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Na pragu desete obletnice

Pred vami je peta številka biltena Kluba Korošcev 
Ljubljana. V njej v besedi in sliki prikazujemo aktiv-
nosti našega kluba v preteklem volilnem letu. Lani 
smo namreč že tretjič v zgodovini KKL izvolili člane 
upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske 
komisije, ki predstavljajo motor društvenega delova-
nja, zato je prav, da jih v klubskem glasilu posebej 
predstavimo.

Letošnje leto organiziramo že deseti koroški večer 
s plesom, ki je po tradiciji drugo soboto v mesecu 
marcu v hotelu Slon v Ljubljani (na dan žena - 8. 
marca). Letos deseto leto delovanja društva šele 
teče, zato sta upravni in nadzorni odbor na seji 
12. februarja sklenila, da bomo deseto obletnico 
slovesno praznovali prihodnje leto. Vabim vas, 
da s svojimi idejami prispevate k oblikovanju čim 
bogatejšega programa proslave desete obletnice, ki 
bo marca prihodnje leto. Želimo si čim več pisnih in 
slikovnih prispevkov za naslednji bilten, ki naj bi 
odražal naše desetletno delovanje.

Vsem, ki ste kakorkoli prispevali k raznovrstni de-
javnosti KKL, še posebej vsem funkcionarjem kluba, 
se najlepše zahvaljujem in želim, da bi se letošnjih 
aktivnosti udeležilo kar največ Korošcev in njihovih 
prijateljev.

V Ljubljani 14. februarja 2003

Predsednik:
mag. Janko Arah



Specialist na področju gospodarskega svetovanja in go-
spodarskega statusnega prava je pod pomemben predmet 
svojega življenjskega dela zapisal management consulting, 
ki se mu predaja na slovenskih tleh in v zadnjem času 
vse bolj tudi v drugih evropskih državah. Je direktor prve 
družbe z omejeno odgovornostjo pri nas: Arah Consulting, 
d.o.o.

Golf, tenis, smučanje in jadranje ga navdajajo z novim 
življenjskim elanom. Koroška je njegova domovina, kjer se 
je rodil, odraščal in pridobil prvo izobrazbo. Je zanj tisti 
kraj, kjer je spoznal težave in radosti življenja, predvsem 
pa, kjer se je srečal z lepoto narave. To je kraj, kamor se 
vedno rad vrača, saj mu je toplo pri srcu, ko podoživlja rod-
ni Slovenj Gradec, Ravne z gimnazijo, Mislinjsko dolino in 
Pohorje, ki ga je prehodil.

V klub je včlanjen zato, ker mu predstavlja organsko na-
daljevanje aktivnosti Kluba koroških študentov, v katerem 
ni bil samo član, temveč tudi tajnik. Poleg tega se s Korošci 
zelo rad druži, še posebej na številnih akcijah kluba, katerih 
pobudniki so vsi društveni člani.

Pot ga je s Koroške, kjer se je v mežiškem rudniku uve-
ljavil kot električarski mojster, zanesla v Ljubljano. Tam je 
nadaljeval z izobraževanjem, se kasneje zaposlil na želez-
nici ter poklicno pot za kratek čas, ko je postal komandant 
ljubljanske artilerije, usmeril v vojsko. Okrepljen z znanji 
kranjske višje šole za organizacijo dela in s pomočjo svoje 
organizacijske žilice je kasneje znova pristal pri železni-
ci, vendar tokrat kot strokovnjak za elektrificiranje prog. 
Imenovan leteči Korošec, seveda zaradi velike ljubezni do 
motorjev, je bil med drugim predsednik jugoslovanske že-
lezniške mladine, sekretar mladinske brigade za izgradnjo 
avtoceste Ljubljana  Zagreb in sekretar brigad pri izgradnji 
ceste čez Trojane.

Ljubezen do živali ga je popeljala med lovce, ljubitelje 
črnih mačk in lastnika reprezentančnega nemškega bok-
serja. Posebno strast je razvil do čajev in o kulturi pitja čaja 
napisal tudi knjigo.
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Vez s Koroško je rdeča nit njegovega življenja. V želji, da 
bi s to čudovito deželo seznanil tudi Dolenjce, med kateri-
mi si je ustvaril svoj dom, je pred leti v Krškem organiziral 
srečanje županov Dolenjske in Koroške. Velja za pobudnika 
rednih mesečnih srečanj Korošcev v Ljubljani ter zvestega 
udeleženca akcij KKL. Za Koroško pravi, da je del njega in 
da ji bo vedno ostal zvest.

Kot strokovnjak za vprašanja varnostnih sistemov in 
sistemov projektnega vodenja se je uveljavil tudi kot avtor 
knjig s tega področja. Zaposlen je kot pomočnik direktorja 
v Acroni d. o. o. na Jesenicah. Poleg profesionalnega živ-
ljenja pa mu še vedno ostaja dovolj časa za priljubljene ho-
bije  tenis, kolesarstvo in ribolov ter vračanje v kraje rodne 
Koroške. Predvsem na Leše se vrača kot v svoje zavetje, ki 
ga potrebuje za premagovanje vsakdanjega stresa. Koroško 
potrebuje zaradi klepeta s prijatelji in srečanja s starši, leški 
gozdovi pa mu vračajo energijo.

Klub Korošcev Ljubljana mu prinaša srečevanja z množi-
co znancev, kolegov in prijateljev. Druženje je kombinacija 
prijetnega s koristnim, ko gre za izmenjavo informacij, iz-
kušenj ali zgolj izmenjavo misli. Vsak človek lahko v druže-
nju veliko daje in prispeva, a tudi pridobi, ko sam potrebuje 
nasvet ali pomoč.

Zaposlena je v SIB d.d. Ljubljana kot svetovalka direktorja 
naložb za investicije. Ukvarja se s tržnimi ocenami nepremič-
nin in umetniških del za najem hipotekarnih kreditov v banki 
ter odgovarja za vodenje in finančni nadzor investicijske iz-
gradnje za potrebe banke.

Zanima jo vse, kar je povezano z umetnostjo: tržne ocene li-
kovnih del, posredovanje pri prodaji, likovna oprema prostorov 
ter obiski razstav doma in v tujini. Posebno poglavje v njenem 
življenju zavzema šport, kot so tenis, smučanje, hoja 

Na Koroško se vrača, ker so tam njene korenine, njen dom, 
njena mama, grob očeta, babic in dedov.

V klub je včlanjena že od njegove ustanovitve, sodelovala   

RENATO GOLOB
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pa je tudi že pri organizaciji srečanj bivših koroških študentov, 
živečih v Ljubljani. Pri druženju Korošcev v Ljubljani je aktivna 
že 23 let.

Nekateri dnevi našega življenja minejo brez pravega smis-
la. Hitro izginejo, ker so napolnjeni z odnosi brez globljega 
razumevanja, brez dajanja ljubezni v pravem pomenu.

Takega dneva v življenju Janeza Kožuha ni. Njegovi so 
posvečeni uresničevanju sanj. Idej, ki jih je sanjal kot otrok, 
ko je postavljal svojo prvo železnico, ko je v šolskih letih 
črpal znanje, ki ga je v kasnejših prelil v podjetje. Podjetje, 
ki danes daje kruh 135 zaposlenim in v teh mesecih postaja 
mednarodno. Ideje, misli, delo, poti; skratka  življenje Jane-
za Kožuha je posvečeno podjetju Perftech, a vseeno najde 
čas za družino in včasih tudi zase. Rad ima slike. Uživa v 
tenisu, smučanju, dolgih sprehodih, šahu, učenju. Neneh-
no bere, študira, se pogovarja in išče nove priložnosti, ideje, 
znanja.

Čistokrven Korošec, ki po tridesetih letih življenja na 
Gorenjskem zaradi očitnega narečja ne more skriti svojega 
porekla. In ga tudi noče. Z veseljem pove, kje so njegove 
korenine in se tja tudi vrača, med prijatelje in k družini.

Koroška je zanj spomin na mladost in kraj, ki je povezan 
z njegovimi najlepšimi trenutki in najboljšimi prijatelji. Se-
danje druženje v klubu KKL pa so zanj trenutki sprostitve, 
ki izvirajo iz različnih dejavnosti kluba.

Rojena v družini Krpačevih je dobila za življenjsko po-
potnico vsaj tri stvari; ljubezen do pesmi in ljudi ter spo-
štovanje do narave. Zato je povsem razumljiv njen občutek, 
ko pravi, da se počuti doma v vseh krajih koroških dolin: 
Mežiški, Mislinjski in Dravski, in logično postaja dejstvo, 
da vedno in povsod najde pot do človeka in njegovih velikih 
ali majhnih problemov.

Po šoli v Celju in v Ljubljani, kjer jo je študij književno-
sti in jezikov popeljal na njeno večno neizhojeno pot do 
kulture narodov, se je zaposlila na Zavodu za mednarodno 
znanstveno, tehnično in kulturno sodelovanje, kasneje pa v 
republiški skupščini oz. v državnem zboru Republike Slo-
venije. Po izvolitvi soproga Milana Kučana za predsednika 
države je v obdobju 1992  2002 opravljala tudi različne s

JANEZ KOŽUH

Slovenj Gradec
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prof. francoščine in 

angleščine



tem povezane naloge na humanitarnem, socialnem in kul-
turnem področju.

Klubu Korošcev Ljubljana je predana od začetka, in sicer 
z mislijo, da je to eden od tistih naravnih človeških vzgibov 
in okolij, ki družijo ljudi, jih spodbujajo k ustvarjalnemu 
življenju in solidarnosti za boljšo prihodnost ljudi na Ko-
roškem tostran in onstran meje ter dajejo dobre obete tudi 
za to, da bo slovenščina ohranila svojo vrednost in mesto v 
Evropi in svetu.

Z Legna pri Slovenj Gradcu - njen dom je na kmetiji Sto-
jan, nedaleč od Plesnika - jo je življenje zaneslo v Ljublja-
no, kjer je postala nepogrešljiva v Studiu DMD in v podjetju 
TSE (izvedba avdio in video opreme, nadzornih sistemov).

Vezana na naravo in življenje daleč od mestnega direnda-
ja odhaja na rodno kmetijo tako pogosto, da jo lahko skupaj 
z bratom Daretom takorekoč upravlja in skrbi za njeno 
funkcioniranje  z množico domačih živali in velikim vrtom 
vred, na katerem prideluje zelenjavo za svojo družino in 
številne prijatelje, za katere ima vedno pripravljeno solato, 
peteršilj ali kakšno zdravilno zel. Ta intimni stik z zemljo ji 
daje moč za številne ljubljanske aktivnosti.

Delo v klubu ji omogoča srečevanja s številnimi Korošci, 
klubska srečanja pa jo bogatijo z znanji z različnih področij 
ter zagotavljajo komunikacijo in nova doživetja.

Njegova velika poklicna želja - delo v diplomaciji - se mu 
sicer ni uresničila, vendar je svojo delovno kariero kljub 
temu odlično zastavil. Iz Termike se je preselil v Iskra delto, 
Gorenje ter Rog in končno pristal pri Summit motors Ljub-
ljana na mestu finančnega direktorja. Diplomacija, v katero 
je stopil z eno nogo, ko je uspešno opravil sprejemni izpit 
na Ministrstvu za zunanje zadeve v Beogradu (1984), a mu 
je spodletelo zaradi neprave politične barve, mu je obetala 
tudi potovanja, v katerih uživa. Želja po njih pa se mu je 
z delom v Gorenju, ko je obiskal večino arabskih držav in 
Daljnega vzhoda, tudi izpolnila.

Med tednom ima le malo prostega časa, ko pa je prost, 
uživa v vsakdanjih opravilih v Ljubljani, v Mežici ali na 
morju.

S Korošci je bil že med študijem, ko je bil aktiven v Klubu 
koroških študentov. Po študiju stikov s Korošci, ki so ostali

BERNARDA LASAN
podpredsednica

Legen
učiteljica slovenskega jezika, 
knjižničarka

ŠTEFAN LASNIK
podpredsednik

Mežica
univ. dipl. ekonomist



v Ljubljani, ni izgubil nikoli, saj se je pred ustanovitvijo 
sedanjega kluba družil z njimi na najrazličnejših lokacijah. 
Danes zelo rad pomisli tudi na druženja v Klubu Koroških 
Slovencev (meni, da je bila povprečna starost članov UO 
nad 80 let), kjer je bila družba akademikov, kot npr. dr. 
Boga Grafenauerja ali dr. Frana Zwittra, nadvse zanimiva 
ne zgolj zaradi njune občasne komunikacije v grščini ali 
latinščini, temveč tudi zaradi lepe koroške slovenščine. Iz 
vsega naštetega je sedanja včlanjenost v KKL samo logična 
posledica tradicije in odnosa do Koroške.

Č eprav se je takoj po diplomi zaposlil v Delavskem muzeju 
na Ravnah, ga je življenje gnalo nazaj v Ljubljano. Zapisal 
se je novinarstvu in urednikovanju. Več kot dvajset let je 
spremljal usodo širinajstdnevnika za gospodarska, politična 
in kulturna vprašanja Naši razgledi, ko pa so bili kot Razgledi 
nesrečno ukinjeni, je prešel v kulturno redakcijo dnevnika 
Delo. Tam spremlja predvsem področje kulturne dediščine, 
pa tudi različne knjižne izdaje, o katerih rad - še zlasti tistih s 
Koroške - piše v Književne liste.

S Korošci je v Ljubljani povezan že iz študentskih let, ko 
je kot predsednik Kluba koroških študentov tesno sodeloval 
tudi s Klubom koroških Slovencev v Ljubljani. S sedanjim 
klubom je povezan od vsega začetka, saj je bil tako pri 
njegovem spočenjanju kot rojstvu in odraščanju.

Zapisana turizmu se je sprva odpravila na pot proti deže-
lam, ujetimi v najrazličnejše zemljepisne širine in dolžine, 
sama, potem pa je svoj poklic uspela vtkati v to zahtevno 
gospodarsko panogo tako intenzivno, da se je spoprijateljila 
z vsemi kontinenti in pod rubriko velika ljubezen zapisala 
Avstralija. Za nemško potovalno agencijo je odkrivala Sibirijo, 
Mongolijo in Kitajsko tako intenzivno, da je od blizu doži-
vela krvavi kitajski Tiananmen. Zaradi uspešnega odstiranja 
Kitajske tujim turistom jo je kitajska vlada 1. julija 1997 po-
vabila na Handower, kjer si je delila prestižni hongkongški 
Hotel Harbour Plazza z Li Pengom, Jiang Zeminom in Deng 
Xiaopingom.

S svojim novinarskim peresom sodeluje pri različnih tiska-
nih in elektronskih medijih, kot avtorica pa se je zapisala pod 
dve knjigi: Sledi do zaklada in Slovenija, kraljestvo voda.

Koroška je zanjo spomenik ljubezni do svojih korenin in 
človeške duše, ki jo pokrajino pod Uršljo goro profilira tako

RENATA PICEJ

Ravne na Koroškem
univ. dipl. psihologinja

MILAN VOGEL
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prof. slovenščine in 
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drugače in posebno kot nikjer drugje. Koroška je kot mem-
brana, ki vpija bolečino in vrača mir.

Druženje v klubu, kjer vodi tudi sekcijo avanturistov, pa je 
poskus, da članom odstre tančice, ki zastirajo lepote Sloveni-
je, in promocija koroške regije, ki ji primanjkuje energije in 
samozavesti.   

Koroška je njena mladost in ljubezen, druženje s Korošci 
v Ljubljani pa ji prinaša družbo in sodelovanje. Tako na 
kratko strne svoje občutke, povezane z rodno Koroško in 
njenimi v Ljubljani in širši okolici živečimi in v KKL po-
vezanimi Korošci, strokovna svetovalka v Marketingu regije 
Slovenija v Krki, d.d. Da pa bi imela kaj več povedati o sebi, 
dokazujejo njene pestre prostočasne dejavnosti oziroma 
konjički, kot so: tenis, odbojka, jogging, slikarstvo in bio-
logija.

Dobrodušni Korošec, ki nikoli in za nobeno ceno ne po-
zabi povedati in poudariti - le kdo tega nebi opazil že po nje-
govi dosledni rabi koroških besed - od kod prihaja, se vsak 
konec tedna vrača domov. To pomeni, da - če mu le delo 
in čas to dopuščata - že v petek zvečer parkira svoj avto s 
slovenjgraškimi registrskimi tablicami, na kar je še posebej 
ponosen, pred domačo hišo na ravenskem Čečovju. Med 
tednom je na delu v Ljubljani, kjer poleg turistične scene in 
znotraj nje še posebej prodajo letalskih vozovnic v svojem 
podjetju Ljubljanska borza poletov - Flugbörse obvlada tudi 
družabno plat glavnega mesta.

Koroška mu predstavlja oazo, klub pa zanimive dejavno-
sti in prijateljstvo.

Njeno sodelovanje v klubu je povezano z njenim odno-
som do rodne Koroške, za katero pravi: »Na Koroško me 
vežejo moj rojstni kraj Slovenj Gradec in ljudje, ki ji dajejo 
pečat.« Klubu se je pridružila zato, ker je zelo aktiven in 
ponuja veliko zanimivega, pa tudi zato, ker jo v njem vedno 
pričakajo prijetni ljudje.

LIDIJA KATIČ tajnica

JARO MEDL

Ravne na Koroškem
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Njegovo profesionalno delo je vseskozi spremljala dvojna 
ljubezen. Prva je pesem, zato ne preseneča dejstvo, da 
je kot soustanovitelj Koroškega akademskega okteta in 
njegov dolgoletni pevec in organizacijski vodja zaslužen 
za prenekatero nagrado in priznanje zbora. Druga pa so 
planine. V zadnjem desetletju je z ženo Matejko poleg šte-
vilnih dvatisočakov obiskal prav vseh 175 planinskih koč 
in zavetišč v Sloveniji.

Njegov oče, Maistrov borec, in mati sta mu privzgojila 
poseben odnos do zemlje in do ljudi. To spoštovanje in 
ljubezen pa se danes, po letih, ki so ga oddaljila od mlado-
sti, še vedno kaže v energiji, ki žari v veselju do pesmi, do 
srečanj z ljudmi in stikov z zemljo, ki je zanj najlepša prav 
na Koroškem.

Pesem in zemljo ima v krvi in najraje se predstavi tako, 
kot ga je v Koroškem biltenu leta 1998 predstavila Renata 
Picej, ko je zapisala: »Ivek Krpač ima pesem za srečo, gore 
za zdravje in Koroško za dom!« 

Črna je zanj pravi rojstni kraj in ne tako kot za mnoge, ki 
smo v tamkajšnji bolnišnici le privekali na svet. Po študiju 
na fakulteti za elektrotehniko in opravljenem pripravni-
štvu v Rudniku Mežica je ostal v Ljubljani in se zaposlil v 
računskem centru takratne Službe družbenega knjigovod-
stva, danes pa je svetovalec v sektorju za narodnogospo-
darske bilance na Uradu RS za makroekonomske analize.

Po naporni službi se sprošča s sprehodi in planinarjenjem 
po koroških in drugih slovenskih hribih, smučanjem, 
kolesarjenjem, vrtnarskimi in vinogradniškimi deli okrog 
hiše, pa tudi s potovanji v tujino.

Skoraj vsak teden se vrača domov, kar mu pomeni stik s 
Koroško, z njeno lepo naravo in prijaznimi ljudmi, sprosti-
tev, predvsem pa si napolni baterije za delo med tednom.

Delo v klubu in obiskovanje četrtkovih mesečnih srečanj 
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ter drugih prireditev je zanj pomembno predvsem zaradi 
prijateljskega druženja s Korošci, živečimi v Ljubljani in 
drugod, ter drugimi ljubitelji Koroške, saj se je mogoče 
po strokovno zanimivih predavanjih ali ob prijetni glasbi 
sproščeno pogovoriti o prijetnih in koristnih stvareh.

Svoje življenje je zapisala nekdanji Službi družbenega 
knjigovodstva, kasnejši Agenciji za plačilni promet, kjer 
je dočakala tudi upokojitev. Poleg službe in skrbi za dom 
in družino si je znala razporediti čas tudi za fitnes, kole-
sarjenje in smučanje, predvsem pa za svoje veliko veselje 
-  gledališke predstave. Zdaj jo zanima tretja univerza, ki ji 
prinaša velike užitke.
Koroška ji predstavlja spomin na lepo otroštvo in sorod-
nike. Druženje znotraj kluba pa ji na pot prinaša prijatelje 
iz mladih let

Konec preteklega leta nam je popestril redno mesečno 
srečanje, ko je odškrnil vrata v svoj strokovni svet in nas 
vpeljal v projekt, ki ga v okviru bilateralnega sodelovanja 
med Slovenijo in LR Kitajsko vodi v avtonomni pokrajini 
Guangxi prof. Milan Pogačnik, on sam pa - kot magister 
kmetijskih znanosti - sodeluje pri projektu kot strokov-
njak za rekultiviranje kraških površin na sonaraven način. 
Predmet njegovega življenjskega dela je reja drobnice, 
genska banka v živinoreji ter sodelovanje v mednarodnih 
projektih.
Pohajanje po hribih, pisanje poezije za svojo dušo in pe-
sem znotraj Biološkega okteta mu vračajo energijo in ga 
sproščajo. Za Koroško pravi, da je njegov spomin, njegova 
zibelka in njegova mati Za druženje s Korošci pa, da je z 
njimi rad zato, ker imajo svoj način občutenja in so si v 
marsičem podobni in tudi drugačni od drugih. Ker tam 
srečuje znance in prijatelje iz mladih let.

O D B O R



Rojena v delavski družini z osmimi otroki na Prevaljah 
je že zelo zgodaj okusila delavski utrip v Mežiški dolini, 
zaradi številnih sorodnikov v sosednji Avstriji pa obenem 
spoznala življenje onkraj meje.

Gimnazija na Ravnah in študij stomatologije sta ji omo-
gočila kulturnejše, lepše in bogatejše življenje. Po petih 
letih službovanja v Slovenj Gradcu se je zaradi moža (ki 
je bil štipendist Iskre) s težkim srcem odločila za življenje 
v Ljubljani, v Črnučah, kjer so si ustvarili zasebno zoboz-
dravstveno dejavnost, ki postopoma prihaja v roke mlajše-
ga sina, sama pa počasi odhaja nazaj na Koroško, kjer jo 
čakajo hiša, sorodniki in prijatelji.

Marta Kos je ena tistih Korošic, ki ji dela ne primanj-
kuje. V širši javnosti je postala prepoznavna že kot tele-
vizijska dopisnica iz Nemčije, sedaj pa je podpredsednica 
Gospodarske zbornice Slovenije, kjer pokriva področje 
mednarodnega sodelovanja. V zadnjem času je še po-
sebej intenzivno zaposlena z vključevanjem slovenskega 
gospodarstva v skupni evropski trg. Veliko se ukvarja tudi 
z odnosi z javnostmi oz. s tem, koliko lahko komunikacije 
pomagajo pri uresničevanju strateško pomembnih ciljev. 
Trenutno si je najbližje s področjem vladnih komunikacij, 
saj na Fakulteti za družbene vede v okviru podiplomskega 
študija politologije, smeri ameriških študij, predava pred-
met »Vladne komunikacije v funkciji managementa vlade 
v ZDA.«

Še vedno trdi, da je v Ljubljani na začasnem delu, Koroška 
pa je njen dom, nekaj prvinskega, kar ne obstaja nikjer 
drugje, čisto posebno mesto, kjer čas teče drugače, kjer si 
lahko odpočije in popolnoma preda v nego mami in očetu, 
ki jo razvajata zlasti z domačo hrano in obiski okoliških 
hribov in vasi. V poletnem času rada kolesari, igra tenis in 
po novem tudi golf, pozimi pa je bolj podobna medvedom, 
ki si nabirajo moči v brlogih.

MARTA KOS MARKO

Ravne na Koroškem
diplomi. novinarka, 

mag. politologije

PAVLA PIRTOVŠEK DIHPOL

Prevalje
dipl. stomatologinja

D I S C I P L I N S K A 



DRAGO VOBOVNIK

Ribnica na Pohorju
dipl. filozof in slavist

Članstvo v klubu ji veliko pomeni, ker ve, da v Ljubljani 
nekam spada. Veseli jo, da se drugi lahko več udeležujejo 
različnih aktivnosti kot sama in da je o tem redno obveš-
čena. Že pošta iz Kluba ji veliko pomeni. Ve pa tudi, bi se 
lahko zagotovo obrnila na svoje Korošce, če bi kdaj potre-
bovala kakršnokoli pomoč.

Vse svoje poklicno delo je posvetil vzgoji, poučevanju, 
ravnateljevanju in svetovanju. Temu ustrezno je bilo 
tudi njegovo delovno okolje: poučevanje na gimnaziji, 
tehniških in poklicnih šolah, vzgojiteljevanje v domu za 
neprilagojeno mladino, ravnateljevanje v srednjih šolah, 
pripravljanje tečajnikov za višje- in visokošolski študij na 
delavskih univerzah, organizacija in izvedba seminarjev 
in drugih oblik andragoškega dela, urejanje revij in še kaj 
se bi lahko dopisalo. Precej tega je bilo kar del njegove 
prostočasne dejavnosti, čemur je v času »tretje univerze« 
na svoji kmetiji dodal še čiščenje gozdov in pripravo drv, 
obrezovanje sadja, njegovo stiskanje v mošt in žganjeku-
ho ... Sicer Štajerca so ga s Koroško povezala gimnajzijska 
leta, zlasti mladinske delovne brigade pri gradnji ravenske 
gimnazije in ga, kot hudomušno pravi, predelala v še kar 
spodobnega Korošca, ki mu nikoli več ni prišlo na misel, 
da bi to pokrajinskost zamenjal ali zatajil, čeprav ga po-
horske grape, gozdovi, senožeti, kmetje in bajtarji še 
vedno kličejo v svoje nedrje. Kako tudi ne bi bil povezan 
s KKL, saj so ga kot bruca postavili za tajnika prvega po-
krajinskega združenja študirajočih na ljubljanski univerzi  
Kluba koroških študentov-akademikov, nato pa je bil tudi 
njegov predsednik. Pri prvih korakih je pomagal tudi seda-
njemu klubu in še sedaj, ko se je vgnezdil na Limovcu nad 
Trojanami, zanj opravi kakšno lažje delo. Lažje pa zato, 
pravi, ker smo Korošci mehkega srca, trdne volje in klene 
zvestobe, zato med nami ni prevarantov, omahljivcev in 
prekrškarjev, ki bi jim morala disciplinska komisija, katere 
član je, striči peruti, jih zasliševati ali metati v prepade.

K O M I S I J A



 Na plesu je bilo spet živahnoN





Skupaj s (tedanjim) predsednikom 
Milanom Kučanom na plesu

Ženski pevski zbor iz Radelj
ob Dravi

MAREC 2002
9. marca se je godil 9. koroški ples, ki predstavlja 

osrednjo letno prireditev v nizu naših zabavnih 

srečanj. Tradicionalno smo ga pripravili v Hotelu 

Slon. Gostje večera so bili Stanko Arnold in Slo-

venski kvintet trobil, ženski pevski zbor Pet in tri 

iz Št. Lipša v Podjuni ter Fantje z Graške gore. Za 

zvočno kuliso in ples je poskrbel ansambel Fantje 

treh dolin, v Slonu pa so se predstavili še mestna 

občina Slovenj Gradec, tamkajšnje Turistično dru-

štvo in Poklicna gostinska in lesarska šola Slovenj 

Gradec, gostilni Bučinek in Regina ter kmečki tu-

rizem Tina. Ples je uspel in o njem se je bralo na 

številnih straneh dnevnih časopisov in revij.

APRIL 2002
Četrtega aprila je bil gost našega večera Metod 

Mališnik, že 20 let pilot potniških letal Adrie Airwa-

ys. Nanizal je pripoved na osnovi svojih izkušenj 

pri klasičnem šolanju in treningih v simulatorjih, 

govoril pa je tudi o pomenu varnosti, občutkih 

pilota po 11. septembru 2001 ter nam skupaj s 

pilotom Božom Časom in Bojanom Lučovnikom, 

ki skrbi za varnost na brniškem letališču, pripravil 

zanimiv večer.

Osemnajstega aprila smo se v Cankarjevem domu 

v Ljubljani udeležili prireditve SPUNK, gimnazij-

skega kulturnega društva Talijin hram iz Slovenj 

Gradca, ki se je predstavilo z delom NLP (P) - Ne-

znana Ljuba Puba.

Kaj smo počeli od plesa 
do plesa



Birt Toni iz gostilne Ančka je 
Metodu Mališniku vrnil obisk

MAJ 2002
Devetega maja smo se zbrali na občnem zboru, 

na katerem smo za predsednika KKL še zanaprej 

potrdili Janka Araha in kandidacijsko listo organov 

kluba. Tako smo v upravni in nadzorni odbor iz-

volili 13 članov, med katerimi je kar nekaj starih, 

preverjenih kadrov. Občni zbor sta s pesmijo in 

glasbo popestrila Marjana Mlinar in Gorazd Če-

pin.

Enajstega maja je sekcija avanturistov organizirala 

izlet v Prlekijo. V program so bili vključeni: poku-

šina penine pod slapom radgonske vinske kleti, 

obisk Marijinega doma in srečanje z zgodovino 

čudovite pijače Radenske iz Radencev, Babičev 

mlin kot edini še slovenski delujoči plavajoči mlin 

na vodi, Gezovi ribniki s kosilom, kakršno lahko 

pripravijo samo v gostilni Trnek, čebelnjak v Krap-

ju pri Banovcih, ki je med največjimi atrakcijami 

slovenskega čebelarskega sveta, Ivanov studenec 

v Razkrižju in seveda kmečki turizem Jureš na Glo-

bočkem vrhu, ki je kar zgodba zase.

JUNIJ 2002
Na redno četrtkovo srečanje smo 6. junija povabili 

Ženski pevski zbor iz Radelj ob Dravi, ki je lani 

praznoval svojo 25. obletnico obstoja. Pesem, ki 

je med Korošci privilegirana spremljevalka člove-

kovega življenja na njegovem popotovanju med 

rojstvom in smrtjo, je postala glasbena popotnica 

za vstop v poletje. Z nami je bil tudi skladatelj Jože 

Leskovar, nekdanji ravnatelj glasbene šole Slovenj 

Gradec, sicer pa avtor številnih priredb za ženske, 

moške in mešane pevske zbore.

Petnajstega junija smo si v SNG Drama ogledali 

Beraško opero, 26. junija pa smo se nekateri člani 

kluba zbrali na jubilejnem koncertu Pihalnega 

orkestra železarjev Ravne in uživali v veliki dvo-

rani Slovenske filharmonije, ko je dirigent Srečko 

Kovačič povedel glasbenike od Hotuljske polke do 

Florentinskega marša.



Lep septembrski dan so člani pla-
ninske sekcije izkoristili za obisk 
Peči na Karavankah z Ziljsko do-
lino in Dobračem v ozadju

Drago Kompan in kitajske 
slike

Pod Fordovo blagovno 
znamko

SEPTEMBER 2002
Petega septembra smo prisluhnili odvetniku Miru 

Senici, ki je maturo opravil na ravenski gimnaziji 

in tako v svojo življenjsko zgodbo za vedno pri-

tisnil tudi koroški pečat, ko je razpredal svoje misli 

na temo o prevzemu družb.

Osemindvajsetega septembra smo na beli ladji z 

imenom Dalmacija zapluli na tkanje nepozabnih 

spominov po Jadranu in se ustavili na Malem Lo-

šinju, Telaščici na Kornatih, Dubrovniku, Kotorju, 

Mljetu, Korčuli, Hvaru in Splitu. Bisernice Kotorja, 

moreška s Korčule, številni kopenski izleti, degu-

stacija vin na ladji, odlična hrana in posadka, se-

stavljena iz 90 članov, so Korošcem na 120 metrski 

ladji pričarali enega najbolj markantnih dogodkov 

v organizaciji sekcije za avanturizem.

OKTOBER 2002

Tretjega oktobra nam je redno mesečno srečanje 

popestril naš član Drago Kompan in nam predsta-

vil projekt, ki ga v okviru bilateralnega sodelova-

nja med Slovenijo in LR Kitajsko vodi v avtonomni 

pokrajini Guangxi prof. Milan Pogačnik. Drago 

Kompan, magister kmetijskih znanosti, sodeluje 

pri projektu kot strokovnjak za rekultiviranje kra-

ških površin na sonaraven način. Kitajske slike je 

poimenoval svojo predstavitev, na kateri je pripo-

ved podkrepil z bogato paleto diapozitivov, in o 

kitajskih tleh, kjer je zemlja posebna dragocenost, 

saj mora na njej zrasti hrana za celo petino sveto-

vnega prebivalstva, govoril tako prepričljivo, da 

smo brezpogojno doumeli, da ni iz trte izvit rek, 

ki pravi, da Kitajci pojedo prav vse, kar ima noge 

(razen miz in stolov).

NOVEMBER 2002
Šestega novembra smo svoje dolgoletno okolje, 

kjer so potekala redna mesečna srečanja - Restav-

racijo Turist na Gospodarskem razstavišču - zame-

njali za Veliko Gallusovo dvorano Cankarjevega 

doma in si ogledali Modni bazar, največjo pred



Bernarda Lasan je povabila na 
Modni salon

Skupinska slika ob zadnjem srečanju 
v letu 2002, ki je bilo hkrati tudi 
zadnje v prijazni Restavraciji Turist 
na Gospodarskem razstavišču

stavo mode na slovenskih tleh. Bernarda Lasan, si-

cer podpredsednica KKL, in Rok Lasan sta v hramu 

slovenske kulture pripravila modni spektakel, že 

22. po vrsti, na katerem je še posebej izstopal kralj 

svetovne mode in oblikovanja Ottavio Missoni.

DECEMBER 2002
Petega decembra smo na praznično decembrsko 

srečanje povabili koroški duo K'R T'K, ki ga sestav-

ljata iskriva glasbenika Dušan Božank in Jani Plohl 

z Raven na Koroškem, sicer člana najbolj znane 

koroške glasbene skupine Šibovniki.

Sedmega decembra, ko so se koroški hribi že po-

topili v temo in so večer okrasile prve snežinke, 

smo se zbrali v varnem zavetju Plodrove domačije 

v Šentanelu nad Prevaljami ter pričakali Miklavža, 

ki je v spremstvu angela in parkljev prinesel darila 

za prav vse udeležence tradicionalnega miklav-

ževanja. Večer nam bo ostal v spominu tudi po 

nastopu Okteta TRO, citer, na katere je zaigrala 

domača hči, in plesne glasbe, za katero je poskr-

bel Boštjan Perše.

FEBRUAR 2003
Šestega februarja smo obiskali nove prostore avto-

mobilskega centra Summit motors Ljubljana, kjer 

za finančne posle uspešnega podjetja skrbi naš 

podpredsednik Štefan Lasnik. Skupaj z generalnim 

direktorjem Rokom Freyerjem nas je popeljal skozi 

prostore med Fordi, Volvi, Land Roverji in Jaguarji, 

da se nam je vlaga v ustih močno povečala.

Dvanajstega februarja sta se skupaj usedla upra-

vni in nadzorni odbor in pregledala zapisnik za-

dnje seje, ki govori predvsem o pripravah na ko-

roški ples. Ugotovila sta, da priprave dobro tečejo, 

da bilten bo, srečelov bo bogat, skratka - spet naj 

bi bilo luštno.

Renata Picej

Renata Picej, Milan Vogel



Redno aprilsko srečanje članov KKL je bilo 
povsem letalsko obarvano in Restavracija 
Turist na ljubljanskem Gospodarskem raz-
stavišču je bila polna, ko je bila na programu 
predstavitev našega člana Metoda Mališnika, 
ki je že 20 let pilot potniških letal Adrie Air-
ways. Pripoved o njegovem zanimivem in 
rahlo avanturističnem poklicu je pritegnila 
mlade in starejše, tako da vprašanj ob koncu 
kar ni zmanjkalo.

Metod Mališnik je doma v Mežici, vendar za-
radi narave svojega dela živi v Ljubljani. Svojo 
pilotsko kariero je začel leta 1976 z letenjem 
s športnimi letali na letališču Slovenj Gradec. 
Ljubezen do višav, do svobode med oblaki in 
zemljo ter želja po preizkusu svojega znanja 
so ga pritegnili do te mere, da je pot svojega 
življenja najprej usmeril proti Vršcu, v Jatovo 
letalsko šolo. Ko jo je končal in naredil izpit 
za profesionalnega pilota, je leta 1983 začel 
leteti s potniškimi letali Adrie Airways, kjer 
je še danes. V tem času je preletel že skorajda 
10.000 ur (to pomeni, da je v zraku preživel 

celo leto in še dva meseca povrhu) in se preiz-
kusil na štirih različnih tipih letal. Pod Meto-
dovo pilotsko roko so predli, rohneli, ropotali 
in se tresli motorji letal DC-9, MD-80, DASH-7 
in Airbusa 320, ki ga po letu 1999 kroti kot 
kapitan. Da je letenje na letalu pod njegovim 
nadzorom prijetno, smo se prepričali tisti čla-
ni našega kluba, ki smo predlanskega maja 
odleteli na izlet na Dansko in se povsem po 
naključju znašli na letalu, ki mu je poveljeval 
Metod. In da je mojster svojega poklica, je 
dokazal takrat, ko je pilotiral eno od dveh 
letal, ki mu je v zimskih mesecih odpovedal 
motor. Tudi z enim motorjem se da leteti in 
varno pristati, je zatrjeval in povedal, da je 
bila reakcija letalskega osebja, zadolženega 
za pilotiranje, od trenutka, ko je do okvare 
prišlo, in do varnega pristanka na letališču 
Brnik povsem rutinska, predvsem pa mirna 
in brez preplaha. Nenavadno je bilo zgolj to, 
da je motor odpovedal po manevru vzletanja, 
ko je letalo že letelo na določeni višini in 
ne prej, med samim vzpenjanjem, kjer so 
tovrstne napake 'predvidene' kot pojavna 

POSEBNI DOGODKI 

IZ LETA 2002

S pilotom Mališnikom 

pod oblake



možnost, na katero morajo piloti računati, 
nam je še zaupal.

Metod je pripovedoval o svojih izkušnjah pri 
klasičnem šolanju, treningih v simulatorjih, 
ki so opremljeni s prav takšnimi instrumenti, 
kot so v letalih, o varnosti, ki je vedno na 
prvem mestu, o seznamih napak, ki se lahko 
pripetijo med letom, o letenju po 11. septem-
bru 2001 in še in še. Ker pa so bili na koro-
škem večeru navzoči še drugi člani, prav tako 

povezani z letenjem, so pomagali zaokrožiti 
Metodu večer v pravo okroglo mizo o pilotira-
nju in varnosti letenja. Med nami je bil Božo 
Čas iz Slovenj Gradca, prav tako pilot Adrie, 
ki je dopolnjeval Metoda po letalski liniji, in z 
nami je bil tudi Bojan Lučovnik, Mežičan, na 
letališču Brnik odgovoren za varnost. Manj-
kal je pravzaprav samo Branko Lučovnik, Bo-
janov brat, a bolj znan kot predsednik uprave 
Adrie Airways, ki pa je bil tega dne v tujini in 
se srečanja kluba ni mogel udeležiti.

Na rednem mesečnem četrtkovem srečanju 
v restavraciji Turist na Gospodarskem raz-
stavišču v Ljubljani smo 9. maja člani Kluba 
Korošcev Ljubljana na občnem zboru potrdili 
kandidacijsko listo organov kluba in tako v 
upravni odbor izvolili 13 članov, med katerimi 
je kar nekaj starih, preverjenih kadrov. Pred-
sednik kluba je ostal isti, tako da bo dogajanje 
v KKL zagotovo zanimivo in dinamično tudi 
v prihodnjih letih. Dosedanji in novi predsed-
nik Janko Arah je takoj po izvolitvi povedal, 
da je klub v preteklih letih zastavil bogat načrt 
dela in ga tudi izpeljal. In tako bo tudi v pri-
hodnje. Poleg Araha so v upravnem odboru 
še naslednji člani: Bernarda Lasan  podpred-

sednica, Štefan Lasnik podpredsednik, Lidija 
Katič  tajnica, Neva Janko  blagajničarka, 
Štefan Fajmut  predsednik podružnice Novo 
mesto, člani pa so Janez Kožuh, Štefka Kučan, 
Nada Petrovič Mager, Jaro Medl, Renata Picej 
in Milan Vogel. V nadzorni odbor so bili izvo-
ljeni Drago Kompan, Ivek Krpač, Vlado Most-
nar, Janez Borec in Meta Geršak, v nadzorni 
odbor pa Marta Kos Marko, Pavla Pirtovšek in 
Drago Vobovnik.

Občni zbor, ki se ga je udeležilo več kot 90 
članov kluba, je izzvenel v kulturno-zabavni 
večer, ki sta ga popestrila glasbenika s Koro-
ške Gorazd Čepin in Marjana Mlinar.

Na občnem zboru 

novo po starem
Marjana Mlinar in Gorazd Čepin na občnem zboru



V soboto, 11. maja se je sekcija avanturistov 
odpravila novim doživetjem naproti, ki so se 
tokrat skrivala v Prlekiji. Program je bil pester 
in poln drobnih turističnih biserov, ki smo jih 
udeleženci izleta začeli zbirati že v Gornji 
Radgoni, kjer je bila v šampanjski kleti pod 
slapom prva postaja. Z okusom penine na 
ustnicah se je popotovanje po zeleni oazi na 
desnem bregu reke Mure nadaljevalo proti 
Radencem, kjer smo v Marijinem domu iz 
leta 1894, v muzeju Radenske, sredi hladnega 
smrekovega gozda ob zdravilišču pokukali v 
skrivnost zdravilne mineralne vode. Številne 
fotografije, dokumenti, etikete, embalaža, 
priznanja, rekonstrukcija vrtalnega stroja, pa 
več kot pol stoletja star dokumentarni film, ki 
so ga zavrteli, in ne nazadnje tudi v naravni 
velikosti postavljeni Karl Henn, ustanovitelj in 
duhovni vodja začetka zdravilišča, ki je lahko 
v ponos vsem Slovencem, je ogleda vreden 
kulturnozgodovinski odsev preteklosti, s 
katerim še danes tržimo odlično slovensko 
blagovno znamko.

Ves čaroben nas je ob Muri pri Veržeju pri-
čakal Babičev mlin, edini plavajoči in delujoči 
mlin v Sloveniji. In vsi smo bili presenečeni, 
ko smo v Ribiškem domu ob Gezovih jamah 
sedli h kosilu. Odlična smetanova krompirjeva 
juha in brezhiben amur z dodatki in sladico, 
da o vilijamovki, ki je na tem naslovu zakon, 
sploh ne govorimo, so nas podprli za popol-
dansko spoznavanje turističnih posebnosti 
Prekmurja.

Postali smo v Šalamunovem čebelnjaku v 
Krapju pri Banovcih, se zapeljali do Ivanovega 
studenca v Razkrižju, pozabili pa nismo niti 
energetskih točk, ki so jih zavzeti turistični de-
lavci postavili ob reki Ščavnici in dan zaključili 
z obiskom pri najmlajšem slovenskem lončar-
ju v Ljutomeru. Pri Žumanu je lončarska obrt 
tradicija, ki se je ohranila več kot pol stoletja.

Dan se je iztekel na kmečkem turizmu Jureš, 
na zadnjem slemenskem vrhu tik pred hrva-
ško državno mejo, kjer smo se še drugič pre-
pričali, da je prleška hrana, povezana s pijačo 
in srčnostjo domačinov, res ogleda, obiska in 
užitka vredna.

Avantura, 

imenovana Prlekija



Ko je po vročem poletju prišel prvi septembr-
ski četrtek, je vse kazalo, da so člani kluba že 
komaj čakali na ponovno snidenje. Zbralo se 
jih je toliko kot že dolgo ne. Okoli 70 jih je pri-
sluhnilo zanimivi temi, ki jo je pripravil znani 
odvetnik Miro Senica, za katerega je le malo 
ljudi vedelo, da so se korenine sicer rojenega 
Celjana pravzaprav kar nekaj časa napajale 
tudi v koroški zemlji. Otroška in mladostna 
leta je preživel v Dravogradu, na Ravnah 
končal maturo in nato pravno fakulteto v 
Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu 
je kot najmlajši odvetnik odprl samostojno 
odvetniško pisarno in v nadaljnjih šestnajstih 
letih ustvaril največjo odvetniško pisarno v 
Sloveniji. Trenutno ima več kot 30 zaposlenih. 
Odvetniška pisarna Miro Senica & odvetniki 
sodeluje z nekaterimi največjimi slovenskimi 
družbami. Senica je najbolj znan po svojem 
delu na področju gospodarskega, finančnega 
in davčnega prava, svoje znanje pa je odlično 
vnovčil na področju združevanja in prevze-
mov podjetij.

Predavanje, ki je trajalo slabo uro, je Miro 
Senica izkoristil za osvetlitev problematike 

prevzemov družb. Kapitalski prevzemi v 
korporacijski praksi so postali z izvedbo last-
ninskega preoblikovanja podjetij z družbenim 
kapitalom v privatizirane delniške družbe 
tudi v slovenskem prostoru ena od osrednjih 
aktualnih tem. Ob tem je zanimivo vprašanje 
kontrole v podjetju oz. kapitalske večine, ki 
omogoča odločilni vpliv pri vodenju podjetja 
ter možnost posega v lastniško strukturo oz. 
njeno spremembo.

Prevzem družbe pomeni pridobitev tolikšnega 
deleža delnic določene delniške družbe (pre-
vzete družbe), ki pridobitelju (prevzemniku) 
zagotavlja zadosten delež glasovalnih pravic 
(kontrolni delež), da lahko vpliva na poslova-
nje družbe in na sprejem odločitev na skup-
ščini delničarjev. Nadzor nad podjetjem pa je 
mogoče pridobiti na različne načine in Miro 
Senica je na koroškem srečanju, med vsem 
drugim, pojasnil tudi te.

Ko pravniki staknejo glave, se...

Odvetnik Miro Senica 

o prevzemu družb



Ko je po naših krajih jesen že krepko privila 
moč toplega sonca in je kazalo, da si je od-
deja dežnih oblakov nad Slovenija poiskala 
svoje večno zatočišče, je lansko leto prenov-
ljena ladja Dalmacija, ki pluje pod zastavo 
puljskega Uljanika, konec avgusta odplula na 
v tem letu svojo zadnjo, teden dni trajajočo 
turistično pot po Jadranu. Med 160 potniki 
(ladja sprejme 300 gostov), večinoma Nemci 
in Avstrijci, je bila tudi skupinica naših čla-
nov, ki so se odzvali posebni ponudbi sekcije 
avanturistov pri našem klubu in v posebnem 
aranžmaju, izdelanem zgolj za KKL, odpluli 
na teden dni trajajočo popotovanje po naj-
lepših krajih Jadranskega morja. Izpluli so iz 
Pule in postali na Malem Lošinju, na Dugem 
otoku med Kornati, v Dubrovniku, se podali 
do Kotorja in si nazaj grede ogledali še Mljet, 
Korčulo, Hvar in Split.

Potovanje je bilo nepozabno, saj so ga tako 
ocenili vsi udeleženci. Zaradi vremena, ladje 
in vsega, kar ponuja na krovu - od hrane, za-
bave, udobja do številčne skrbne in prijazne 
posadke, ki ji poveljuje kapitan Branko Sko-
rić - in predvsem zaradi narave, ki je na tej 
poti zares nepozabna.

Maja bomo potovanje, ki se bo verjetno raz-
tegnilo še na katerega izmed grških otokov, 
ponovili. Pod posebnimi pogoji, prav takšni-
mi, kot smo jih imeli tokrat.

Z ladjo Dalmacija do 

biserov Jadrana



Naš član Drago Kompan nam je na red-
nem oktobrskem srečanju KKL predsta-
vil projekt, ki ga v okviru bilateralnega 
sodelovanja med Slovenijo in LR Kitaj-
sko v avtonomni pokrajini Guangxi vodi 
dekan veterinarske fakultete prof. Milan 
Pogačnik, naš Korošec, rojen na gor-
ski kmetiji v Javorju, sicer pa magister 
kmetijskih znanosti in vodja Strokovne 
selekcijske službe za drobnico v Sloveni-
ji, pa sodeluje pri rekultiviranju kraških 
površin na sonaraven način.

Svojo pripoved je dopolnil z diapozitivi 
s prizori, ki so nas prepričali, da bodo 
predeli, v katerih poteka projekt, zaradi 
neustreznega obdelovanja zemeljskega 

površja na stožčasto oblikovanih hribih 
v osrčju kitajskega krasa ostali brez zem-
lje in tako postali neprimerni za življenje 
ljudi, če se zelo hitro ne bo kaj zgodilo. 
Naši strokovnjaki prenašajo svoje izkuš-
nje na kitajska tla, kjer je zemlja posebna 
dragocenost, saj mora na njej zrasti hra-
na za petino vseh ljudi na svetu, kolikor 
jih živi v tej daljni azijski deželi.

Kitajska skozi koroške oči



Le malo ljudi ve, da je podpredsednica 
našega kluba Bernarda Lasan veliki in 
dobri duh največjega in vseslovenskega 
modnega spektakla Modni bazar. Ta 
največja predstava mode na slovenskem 
je 6. novembra letos potekala že dva-
indvajsetič zapovrstjo in je v Gallusovo 
dvorano Cankarjevega doma na svoji 
dve predstavi privabila veliko množico 
modno ozaveščenih ali trendovsko ra-
dovednih obiskovalcev. In Bernarda ali 
Julija iz znane Mežkove lirične glasbene 
uspešnice s tem naslovom, ki so si jo 

prepevale številne generacije in še danes 
melanholično odzvanja v mnogih uše-
sih, nas je seveda povabila v goste. Tako 
smo redno mesečno četrtkovo srečanje 
iz Restavracije Turist na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani prenesli na sre-
dino večerno modno revijo ter bili priča 
izjemnemu dogodku.

Rok Lasan, glavni režiser in idejni vodja 
Modnega bazarja, ki je v več kot dveh 
desetletjih prerasel že v posebno mod-
no inštitucijo, na kateri se vsaj znotraj 

Z Bernardo in Rokom Lasanom na 

Modnem 

bazarju



slovenskih gabaritov prikazujejo dosežki 
naših modnih ustvarjalcev, je letošnjo 
modno avanturo v Ljubljani popestril 
z navzočnostjo italijanskega modnega 
kreatorja Ottavia Missonija. Dubrovčan 
po rodu, ki je uspel v Milanu in si prido-
bil naziv kralja pletenin, je modni večer 
poplemenitil z izjemnimi modeli, ki so 
žareli v barvah in vzorcih in se kot velika 
topla in pozitivna energija privijali na vit-
ka manekenska telesa. Njegove prestižne 
modele prodajajo po vsem svetu, njegovi 
najzvestejši odjemalci pa so predvsem 

pripadniki svetovnega jet seta.

Bernarda in Rok sta se izkazala kot od-
lična gostitelja ne le vseh nastopajočih, 
obiskovalcev in predvsem modnega 
kralja, ki je v Ljubljano pripeljal ekipo 
asistenk, maskerjev, frizerjev in garde-
roberjev, da so njegove kreacije zasijale 
v vsej svoji lepoti in da je modni bazar 
postal pravi kulturni dogodek, temveč 
tudi za Korošce.



Bilo je prav tako, kot je bilo zapisano v vabilu 
na miklavževanje, ki ga je več kot 400 članov 
našega ljubljanskega kluba prejelo že konec 
novembra.

Koroški hribi so bili potopljeni v temo in prek 
vijolične večerne zarje so zdrknili v žamet 
preoblečeni temni in težki oblaki. V dneh 
pred soboto, 7. decembra, je bilo nebo proti 
večeru odeto v 
gorečo oranžno 
barvo, kar je 
pomenilo, da 
Miklavž in nje-
govi pomočniki 
pečejo piškote in 
druge dobrote. 
To je bil dober 
znak. Pomenil 
je, da naši člani 
niso tako hudi 
grešniki, da se 

Miklavž na napovedani večer ne bi oglasil in 
prinesel darov.

Ko smo se pod večer zbrali na Plodrovi do-
mačiji, pred katero je veter vztrajno ugašal 
prižgane sveče in bakle, ki so kazale pot do 
toplega hrama, je v kuhinji dišalo po pred 
kratkim spečeni potici. Pogled v kulinariki 
posvečen prostor, kjer vedno kraljuje go-

spodinja Marina, 
je razkril vabljiv 
štrudelj in na krož-
nikih pretegajoče 
se testene parkeljne 
dolgih jezikov in 
širokih oči. V sobi, 
kjer je že namizni 
dekor napovedoval 
svečanejši decem-
brski dogodek, je 
na mizi ob vhodu 
poleg kozarcev z 

Sneg, potica in pesem 

na miklavževanju
Le kaj si misli Miklavž in kaj parkelj?

Tudi letos smo Kralju Matjažu postavljali gradove



Prvo redno me-
sečno srečanje 
kluba v letu 
2003 smo za-
čeli z obiskom 
novega avto-
m o b i l s k e g a 
centra Summit 
motrors Ljub-
ljana, kjer za 
finančne po-
sle uspešnega 
podjetja skrbi 
naš član Štefan 
Lasnik. Potem ko je podjetje natanko pred 
letom dni, 6. februarja 2002, začelo z grad-
njo novega SML, v katerega so se vselili 29. 
novembra 2002, je Štefan Lasnik skupaj z 
generalnim direktorjem Rokom Freyerjem 
pozdravil Korošce na obletnico  točno 6. fe-
bruarja 2003  in jih popeljal skozi poslovne 
prostore. Summit motors Ljubljana je novi 
dom blagovnih znamk Ford, Volvo, Land 
Rover in Jaguar.

Summit motors Ljubljana ima sicer že dese-
tletno tradicijo, saj so ga Summitomo Corpo-
ration, Avtohiša Caposi iz Celovca in slovenski 

Slovenijales 
ustanovili že 
davnega leta 
1993, ko je 
Summit mo-
tors postal 
ekskluzivni 
uvoznik in za-
stopnik blago-
vne znamke 
Ford za Slo-
venijo.

Danes Sum-
mit motors 

Ljubljana poleg lastne maloprodaje in servisa 
vzdržuje in oskrbuje 21 Fordovih prodajalcev 
na celotnem ombočju Slovenije. Od ustano-
vitve pa do konca decembra lani so prodali 
28.417 Fordovih vozil.

Po seznanjenju z organizacijo in njenim po-
slovanjem smo v kratkem sprehodu skozi 
elegantno stavbo na Flajšmanovi ulici po-
bliže spoznali nekatere jeklene lepotce ter se 
zadržali v prijetnem kratkem klepetu.

Renata Picej

Vstopili smo v svet avtomobilizma

aperitivom mirno gorela velika rdeča sveča.

Večer so nam polepšali in ga spremenili v ne-
pozabni dogodek člani okteta TRO Prevalje, 
Mateja Kumprej na citrah in glasbenik Bošt-
jan Perše. In seveda je prišel tudi Miklavž s 
svojim spremstvom. Ob prihodu Miklavževe-
ga sprevoda, v katerem so bili poleg Miklavža 
tudi trije parkeljni in angelček, so žametni 
oblaki nad Plodrovo domačijo posuli prve 
snežinke. Ko so zunaj poplesavali in hiteli 

k zemlji beli kristali, je Miklavž, oblečen v 
belo obleko in bele rokavice, pokrit z mitro 
in oprt na zlato škofovsko palico, odprl veliko 
rdečo Miklavževo knjigo ter začel z obredom 
obdarovanja. Njegovi beli lasje in bela brada 
so zbujali takšno zaupanje, da so odrasli in 
otroci, ki jih je poklical k sebi, zlahka poveda-
li, kaj so dobrega storili v preteklosti ali kaj še 
bodo. Nekateri pa so na pomoč poklicali tudi 
svojega angela in se mu priporočili.



Janko ARAH Arah Consulting d.o.o. direktor T: 01/256 17 23  
predsednik 1111 Ljubljana  F: 01/ 256 17 24   
 Večna pot 11  GSM: 041/610 899 
   arah.consulting@eunet.si

Janez BOREC  upokojeni  1932 - ✞2002 
nadomestni član  gradbeni inženir
  
Štefan FAJMUT Tolsti vrh 183 upokojenec T:07/ 308 19 92
član   8310 Šentjernej

Renato GOLOB  Slovenske železarne d.d  svetovalec T:04/586 14
član Acroni d.o.o.  F: 04/586 18 15
   GSM: 041 767 237
   r.golob@vtz.si

Neva JANKO  Slovenska  investicijska svetovalka  T: 01/433 52 53, 
blagajničarka  banka  direktorja naložb   F: 01/433 52 53
 Čopova 58  za investicije  GSM: 041 599 581
 1000 Ljubljana

Lidija KATIČ  odvet. pisarna   GSM: 041 427 487
tajnica  Mihe Martelanca   lidija.katic@guest.arnes.si

Janez KOŽUH  Perftech d.o.o. direktor T: 04/ 579 00 00
član   Pot na Lisice 4    F:04/579 02 00 
 4260 Bled    GSM: 041 610 236
   janez.kozuh@perftech.si

Štefka KUČAN V Murglah 23 upokojenka  T: 01/421 73 01
članica  1000 Ljubljana
  
Bernarda LASAN  Studio DMD direktorica T. in F: 01/528 05 63
podpredsednica   Modna agencija, d.o.o   T: 01/242 54 12
 Hladilniška pot 7c    F. 01/423 71 90
 TSE d.o.o     GSM: 041 406 037
 Tržaška c. 126  bernarda.lasan@avi-tse.si
 1000 Ljubljana   bernarda.lasan@spika.unistar.si

Štefan LASNIK  Summit motors    finančni direktor T: 01/252 51 85,
podpredsednik  Ljubljana, d.o.o.   GSM: 031/378 860
 Flajšmanova 3  stefan.lasnik@summitmotors.si  
 1000 Ljubljana

Jaro MEDL  Medl d.o.o.  Ljubljan. borza   T: 01/252 73 73 
član  Rimska cesta 3  poletov - Flugbörse T: 01/252 73 72
 1000 Ljubljana   F:01/425 71 52
   GSM: 040 228 722
   flugboerse@email.si

Upravni odbor



Nada PETROVIČ Krka marketing  strokovna  T. 01/475 11 00
-MAGER   Dunajska 156  svetovalka  F. 01/436 25 23    
članica Ljubljana  GSM:041 739 625
   nada.petrovic@krka.si

Renata PICEJ  DZS  urednica  T: 01/586 43 63
članica  Šmartinska 152   T: 01/585 17 55 
 1000 Ljubljana   GSM: 041 759 490   
   renata.picej@dzs.si

Milan VOGEL Delo d. d.  novinar urednik  T: 01/473 73 42
član  Dunajska 5   F:473 73 01
 1000 Ljubljana   GSM:041 427 034
    milan.vogel@delo.si

Marta KOS  GZS podpredsednica  T:01/589 84 16
članica  Dimičeva 13   01/568 52 94 
 Ljubljana  Marta.Kos@gzs.si

Pavla PIRTOVŠEK  zasebna zob. ordinacija   01/537 17 60
-DIHPOL Cesta 24. julija 72B 
članica  Črnuče

Drago VOBOVNIK  Limovec 10   upokojenec
predsednik  1222 Trojane

Meta GERŠAK Pod brezami 7  upokojenka  T: 01/283 29 30
nadomestna 1000 Ljubljana
članica   

Drago KOMPAN  Univ. v Lj. Biot. fak. mag.  T: 01/721 78 65
član Oddelek za zootehniko  višji predavatelj  GSM: 041 615 982 
 Groblje 3   Drago.Kompan@bfro.uni-lj.si 
 1230 Domžale 

Ivek KRPAČ Pod bukvami 2  upokojenec  01/283 47 54
član  1000 Ljubljana 

Vlado MOSTNAR  Vlada RS UMAR  svetovalec  01/478 10 71
predsednik    GSM:031/642 969,
   Vlado.Mostnar@gov.si 

Nadzorni odbor

Disciplinska komisija




