dobili, marsikdo od nas 
pomislil, da bi postal stranka tako ugledne 
in zaupanja vredne banke. ©e eno dejstvo, ki 
bo lahko prevladujoËi argument za poslovno 
sodelovanje, je vsega spoπtovanja vredna 
poslovna politika banke, ki del dobiËka od 
kapitala nameni za socialo, kulturo, πport in 
druge druæbene dejavnosti.

Razvil se je prijateljski klepet, ki smo ga 
konËali z naπim povabilom gostiteljem na 
letoπnji Koroπki veËer s plesom. 
Darja Kuhar Kotnik
Foto Doroteja Omahen
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Punkl(ni) za lepπe Ëase
Marjeta Matvoz ©oπtariË

Velika lesena kocka z okni, ki se je preteklo 
jesen “usidrala” na ravenski Gozdarski poti 
18 - tisti, ki smo jo niËkolikokrat prehodili v 
mladih letih tja proti naπi poseki v pancerjih 
in s smuËkami na ramah - na vzpetini nad 
osnovno πolo Preæihovega Voranca je res ne-
kaj posebnega. Po imenu, namenu in pred-
vsem po  gradnji, kakrπne so za javno rabo pri 
nas πe prava redkost.

Punkl, kot so domiselno “krstili” to naπo 
kocko, zgrajeno iz lesa in za hotelsko rabo 
mladim popotnikom (pa najbræ ne samo 
njim), je lep primer potrditve vsestranske 
uporabnosti surovine iz naπih gozdov. Pa ko-
liko podobnih lepih objektov za javno rabo bi 
πe lahko zgradili iz lesa, Ëe bi le bila volja pri 
tistih, ki naËrtujejo in odloËajo!

V Sloveniji se radi pohvalimo z boga-
stvom gozdov, ki pokrivajo æe skoraj 62 od-
stotkov ozemlja naπe dræave. Les je tudi edi-

na surovina, ki je imamo v izobilju, a je doma 
kar ne znamo ustrezno izkoristiti. Ob podat-
ku, da imamo ob silnem gozdnem bogastvu 
letnega prirasta dobre πtiri kubiËne metre 
lesa na prebivalca, posekamo pa ga le slabo 
polovico, se marsikdo zdrzne. A ne dovolj, da 
bi se kaj opaznega premaknilo tam, kjer æe 
dolgo πkriplje in kjer se je z leti veliko tistega, 
kar smo æe imeli, ustavilo. DomaËa surovina 
v domaËe predelovalne obrate je zato zdaj 
poboæna æelja vseh, ki skorajda na pogoriπËu 
slovenske lesno-predelovalne industrije - ta 
se je v slabih dveh desetletjih sesedla vase, 
æal tudi na Koroπkem - zdaj snujejo naËrte za 
njen ponovni zagon.

Preusmeritev naπega gospodarstva na 
domaËo surovinsko osnovo ter opiranje na 
lastne energetske zmoænosti v Ëasu boja 
proti podnebnim spremembam in v global-
ni gospodarski krizi je res lahko enkratna 
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priloænost za razvoj Slovenije in znotraj nje 
Koroπke. Les in predelava lesa sta nam na 
dosegu roke, Ëe jo le hoËemo stegniti. Les je 
topel in prijazen material, ki ga je mogoËe 
uporabiti kjerkoli. Z njim lahko zgradimo 
hiπe, hotele, vrtce, πportne dvorane. In vse te 
gradnje lahko, Ëe le hoËemo, tudi opremlja-
mo s pohiπtvom iz lesa; v zidanih hiπah lah-
ko z lesom polepπamo stene, izdelamo okna, 
vrata. Iz lesa je lahko narejeno najrazliËnejπe 
pohiπtvo, πportne naprave; iz njega oblikuje-
mo uporabne in okrasne predmete, glasbila, 
igraËe  … In na zadnje se z njim lahko tudi 
ogrejemo - z drvmi in odpadki seveda, ki na-
stanejo pri predelavi boljπega lesa. »e les upo-
rabimo pametno, ga lahko uporabimo tudi 
veËkrat, je pogosto poudarjena resnica, ki se 
v Sloveniji πe ni prav dosti prijela. Vsaj ne tako 
zelo kot v sosednji Avstriji, kjer lesnopredelo-
valna industrija prav zgledno cveti tudi na 
raËun surovine iz naπih gozdov.

Slovenija je tretja najbolj gozdnata 
evropska dræava (za Finsko in ©vedsko), pri 
nas na Koroπkem pa smo po obilju gozdov - z 
njimi je pokrito kar 70 odstotkov Koroπke - æe 
izenaËeni z najbolj gozdnatimi deæelami sta-
re celine. Ker uporaba lesa in æivljenje z lesom 
v vseh mogoËih oblikah pomeni bistveno 
zmanjπanje emisij CO2 in s tem tudi vplivov 
na okolje, podnebje, si seveda æelim, da bi na 

Koroπkem in v πirπem slovenskem prostoru 
zgradili πe veliko lesenih hiπ. Pa naj se imenu-
jejo punkl ali kako drugaËe po domaËe, niti ni 
pomembno, pomembno pa je, Ëe bo to pripo-
moglo, da se bomo zaradi boljπega izkoristka 
bogastva naπih gozdov imeli vsi lepπe.

Foto Mateja Celin
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Odπel je Janko Messner
Milan Vogel

Dober mesec dni pred svojim devetdesetim 
letom je v zaËetku novembra lani umrl slo-
vensko-avstrijski pisatelj Janko Messner (1921 
- 2011), neumoren glasnik pravic in dosto-
janstva slovenske besede na Koroπkem in do 
smrti nepopustljiv zagovornik enakih pravic 
obeh narodov na Koroπkem. S svojo obËutlji-
vostjo po koroπkem oËetu in trmo po kraπki 
materi ni prizanaπal ne Slovencem na svoji 
strani Karavank ne tistim prek njih, ne “Ër-
nim” ne “rdeËim”, sploh pa ne “rjavim”. 

Kot pisec se je preizkusil tako v prozi 
kot dramatiki in liriki, kot oster socialno-
kritiËni pesnik in aforist, scenarist, pred-
vsem pa kot neprizanesljiv publicist in 
druæbeni kritik. Dolgo smo ga poznali pod 
psevdonimom Pokrænikov Luka (Iz dnevni-
kov Pokrænikovega Lukana, 1974). ©e pred 
tem je izdal Ansichtskarten von Kärnten, 
(1970), znamenite Skurne storije (1971), ki so 
doæivele celo ponatis, sledili so Zasramovan-
ci … zdruæite se! (1974), Gorπe storij (1988), 
Æivela NemËija (1988), Lipa in hrasta (1990), 
Kärntner Triptichon I-II (1990-91); pesniπke 
zbirke FiËafajke grejo v hajke (1980), Pesmi 
in puπËice (1991), trijeziËna zbirka Gedichte/

Pesmi/Canti (1996); med dramami izsto-
pa Pogovor v maternici koroπke Slovenke 
(1974), pa Ekstremist Matija Gubec (1974), 
Kärntner Heimatfilm (1983), Nerojeni vnuki 
(1995) in zbirka Kadar nam Drava nazaj po-
teËe, Koroπki jaz domovina poreËem (1997). 
Veliko priznanje sta doæiveli tudi TV igri Vr-
nitev (1976) in ObraËun (1992). Njegova dela 
so prevedena v πtevilne svetovne jezike, pa 
tudi turπËino in nazadnje πe v vietnamπËino. 
Tudi sam je prevajal v nemπËino, med dru-
gim Preæihove Samorastnike. Neprecenljivo 
je njegovo pedagoπko delo, sprva na ravenski, 
nato pa na celovπki slovenski gimnaziji. Za 
svoja dela je prejel nagrado zlata Praga (1977), 
nagrado Preπernovega sklada (1988) in leta 
2008 Ëastno nagrado za knjiæevnost avstrij-
ske zvezne deæele Koroπke.

Janko Messner ne bi bil Janko Messner, 
Ëe ne bi poskrbel tudi za svoj epitaf: “Tukaj 
zdaj miruje Pokrænikov Luka, / da si hajma-
tland lahko oddahne. / Tebe pa, ki zdaj to 
bereπ, naj pocuka: Ëe æeliπ, da dostojanstvo ti 
ne usahne, / jezik si domaËi k srcu jemlji / pa 
pokonci hodi po tej zemlji!”

Foto
Osebni arhiv
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Po Auschwitzu

Po Auschwitzu
ni mogoËe veË
pisati pesmi

Tako Adorno

In vendar
jih spet piπejo
po vsem svetu

Po strelih
na Romera pred oltarjem
je marsikateri vernik
dokonËno
obupal nad Bogom

In vendar πe v njegovem imenu
terjajo
delo
kruh
mir
vpijejo proti vojni
po vsem svetu

Kako naj Ëlovek æivi
brez ljubezni
Kako naj bog
brez pesmi
prebije

Aforizma

Kdo bi Ëudil se, da na Koroπkem
Slovenci smo na riti,
Ëe pa se Ljubljana
Leibacha ne zna znebiti.

*
Spomeniki
vsepovsod pri nas
trdé zanosno in z milino:
mnogi so izdihnili za domovino.

Da πe veË
je trotov,
ki od nje æivijo,
pa vsi spomeniki
kakor grob molËijo.

Gluha loza na Koroπkem (odlomek iz Ërtice)
Gluha loza na Koroπkem je hujπa kot Trdinova v 
Gorjancih. 
Ker visi na koroπkem nebu ledeno sonce.
Z  ledenimi æarki, ki delajo ledene sence.
Ker slovenska beseda spotom od Ëloveka do Ëlo-
veka v zraku poledeni, tako da se boleËe zarije 
vanj, ki mu je namenjena; da ga preplaπi, ga rani, 
razgali, osramoti, okuæi, poniæa, oneËasti, da ga 
zakrkne in - poledeni.

Gluha loza na Koroπkem je hujπa, ker je ledena. 
Brez vraæjih vil ledena in prekleta.

Zato je hujπa kot Trdinova v Gorjancih.

In πe zato, ker je nobena goreËa molitev ne more 
otajati.
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Herman Vogel (1941 - 1989)

Julija lani bi Herman Vogel doËakal sedem-
deset let, Ëe ga ne bi nesreËno vzela k sebi Dra-
va pri mariborskem vodnem stolpu. Kot osmi 
od dvanajstih otrok na kmetiji pri Mavcu nad 
Meæico je po konËani ravenski gimnaziji odπel 
v svet in po πtudiju slavistiki na ljubljanski 
filozofski fakulteti okuπal æivljenje kot no-
vinar, prevajalec in urednik pri mariborski 
zaloæbi Obzorja, vseskozi pa je pesnil. Izdal 
je pet pesniπkih zbirk, ki so bile med strokov-
no kritiko visoko ocenjene (Razdalje rastejo, 
1968, Ko bom bog postal, 1970, Romantika je 
iz groba vstala, 1974, Osoje, 1977, in PajËevina 
in sveder, 1986). Treba pa jim je dodati πe iz-
brane pesmi V pajËevini spomina, ki jih je ob 
deseti obletnici smrti izbral in spremno bese-

do napisal Miran Kodrin, izdala pa Koroπka 
osrednja knjiænica dr. Franca Suπnika Ravne 
na Koroπkem, in bosansko izdajo njegovih 
pesmi U sijeni lipe v prevodu Josipa Ostija. 
Novembra lani se ga je s simpozijem spomni-
la skupina mladih intelektualcev v Meæici, ki 
delujejo v Druπtvu za razvijanje znanja Klub 
Koratio, o Hermanu Voglu pa so spregovorili 
Vili Vuk, Tone PartljiË, Marijan Pungartnik, 
Peter Kolπek, Miran Kodrin, Tone Dodlek in 
Mateja Renko. Z dvema radijskima literar-
nima oddajama, literarnim veËerom in lite-
rarnim nokturnom, ki ju je pripravil Zdravko 
Erjavec, pa se je pesnikove obletnice spomnil 
tudi Radio Slovenija.

Foto
Druæinski arhiv
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Ko bom bog postal

Preden bom bog postal,
takrat bo na svetu æe vse lepo in prav.
Ljubili se bomo kakor za stavo,
delali drug drugemu v veËni blagor,
Nobene revπËine, nobene zavisti,
otroci bodo prihajali Ëisti
kakor kristal.

Æenske bodo Ëedne uËakale tisoË let,
Kdorkoli bo hotel, bo spet
lahko do kraja nabiral svoja dejanja.
Brez noriπnic in brez maπËevanja
bomo zrli na Jutrovo, dnevu v obraz,
z nami, ne proti nam bo tiho potekal Ëas
in smrt bo pozabljena spala v grabnu.

Ko bom bog postal,
takrat ne bo nikomur veË prav,
Nikogar takrat na svetu ne bo,
le mene bo videlo moje boæje oko.

Meje

Kdo bo ugotovil,
ali voda obËuti kamen pod sabo;
in kdo,
zakaj odpade popolnoma zdrav list.
Ali je to igra na sreËo
ali le strup proti zaspanosti.

Kjer se udor udira v zemljo,
kjer brazda sproæi plaz,
da zavalovi prsteno morje,
kjer izkazuje praprot svojo agresijo,
kjer se jerebika ponevedoma razraπËa,
kjer se stepejo opoldne sence,
tam,
tam so tvoje meje.

Obiski

Obiskal sem se z veliko tremo.
Na pragu sem si previdno obrisal podplate
in vstopil.
Brez zaËudenja sem pogledal
v temno votlino.
Brez zaËudenja sem padel v svoj prostor.

Obiskal sem se brez napovedi.
Zalotil sem se nehote in brez namena.
Kaj poËneπ, sem rekel.
Prav niË, sem odgovoril.
Preurejam svet.
Ne gre mi od rok.

Obiskal sem se brez radovednosti.
Nemo sem sedel k sebi in gledal.
»e æe moraπ, urejaj, sem rekel,
PoËakal bom, da se zdani.

Sveder

Brez Ëuta in pameti
sega pod skorjo
in iz globin prinaπa
zanimive reËi;
iz arhivov podatke,
iz morja nafto,
iz zemlje vodo,
iz debla smolo,
iz pestiËev med,
iz srca
pa srcu sled.
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Gaπper Bivπek
Milan Vogel

Gaπper Bivπek (Meæica 1984) sodi v najmlajπi 
pesniπki krog, ki se vse bolj uveljavlja v slo-
venskem prostoru. Poleg kmetovanja in 
pesnjenja je zelo aktiven kulturni delavec v 
Druπtvu za razvijanje znanja Klub Koratio. 
Prve pesmi je objavil v monografiji Vrtnica 
na dlani, ki jo je leta 2003 izdala ravenska 
Gimnazija. Njegov pesniπki prvenec Skorje-
vec je izπel leta 2007 pri ©tudentski zaloæbi, 
kjer bodo marca izdali njegovo zbirko Pro-
vinca. Mrak. Sam pravi, da je druga knjiga 
bolj “odprta”, kot je bil prvenec, in da æe na-
slov  nakazuje, da gre za dvodelno knjigo, v 
kateri poskuπa najti dialog med pripovedjo 

in izpovedjo, med sedanjim in veËnim; gre 
za osebno definicijo Ëasa in prostora iz zor-
nega kota, ki je v slovenski sodobni poeziji in 
druæbi marginaliziran. S pesmimi æeli ruπiti 
dualizem Ëlovek-narava in ga zdruæiti v eno. 
Sodobno igranje boga, podrejanje in zlora-
ba vsega naravnega, ropa Ëloveka njegove 
najpomembnejπe dimenzije, to je biti del na-
rave, delec vesolja, veËnega kroæenja snovi in 
energije.

Foto
Osebni arhiv
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Tiho govori Avgust

Pod zlatimi praπkimi kupolami me prviË sprejme æenska.
Toplo je, pozabljam na jezik ukazov, jezik laæi in granat.
Kijev, umikamo se po njivi krompirja.
Jesen, pod stopali so gomolji veliki kot glave,
ne oziram se. Pod raztrgan povrπnik naletava listje,
cev moje puπke je rjava. 
Ob zori mitraljezcu nalagam πaræer,
sovraæniki se lepijo na njegovo muho, pijani,
v njihovih krikih je dom, mati in æena.
Pozabljam na jezik ukazov, jezik laæi in granat.
Æviæg groma pred Berlinom, jekleni drobci se zarijejo 
v moje mesovje. MolËim, ogreje me kri vpojena 
v raztrgane hlaËe. BolniËarke imajo mehke roke,
pojejo mi pesmi, da zaspim.
Pozabljam na jezik ukazov, jezik laæi in granat.
V rudniku teπem tramove za najgloblji grob:
povej mi, so kupole v Pragi πe zlate?
Svet se je postaral in jaz, πe zadnji dih izpod pentlje grla,
pozabim na jezik ukazov, jezik laæi in granat, zaspim.

Forma universalis

Forma universalis. NajveËji slap je, ko deæuje.
Volkovi se vraËajo. Iz ust jim kakor graben teËe slina.
Zemlja se mehËa, z ralom na bok obraËam 
svetleËe brazde. Ralo je ostro in koæne barve.
Sklonim se in poliæem. Okus mi je znan - rahlo grenek, 
rahlo slan - to bo dobra njiva. Naberem smrekovih vej, 
da oznaËim tirnice. Sejati zaËnem na desni.
Za vsak korak je ena pest; zamah v loku, 
razπirim prste, semena se enakomerno razletijo.
Vlada brezvetrje. Strigalica gnezdi ob bobniËu. 
Vse je v tipanju podplatov, ves svet v medmetih.
»ez dva meseca bo padel za izolacijo sneg, 
spomladi bo skopnel, poleti bo polje ræi; 
rjavkast oblaËek cvetnega prahu in zlati klasi 
in med klasi mak, rdeË kot tvoje laneno krilo
pod katerim nemirno Ëaka neæna sladka kost.
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“Pripoved MiËe LjubojeviËa se zaËenja v nje-
govi rosni mladosti s spomini na teto Ljubo, 
na starega oËeta in sporadiËne slike takra-
tnega Ëasa. Zgodba se nadaljuje s spomini na 
reko Uno in z nekaj fragmenti na oËeta, ki je 
bil leta 1943 hudo ranjen. S posebnim obËut-
kom opiπe spomine na oËetove zadnje tre-
nutke æivljenja, ki so se mu globoko zarezali v 
mlado duπo. Dogodki, ki se jih avtor spominja 
v nadaljevanju, so pomanjkanje, strah, nego-
tovostna eni strani in na drugi prizadevanja, 
pokroviteljstvo, sploπna stabilnost in mir, za 
kar so si prizadevali njegovi skrbniki - pred-
vsem stari oËe in teta.

Kmalu za tem je sledila kalvarija nje-
govega æivljenja, ki jo je verjetno dokonËno 
izæivel πele z izdajo te knjige. NamreË, z zaËet-
kom 4. ofenzive, ki izzveni z bitko na Neretvi, 
se zaËenja tudi njegova trnova pot, ki ga je 
konËno pripeljala v Maribor ali bolje reËeno 
na vrh Sv. Barbare, kjer je njegov dom.”

Tako je zapisal arhivski svetnik dr. Miro-
slav Novak ob predstavitvi knjige spominov 
MiË LjubojeviËa, mi pa objavljamo pesem s 
spominom na njegove gimnazijske dni.

Foto
Osebni arhiv

Pesnik in rezbar MiËo M. LjubojeviË
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Abraham - Modrijan

Glej ga “πmenta”, kak stare “bukve” piπejo,
kak dnevi, meseci, pa leta teËejo, 
da leta prvega Abrahama prehitro nam mladost izmolzejo,
pa k Abrahamu - Modrijanu leta nam nanizajo!

ResniËno sreËni smo izbranci,
da v æivljenju dvojnega Abrahama trosijo nam se evro kovanci
z obilo spominov bogati natroski,
ki iz leta v leto so vse bolj redki:

Æe v petoπolskih klopeh nas s slovenπËino, uh - latinπËino, pa fiziko
prevzviπeni profesorji "grozotno” muËijo,
da najbolj “modri” dijaki nemudoma sklenejo
in pred uro fizike se stavkovno na hodniku zberemo,
kar za rdeËo domovino je res nezasliπano!

Ne samo k uËenosti nas vrli profesorji vneto bodrijo,
marveË za olikane dijake nas πe v kulturne kroæke zbirajo.
Zato jim, æe olikani osmoπolci radodarno pomagajo,
da se prostoduπno vsak v svoj kroæek razvrπËamo.

DoneËi bariton Iveka KrpaËa odmeva v odmoru po hodnikih,
da zbral bi obilo fantov, v petju talentov skritih.
©irom domovine, v dvoranah prenabitih 
pa na koncu “friπnega jagra” zadoni πe Ivekova kitica, glasov prepetih:

“Hoc carmen compozuerat 
ein lustiger Student,
qui multos pulos fecerat
mit seinem Instrument!”

OdliËnjak besede slovenske - Drago Vobovnik zbira literate,
da bi v “NOVI BRAZDI” jim novele in pesmi vzhiËeno se izlile.
TehniËni urednik - Vlado Sokolov me za svoje delo navduπuje
in mi za izostanke pouka opraviËila podpisuje. 
Stasiti slavist - prof. Ignac Kamenik se z dramskimi skupinami muËi,
pa z antiËnim “Kraljem Edipom” nas iz dneva v dan presneto gnjavi.
Æe naslednje leto “Cvetje v jeseni” se na odru bujno razcveti,
da s potrtim srcem zrem “Meti” v obraz, meni nikdar ne usojeni.

©e pred maturo, prekaljeni Mitja ©ipek æe izkuπene igralce izbira, za mogoËnega 
“Hlapca Jerneja” se vse preveË razdajamo,
 s petjem zbora naπega dramatiko πe bolj razvnema.
NiË Ëudnega, da naπe glasove sprejema πe oæja domovina.
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Kako πele πport razmahne se do nacionalnih vrhov,
priËajo bleπËavi pokali v vitrini vrhunskih smuËarjev in odbojkarjev,
saj vse æivo okrog igriπËa, v glasnem vrisku poskakuje,
ko naπ “FUÆINAR” slavne “PARTIZANOVCE” gladko premaguje.

©e zadnjiË posluπamo jutranji koncert iz kabineta profesorja Lepa,
ko Ëastiti doktor svetovne knjiæevnosti “priπkripa” skozi vrata,
iz razrednice listek potegne, si oËala natika in preudarno veleva:
“Bereiten sie ein Blat für Schnellkontrole!”, saj nihËe ne okleva.

V grozotnem duhu bliæajoËe se mature
vsi vpraπanja reπujemo brez prave vneme,
da Ëim veË moËi prihranimo za one ure,
ko znojili se bomo pred tribunalom profesorjev mature.

Zdaj mi vsemogoËni “megabajti” æe “πtrene” meπajo,
da misli prave rime veË ne zmorejo.
Zato zvrhano kupico rujnega povzdignimo
In za naslednje sreËno snidenje jo do dna izpraznimo!

Ravne na Koroπkem, junij 2007
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»ez goro k oËetu
Milan Vogel

Preæihovega peresa dobili Ëudovito zgodbo 
»ez goro k oËetu, ki je potem, ko jo je priredi-
la Kristina Brenkova, doæivela πtiri ponatise. 
DrugiË zato, ker so noËne potnice v hudi sti-
ski vendarle naletele na prepotrebno pomoË 
in soËutje, tretjiË pa zato, ker je pred devetnaj-
stimi leti zaæivel noËni pohod, ki vsako leto 
po gazeh Preæihovih æensk popelje πtevilne 
pohodnike iz vse Slovenije.  

Kako bi lahko lepπe ohranjali v æivem 
spominu dogodke, povezane z naπo kultur-
no in sicerπnjo zgodovino, kot s tem, da tudi 
sami za to kaj naredimo?

Tudi mlajπa hËi je na materino vpraπanje: 
“Micej, ali boπ mogla  hoditi?” brez pomisle-
kov odgovorila: “Bom, mati …”

Ilustracije Leander Fuæir

Nenavadni in skrivnostni potniki so na 
boæiËni veËer leta 1932 v  »rni na Koroπkem 
pod mogoËno Peco stopili s sani s konjsko 
vprego, ki se je hitro obrnila nazaj proti Ko-
tljam. V resnici so bile potnice, omotane v 
volnena oblaËila in s plamenom v srcu: “Mati, 
jutri bomo videli oËeta …!” so bile usodne be-
sede, da se je Preæihova æena dokonËno od-
loËila v boæiËni noËi s hËerkama, od katerih je 
bilo mlajπi komaj πest let, prehoditi pot prek 
Koprivne v Æelezno Kaplo, da bi se v Celovcu 
sreËale s svojim moæem in oËetom, ki je sko-
raj  tri leta prej preskoËil versajski plot, da 
je uπel aretaciji æandarjev. Kako kljub vsem 
strahovom pred potjo tudi ne bi popustila be-
sedam: “Pridi na vsak naËin. Pridi z deklica-
ma. Skoraj tri leta vas æe nisem videl in sedaj 
se moramo sniti.”

©tirinajst ur je trajala neËloveπka pot, ki 
je bila na koncu πe zaman, saj je prav v trenut-
ku, ko je znanec Preæihu v nekem celovπkem 
lokalu povedal, da so æena in hËerki priπle, sto-
pil k njemu civilist, mu poloæil roko na ramo 
in rekel: “V imenu republike - aretirani ste!”

A vseeno lahko reËemo, da se je pot 
“izplaËala”. Najprej zato, ker smo izpod 
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9. Koroπki kulturni dnevi v Ljubljani
Darja Kuhar Kotnik in  Lovro Sodja

S koncertom Meπanega pevskega zbora Da-
nica iz ©t. Primoæa v Podjuni je Druπtvo slo-
vensko-avstrijskega prijateljstva v sodelova-
nju s KrπËansko kulturno zvezo in Slovensko 
prosvetno zvezo iz Celovca 15. aprila 2011 v 
Slovenski filharmoniji sklenilo uspeπne 9. 
Koroπke kulturne dneve v Ljubljani, ki smo se 
jih udeleæevali tudi Ëlani KKL. Osmega aprila 
jih je z vsebinsko zelo bogatim nagovorom 
v Viteπki dvorani Kriæank odprl dr. Boπtjan 
Æekπ, minister za Slovence v zamejstvu in po 
svetu, ob prisotnosti dr. Blaæa KavËiËa, pred-
sednika Dræavnega sveta Republike Slove-
nije. Nato je  avstrijski igralec Dietmar Pickl 
izvrstno interpretiral nekatere veËjeziËne 
pesmi pesnika Janija Oswalda ob spremlja-
vi  odliËnega instrumentalnega tria. Poskr-
beli so tudi za otroke: devetega aprila je mla-
dinska lutkovna skupina KPD ©mihel v Mini 
teatru uprizorila igrico Radovan, v kateri je 
nazorno prikazala borbo poπtenega Radova-
na proti diktatorju Hinklu, kjer na koncu do-
bro premaga zlo!

Potekale so πe druge prireditve: odprli so 
denimo razstavo slikarke Zorke L. Weiss z na-
slovom Premiki in predstavili πtiri nove knji-

ge z obmoËja avstrijske Koroπke. Slovesno je 
bilo ob koncu, ko so pevci MePZ Danica in tria 
Korotan v dvorani Slovenske filharmonije 
navduπili polno dvorano z izvirnimi pesmi-
mi in priredbami koroπkih narodnih pesmi. 
Med obËinstvom so bili avstrijski veleposla-
nik dr. Erwin Kubesch, direktorica avstrijske-
ga Kulturnega foruma dr. Christa Sauer in 
πtevilne druge ugledne osebnosti iz Slovenije 
in Avstrije.

Po koncertu je veleposlanik v svoji rezi-
denci sprejel vse nastopajoËe, organizatorje 
in povabljene ter tako potrdil pomembnost 
Druπtva slovensko-avstrijskega prijateljstva, 
ki utrjuje odliËne odnose med dræavama.

Foto Arhiv DSAP
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VeËer z druæino Sodja
Darja Korez-KorenËan

Na letoπnjem sreËanju s slovenskimi glasbe-
nimi druæinami v Klubu Krka v Ljubljani so 
13. decembra bili gostje Ëlani druæine Sodja, 
tudi Ëlani KKL.

Lovro Sodja je dolgoletni uËitelj flavte. 
Glasbeni πoli Franca ©turma v ©iπki je zvest 
æe kar pet desetletij,najbolj pa je zaznamoval 
glasbeno πolstvo na Koroπkem, kjer je pouËe-
val veË kot dvajset let, enajst let pa je bil zelo 
dejaven pedagoπki vodja oddelkov sloven-
skih glasbenih πol, za kar je prejel avstrijski 
kriæ za znanost in umetnost. VeË kot dvajset 
let je tlakoval pot prijateljstva med Slovenci 
in Avstrijci prek naπih zamejskih druæin in 
njihovih otrok, æeljnih glasbene izobrazbe, 
zato se ni Ëuditi, da je postal tudi predsednik 
Druπtva slovensko-avstrijskega prijateljstva. 

Gospa Jana Sodja je vsa leta razpeta med 
izjemno dejavnim soprogom in razvijajoËo 
se glasbeno kariero sina Duπana in snahe 
Tatjane. Lahko bi rekli, da je nekakπna vez, 
ki tvori varen pristan vsem druæinskim Ëla-
nom, razgledana dama z veliko ljubeznijo do 
umetnosti, hkrati pa preprosta æenska, ki ima 
rada fiziËen stik z rodno grudo. Tako uæiva, ko 
lahko poleti postreæe svoji druæini z domaËe 

pridelanimi vrtninami ali pa ko je po za-
kljuËku kakπnega umetniπkega dogodka sina 
in snahe lahko dobra gostiteljica.

Zakonca Sodja sta lahko sreËna, da se 
njuni geni prelivajo tudi po æilah sina klari-
netista Duπana, ki si je izbral za æivljenjsko 
sopotnico sorodno duπo, pianistko Tatjano 
KavËiË. Oba sta redno zaposlena v Slovenski 
filharmoniji, sicer pa vsako prosto urico izko-
ristita za skupne vaje. Æe pred sedemnajstimi 
leti sta namreË ustanovila duo s posreËenim 
imenom Claripiano, prejela lepe ocene v stro-
kovnih tujih revijah za svoji zgoπËenki, pose-
bej cenita slovensko ustvarjalnost in izvajata 
skladbe slovenskih avtorjev tudi v tujini.

Foto Arhiv druæine Sodja
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Nora de Saint Picman
Je slikarka, grafiËarka, kiparka in video 
umetnica, ki je na ljubljanski Akademiji za 
likovno umetnost diplomirala leta 1986, se 
med letoma 1988 in 1990 izpopolnjevala kot 
πtipendistka francoske vlade na pariπki Aka-
demiji lepih umetnosti in 1993 prejela franco-
sko dræavljanstvo.

Znana je po ekspresivno obravnavani 
figuraliki z elementi nadrealistiËnih in sim-
bolistiËnih izhodiπË, z izrazito grafiËno linijo 
v figuralnih ali dekorativnih kompozicijah 
v znaËilnem postmodernistiËnem meπanju 
pristopov, tehnik in materialov (fotografija, 
kolaæ, steklo, keramika, poliester  …). Obrav-
nava ljudi in odnose med njimi, mati-otrok, 
moπki-æenska, v smislu erotiËne poetike, gro-
be destrukcije (Saloma), ljubeËe neænosti  … 
To prvinsko prvobitno energijo raziskuje 
preko bibliËnih religioznih tem, se dotakne 
meditativne vzhodnjaπke ritualnosti ter se 
postopoma z uporabo povsem klasiËnih sli-
karskih in kiparskih tehnik in raznolikih raz-
iskav najsodobnejπih izraznih medijev razπiri 
do konceptualno zasnovanih projektov ter 
urbanih posegov v prostor (akcijska posta-
vitev kipa Sarkofag nesmrtne ljubezni pred 

vhod v FIAC, Pariz 1990; projekt polieserskih 
kipov SveËenice, 1997, Kongresni trg Ljublja-
na). Oljne slike pokrajin v pleineristiËnem 
bogato pastoznem barvnem odnosu se poja-
vijo πe po letu 1997. V otvoritvenih dogodkih 
uporablja svoje telo in glas ter interpretacijo 
lastnih pesmi, kar raziskuje tudi v videu; 
instalacija dvanajstih plasma ekranov Med 
sanjami in resniËnostjo (Bruselj 2008, Evrop-
ski socialno ekonomski odbor) vzpostavlja 
dialog med komercialnimi predstavitvami 
Slovenije ter osebno poetiko motivov sloven-
ske pokrajine, prepletenih z avtorskimi inter-
vencijami. V okviru sreËanja Arsavitel 2009 
(Legen pri Slovenj Gradcu) predstavljena se-
rija digitalnih printov na zrcalo Hommage 
à Berneker, ki je tudi osnova instalacije, ki 
izpostavlja vpraπanja etiËne nekompromi-
snosti, brezpogojnosti ljubezni in prehoda 
med mediji - Vodnjak zaobljube, postavljene 
v peterokotnem stolpu Ljubljanskega gradu.

Lilije v roænatem
velikost originala 40 x 60 cm

akvarel, perorisba s tuπem, 
pastel, (meπana tehnika)

 
Zajtrk v travi / 

Le dejéuner sur l'herbe 
akvarel, perorisba, pastel / 

meπana tehnika
velikost originala 60 x 80 cm
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Meæica v fotografskem objkektivu
Milan Vogel

Meæica (kot Mise prviË omenjena leta 1154) 
bi bila navadna gorska vas, Ëe ne bi bilo ru-
dnika svinca in cinka, ki je ljudem veË kot 
tristo let dajal kruh, a izdatno uniËeval nji-
hova æivljenja in okolico. Marsikaj bi odπlo z 
ljudmi v grob, Ëe ne bi bilo Ëudeæa - fotogra-
fije, ki “zamrzne ” trenutek. In veË kot tisoË 
takih zamrznjenih trenutkov je zbranih v 
fotografskem albumu Meæica skozi Ëas, ki ga 
podpisuje ljubiteljski fotograf Marijan VonËi-
na, izdala pa ga je ObËina Meæica. Veliko 
fotografij je posnel sam, precej jih je prispe-
val njegov bratranec, fotograf in amaterski 
dramski igralec Rado VonËina, precej pa jih je 
iz arhivov rudnika in razliËnih druπtev, saj so 
fotografije Ëasovno ujete v razpon stotih let; 
najstarejπi posnetek Meæice je namreË nastal 
pred letom 1877. Poleg razvoja in πirjenje kraja 
z okolico je mogoËe na podobah slediti tudi 
najpomembnejπi gospodarski panogi rudar-
stvu, pa tudi fuæinarstvu, obrtnim dejavno-
stim ter druπtvenemu dogajanju. V mono-
grafijo je vkljuËen tudi spominski album, ki 
je nastal ob atentatu na kralja Aleksandra I. 
leta 1934, v katerem so fotografije vseh uËen-
cev osnovne in meπËanske πole v πolskem 

leta 1934/35 s priimki uËencev in uËiteljev ter 
fotografijami odbornikov raznih druπtev, go-
stilniËarjev, rudniπkih uradnikov, cerkvenih 
dostojanstvenikov in drugih. Album je ostal 
na meæiπki obËini, na æalno slovesnost v Be-
ograd pa so iz koroπkih obmejnih obËin nesli 
æaro z grudo koroπke zemlje. (Na fotografiji: 
Meæiπka osnovna in meπËanska πola, ki so jo 
pod vodstvom Vinka Möderndorferja zgradi-
li leta 1926, odliËno pa obnovili leta 2009. 

Foto Marijan VonËina
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kaj je dobro vedeti o kkl?

IME: Klub Koroπcev Ljubljana

SEDEÆ KLUBA: VeËna 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

SRE“ANJA: Redna meseËna sreËanja so vsak prvi Ëetrtek v 

mesecu v kavarni “KAVA - »AJ” - SLAMI», Kersnikova ulica 1, 

Ljubljana, ob 20. uri

TRANSAKCIJSKI RA»UN: 05100-8010444952

DAV»NA ©TEVILKA: 25729306

LETNA »LANARINA: 20,00 EUR

Kazalo biltena kluba koroπcev Ljubljana

bilten kkl

Uredniπki odbor: Mag. Janko Arah (glavni urednik), 
Milan Vogel (odgovorni urednik) in dr. Drago Kompan
Naklada: 500 izvodov
Oblikovanje: Arnoldvuga+
Tisk: Tiskarna BISTISK, d.o.o.

kako postati Ëlan kkl?

Povsem enostavno! PokliËite na telefonsko 
πtevilko sedeæa kluba 01/256-17-23 in povejte 
ime, priimek in naslov!

TRADICIJA DELOVANJA KKL TUDI PO 
POLNOLETNOSTI KLUBA 
Mag. Janko Arah

KAR DOBRO SE VRTI
Milan Vogel

KAJ SMO PO»ELI OD PLESA DO PLESA   

PUNKL(NI) ZA LEP©E »ASE
Marjeta Matvoz ©oπtariË

OD©EL JE JANKO MESSNER
Milan Vogel

HERMAN VOGEL (1941 - 1989)

GA©PER BIV©EK
Milan Vogel
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PESNIK IN REZBAR MI»O. M. 
LJUBOJEVI»

»EZ GORO K O»ETU
Milan Vogel

9. KORO©KI KULTURNI DNEVI V 
LJUBLJANI

VE»ER Z DRUÆINO SODJA
Darja Korez-KorenËan

NORA DE SAINT PICMAN    

MEÆICA V FOTOGRAFSKEM 
OBJEKTIVU
Milan Vogel 

KORO©KI PLES 12. MARCA 2011
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