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Leto 2014 je bilo za Klub Koroπcev Ljubljana 
eno izmed pomembnejπi. Po enaindvajse-
tih letih obstoja smo se namreË odloËili, da 
bomo klubska pravila uskladili s potrebami 
in aktualnim stanjem druπtvenega delova-
nja. Ukinili smo podruænice, saj æe veË let ni 
delovala nobena; opredelili smo sekcijsko 
delovanje, saj imamo æe 3 leta πtevilne sekci-
je, in to avanturistiËno, kuharsko, planinsko, 
golfsko, jadralsko, plesno, likovno in sekcijo za 
nemπki jezik; vse, razen zadnje, pod vodstvom 
vodij sekcij aktivno povezujejo Ëlane druπtva, 
ki jih posamezne sekcijske aktivnosti posebej 
zanimajo; ukinili smo nadzorni odbor in disci-
plinsko komisijo ter v upravnem odboru po-
veËali πtevilo odbornikov, ki bodo lahko na ta 
naËin v veËji meri soodloËali o nalogah in ci-
ljih druπtvenega delovanja in hkrati opravljali 
neposreden nadzor nad tem delovanjem. 

Na obËnem zboru 14. oktobra 2014 smo v 
novi, 15-Ëlanski, upravni odbor izvolili odbor-
nike, ki bodo lahko z novimi pogledi, idejami 
in predlogi popestrili druπtveno delovanje.

Vse lanskoletne druπtvene aktivnosti 
smo tudi letos zbrali v tem biltenu, ki ga z ve-
likim zanosom in poærtvovalnostjo oblikuje 
in ureja naπ podpredsednik Milan Vogel;  bil-
ten smo izdali tako v elektronski kot tudi v 
tiskani obliki. Med πtevilnimi zabeleæenimi 
druπtvenimi aktivnostmi je potrebno posebej 

omeniti Ëudovit, obËuteno izpeljan druπtveni 
izlet v Maroko, ki se ga bomo iz razliËnih ra-
zlogov πe dolgo z veseljem spominjali.

Letoπnji Koroπki veËer s plesom bomo 
tradicionalno organizirali drugo soboto v 
mesecu marcu, 14. marca 2015 torej. Tako kot 
lansko leto, ko smo zaradi zanosno izvajane 
plesne glasbe plesali do jutranjih ur, nam bo 
tudi letos igral odliËni salonski orkester sakso-
fonistov Ota Vrhovnika, ki ne zna poskrbeti 
samo za vrhunsko glasbeno podobo veËera, 
temveË s svojim nalezljivim optimizmom po-
skrbi za prijetno vzduπje vseh udeleæencev.

Vstopamo v dvaindvajseto leto obsto-
ja druπtva. Dovolite mi, da se vam kot vaπ 
stari-novi predsednik zahvalim za ponovno 
zaupanje, ki ste mi ga na obËnem zboru iz-
kazali, in se zahvalim vsem, ki svoj prosti Ëas 
namenjate klubskim aktivnostim, prispevate 
k pestrosti delovanja kluba, izpeljujete pre-
vzete naloge, ali pa finanËno oziroma kako 
drugaËe podpirate KKL. Naπe druπtvo povezu-
je dobro misleËe ljudi, zato naj pozitivna duh 
in razpoloæenje ostaneta njegova zvesta sopo-
tnika tudi v bodoËe. 
 
Predsednik: Mag. Janko Arah 
Ljubljana, 10. februarja 2015
Foto Doroteja Omahen
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Naπ klub ni "bubrek v loju"
Milan Vogel

Leta se nabirajo. Ne le ljudem, marveË tudi 
naπemu klubu. Čas se, kljub nekaterim po-
skusom, ne zavrti tako, da bi medse dobili 
tudi veË mladih Ëlanic in Ëlanov, ki bi delo 
poæiveli in s tem pognali nove korenine pro-
ti Koroπki, ne le tisti med Peco in Pohorjem, 
marveË tudi Ëez danes res kar nevidne in 
ne obËutene meje s Slovenci v treh koroπkih 
dolinah "na drugi strani", kot πe vedno 
radi reËemo. Narava æivljenja pa je taka, da 
starejπi odhajajo, da za njimi ostaja praznina, 
ki bi jo bilo treba zapolniti z novimi moËmi, 
se pravi ljudmi. Lansko leto je tako odπel 
Drago Vobovnik, eden iz prve generacije ra-
venske gimnazije, pobudnik Kluba koroπkih 
πtudentov v Ljubljani in vrste prostovoljnih 
delovnih akcij, ki so segale tudi Ëez takrat 
kar trdno zaprto dræavno mejo z Avstrijo. 
Predvsem pa bo zelo teæko ali kar nemogoËe 
nadomestiti njegovo filigransko dokumenti-
ranje dogajanja v Klubu Koroπcev Ljubljana, 
ki ga je za dolgoletno skrb in predanost ime-

noval za Ëastnega Ëlana. S tem se lahko do-
slej "pohvalijo" le trije: prvi predsednik Stra-
ne VirtiË, veËletna odbornica ©tefka KuËan 
in seveda Drago Vobovnik. 

Delo kluba je v letoπnjem letu, ali od 
plesa do plesa, kot radi reËemo in tudi nasla-
vljamo naπe poroËanje, teklo kar po uteËenih 
kolesnicah, Ëeprav ne bi bilo poπteno pri-
znati, da je sploπna kriza oplazila tudi naπe 
delovanje. Da je manj denarja ne le v klubski 
blagajni, ampak tudi v osebnem "devæeju", 
se je pokazalo tudi v tem, da sta bila sicer 
vedno dobro obiskano martinovanje in 
miklavæevanje zaradi premajhnega πtevila 
prijavljenih odpovedana. Prav bi bilo, da bi 
Ëlani kluba upravnemu odboru povedali, 
kaj priËakujejo in kaj si æelijo. Seveda pa tudi 
plaËali Ëlanarino, ki nikakor ni previsoka, 
a je nujna za delovanje naπega kluba. Vsaj 
upam, da je "naπ", za to pa je treba tudi kaj 
narediti.
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Tudi ne bi bilo poπteno zamolËati, da 
je v zadnjem Ëasu priπlo v naπem klubu do 
kakπnega navzkriæja, ki je koga tudi odvrni-
lo od (so)delovanja, a to so, vsaj tako mislim, 
normalne stvari. Upam le, da se to pri naπem 
delu ne bo (preveË) poznalo. MogoËe se je æe, 
saj nekatere sekcije v zadnjem letu niso delo-
vale, a so razlogi tudi drugje.

Kljub nekaterim skepsam sem pre-
priËan, da bo Klub Koroπcev Ljubljana æivel 
naprej. Zaradi svojega raznoliËnega delo-
vanja si to tudi zasluæi. Je pa res, da tudi 
razπirjeni upravni odbor ne more narediti 
vsega sam, marveË potrebuje pobude Ëlanov 
kot nosilnih stebrov delovanja.

Foto Voranc Vogel
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Leto se tako hitro zavrti, da smo se morali po 
letu dni tudi mi spet zavrteti na Koroπkem 
veËeru. V ljubljanskem hotelu Slon Best We-
stern Premier smo æe kar domaËi, saj je bil to 
æe enaindvajseti koroπki veËer s plesom po vr-
sti. Zaradi zasedenosti hotela ples tako ni bil 
drugo soboto v marcu, kot po navadi, marveË 
prvo, ki je sovpadala s pustom, zato so bile 
zaæelene maske. Kar precej jih je tudi bilo.

Potekal je po zloπËenem parketu uteËe-
nosti, bilo pa je tudi nekaj novosti. Prva je 
bila ta, da tokrat nismo pripravili klasiËnega 
sreËelova ali draæbe umetniπkih del, marveË 
so zbrana umetniπka dela priπla do novih 
sreËnih lastnikov, klub pa do nekaj denarja, 
prek neke vrste igre na sreËo. Denarja je bilo 
toliko, da smo za silo pokrili stroπke.

Zadetek v polno pa je bila gotovo izbira 
ansambla, ki je poskrbel za to, da so vsakogar 
zasrbele pete. Za glasbo je namreË poskrbel 
salonski orkester Ota Vrhovnika, ki s svo-
jimi 12 saksofonisti navduπuje udeleæence 

razliËnih plesov v Sloveniji in Avstriji, sam 
pa je na saksofonu pravi virtuoz. Plesalci smo 
lahko izbirali in izbrali med najrazliËnejπimi 
zvrstmi glasbe in tako tudi plesov. VeËer je 
popestrila πe pevka Katarina Mala, ki je bila 
sicer med obiskovalci plesa, a sta se z Otom 
Vrhovnikom kar hitro naπla ob pesmi in glas-
bi. Plesalci so se moËno potrudili, da so poku-
rili kalorije, ki so jih dobili z dobro veËerjo, πe 
prej pa s koroπkimi suhomesnatimi izdelki, 
s katerimi sta nam postregla Hotel Koroπica 
iz Dravograda in Gostilna BuËinek iz Vodriæa 
ter potico Catering Vivo. Mnogi udeleæenci so 
rekli, da takπne glasbe πe ni bilo, zato ne pre-
seneËa, da smo se za isti ansambel odloËili 
tudi za letoπnji ples.

VeËer je spretno povezoval naπ Ëlan 
Tomaæ Simetinger, sicer umetniπki vodja fol-
klorne skupine France Marolt.

Milan Vogel
Foto Mediaspeed

Sobota, 1. marca 2014  
Kaj drugega kot koroπki veËer

Od plesa do plesa
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Prvi Ëetrtek v aprilu smo se Ëlani Kluba 
Koroπcev Ljubljana udeleæili okrogle mize, na 
Trubarjevi domaËiji na Raπici, ki jo sestavljajo 
spominska hiπa z mlinom, æaga venecijanka 
in gospodarsko poslopje s skednjem. Najprej 
smo posluπali izjemno doæiveto predavanje 
kustosa, prof. Andreja Perhanje o æivljenju in 
delu Primoæa Trubarja, v nadaljevanju pa si v 
prostorih prenovljenega skednja ogledali sli-
karsko razstavo “Akti”  akademskega slikarja 
Draga PetroviÊa, predsednika likovne sekcije 
naπega kluba. Zvedeli smo marsikaj novega 
in obnovili svoje znanje o æivljenju in delu 
utemeljitelja naπe slovenske besede, ki nam 
je nekam hitro  spolzelo iz mladostnega spo-
mina. Akademskega slikarja Draga PetroviÊe 
sicer poznamo, vendar ne poznamo njegove-
ga dela in umetniπkega ustvarjanja. To je bila 
velika priloænost, da svojo védenje na tem 
podroËju kulture izboljπamo in odstremo 
zaveso, ki nam je nevede in nehote zastirala 
pogled(e) na to plat kulture. Po ogledu raz-
stave smo Ëlani, ki smo se sreËanja udeleæili 
v velikem πtevilu, uæivali v gostoljubju pod-
predsednice kluba Bernardke PetroviÊ Mager 
in njenega soproga, ki sta se izjemno potrudi-
la in nas pogostila z odliËno domaËo orehovo 

in pehtranovo potiËko, jagodami in izbrano 
penino. VeËer smo zapustili obogateni za pre-
lep kulturni dogodek s prijetnim druæenjem 
v izjemnem zgodovinskem in kulturnem 
okolju. Gostiteljema πe enkrat hvala za prele-
po doæivetje.
 
Akademski slikar Drago PetroviÊ
Akademski slikar Drago PetroviÊ, rojen leta 
1949 v Ljubljani, sodi v srednjo generacijo li-
kovnih ustvarjalcev. Njegova dela odraæajo 
zanj specifiËen pristop, v katerem prepleta 
klasiËno slikarsko abstrakcijo, ko dominira 
figura v harmoniËno urbani kompoziciji, ki 
vsebuje aktualno zgodbo Ëasa, v katerem na-
staja. Slikar izpostavlja spopad malega Ëlove-
ka z druæbo bodisi kot odtujenost ali nakaæe 
njegove stiske, ko je ujet v potroπniπtvo in 
vseobseæno globalizacijo. Ko posega po ele-
mentih realizma in klasiËni tehniki gradnje 
slike, slehernega opazovalca ozaveπËa, da je 
le narava tista, ki ima zadnjo besedo. Tu je 
diagonalno poudarjen odnos med naravnim 
in urbanim tako, da postavi vpraπanje, do 
kam lahko seæe Ëlovek s svojim poseganjem v 
prostor. Slikar se namenoma izogiba projektu 
in opusu, saj je slika sama po sebi zgodba in 

»etrtek, 3. aprila 2014  
Primoæ Trubar in Drago PetroviÊ
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svet, ki oba izpovedujeta umetnikovo videnje 
filozofije, umetnosti in znanosti v sodobni 
druæbi. Vsakemu opazovalcu - obiskovalcu 
prosto dopuπËa opredelitev in pogled tako 
na umetnikovo razmiπljanje, ki ga je prelil 
na platno, kot njegovo intimno povezanost 
in razumevanje opazovane umetnine. Gle-
dalce vabi, da skupaj poiπËejo odgovore na 
vpraπanja in dileme, ki jih je namenoma 

prepustil odnosu ČLOVEK-PODOBA kot po-
sledico Ëlovekove umetnosti. Vsekakor obi-
skovalec zapusti razstavo z moËnim vtisom 
umetnikovega razumevanja in doæivljanja 
vsega, kar ga obdaja.
 
Darja Kuhar Kotnik
Foto Dela Draga PetroviÊa

Vedno, kadar smo na poti Ëlani Sekcije za 
avaRimska prednica danaπnje Ljubljane, ki 
sliπi na ime Emona, je v letu 2014 uradno 
praznovala dve tisoËletji svojega nastanka. 
Strokovnjaki si o tem niso enotni. Nastanek 
rimskega tabora postavljajo kar nekaj sto-
letij bolj v preteklost, leta 14 naπega πtetja 
pa naj bi okrog naselja zgradili obzidje, ki 
se je ponekod, predvsem na Mirju, ohrani-
lo do danes. Obnovo je vodil arhitekt Joæe 
PleËnik, ki pa je s postavitvijo danes v oËi 
zbadajoËe piramide malo "pofuπal". Takih 
piramid v rimskih obzidjih seveda ni bilo.

V mestu pa je πe nekaj ostankov nekoË 
mogoËnega pomembnega vojaπkega in tr-
govskega naselja in Mestni muzej Ljubljana 

je uredil ogledno pot po najpomembnejπih 
najdbah nekdanje Emone. ZaËenja se 
v Mestnem muzeju na Gosposki 15 (pri 
Kriæankah) in je dolga dva kilometra. Po njej 
smo se Ëlani Kluba Koroπcev Ljubljana, sicer 
v bolj skromnem πtevilu, podali 8. maja pro-
ti veËeru, na predveËer osvoboditve sloven-
ske prestolnice. Nekateri kar niso mogli ver-
jeti, da je to, kar si ogledujemo, res ostanek 
nekdanjega pomembnega rimskega mesta. 
Bili so navduπeni. In tudi je bilo kaj videti.

ZaËeli smo v kleti Mestnega muzeja 
Ljubljana, kjer so ob obnoviti t. i. Turjaπke 
palaËe premiπljeno vkljuËili v njegovo ce-
loto ostanke najdb na mestu samem, "in 
situ", kot reËejo strokovnjaki. Tako je mo-

8. maja 2014 
Po rimski Emoni 
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goËe videti kakπno polovico rimske ceste, 
ki je vodila iz Ljubljane proti Panoniji, po 
drugem kraku pa proti Celju in Ptuju. Dobro 
ohranjene kloake, odtoËni kanali, tudi niso 
za odmet.

Nadaljevali smo v Trnovem, na obro-
bju rimskega obzidja, kjer je na   dvoriπËu 
hiπe slikarja Riharda JakopiËa tako ime-
novana Emonska hiπa, prebivaliπËe boga-
tih meπËanov, ki kljub okrnjenosti podat-
kov veliko pove o takratnem æivljenju v 
danaπnji Ljubljani. Mestni muzej na svoji 
spletni strani piπe: "Izkopavanja na po-
droËju parka Emonska hiπa (prej JakopiËev 
vrt) so tekla v letih 1963-1964 in odkrila 
stanovanjsko zgradbo, ki je nekoË stala v 
mestu Emona. Danes so v parku na ogled 
ostanki te hiπe s konca Ëetrtega in zaËetka 
petega stoletja. Glede na kakovostno stavb-
no opremo (tlaki, mozaik, ogrevanje) je 
tu prebivala premoæna in ugledna rimska 
druæina. Osrednji bivalni prostor je bila t. 
i. letna soba, tlakovana z dvobarvnim geo-
metriËnim mozaikom; mozaike so si takrat 
lahko privoπËili le premoæni. Na drugi stra-
ni hodnika je bil vhod v t. i. zimsko sobo z 
ohranjenim sistemom hipokavstnega ogre-
vanja. Topel zrak je bil speljan iz kuriπËa v 
sosednjem prostoru pod tlak zimske sobe; 
poleg tal je ogreval tudi stene, ki so bile za 

boljπo toplotno prevodnost zgrajene iz vo-
tlih zidakov. Stavba je imela tudi prikljuËek 
na kanalizacijski sistem: odpadna voda je iz 
zgradbe odtekala po kanalËkih, prekritih s 
kamni, v veËji, zbirni kanalizacijski kanal 
(kloako), ki je tekel pod bliænjo cesto in vo-
dil v Ljubljanico."

Rimski zid na Mirju so precej zmanjπali 
ob gradbenih delih na Gradu, saj so bili æe 
obdelani kamini dober gradbeni material. 
A se πe vseeno da marsikaj razbrati iz ve-
liËine mestnega zidu, ki ga je naπa vodiËka 
Sandra znala slikovito predstaviti. Do vseh 
vogalov   obzidane Emone seveda nismo 
priπli, smo pa si z zanimanjem ogledali 
zgodnjekrπËansko srediπËe v bliæini Osnov-
ne πole Majde Vrhovnikove.

Spet prisluhnimo muzejskim stro-
kovnjakom. "Na ErjavËevi cesti, nasproti 
Cankarjevega doma, je arheoloπki park 
ZgodnjekrπËansko srediπËe. Tu so arheoloπka 
izkopavanja odkrila rimsko stanovanjsko 
zgradbo. Kot veËina emonskih hiπ je bila 
zgrajena v zaËetku prvega stoletja naπega 
πtetja. V skoraj 500 letih svojega obstoja je 
bila veËkrat prezidana. Prva veËja prezida-
va se je zgodila na zaËetku Ëetrtega stoletja, 
ko so obnovili tlake, uredili hipokavstno 
ogrevanje in prizidali tri bazenËke, kar kaæe, 
da so stavbo morda spremenili v zasebno 
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kopaliπËe. V drugi polovici Ëetrtega stoletja 
je bil del hiπe prezidan v zgodnjekrπËansko 
molilnico. Velika sprememba se je zgodila v 
zaËetku petega stoletja, ko so ob osrednjem 
dvoriπËu zgradili pravokotno krstilnico z 
bazenËkom v sredini za krπËevanje. Krstil-
nica je tlakovana z veËbarvnim mozaikom, 
v katerega so vstavljeni napisi z imeni 
Emoncev, ki so darovali sredstva za njegovo 
izdelavo. V krstilnico je vodil pokrit hodnik 
(portik) z veËbarvnim mozaikom, v katere-
ga je vstavljen napis z imenom graditelja, 
arhidiakona Antioha. To dokazuje obstoj 
moËne skupnosti prvih kristjanov v Emoni 
v tistem Ëasu, ki jo potrjujejo tudi v pisnih 
virih izpriËani emonski πkofi."

©e prej pa seveda nismo mogli mimo t. 
i. Ferentovega vrta, kjer so stale pomemb-
ne antiËne zgradbe z baziliko in forumom 
vred. Arhitekt Edvard Ravnikar si je pri po-
stavitvi enega prestiænejπih arhitekturnih 
delov Ljubljane prizadeval ohraniti "an-
tiËnega duha", a mu æal ni najbolje uspelo.

Zadnjo postajo emonske poti, Ëe za-
molËim, da smo se nekateri usedli na kra-
sen vrt Kriæank, smo imeli pri PleËnikovem 
podhodu med parkom Zvezda in Maximar-
ketom. To je bil prostor zunaj emonskega 
obzidja, ob severnih vrati Emone. Ker je 
znano, da so Rimljani pokopavali mrtve ob 

vpadnih cestah, je razumljivo, da smo se 
od naπe poti poslovili ob znamenitem kip-
cu  Emonca, ki je krasil nagrobnih bogatega 
meπËana rimske Emone. Kopijo si je mogoËe 
ogledati na kraju samem, original pa je na 
varnem v Narodnem muzeju,.

SplaËa se odpraviti na to pot, na videz 
vsem znano, a πe zmeraj skrivnostno.

 
Milan Vogel
Foto Milan Vogel
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Zgodil se je v mesecu πmarnu, pod Urπljo goro, 
na Ravnah in v okolici. Kot hommage poseb-
nosti æivljenja Koroπke pod Goro in povabilo 
na turistiËni uæitek kulture in narave. Solzice 
(Convallaria majalis), πmarnice po koroπko, 
so bile v ospredju in rdeËa nit dogodkov, ki so 
πtiri dni krasili pokrajino in razveseljevali do-
maËine in obiskovalce. Tudi Ëlane naπega klu-
ba. Enodnevni skupinski sicer ni uspel, zato pa 
je priπlo na prizoriπËa na Ravnah, v Kotljah in 
na Preæihovo bajto kar nekaj deset Koroπcev ali 
prijateljev Koroπke iz Ljubljane in ostali dan ali 
dva.

Festival solzic je poklon. Poklon Preæihu in 
njegovi Ërtici Solzice ter poklon solzicam kot 
simbolu za diverziteto prostora pod Urπljo goro 
- dediπËino narave, kulture, tradicije, æivljenja 
in Ëloveka!

Prireditev je prinesla veË dogodkov; na 
ravenskem trgu so se sreËali vrtci, osnovne 
πole in medgeneracijski center, v kulturnem 
programu je bilo videti vse od plesa, baleta, 
nastopov glasbenikov Glasbene πole Ravne do 
naπega odliËnega Pihalnega orkestra æelezarne 
Ravne, ki je odliËno pospremil tako Heleno Bla-
gne prvi dan kot Terezo Kesovija dan za tem. 
V Kotljah so potekali Koroπka trænica in Roæna 
trænica ter Kulturni perpetuum mobile v glas-

bi, Koroπki glasbeni veËer, Jazz pri Toniju in 
Praznik Koroπke, medtem ko je Preæihova bajta 
gostila Kulturni perpetuum mobile v besedi.

©e posebej zabavni sta bili dve turistiËni 
zgodbi: Milenijska fotografija, reæirana foto-
grafija fotografskega mojstra ©imeta Striko-
mana, ki je na Hrovatovem travniku v Kotljah 
v velikanski simbol solzice postavil ljudi in 
posnel fotografijo iz gasilske lestve na viπini 
50 metrov, ter Kotl'jada - kuhanje originalne 
koroπke enolonËnice. Zmagala je ekipa Fabrika 
Ravne s svojim “Kundi kiblnom” pred “Zelha-
nim piskrom” skupine Zelhan piskr in gostilno 
LeËnik, ki je pripravila teleËji golaæ po koroπko.

Festival solzic je s svojim programom Sol-
zica miru in Klic po miru navrgel πe en motiv 
turizma, in sicer - mir! Klic po miru, ki smo ga 
iz Kotelj poslali v svet v vsa tista mesta, ki svoj 
prestiæni naslov “mesto - glasnik mir” tudi ak-
tivno æivi. Teh je okoli trideset. Legitimnost za 
apel po miru Koroπka ponuja sama po sebi - za 
Turki, ki so Koroπko v srednjem veku temeljito 
preËesavali, je tukaj 1. svet. vojna z generaloma 
Majstrom in Malgajem ter Rupnikovo linijo. 
2. svet. vojna se je na Koroπkem (pri Poljani) 
konËala. Poleg tega se je v zgodovino Koroπke 
pred dvema desetletjema zapisala tudi vojna 
za Slovenijo.

Od 21. do 24. maja 2014 
Festival solzic - hommage æivljenju pod Goro

Milenijska fotografija v Kotljah, ki jo je posnel 
©ime Strikoman iz gasilske koπare na viπini 30 

metrov, je bila poklon solzici velikanki
Foto Arhiv Festivala Solzic
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“Koroπci smo zmerom za muπter bili,” je 
zapisal Mitja ©ipek, Koroπec in ravenski meta-
lurg s profilirano duπo umetnika ter tankoËu-
tnim posluhom za peto in govorjeno koroπko 
besedo. Besede je uglasbil koroπki kantavtor 
Milan Kamnik in jim pomagal, da so se v pe-
smi “Koroπka pesem” razlezle Ëez Koroπko 
in pljusknile v πirπi prostor. Tudi v Avstrijo, 
kjer ob meji leæijo doline Roæ, Podjuna in Zi-
lja - drugi del Koroπke, ki smo ga po plebiscitu 

oktobra 1920 izgubili. Resnica te pesmi o po-
sebnostih in lepotah ljudi in deæele se je zdaj 
ujela tudi v festival, ki izpostavlja avtentiËnost 
tukajπnjega prostora in æivljenja ter vabi na 
mozaik doæivetij, stkan iz æivljenja Meæiπke, 
Mislinjske in Dravske doline, dvanajstih obËin, 
ki danes predstavljajo Koroπko.

 
Renata Picej
Vodja festivala
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V okviru Kluba Koroπcev Ljubljana se je 
zbrala skupina, ki je æelela videti, okusiti in 
doæiveti Ëarobni Maroko, o katerem smo æe 
toliko sliπali. Ponudila se nam je priloænost, 
da nam Maroko v vsej svojem bogastvu na-
rave, kulture, zgodovine, kulinarike, v vseh 
barvah in v vonjavah predstavi naπ Ëlan, Ka-
mal Jouhari, ki je po materi Slovenec, po oËe-
tu pa MaroËan in je veËino svojega æivljenja 
preæivel v Maroku.

In napoËil je Ëetrtek, 29. maja, dan od-
hoda, ko smo se v zgodnem veËernem Ëasu 
zbrali na Dolgem mostu in z organiziranim 
prevozom zaËeli pot; najprej do letaliπËa Mar-
ko Polo v Benetkah. Avionski let je bil presta-

vljen in kljub napornemu Ëakanju smo na 
direktnem letu Benetke-Casablanca, ki traja 
tri ure, v zgodnjih jutranjih urah prispeli na 
letaliπËe kralja Mohameda V. v bliæini Casa-
blance.

  Po pristanku in opravljenih carinskih 
obveznostih nas je pri izhodu iz letaliπËa 
priËakal naπ πofer v tradicionalni sveËani 
opravi. Fant srednjih let, postaven, prijazen, 
govori samo francosko in arabsko. Ampak na 
sreËo imamo s seboj Kamala, ki bo za nas skr-
bel vse potovanje.

Prvi vtis naredijo seveda velike palme. 
Sledi prevoz po skoraj prazni avtocesti, mimo 
tipiËne severno maroπke pokrajine, mimo 

Od 29. maja do 5. junija 2014  
Potovanje po jugu Maroka
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nasadov oljk in pomaranË do naπega Riada v 
Marakechu.

  Kljub utrujenosti smo navduπeni nad 
ambientom naπega Riada in se odloËimo, da 
bomo manjkajoËi spanec zamenjali z zajtr-
kom na terasi s pogledom na bazen, bugen-
vilije in oljke.

  Pravilna odloËitev! Kmalu zadiπi po 
maroπkih palaËinkah in kavi, sladkali smo 
se z doma pridelanimi marmeladami, med 
katerimi je takoj zmanjkalo tiste iz gren-
kih pomaranË. Seveda pa se nismo branili 
maroπkega kruha (ki je podoben lepinji, le da 
je manjπi, temnejπi in posut z zmleto koru-
zo), olivam, siru in sveæi zelenjavi, vkljuËno s 
Ëebulo. Podobni zajtrki so nas spremljali vse 
potovanje.

Po zajtrku smo se polni priËakovanj 
odpravili v Marakech. Peljali smo se mimo 
moπeje Koutoubia z znamenitim minare-
tom iz 12. stoletja, palaËe Al Badi in kraljeve 
palaËe. Ogledali smo si Sadijske grobnice in 
palaËo Al Bahia. Sprehodili smo se po Ëudo-
vitih vrtovih Majorelle z bujnim tropskim 
cvetjem, drevesi in grmiËevjem z vseh petih 
kontinentov. Zasnoval jih je francoski modni 
guru Yves Saint Laurent. V Ëudovitem am-
bientu na vrtu smo nato imeli tradicionalni 
petkov kus kus.

Popoldne smo imeli zanimivo doæivetje 

- voæno s tipiËnimi zelenimi koËijami in si 
ogledali mesto in njen Ëarobni znameniti trg 
Jamma El’Fna in njegove æivahne in barvite 
souke.

 
Maroπka veËerja na terasi in 
prenoËevanje
  Tretji dan je po zajtrku med oljkami sledi-
la voænja do gorskega prelaza Tizi-n-Tichka 
(2260 m) ter postanek in kosilo, berberska 
pica. Voænja do berberske vasice Ait Benhad-
dou, kjer leæi eden najlepπe ohranjenih Ksa-
rov - utrjenih mest, ki je pod zaπËito Unesca. S 
svojo rdeËkasto barvo kraljuje visoko na vzpe-
tini nad dolino, se popolnoma spaja z okoli-
co, kot filmska kulisa pa je sluæila πtevilnim 
reæiserjem. Utrdba je bila prizoriπËe mnogim 
filmom, med drugimi Jezus iz Nazareta in 
Lawrance Arabski. Pot smo nadaljevali do 
Ouarzazata, kjer cveti filmska industrija. Po 
kratkem postanku in nahranitvi naπega vo-
zila voænja do Zagore, ki je manjπe mestece 
pred vrati v puπËavo. Po dolgem dnevu smo 
konËno prispeli. Utrujeni smo dan zakljuËi-
li z osveæitvijo v bazenu sredi bugenvilij v 
naπem novem riadu v Zagori in se prepustili 
kulinariËnim uæitkom lokalne kuhinje.

  Četrti dan smo preæiveli v Zagori. Po 
zajtrku smo obiskali bliænji bazar, kjer se do-
maËini in trgovci pogajajo in izmenjujejo 
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stvari. Prevzele so nas preproge in starine. 
Po ogledih in nakupih z barantanjem smo se 
vrnili v naπo kasbo in imeli kosilo v vrtnem 
paviljonu s kavËi, prav po arabsko. Imeli smo 
prosti Ëas za razvajanje ob bazenu.

  Nato smo se odpravili v center mesta 
Zagora, se sprehodili po glavni ulici in teæko 
se je bilo upreti skuπnjavi kupovanja. Mesto 
je urejeno, Ëisto in povedali so nam, da kralj 
veËkrat nenapovedano pride in se pomeπa 
med ljudi.

  VeËerjali smo v pravljiËnem ambientu 
ob sveËah in, kar je bilo prav tako navdihu-
joËe, bili smo v maroπki opravi. Nekateri so 
jo prinesli s seboj, nekateri pa kupili v mestu. 
Dolgo v noË smo se pogovarjali, izmenjavali 
vice in se smejali.

 Peti dan smo se po zajtrku s terenskimi 
vozili odpravili v puπËavo do velike sipine Chi-
gaga pod berberskimi πotori, kjer so nas priËa-
kali nomadi. Voænja po puπËavi in pesku je bila 
pravo doæivetje! Nastanili smo se v tipiËne 
berberske πotore in po æelji jahali kamele. 
Vzpeli in sprehajali smo se po puπËavskih sipi-
nah, doæivljali tiπino puπËave, doæiveli sonËni 
zahod. Sledil je nepozabni kraljevski veËer, ki 
so ga nam priËarali domaËini z glasbo in kuli-
nariËnimi razvajanji. Strinjali smo se, da πe ni-
koli nismo jedli tako slastnega jagenjËka, kot 
je bil ta, peËen v puπËavskem pesku.

Opazovali smo zvezdnato nebo, posluπali 
bobne in nekateri zaspali na prostem ob go-
reËem ognju sredi taboriπËa.

  Naslednji dan smo se po zajtrku z no-
madi vraËali s terenskimi vozili po puπËavi 
in divji pokrajini. ObËutili smo puπËavsko 
vroËino in prihajajoËi puπËavski vihar. Na 
poti smo se ustavili v mestecu Tamegroute, 
kjer smo si ogledali najstarejπo knjiænico na 
svetu, po Aleskandriji, ki je zgorela, in se nato 
sprehodili po podzemni kasbi, pravzaprav 
kar mestu, kamor se domaËini umaknejo 
pred neznosno vroËino. Ogledali smo si, kako 
izdelujejo znano berbersko zeleno lonËarijo. 
Pridruæil se nam je naπ πofer in skupno smo 
se vrnili v nam æe domaË riad.

 
Kako se je prilegel osveæilni bazen! 
Ponovno veËerja ob bazenu in 
sveËah ...
Teæko je bilo zapustiti to mesto. Æe zjutraj smo 
morali na pot proti Atlantiku. Ustavili smo 
se v mestu Taliouine, ki je meka æafrana in 
kjer rastejo edini nasadi æafrana v vsej Afriki. 
Ogledali smo si, kako pridelujejo æafran in po-
stalo nam je jasno, zakaj je tako drag.

Naslednja postaja je bil Taliouine, 
poznan po preprodajalcih preprog.
KonËna postaja je bil naπ novi riad pred Ta-
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roudanntom. FantastiËno, kot iz pravljice. 
Zgradil ga je paπa v 19. stoletju, v prejπnjem 
pa kupil bogataπ Carlsberg iz Nizozemske. Ba-
zen, v riadu drevesa mandarin, grenivk in fig, 
polno zrelih sadeæev, vmes pa pavi z mladiËi, 
ki so se sprehajali po vrtovih. VeËerja je bila 
seveda Ëudovita, v prelepem vrtu in pozno v 
noË smo se zavzeto pogovarjali o aktualnih 
temah.

Nadaljujemo pot ob nasadih arganovega 
drevesa (Argania spinosa), ki je eno redkih se 
æiveËih dreves iz terciarne dobe, raste samo 
v jugozahodnem delu Maroka in ga je Unes-
co leta 1998 razglasil za svetovno dediπËino 
Ëloveπtva. Ustavili smo se in slikali feno-
men, koze, ki plezajo po arganovih drevesih. 
Peljali smo se mimo Agadirja in nadaljevali 
do manjπega mesta surferjev in banan, kjer 
nam je Kamal postregel s πopom banan z 
drevesa. Nadaljevali smo do Essaouire, ki je 
mesto umetnikov, slikarjev in glasbenikov. 
Nastanili smo se v enem najlepπih riadov v 
Medini tik ob morju, kjer je s terase Ëudovit 
razgled na morje. Sprehodili smo se po me-
stu do πtevilnih trgovin s srebrnim nakitom 
in poskusili na oglju sveæe peËene morske 
sadeæe. Med ozkimi ulicami z belimi hiπami, 
modrimi vrati in okni, ki so znaËilnost tega 
mesta, je veliko trgovcev z usnjem, zaËim-
bami, arganovim oljem… ©tevilne galerije 

vabijo k ogledu in nakupu. Kraljevska ribja 
veËerja: juha iz πkampov, peËene ribe, πkampi 
s prilogami in sladica - Ëokoladni mus s po-
maranËami in arganovim oljem.

Zajtrkovali smo na terasi s pogledom na 
strehe mesta, portugalske topove in Atlant-
ski ocean v druæbi galebov. Do Casablance 
smo se vozili ob morju in opazovali najbolj 
rodovitni del Maroka z nasadi. Prispeli smo v 
Casablanco. Panoramsko smo si ogledali me-
sto, nato smo πli do druge najveËje moπeje na 
svetu, Moπeja Hassana II.

Houbouz je stari del mesta ob kraljevi 
palaËi, in tu smo kupili najboljπe in najbolj 
diπeËe sladice v Maroku in zunaj njega. Vonji 
po mandljih, pistacijah, marcipanu ...

 Prehitro je priπel Ëas povratka v Sloveni-
jo. Do letaliπËa ter polet letala v Benetke, nato 
avtobusni prevoz do Ljubljane.

  Poslovili smo s teækim srcem, saj smo 
se v Ëasu druæenja v Maroku dobro razume-
li, veliko presmejali in stkali nova prijatelj-
stva. Poslovili smo se pa tudi bogatejπi za to 
neponovljivo izkuπnjo, ki nam jo je omogoËil 
Kamal.

 
Evita Leskovπek
Foto Kamal Jauhari
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smo se na obiËajni Ëetrtek, 4. septembra zbrali 
v Slovenski filharmoniji, kjer je nas gostil njen 
direktor, prav tako Koroπec in takrat kandidat 
za æupana Ljubljane Damjan DamjanoviË. Ta 
ugledna ustanova ima veË kot tristoletno zgo-
dovino, saj se je konec leta 1701 na domu lju-
bljanskega patricija Janeza Bertolda pl. Höf-
ferja zbralo nekaj enako misleËih in sklenilo 
ustanoviti Akademijo filharmonikov. Delo-
vala je po italijanskih vzorih, svoje naloge in 
poslanstvo so Ëlani zapisali v zakonih - Leges, 
za simbol akademije pa so izbrali orgle sv. Ce-
cilije, njihove zavetnice.

 DamjanoviË je po konËani osnovni πoli 
nadaljeval πolanje na Srednji glasbeni in ba-
letni πoli v Mariboru. Aktivno se je udeleæeval 
tekmovanj kot solist na trobenti, v komorni 
zasedbi TRIO trobent in pihalnem orkestru 
Srednji glasbeni in baletni πoli. Prejel je veË 
prvih nagrad v vseh kategorijah na takra-
tnih republiπkih tekmovanjih v Sloveniji in 
Jugoslaviji. Svoje izobraæevanje je nadaljeval 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Enega 
pomembnejπih uspehov na Akademiji je do-
segel v kvintetu trobil, ko je skupina prejeli 
prvo nagrado na jugoslovanskem tekmova-

nju in si s tem prisluæili odmevnejπo turnejo 
po Italiji. Diplomiral je na instrumentalnem 
oddelku, z nazivom akademski trobentar in 
profesor trobente v razredu naπega priznane-
ga trobentaËa Stanka Arnolda. Leta 1987 se je 
redno zaposlil kot trobentaË v orkestru SNG 
Opera in balet Ljubljana, v katerem je igral 15 
let. Zelo aktiven je bil tudi kot sindikalni de-
lavec.

  Direktor Slovenske filharmonije je od 
oktobra 2003, se pravi, æe πtirinajsto leto. Med 
ukrepi za uspeπno delovanje te najviπje slo-
venske glasbene hiπe je decentralizacija, saj 
je poveËal πtevilo gostovanj po Sloveniji in v 
program uvedel veË slovenske glasbe, ker je 
prepriËan, da je to glavno poslanstvo Sloven-
ske filharmonije in njenega prispevka k ohra-
njanju slovenske nacionalne identitete. Kljub 
nasprotovanju nekatere strokovne javnosti se 
je odloËil, da strokovno vodstvo in razvoj or-
kestra zaupa πefu dirigentu, in to tujcu. Poka-
zalo se je, da je bila odloËitev pametna.

  Ugledni glasbeni strokovnjak Primoæ 
Kuret je Damjana DamjanoviËa oznaËil za 
enega najpomembnejπih direktorjev v zgo-
dovini Filharmonije, kar se kaæe predvsem 
na koncertih. Opozoril pa je tudi na slabo 

»etrtek, 4. septembra 2014 
Spoznavali smo slovenski glasbeni svet
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raziskano glasbeno zgodovino pri nas, saj na 
raziskavo Ëaka πe nekaj glasbenih podroËij, 
npr. delovanje vojaπkih orkestrov in gostova-
nja znamenitih glasbenih orkestrov in ume-
tnikov v Ljubljani, ki so danes svetovnega 
pomena. Marsikaj za spoznavanje slovenske 
glasbene preteklosti je Kuret naredil kar sam 
s svojo publicistiËno in knjiæno dejavnostjo, 

med drugim tudi s knjigo 100 let Slovenske 
filharmonij, 1908 - 2008, ki jo je kljub nekate-
rim pomislekom izdala Filharmonija in smo 
jo udeleæenci sreËanja dobili kot darilo.

 
Milan Vogel
Foto Arhiv Dela

Ker je dosedanjim organom kluba, vkljuËno 
s predsedniπkim, potekel mandat, je UO 
KKL 14. oktobra 2014 sklical zbor Ëlanov z 
naslednjim dnevnim redom: izvolitev orga-
nov obËnega zbora, poroËila predsednika, 
blagajnika in nadzornega odbora, razprava 
o poroËilih in delu kluba ter njihov sprejem, 
razreπnica organom kluba, sprejem pravil 
KKL, imenovanje klubskih funkcionarjev 
in razno.

 V delovno predsedstvo so bili izvolje-
ni: Petra Mlakar za predsednico, Ëlana sta 
bila Drago Kompan in Boris Čehovin, za-
pisnik je pisala Bernardka PetroviÊ-Mager, 
za overovatelja pa sta bila predlagana Vida 
Slivniker in Milan  Vogel.

  Predsednik mag. Janko Arah je po-

hvalno spregovoril o vseh dejavnostih klu-
ba v zadnjih πtirih letih (ples, bilten, sekcije, 
meseËna sreËanja pri SlamiËu in izleti). Po 
njegovih podatkih ima KKL okrog 400 Ëla-
nov, od tega jih Ëlanarino, ki je pomemben 
finanËni vir za delovanje kluba, plaËuje150. 
Zato je apeliral na Ëlane, naj jo plaËujejo. 
Spregovoril je tudi o spremembi klubskega 
statuta, ki je veljal enaindvajset let. Osnu-
tek, ki so ga pripravili v pisarni Arah Coun-
sultinga, je predsednik po elektronski poπti 
poslal v presojo vsem Ëlanom.

  Novosti v statutu sta predvsem opu-
stitev podruænice KKL na Dolenjskem, ki 
je po smrti ustanovitelja ©tefana Fajmuta 
zamrla, in opustitev nadzornega odbora in 
disciplinske komisije. Namesto dveh orga-

Torek, 14. oktobra 2014 
ObËni zbor KKL
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nov, upravnega in nadzornega odbora, klub 
odslej vodi samo razπirjeni UO, v katerega 
so vkljuËeni tudi vodje sekcij.

PoroËilo o finanËnem stanju je pripra-
vila blagajniËarka Petra Mlakar. Povedala 
je, da so zaradi krize vsi prihodki v upadu, 
zato tudi odhodke zmanjπujemo. Poudarila 
je tudi, da so vse funkcije v KKL volunter-
ske.

Predsednica nadzornega odbora Ber-
narda Lasan v delovanju kluba ni naπla ne-
pravilnosti.

  Na volitvah je bilo predlagano vod-
stvo potrjeno soglasno. Tako bodo z man-
datom obËnega zbora za delo kluba skrbeli: 
mag. Janko Arah kot predsednik, Bojana 
Jurenec in Milan Vogel kot podpredsedni-
ka, blagajniËarka bo πe naprej Petra Mlakar, 
tajnica bo odslej Pavlina Oπlak, Ëlani pa: 
Bernardka PetroviÊ-Mager, Drago Kom-
pan, Mira Vidmar, Daniela Čehovin, Janez 
Koæuh, Boæo Čas, Marijan ©triker, Renata 
Picej in Bernarda Lasan.

  V razpravi so se Ëlani zahvalili pred-
sedniku in vsem Ëlanom za dosedanje delo, 
posebej πe predsednikovemu Arah Con-
sultingu. ObËni zbor sta pozdravila tudi 
predsednika Kluba koroπkih Slovencev v 
Ljubljani Janez Stergar in Druπtva sloven-
sko-avstrijskega prijateljstva Lovro Sodja.

  Na obËnem zboru smo potrdili tudi 
predlog, da Ëastna Ëlana postaneta ©tefka 
KuËan in dolgoletni odbornik Drago Vobov-
nik.

Milan Vogel
Foto Doroteja Omahen
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Novo leto smo klubske dejavnosti skupaj s 
Klubom koroπkih Slovencev v Ljubljani za-
Ëeli s pogovorom o Vinku Möderndorferju, 
uËitelju in pedagogu, neumornem zbiralcu 
ljudskega blaga na Koroπkem in drugod po 
Sloveniji. Drugi Ëetrtek v januarju naj bi bila 
z nami njegova vnuka Vita MavriË in Vinko 
Moederndorfer, vendar je Vita, æal, zbolela, je 
pa Vinko v celoti zapolnil vsekakor zelo za-
nimiv veËer.

 
In kdo je bil Vinko Möderndorfer?
V raznih priroËnikih in leksikonih je ime 
Vinka Möderndorferja bolj skromno obrav-
navano, veËinoma pa ga oznaËijo, tako En-
ciklopedija Slovenije, za "uËitelja in zbiralca 
etnoloπkega gradiva" ali "neumornega zbi-
ralca ljudskega blaga". Bil pa je vsekakor πe 
marsikaj veË.

Rodil se je leta 1894 na danaπnji avstrij-
ski Koroπki, v vasi Dule v bliæini ©mohorja, 
Hermagor, v Ziljski dolini. Leta 1914 je konËal 
uËiteljiπËe v Mariboru in nato pouËeval na 
razliËnih osnovnih πolah. Tik pred koroπkim 
plebiscitom 10. oktobra 1920, pri pripravi ka-
terega je zelo aktivno sodeloval, je pouËeval 
na Koroπkem, vendar se je tako kot πtevilni 

koroπki slovenski intelektualci skupaj z Mo-
horjevo druæbo po propadlem plebiscitu mo-
ral umakniti v Jugoslavijo. Leta 1921 je priπel 
v takrat zaradi rudnika gospodarsko moËno 
Meæico. Vmes je bil πtiri leta vojak v avstrijski 
vojski, v kateri je doæivel nasilna πikaniranja 
in bil tudi veËkrat zaprt.

 
V Meæici je postal eden vodilnih soci-

aldemokratov. ©olska oblast s svojim po-
litiËnim ozadjem ga je preganjala zaradi 
njegove socialistiËne angaæiranosti med 
rudarji. Zaradi svojega delovanje je dobil de-
kret, da je prestavljen v ApaËe, kar je najprej 
med uËenci, nato pa tudi drugimi MeæiËani 
sproæilo hud upor. Na protestu se je zbralo 
okrog tristo ljudi, zato in πe zaradi drugih 
protestov na ministrstvih je bil odlok prekli-
can. Obtoæili so ga tudi nepravilnega ravna-
nja z denarjem pri gradnji πole, ki jo je vodil, 
zaradi Ëesar je bil tudi po nedolænem priprt. 
Glavni kamen spotike pa je bila v resnici 
knjiæica Boj za napredek meæiπkih rudarjev, 
ki je bila tudi povod za boj proti socialistiËno 
usmerjenim rudarjem. Kako nizko je padla 
propaganda, dokazuje po pisanju Mödern-
dorferjevega uËiteljskega tovariπa Martina 

»etrtek, 8. januarja 2015  
Z Vinkom o Vinku
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Menceja protest knezoπkofijske dekanije v 
Guπtanju okrajnemu naËelniku na Preva-
ljah, da je med ornamenti na zunanji strani 
novega πolskega poslopja "slika popolnoma 
nagega fanta, ki izzivalno deluje na proæno 
domiπljijo". In to iz duhovniπkih ust! Naj-
prej so nameravali staro πolo le obnoviti, a 
so kmalu ugotovili, da to ne bo zadostovalo, 
zato so se daljnovidno odloËili za gradnjo 
novega poslopja, v katerem je bil prostor 
tako za osnovno kot na novo ustanovljeno 
meπËansko πolo.

Zaradi pritiskov angleπkega kapitala, 
zlasti upravnika rudnika, je bil premeπËen 
v Sv. Barbaro v Halozah. Angleπki lord je na-
mreË rudarjem razlagal, kako lepo se jim bo 
godilo pod novimi lastniki in kaj vse bodo 
dobili, Möderndorfer pa ga je vpraπal, ali za 
to daje tudi garancijo.

V drugi polovici 30. let, ko je bil kazensko 
premeπËen v ©t. Jurij pod Kumom, je napisal 
dolgo zapostavljeno delo Slovenska vas na 
Dolenjskem, za katero novejπi etnologi ugo-
tavljajo, da gre za "prvo temeljito raziskavo 
ljudskega æivljenja na Slovenskem, ki je pre-
segla okvire takratnega 'narodopisja'".

Med vojno je bil v Ljubljani aktivist OF, 
zaprt in interniran v taboriπËe Renicci, po 
kapitulaciji Italije se je vrnil v Ljubljano in 
takoj odπel v partizane, kar pa ga v povojnih 

letih ni reπilo zapora v temnici in celo Golega 
otoka. Obtoæen je bil informbiroja, πe preden 
se je ta zaËel. Resnica pa je bila povsem dru-
gaËna: informbirojevcem je zaradi svoje na-
rave moËno nasprotoval. Po vrnitvi z otroka 
je bil zaposlen na ministrstvu za πolstvo in 
zadolæen za uËbenike. Skupaj s Preæihovim 
Vorancem je uspel oæiveti delovanje Mohor-
jeve druæbe. Tako je tudi priπel v Celje, kjer je 
izmuËen leta 1958 umrl.

OznaËitev za "neumornega zbiralca 
ljudskega blaga" je upraviËil s tem, da je iz-
koristil vsako priloænost, da si je zapisoval 
ljudsko gradivo, tudi v zaporu in med povoj-
nim prisilnim delom pri gradnji elektrarne 
v Medvodah, organiziral pa je tudi zbiranje 
ljudskega blaga prek svojih πolskih tovariπev. 
Æe leta 1924 je objavil Narodne pripovedke iz 
Meæiπke doline, deset let pozneje Narodno 
blago koroπkih Slovencev, najbolj celovita je 
zbirka Koroπke narodne pripovedke iz leta 
1946, ki so v predrugaËeni izdaji izπle πe leta 
1957. Zbral je tudi veliko gradiva o πegah in 
navadah, bajeslovju, verovanju, zelo po-
membno je tudi zbrano gradivo o ljudskem 
zdravilstvu, ki je izπlo posthumno leta 1964 
v knjigi Ljudska medicina pri Slovencih. Nje-
govo naËrtovano delo Verovanja, uvere in 
obiËaji Slovencev v petih delih, ki ga je sam 
oznaËil za "prvi poizkus enciklopediËnega 
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dela iz slovenske ljudske modrosti", nekateri 
primerjajo z zbirko Slovenske narodne pesmi 
Karla ©treklja. Izπla sta dva dela, saj je tudi 
njega, tako kot ©treklja, prehitela smrt.

Lani je minilo 120 let od njegovega roj-
stva. Meæica se ga je na pobudo njegovih 
vnukov Vite MavriË in Vinka Möderndorfer-
ja lepo spomnila. Najprej je meæiπka obËina 
izdala spominsko znamko in kuverto, na 
obËinski praznik 3. decembra so pripravili 
okroglo mizo o njegovem æivljenju in delo, 
pred odliËno obnovljeno πolo, ki so jo pod nje-
govim vodstvom zgradili v vsega letu dni, 
pred leti pa vzorno obnovili, pa so odkrili kip, 
delo akademskega kiparja Mirsada BegiÊa. 
Ustrezno se ga je spomnila tudi stroka: spet 
na pobudo vnukov sta Inπtitut za slovensko 
narodopisje ZRC SAZU in Oddelek za etno-
logijo in kulturno antropologijo filozofske 
fakultete v Ljubljani organizirala dvodnevni 
strokovni posvet.

Vnuk Vinko, verjetno najpogosteje 
nagrajevani sodobni slovenski pisatelj ter 
filmski in operni reæiser, je bil zelo æivahen 
in zanimiv sogovornik in pripovedovalec o 
æivljenju in delu svojega deda in tudi svojem 
(njegov oËe je bil Koroπec iz okolice Črne). Go-
voril je o spominjanju na deda v druæini (sam 
ga ni poznal, saj se je rodil kmalu po dedovi 
smrti leta 1958 in je babica v njem videla na-

daljevanje æivljenja svojega moæa). Zelo zani-
miva je bila pripoved o letih, ko ga je zasle-
dovala Udba, o letih Golega otoka, o Ëemer se 
v druæini ni govorilo, o sreËevanju z ljudmi, 
kot so bili Preæihov Voranc, s katerim sta ob-
novila delovanje celjske Mohorjeve druæba, 
ali prav tako od nove oblasti ogroæenim Dra-
gutinom GustinËiËem. Njegova pripoved je 
spodbudila veliko pozornosti in tudi radove-
dnosti pri blizu πtiridesetih navzoËih. Svoje 
je dodal πe predsednik KKSL Janez Stergar, 
ki je Vinkovemu pripovedovanju o dedu kot 
odliËnem pedagogu, ki je pri pouku upora-
bljal zalo sodobne metode, dodal, da je napi-
sal izredno dober prvi slovenski uËbenik, v 
katerem pa ni bilo novih "junakov", zato so 
ga oblasti ukazale razrezati in napisati nove-
ga, "socialistiËnega".

Vinko mlajπi snema o svojem dedu do-
kumentarni film, delo in æivljenje njegovega 
deda pa kar kliËe po literarni upodobitvi.

 
Milan Vogel
Foto Marijan ©triker in Arhiv Dela
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Februarski veËer pri SlamiËu, par dni pred 
slovenskim kulturnim praznikom, je kljub 
nevzpodbudni  vremenski napovedi za pri-
hajajoËo noË privabil v prijetno topel lokal 
pri SlamiËu zajetno πtevilo koroπkih zane-
senjakov. Prisostvovali smo   veËeru klene 
Koroπice in svetovljanke, doktorice znanosti 
s podroËja onkologije, Berte Jereb, ki nam 
je radostno zapolnila Ëetrtkov veËer. Raz-
krila nam   je, kaj poËne v svojem tretjem 
æivljenjskem obdobju, ko nam je predstavila 
svojo novo knjigo z naslovom: Moji Ëasi, kraji 
in ljudje. In priznati vam moram, da je zelo 
berljiva, polna zanimivih zgodb in avtoriËi-
nih kritiËnih pogledov, ki te pritegnejo, zato 
vam jo toplo priporoËam v branje.

Njeno zgodbo so dopolnjevali πe gospa 
Alenka Veber,  ki  je knjigo uredila  pod okri-
ljem celjske Mohorjove druæbe, najstarejπe 
slovenske zaloæbe, katere sedeæ je bil v letih 
od   1920 do 1927 tudi na Koroπkem, na Pre-
valjah. Zbranim  se je pridruæil πe  dr. Hoti-
mir LeπniËar - Merik kot avtor predgovora k 
priËujoËi knjigi.

Vse prisotne je najprej pozdravil in nam 
jih predstavil naπ predsednik mag. Jan-
ko Arah, nato pa nam je   ga. Alenka Veber 

razloæila, kaj je Berto Jereb navdihnilo za pi-
sanje nove knjige. Povedala je, da je po izidu 
knjige Moje bajæe leta 2010 ga. Berta prepro-
sto   morala nadaljevati s pisanjem. Če je v 
prejπnji knjigi motive za pisanje izbirala iz 
domaËega okolja ČrneË nad Dravogradom 
pred drugo svetovno vojno   v tej v   prvem 
delu opisuje svojo svetovljansko pot, ki jo 
je prehodila kot znanstvenica - raziskoval-
ka skozi tri pomembna svetovna mesta. V 
knjigi opisuje zgodbe ljudi, s katerimi se je 
sreËevala sluæbeno, in svojih sorodnikov, v 
drugem delu pa nam razkrije svoj politiËni 
pogled in s svojim pogledom opiπe razmere 
v zdravstvu pri nas.

Zaveda se privilegija, da je kot 
najmlajπa v njihovi druæini v tistih Ëasih 
lahko   πtudirala medicino. Čeprav je æelela 
opravljati specializacijo s podroËja pediatri-
je, je bil splet okoliπËin tak, da je orala ledino 
na onkologiji v njenih pionirskih Ëasih. A se 
je æe v Stockholmu uveljavila na podroËju 
otroπke onkologije.   Ob upokojitvi je svoje 
znanje in izkuπnje zdruæila in jih usmerila v 
pomoË otrokom, ki so zboleli za rakom. V ta 
namen je ustanovila tudi fundacijo Mali vi-
tez za pomoË mladim, ozdravljenim od raka. 

»etrtek, 5. februarja 2015  
VeËer z dr. Berto Jereb in njeno knjigo Moji Ëasi, kraji in ljudje
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Ob tem je leta 2004 izdala knjigo Mali vitez, 
kjer nam odkriva zgodbe teh otrok, ki so bili 
zdravljeni v soËutnem odnosu in s pomoËjo 
najsodobnejπih znanj stroke, kar jim daje 
upanje na ozdravitev. 

Dr. Jerebova je   objavila okoli 150 stro-
kovno-znanstvenih Ëlankov v domaËi in 
tuji literaturi ter napisala πtevilna poglavja 
v strokovnih knjigah. Med drugim je Ëlani-
ca Mednarodne zveze za otroπko onkologijo, 
kateri je bila med leti 1976 do 1980 tudi pred-
sednica. Dr. Berta Jereb je leta 1998 prejela 
naziv ambasadorka RS v znanosti.

Ga. Alenka pravi, da ima ga. Berta zdrav 
humor in da zna navdihovati ljudi, zato se  dr. 
Hotimir LeπniËar - Merik spomni, kako so jo 
zaradi njene  ideje, da bi bili popisi bolnikov 
preglednejπi, klicali “jerebiËno perje”. Uvedla 
je namreË urejanje bolnikove dokumentacije 
z listi razliËnih barv. 

Prisotni smo naπi gostji zastavili tudi 
nekaj vpraπanj. Med drugim nas je zanima-
lo, kako je doæivljala velika mesta, Ëeprav se ji 
je zdel svet okoli Dravograda najlepπi.

Iskreno nam je odgovorila, da Ëeprav te 
vleËe domov, dom ni veË to, kar je bil nekoË. 
Za Stockholm pravi, da se je v njem poËutila 
varno in prijetno. Njen naglas, kadar govori 
v tujem jeziku, pa je dokaz, da znaπ veË jezi-
kov. New York   ji pomeni Ëudeæ dobrega in 

slabega in ga je obËutila kot center æivljenja 
zelo barvitih kultur. V Moskvi pa se je poËu-
tila kot Mata Hari, saj je slutila, da so jo imeli 
za vohunko.

Na vpraπanje, ali se boji, da bi tudi sama 
zbolela za rakom, nam zaupa, da ji je tesnob-
no pri duπi edino le, Ëe bi se to zgodilo njenim 
otrokom. S svojim   izkuπenjskim spozna-
njem nas opozori,   da ne smemo opuπËati 
rednega zdravljenja zaradi alternativnega. 
Zaupa pa nam tudi, da podpira pokojnino za 
vse v doloËeni starosti, ne glede na to, kako si 
jo nekdo zasluæi. 

Njena neËakinja se ji je zahvalila, ker je 
svoje izkuπnje predstavila tudi mladim.

Gospa Berta v svojem sproπËenem duhu 
pove, da piπe po obËutku: “Ko hoËe neka 
zgodba 'ven priti', jo moram zapisati.”

Predsednik kluba Koroπcev se je zbra-
nim  zahvalil, gostji veËera pa je izroËil spo-
minsko knjigo, nakar je sledilo neformalno 
druæenje ob prigrizkih in pijaËi. 

Pavlina Oπlak
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Slovenci smo pridni, poπteni in dobri 
ljudje. Ali smo res?

Dokazano je, da je med nami mnogo 
zelo pridnih Slovencev. Od kod bi se sicer 
vzele razkoπne jahte, vile in mastni banËni 
raËuni v inozemstvu. Vse to so pridni Sloven-
ci pridelali s svojimi rokami. Res je, da veËino 
teh dobrot uæivajo drugi in ne tisti najbolj 
pridni. Æe od nekdaj so v ČrneËah, od koder 
sem doma, rekli, da sta na svetu dve vrsti lju-
di: neumni, ki delajo, in pametni, ki jim tega 
ni treba. Tako je bilo æe pred drugo svetovno 
vojno in je πe vedno. Imeli smo revolucijo in 
razvoj, a je πe vedno tako. Morda so v revolu-
ciji in vojni umrli vsi, ki so se borili za boljπe 
in praviËnejπe æivljenje, ostali pa smo mi, da 
uredimo stvari po zmeπnjavi, ki so jo oni za-
pustili. Pri urejanju problemov pridnih rok 
doslej nismo bili uspeπni.

Tudi s poπtenostjo imamo teæave. Vedno 
je veljalo, da se ti pol tistega, kar si zagreπil, 
odpusti, Ëe greh priznaπ. Bog, ki je vsemo-
goËen in neskonËno milostljiv, ti odpusti vse, 
a moraπ se spovedati in skesati. Med nami pa 
so ljudje, ki imajo moË, da dajo popoln odpu-
stek, niti skesati se jim ni treba. Laæ ali napa-
ko, za katero tako ali tako vsi vedo, je treba le 
priznati in odpuπËeno ti je.

A tudi s krajo je kriæ. Od nekdaj pravijo, 
da prilika dela tatu. In prilik je bilo mnogo, 

saj smo gradili ceste, palaËe, bolniπnice. In 
πe gradimo in πe so prilike, tudi tatov πe ni 
zmanjkalo. Kako teæko jih je poloviti, smo 
se tudi pouËili. Torej: dokler bodo prilike, se 
tatov ne bomo iznebili. Sicer pa poπtenosti 
ni najbolje niti omenjati. Saj naπ predsednik 
parlamenta pravi, da se vsakokrat prime za 
denarnico, ko sliπi besedo poπtenost. Da bi 
moral predsednik parlamenta preveË pogo-
sto dræati denarnico v roki, pa ne bi bilo do-
bro zanj in tudi ne za narod, ki je tudi njego-
va skrb, ne? ...

(Odlomek iz knjige Berte Jereb Moji Ëasi, kraji 
in ljudje)
Foto Marijan ©triker in Doroteja Omahen
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Novi Ëlani UO

Bogomir »as
Rodil se je 22. oktobra 1949 v Turiπki vasi pri 
Slovenj Gradcu. Po osnovni πoli je konËal Sre-
dnjo πolo za elektrotehniko v Mariboru, nato 
pa Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani.

V Ëasu πtudija v Ljubljani je bil aktivni 
Ëlan Kluba koroπkih πtudentov, veË let Ëlan 
upravnega odbora in eno leto tudi predse-
dnik kluba.

NajveË prostega Ëasa je v teh letih 
preæivel na LetaliπËu Koroπkega aerokluba v 
Turiπki vasi, kjer je najprej okusil Ëare letenja 
z jadralnimi in pozneje z motornimi letali. V 
tem Ëasu je pridobil znanja in kvalifikacije za 
poklicnega pilota in uËitelja letenja na motor-
nih letalih, kar mu je pozneje, po odsluæenem 
vojaπkem roku, omogoËalo zaposlitev pri slo-
venskem letalskem prevozniku, takratnem 
Inex Adria Avioprometu.

Z nakupom takrat najmodernejπega 
potniπkega letala na svetu, letala A320 v 
Adrii Airways leta 1989 se je med prvimi 
preπolal na to letalo, na katerem je doæivel vr-
hunec svoje poklicne kariere. Kot inπtruktor 
je namreË za proizvajalca letal, Airbus Indu-
strie, uËil pilote po vsem svetu in do upokoji-
tve v letu 2012 v zraku preæivel skupaj veË kot 
21.000 ur.

Zaradi specifike poklica je bilo bolj malo 
Ëasa za hobije. V prostem Ëasu rad smuËa, 
pleπe, igra golf. ©e vedno rad zapoje v dobri 
druæbi.

S politiko se aktivno ne ukvarja, jo pa 
zelo pozorno spremlja in pozna. S posebno 
pozornostjo spremlja praktiËno vse πporte in 
navija za Tino Maze in naπe “Orle”.
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Pavlina Oπlak, tajnica KKL
Pavlina Oπlak se je rodila leta 1964. Po maturi 
na ravenski gimnaziji je konËala Pedagoπko 
fakulteto v Ljubljani. Je profesorica razre-
dnega pouka, predmetna uËiteljica glasbene 
vzgoje in zborovodstva s konËanim specialno-
pedagoπkim izpopolnjevanjem za uËitelje in 
vzgojitelje otrok z motnjami vedenja in oseb-
nosti. Ima tudi πolo za ravnatelje. Zaposlena je 
na O© Ivana Cankarja na Vrhniki kot uËiteljica 
glasbene umetnosti in podaljπanega bivanja 
v 2. triletju. Z devetindvajsetletnimi delovni-
mi izkuπnjami v vzgoji in izobraæevanju na 
osnovnih πolah objavlja strokovne Ëlanke v 
strokovnih publikacijah s podroËja motivacije 
uËencev, podaljπanega bivanja, reπevanja ve-
denjskih problemov, akcijskega raziskovanja, 
v zadnjem Ëasu pa tudi multikulturalizma v 
izobraæevanju. Javno nastopa kot povezoval-
ka kulturnih programov v domaËem kraju in 
na razliËnih πolskih prireditvah, je borka za 
enakopravnost med spoloma po Luce Irigaray 
in za ohranitev kvalitete slovenskega javnega 
πolstva. Pravi, da je ponosna Koroπica, ki na   
svetovljanski naËin razπirja kulturnega duha 
korenin slovenskega karantanskega izvora 
med svoje uËencev, kolege in prijatelje. V pro-
stem Ëasu rada pleπe, opremlja notranji inte-
rierij, je vabljena na doloËena snemanja kot 
fotomodel in se vozi s πportnim motorjem.

 

Mag. Marijan ©triker
Rodil se je maja 1956 v Prevaljah, kjer je obi-
skoval osnovno πolo. Leta 1971 je odπel v Lju-
bljano na πolanje v srednjo policijske πolo in 
od 1974 opravljal dela in naloge v dræavni 
upravi na Ministrstvu za notranje zadeve in 
na Ministrstvu za javno upravo. Med delom 
je konËal viπjo upravno πolo, pravno fakulte-
to in magistrski πtudij na Fakulteti za podi-
plomske dræavne in evropske πtudije na po-
droËju organizacije dela inπpekcijskih sluæb. 
Pedagoπko delo je opravljal kot predavatelj 
kazenskega prava v kadetski πoli in upravni 
postopek na njihovi viπji πoli, sicer pa πe pre-
dava na πtevilnih institucijah. Trinajst let je 
delal kot upravni inπpektor in inπpekcijo vo-
dil osem let. Zadnja tri leta pred upokojitvijo 
je bil generalni sekretar Zdravniπke zborni-
ce Slovenije. Sicer pa ima zasebni Zavod za 
razvoj upravne znanosti, katerega vodi in v 
okviru katerega πe vedno predava
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Druæenje Koroπcev in njihovih prijateljev 
je bilo iztoËnica, ki je bila æe davnega juni-
ja 1998 kot zlata nit zavedanja, da je Ëlovek 
sam kreator svojega duπnega miru in veselja, 
vgrajena v idejo Sekcije avanturistov pri KKL. 
Porodila se mi je, ko sem pripravljala izlete in 
druge zgodbe za klub. Avanturizem æivljenja, 
zgolj zato, ker beseda avantura vzbudi po-
zornost, zaradi svoje konotacije, ki jo Ëlovek, 
vajen posploπevanja, najprej odloæi na prepo-
vedano stran æivljenja. Vendar je avantura 
pravzaprav odmik od povpreËja, standardov, 
okvirjev. Je strast, hrepenenje in svoboda 
obËutenj! Naπ avanturizem je gradil in gradi 
na zavestnem sprejemanju drobnih doæivetij 
in lepot narave, kulture in tradicij ter plete-
nja radosti iz njih! VËasih je ljudem potrebno 
povedati in pokazati, kod vodi pot do sreËe ... 
In kaj to je!

Avanturisti smo se prviË zbrali 23. juni-
ja 1998, ko smo se pozno popoldne na kresno 
noË z avtobusom odpeljali v Begunje. Obiska-
li smo grad Kamen in se za slovesni akt celo 
preoblekli v sposojena srednjeveπka oblaËila 
in potem zavili k Avseniku. Avsenik kot  glas-

Sekcija avanturistov beni spomenik nekega Ëasa, kjer se je dejstvo: 
“glasba zaradi turizma” prelevilo v frazo: “tu-
rizem   zaradi glasbe”, je zame najveËji pro-
motor Slovenije. Prava zgodba. In izkljuËno 
dobra zgodba je osnova turizma!

Tega, kar je Slavko Avsenik naredil za 
Slovenijo, zelo dolgo nihËe ne bo znal in zmo-
gel ponoviti. Glasba, ki je pljusknila iz Begunj 
Ëez dræavne meje in se udomaËila predvsem 
v Avstriji, NemËiji in ©vici; da ne razpredam o 
slovenskih izseljencih in drugih privræencih 
po vseh kontinentih sveta, je najboljπa bla-
govna znamka naπe dræave. Pa Ëe to prizna-
vamo ali ne! Avseniki so zgodba, promocija 
in turistiËni spominek hkrati!

Avanturizem naπega kluba letos praznu-
je sedemnajst let zaveze privzetemu motu, ki 
se glasi: “Vzemi si Ëas za æivljenje in uæivaj!”.
 
Naπ kodeks pa pravi:
-  priznaj, da si æivljenje lahko polepπaπ sam;
-  prizadevaj si, da poplemenitiπ æivljenje sebi 

in drugim;
-  zavedaj se, da je sreËa le mozaik polnokrv-

nih doæivetij;
-  privoπËi si doæivetja, ki krojijo dolgotrajne 

spomine;
-  in povej drugim, kod vodi pot do sreËe!
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Golfska sekcija je bila ustanovljena 17. maja 
2012 in je izvedla svojo prvo aktivnost v sre-
do, 13. junija 2012 na golfskem igriπËu Arbo-
retum. V letu 2013 je pozvala Ëlane druπtva 
v ponedeljek, dne 10. junija 2013, na golfiπËe 
Diners na Smledniku, vendar se je vabilu od-
zval samo predsednik, ki je v deæju sam odi-
gral 9 jamic.

Lansko leto je bilo golfsko sreËanje v 
torek, 1. julija 2014 ob 15,00 uri, ponovno na 
golfskem igriπËu Diners, kjer smo se zbrali 
golfistka in dva golfista in v lepem vremenu 
odigrali devet jamic, nato pa sreËanje nada-
ljevali za obloæeno mizo, kjer smo analizirali 
golfske uæitke.
 
Janko Arah
Foto Osebni arhiv

Golfska sekcijaIn tistega daljnega kresnega veËera je na 
meniju pri Avseniku pod desertom pisalo: 
“Bila sva mlada oba...” Zgodba dneva je bila 
namreË popolna. Domiπljena! Za konec ku-
linariËnega doæivetja smo dobili sveæe goz-
dne jagode s sladoledom in smetano ter se 
posvetili zabavnemu delu - kresovanju pod 
gradom.

Čas teËe in letos bomo znova napeli 
jadro z napisom Avanturisti KKL. Zapluli 
bomo proti potepanjem, martinovanju in 
miklavæevanju, a se najprej poklonili Koroπki. 
V Ëasu Festivala solzic, v Ëasu med 21. in 24. 
majem. Z najveËjo mero ponosa lahko danes, 
25. januarja, ko piπem ta prispevek, povem, 
da je Slavko Avsenik prav danes sporoËil, da 
bo napisal za Koroπko in za Festival solzic po-
sebno skladbo!

Koroπci, stopimo skupaj! Odvræimo co-
pate, zapustimo skrivaliπËa v svojih domovih 
in stopimo izza ograj in æivih mej ter se po-
klonimo Koroπki pod Urπljo goro! V mesecu 
πmarnu, v nedeljo, na Praznik Koroπke v Ko-
tljah in potem πe na mejnem prehodu Holmec, 
kjer bo po vsej verjetnosti posneta milenijska 
fotografija - πmarnica, poloæena Ëez dræavno 
mejo z Avstrijo. Nenazadnje - Koroπka je tukaj 
in tam! Pridite, skupaj je lepπe!
 
Renata Picej
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Jadralska sekcija je bila ustanovljena v letu 
2012 in je zaËela z delovanjem dne 19. maja 
2012, ko smo se jadralci in jadranja æeljni 
druπtveni Ëlani prviË dobili na jadrnici Met-
ka v Marini Izola, nato pa πe dvakrat. V letu 
2013 je jadralska sekcija organizirala πtiri ja-
dranja, lani pa smo jadrali dvakrat, in sicer 
dne 9. julija in 29.avgusta.

V sredo, 9. julija 2014, smo se dobili ob 
12.30 uri na pomolu B, πtevila 14 in se po te-
koËi dobrodoπlici seznanili z zunanjostjo in 
notranjostjo jadrnice, si razdelili funkcije (ka-
pitan, prvi oficir, mornarji, gosti), se okrepËa-
li in nato odpluli v Træaπki zaliv, od koder smo 
si med jadranjem in motoriranjem z morske 
strani ogledali lepo slovensko obalo.

Ponovno smo jadrali v petek, 29. avgusta 
2014, ko smo vadili obvladovanje vozlov in 
jader, pri Ëemer smo imeli izredno sreËo, saj 
nam je bilo vreme veË kot naklonjeno: prime-
ren, ne preslab in ne premoËan veter, v kate-
rem je jadrnica poplesavala po naπih æeljah 
proti Gradeæu, kjer smo se ustavili, si ogledali 
mesto, imeli Ëudovit kulinariËni dogodek in 
se proti polnoËi vrnili v Marino Izola. Bilo je 

nepozabno, prav vsi udeleæenci smo bili tega 
mnenja.

Sicer pa ste v vrste jadralske sekcije va-
bljeni vsi, ki æe imate jadralske izkuπnje, pa 
tudi tisti, ki si jih πele æelite pridobiti. Tudi le-
tos bo kar nekaj jadralskih izzivov in uæitkov. 
Vabljeni!

 
Janko Arah
Foto Arhiv KKL

Jadralska sekcija
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redko se dogaja, da ni Ëasa za “konstruktiv-
no” debato ali analizo aktualnega dogajanja.

Pleπemo, da ohranjamo vitalnost in ve-
sel pogled na svet.
  
Bojana Jurenec
Foto Arhiv KKL

Ples v paru je posebna oblika komunikacije 
med dvema osebama. S plesom se nauËimo 
posluπanja partnerja, sledenja in vodenja ter 
harmoniËnega gibanja in odnosa, ki ga uskla-
jujemo z glasbo in soplesalcem. Je odliËen 
naËin sproπËanja in druæenja, ki bogati naπa 
æivljenja, nas povezuje ter na ta naËin naπe 
klubsko delovanje oplemeniti tudi z tovrstno 
aktivnostjo.

Pleπemo tako standardne kot 
latinskoameriπke plese: umirjen angleπki 
valËek, strasten tango, sveËani dunajski 
valËek, divjo salso, chacha ali veselo sambo 
in jive, discofox, slowfox ali bachato ... Pro-
gram vaj je prilagojen nam in odvisen pred-
vsem od naπih æelja in plesnega napredka.

Plesno znanje utrjujemo æe tretje leto 
zapored. PriËnemo takoj po novem letu in 
enkrat tedensko po dve πolski uri pridno va-
dimo vse do sredine marca, natanËneje do 
datuma naπega tradicionalnega Koroπkega 
veËera z plesom.

Udeleæenci v uËenju in vadbi neizmer-
no uæivamo, veselimo pa se   tudi naπega 
druæenja in klepeta pred in po vadbi, kajti le 

Plesna sekcija 
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Po koroπkem plebiscitu in eksodusu nekaj tisoË 
predvsem izobraæenih Slovencev z avstrijske 
Koroπke so si ti v osrednji Sloveniji pred sedemi-
nosemdesetimi leti ustanovili Klub koroπkih 
Slovencev z veË podruænicami. Danes delujeta 
πe kluba v Ljubljani in Mariboru. Čeprav nas v 
ljubljanskem KKS precej Ëlanov nima veË rod-
binskih povezav s Koroπko, statutarni cilji in 
teæiπËa delovanja ostajajo enaka: informiranje 
slovenske javnosti o poloæaju koroπkih (in tudi 
drugih) zamejcev, podpiranje manjπinskih de-
javnosti in vsakovrstnih Ëezmejnih stikov - od 
izletov in obiskov prireditev do razπirjanja ti-
skanih in elektronskih informacij. Kot sestav-
ni del civilne druæbe v RS se izrekamo za ure-
ditev slovenskega nasledstva so-podpisniπtva 
Dræavne pogodbe o obnovi neodvisne in de-
mokratiËne Avstrije (z manjπinskim 7. Ëlenom) 
iz maja 1955 ter menimo, da bi to koristilo tako 
slovenski (in hrvaπki) manjπini kot tudi celoti 
slovensko-avstrijskih odnosov. Skupaj s par-
tnerskim Klubom Koroπcev Ljubljana (KKL) in 
z Druπtvom slovensko-avstrijskega prijatelj-
stva Ljubljana (DSAP) prepriËano sodelujemo v 
mreæi devetih druπtev in druæb slovensko-av-
strijskega prijateljstva (letos jeseni naj bi se po-

Klub koroπkih 
Slovencev Ljubljana

novno sreËali v Ljubljani). Z DSAP (so)prirejamo 
“Koroπke kulturne dneve v Ljubljani”, ki bodo 
trinajstiË predvidoma med 15. in 24. aprilom 
2015.

Po koncu Haiderjeve ere in izboljπanju po-
litiËnega ozraËja na Koroπkem smo sicer podpr-
li kompromisno zakonsko reπitev za dvojeziËno 
oznaËitev 164 koroπkih krajev. A moËno nas 
moti zelo obotavljivo dogovarjanje o uresniËi-
tvi “odprtostne klavzule” in o πirokogrudni 
odpravi vsem oËitnih, diskriminatornih pred-
pisov ter prakse ne-uresniËevanja nekaterih 
manjπinskih pravic. VeË Ëlanov KKS nas vo-
dilno sodeluje pri projektu Mirovne regije Al-
pe-Jadran. Pobudo je dala koroπka Konsenzna 
skupina, ki vkljuËuje tudi - donedavna izrazito 
protislovenski - Kärntner Heimatdienst. Na 
njihovo povabilo smo se æe dvakrat udeleæili 
spominsko-spravne slovesnosti “Umrli so v 
veri v svojo domovino” na skupnem grobiπËu 
brambovcev in borcev za slovensko severno 
mejo v Velikovcu.

Pobudili smo in spomladi 2014 javnosti 
na obeh straneh meje veËkrat - tudi skupaj s 
KKL - predstavili knjigo spominov naπega nek-
danjega Ëlana dr. Blaæa Reichmana “V rajnki 
Avstriji in v stari Jugoslaviji”. Jeseni 2013 smo 
sodelovali pri simpoziju in marca 2014 pri 
izdaji zbornika referatov “Poslednje ustoliËe-
nje na Gosposvetskem polju 1414”. Zaradi te 
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600-letnice smo lani veË avtobusnih ekskurzij 
usmerili prav na Krnski grad in h Gospe sveti, 
skupaj z mariborskim KKS tudi 21. septembra 
2014 na osrednjo spominsko slovesnost. Na 
podlagi simpozija Svetovnega slovenskega 
kongresa (SSK) “Meje slovenskega kulturnega 
prostora” novembra 2014 smo sodelovali pri 
izdaji zbornika, ki informira o zgodovini in se-
danjem poloæaju Slovencev v zamejstvu, kakor 
tudi o raziskovanju njihove problematike, po-
sebej na Inπtitutu za narodnostna vpraπanja 
v Ljubljani (INV), ki obhaja svojo 90-letnico, 
ter na træaπkem Slovenskem raziskovalnem 
inπtitutu (SLORI) s 40-letno tradicijo.

Na INV je tudi uradni sedeæ naπega klu-
ba. Med inπtitutske sodelavce je spadal mdr. 
koroπki rojak dr. Julij Felaher; letos priËakuje-
mo izid disertacije dr. Danijela Grafenauerja 
o tem ustanovnem in veË desetletnem pred-
sedniku KKS. V letu 2015 naj bi konËno izπla πe 
zbornika o dveh nekdanjih voditeljih KKS: dr. 
Angeli Piskernik ter Lojzetu Udetu. Prav tako 
æelimo izdati vsaj dva zaostala zvezka revije 
“Koroπki vestnik”, katere soizdajatelja sta πe 
mariborski KKS ter Zveza koroπkih partizanov 
in prijateljev antifaπistiËnega odpora.

Ljubljanski KKS naËrtuje razmeroma 
malo lastnih veËjih prireditev. Kot formal-
ni in dejanski soorganizatorji pa vsako leto 
podpremo kak ducat kulturnih dogodkov na 

obeh straneh slovensko-avstrijske meje in se 
v manjπih ali veËjih skupinah udeleæujemo 
razliËnih zamejskih prireditev. V januarju 2015 
smo se tako v veËjem πtevilu udeleæili celovπke 
podelitve Tischlerjeve nagrade koroπkemu 
skladatelju, akademiku prof. Lojzetu LebiËu. 
Prav na zaËetku leta pa smo skupaj s KKL pri-
pravili veËer o Vinku Möderndorferju, uËitelju 
in narodopiscu, ki je bil zaradi svoje pokonËno-
sti najprej izgnan s Koroπke, nato pa preganjan 
πe v obeh jugoslovanskih dræavah in od okupa-
torjev. Na zamejske in Ëezmejne prireditve naj-
veËkrat vabimo kar z elektronsko poπto; v letu 
2014 smo tako razposlali 58 klubskih okroænic, 
in sicer na veË kot 1.050 e-naslovov Ëlanov in 
prijateljev kluba. V vsaki okroænici smo navedli 
po ducat ali dva kulturnih dogodkov, spomin-
skih prireditev, izidov novih publikacij ali na-
slovov za naπo dejavnost zanimivih spletnih 
povezav.

Veliko skrbi imamo z vzdræevanjem in 
renoviranjem sedemstanovanjske sto dese-
tletne (po dolgoletnem denacionalizacijskem 
postopku pridobljene) klubske hiπe in njene 
okolice. Lani je bilo popolnoma prenovljeno 
eno stanovanje. Æe tretje leto pa v namensko 
urejenem bivalnem ateljeju v naπi hiπi ustvar-
ja mladi koroπki akademski slikar Mirko Malle.
Janez Stergar, predsednik KKS-LJ
Foto Marijan ©triker in Arhiv KKS LJ
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Druπtvo slovensko-avstrijskega prijateljstva 
poskuπa uresniËevati cilje, ki si jih je zada-
lo ob ustanovitvi 20. aprila 1992 v prostorih 
Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljublja-
ni. Naπ osnovni cilj je prijateljsko sodelovati 
z dræavljani in prebivalci sosednje dræave 
Avstrije, ne glede na njihovo nacionalnost, 
politiËno prepriËanje, njihov poloæaj v druæbi 
ali njihovo veroizpoved. V zadnjih letih smo 
navezali poglobljene stike tudi s sorodnimi 
druπtvi in druæbami prijateljstva ter s Klubi 
Koroπcev iz Avstrije, Ljubljane in Maribora. V 
ta namen potekajo v septembru vsako leto 
redna sreËanja vseh druπtev in druæb pri-
jateljstva z Avstrijo izmeniËno v Ljubljani, 
Mariboru, v Celovcu, na Dunaju in v Gradcu. 
Zadnje, 6. sreËanje, je bilo 27. septembra 2014 
na Dunaju.

Za Ëlane druπtva vsako leto organizi-
ramo tudi izlete na pomembne kraje v Av-
striji, ki so znani po svojih zgodovinskih in 
narodno-zavednih dogodkih koroπkih in 
πtajerskih Slovencev. Tako smo bili na Zilji 
pri Matiji Majerju-Ziljskem, slikar Valentin 
Oman nam je razkazal cerkve, v katerih je 

Druπtvo slovensko-avstrijskega 
prijateljstva

ustvarjal svoje znane umetnine, bili smo 
tudi pri Perπmanovem muzeju nad Æelezno 
Kaplo, udeleæujemo se koncertov Koroπka 
poje v Celovcu.

Ena tudi v javnosti najbolj odmevnih de-
javnosti so Koroπki kulturni dnevi v Ljublja-
ni. Lanski, æe dvanajsti po vrsti, so se zaËeli 22. 
aprila v Narodnem muzeju Slovenije na Me-
telkovi z razstavo koroπkega slikarja Kristija-
na Sadnikarja. Za glasbeni uvod sta poskrbeli 
Mira in Sara GregoriË iz Male vasi pri Globa-
snici na violini in kitari. Zbrane je pozdravi-
la direktorica Narodnega muzeja Slovenije 
mag. Barbara Ravnik in je poudarila pomen 
tovrstnih razstav za Ëezmejno sodelovanje z 
zamejskimi Slovenci.

Podpisani sem kot predsednik DSAP poz-
dravil vse prisotne in se zahvalil Narodnemu 
muzeju Slovenije za brezplaËno uporabo mu-
zejskih prostorov. Avstrijski veleposlanik dr. 
Clemens Koja je v lepi slovenπËini poudaril 
pomen dobrega sodelovanja med Slovenijo 
in Avstrijo, odprl razstavo in s tem tudi 12. 
koroπke kulturne dneve. Razstavljena dela 
Kristijana Sadnikarja pod naslovom “Krajin-
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ske slike - Svit in zarja lepote” je predstavil 
rektor Katoliπkega doma v Tinjah Joæe Kope-
inig.

Naslednji dan je bil v Konservatoriju 
za glasbo in balet Ljubljana v dvorani Slo-
venskih skladateljev skupni koncert uËen-
cev slovenske Glasbene πole na Koroπkem 
in uËencev Glasbene πole Konservatorija za 
glasbo in balet Ljubljana (KGBL). Za koroπko 
Glasbeno πolo sta zelo dobro igrala flavtista 
Jaka in Urπka Slavkov iz Beljaka, nagrajenca 
avstrijskega zveznega tekmovanja v Sterzin-
gu. Njun uËitelj je mag. Kristijan FilipiË.

Za KGBL so zaigrali odliËna zelo mlada 
flavtistka Nika Janæelj (prof. Neæa Preπeren), 
izvrsten kvartet saksofonov (mentor prof. 
Lev Pupis) in odliËna sopranistka Nadja Ter-
nifi (prof. Edita GarËeviË Koæelj). Vsi mladi 
glasbeniki so prikazali visoko raven sloven-
skega glasbenega izobraæevanja na avstrij-
skem Koroπkem in v Sloveniji. Koncert sem 
organiziral podpisani.

V Ëetrtek, 24. aprila je bila v Druπtvu 
slovenskih pisateljev v organizaciji Kluba 
koroπkih Slovencev v Ljubljani in v sodelo-
vanju z “Miro” - æenskim odborom Sloven-
skega centra PEN predstavitev πtirih mladih 
koroπkih pesnic: Kvine Hutterer, Amine Ma-
jetiË, Nine Zdouc in Verene Gotthardt. Lite-
rarni veËer je vodila mentorica in urednica 

gospa Jerneja Jezernik. Vsaka od mladih pe-
snic je prebrala nekaj teksta iz svoje izdane 
knjige in odgovarjala na vpraπanja.

V petek, 25. aprila smo v Linhartovi dvo-
rani Cankarjevega doma organizirali Kon-
cert MePZ Danica iz ©entprimoæa p. v. Stanka 
Polzerja in tamburaπke skupine Tamika iz 
Æelezne Kaple p.v. Tatjane Pirker. Kot   orga-
nizator sem Ëestital MePZ Danica za njihovo 
100-letnico ustanovitve in zborovodji Stanku 
Polzerju za nedavni prejem Gallusove plake-
te. ©tevilna publika je celoten program zbo-
rovskih pesmi in skladb za tamburice spre-
jela tako navduπeno, da je zbor dodal πe dve 
pesmi, seveda obvezno Roæ, Podjuna, Zila, 
pri kateri je publika stala. Koncert je v celoti 
posnel Radio Slovenija, 3. program ARS in ga 
naslednji dan tudi predvajal.

V soboto, 26. aprila, je Klub koroπkih Slo-
vencev v Ljubljani organiziral v Mini teatru 
lutkovno predstavo “Dol s Ëodram”, ki jo je z 
besedo in glasbo izvedla Lutkovna skupina 
SPD “Srce” iz Dobrle vasi. Mentorica skupine 
je bila Natalia BuËovnik, reæiral je Matevæ 
GregoriË. Mladi koroπki lutkarji so navduπili 
publiko s svojo prisrËno otroπko predstavitvi-
jo zgodbe o ovci Suzi, ki jo je ægeËkalo, ko so 
jo strigli.

V imenu DSAP se zahvaljujem vsem 
nastopajoËim in Klubu koroπkih Slovencev 
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v Ljubljani za organizacijo dveh prireditev. 
Za sofinanciranje pa iskrena hvala Ura-
du Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po 
svetu, Kulturnemu forumu avstrijskega 
veleposlaniπtva, Javnemu skladu za kulturne 
dejavnosti Ljubljana in MO Ljubljana.

Dne 27. septembra 2014 smo se predstav-
niki naπega druπtva udeleæili tradicionalne-
ga SreËanja vseh druπtev, druæb in klubov 
prijateljstva z Avstrijo, ki je bilo v prostorih 
Slovenskega znanstvenega inπtituta na Du-
naju. Po poroËilih, ki smo jih podali predstav-
niki posameznih druπtev, nas je v dunajskem 
parlamentu sprejela predsednica Zveznega 
sveta Avstrije, koroπka Slovenka Ana Blatnik. 
Veseli, da je tako pomembno mesto za pol leta 
zasedla tudi koroπka Slovenka, smo s skupno 
fotografijo zabeleæili ta zgodovinski dogodek.

 
Predsednik DSAP Ljubljana Lovro Sodja
Foto Arhiv DSAP in Mediaspeed
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Vedno se bomo  
spominjali
Drago Vobovnik (1934 - 2014)

Smrt je spet kosila med najbolj delovnimi 
Ëlani naπega kluba, saj je vzela dolgoletnega 
Ëlana razliËnih organov Kluba Koroπcev Lju-
bljana Draga Vobovnika, ki je bil æe sredi pet-
desetih let prejπnjega stoletja, v letih 1955 in 
1956, predsednik Kluba koroπkih πtudentov, 
ustanovljenega leta 1952, iz katerega je izπel 
tudi naπ klub. Drago Vobovnik, diplom. sla-
vist, je bil vse skozi zelo aktiven in preuda-
ren Ëlan tako πtudentskega kluba kot pozneje 
KKL, predvsem pa je bil teæko nadomestljiv 
kronist dogajanja v obeh klubih. Njegove 
skrbno pripravljene kronologije smo obja-
vljali tudi v klubskem biltenu. Tam je leta 
2004 zapisal: "Kot dijak takrat πe guπtanjske 
gimnazije s koreninami v "kraljici pohor-
skih vasi" Ribnici in vejami v obdravski Vu-
zenici, sem najprej spoznal mariborski klub 
koroπkih Slovencev, zatem pa πe ljubljanske-
ga, enakega imena (ustanovljenega 1928. 
leta), ki sta bila predhodnika kasnejπih po-
vezav Koroπcev na slovenskih tleh, tudi tiste, 
ki se je 1952. leta porodila prvim trem gene-
racijam ravenskih maturantov, πtudirajoËih 
v Ljubljani. Le-ti so me takoj po vpisu na 

Univerzo vkljuËili v tajniπke posle, potem pa 
me omreæili πe s predsedovanjem tedaj vse-
stransko delujoËega pokrajinskega zdruæenja 
πtudentov z meπanim pevskim zborom, ok-
tetom, filmsko sekcijo, πtevilnimi odbori, 
komisijami in trdno povezanostjo s Koroπko 
ob znamenitih Tednih πtudentov, s sodelova-
njem z zamejskimi klubi v Celovcu, Gradcu 
in na Dunaju. Tudi kasnejπa svetovno zna-
na skakalnica v Zahomcu ob Zilji je bila sad 
naπih æuljev, kar je bil nekakπen odsev naπih 
mladinskih delovnih brigad pri gradnji gim-
nazijskega poslopja na Ravnah, za kar se me 
je oprijel naziv "kurirËek" in ostal moj prepo-
znavni znak tudi πe na lanskoletni 60-letnici 
gimnazije in soËasni obletnici mladinskih 
akcij. Temu πtudentskemu klubu s pestro dol-
goletno dejavnostjo je po πtiridesetih letih 
sledila VirtiËeva varianta druæenja Koroπcev. 
Tedaj nas je peπËica sluæbujoËih in bivajoËih 
KoroπËev v Ljubljani ter njeni oæji in πirπi oko-
lici in nekaj πtudentov po veËletnih shodih 
pri SlamiËu, Urπki in Pod lipco zaËutila in 
uresniËila potrebo po formalni povezanosti 
ter πirπi vpetosti v problematiko koroπkih 
obËin in njihova prizadevanja za ustanovi-
tev posebne regije, Preæihove fondacije itd. 
In tako se je porodilo æe Ëetrto zdruæenje 
Koroπcev na Slovenskem (2. decembra 1993 
vpisano v register).
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Iz tedanjih - nekaj Ëasa celo teden-
skih sreËanj v A banki, na Gospodarskem 
razstaviπËu in Arah Consultingu sem si naj-
bolj zapomnil neverjeten entuziazem in po-
slovnost ter preudarnost prvega predsedni-
ka Staneta VirtiËa ter njegovega naslednika 
Janka Araha, podjetnega Rudija Gerπaka, 
zagnanega ©tefana Fajmuta z njegovo skupi-
no somiπljenikov na Dolenjskem, kronistko 
klubskega æitja in bitja in "avanturistko" Re-
nato Picej, finanËnika in prve opore predse-
dniku ©tefana Lasnika, blagajniËarko Nevo 
Janko, organizatorja Iveka KrpaËa, tajnico 
Anito NeËimer, πportnega stratega Toma 
Levovnika, novinarja in urednika Milana 
Vogla, genetika in selekcionista Draga Kom-
pana, statistika in planerja Vlada Mostnarja, 
atomika Marjana ©peglja, direktorja A ban-
ke Miroslava Kerta in vodje naπe pisarne v 
njej Marjana KrofliËa, elektronika Janeza 
Koæuha, strokovnjaka za varnostne sisteme 
Renata Goloba, poslovnega meneæerja Jara 
Medla, æal æe pokojna projektanta Janeza 
Borca in vodjo planinske sekcije Petra ©tigli-
ca. K cvetu naπih deklet pa moramo poleg 
æe omenjenih pridati πe Lojzko VirtiË, Nado 
Mager PetroviÊ, Margareto Gerπak, Urπulo 
PotoËnik ©truc, Bojano Doboviπek Ævan itd.

Ta spominski zapis seveda ni povsem 
avtententiËna slika mnogoterih aktivnosti 

kluba in njegovih privræencev, paË pa le re-
zultat moje vednosti in pozabljivosti, zato naj 
mi tisti, katerih imen in dejanj zaradi nagli-
ce in v zadnjem Ëasu slabπe odzivnosti klub-
skim dejavnostim nisem omenjal. Zlasti ve-
liko krivico bi storil Mariji PotoËnik, zasluæni 
in dolgoletni zapisovalki klubskega æitja in 
bitja, ter tajnici in podpredsednici Bernardi 
Lasan, Ëe ju na tem mestu ne bi posebej izpo-
stavil. Vsekakor pa je treba tudi podËrtati po-
men in odmevnost naπe osrednje vsakoletne 
prireditve - koroπkega veËera s plesom (letos 
æe 13. po vrsti), ki v hotel Slon privabi po dve-
sto in veË Ëlanov, njihovih svojcev in prijate-
ljev, æupane koroπkih obËin in predstavnike 
zamejskih organizacij, gospodarstvenike, 
diplomate, sponzorje, kulturnike ..."

S temi zapisi si je Drago Vobovnik sam 
napisal nekrolog, mi pa bomo njega in nje-
govo delo obdræali v spoπtljivem spominu. 
Klub Koroπcev Ljubljana mu je hvaleænost 
izrekel æe leta 2008 s podelitvijo Priznanja 
Kralja Matjaæa, lani pa πe z imenovanjem za 
Ëastnega Ëlana naπega kluba.

Milan Vogel
Foto Arhiv KKL
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Ime in sedeæ druπtva
 
1. Ëlen
Ime druπtva je KLUB KORO©CEV LJUBLJANA.
Skrajπano ime druπtva je: KKL (v nadaljnjem 
besedilu: KKL).
Sedeæ KKL je v Ljubljani.
KKL posluje na naslovu, ki ga doloËi upravni 
odbor.

Namen in cilji delovanja KKL
 
2. Ëlen
Namen KKL je:
-  da ohranja in obuja tradicije, πege in na-

vade Koroπke ter seznanja πirπo druæbeno 
skupnost z njimi,

-  da zdruæuje znanje in sposobnost Ëlanov 
KKL za sodelovanje pri razvoju Koroπke 
regije.

 
3. Ëlen
Cilji delovanja KKL so:
-  da se Koroπci in ljubitelji Koroπke prosto-

voljno zdruæujejo in povezujejo in
-  da se na razliËnih podroËjih uveljavljeni 

Koroπci predstavijo Ëlanom KKL in πirπi 
druæbeni skupnosti.

Naloge druπtva
 
4. Ëlen
Naloge druπtva so:
-  da KKL organizira strokovna, kulturna, 

druæabna, πportna in druga sreËanja Ëlanov 
in povabljenih gostov v okviru druπtva kot 
celote in v okviru posameznih sekcij kot 

oblik namenskega povezovanja Ëlanov,
-  da preko razliËnih medijev seznanja πirπo 

druæbeno skupnost o Koroπki, njenih zani-
mivostih in tradiciji in

-  da sodeluje s sorodnimi druπtvi in dru-
gimi organizacijami (Klubom koroπkih 
Slovencev v Ljubljani, Klubom slovensko-
-avstrijskega prijateljstva, s klubi koroπkih 
πtudentov, z zamejskimi Slovenci in 
drugimi).

Pogoji in naËin vËlanjevanja  
ter prenehanja Ëlanstva
 
5. Ëlen
Član KKL je lahko vsak obËan, ne glede, ali je 
Koroπec ali prijatelj Koroπke, ki izjavi, da spre-
jema ta pravila.
 
ObËan se lahko vËlani v KKL tako, da KKL na 
kakrπen koli naËin posreduje svoje osebne 
podatke.
 
6. Ëlen
Članstvo KKL preneha:
- z izstopom,
- s Ërtanjem in
- s smrtjo.
 
Član lahko izstopi iz KKL tako, da upravne-
mu odboru posreduje pisno izjavo o svojem 
izstopu.
 
Upravni odbor lahko Ëlana Ërta iz KKL, Ëe v 
zadnjih dveh letih kljub opominu ni plaËal 
letne Ëlanarine.
 
Članstvo v KKL preneha z dnem smrti Ëlana.

Na podlagi 4., 9. in 13. Ëlena Zakona o druπtvih (Uradni list RS, πt. 61/2006 s spremembami) je 
zbor Ëlanov Kluba Koroπcev Ljubljana sprejel naslednja

PRAVILA KLUBA KORO©CEV LJUBLJANA
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7. Ëlen
V KKL so tudi Ëastni predsedniki in Ëastni 
Ëlani, ki jih imenuje zbor Ëlanov.

Častni predsednik in Ëastni Ëlan KKL lahko 
postane predsednik oziroma Ëlan, ki s svo-
jimi dejanji posebej prispeva k delovanju in 
uveljavitvi KKL.

Pravice in obveznosti Ëlanov

8. Ëlen
Član KKL ima pravico, da:
-  je seznanjen s pravili, programom delova-

nja in finanËnimi podatki,
-  voli Ëlane organov KKL in da je izvoljen v 

njih,
-  sodeluje pri delu organov KKL,
-  daje pobude in predloge za delovanje KKL 

in da
-  sprejema pohvale in nagrade KKL.

9. Ëlen
Član KKL ima obveznost, da:
-  spoπtuje ta pravila in druge akte KKL ter 

sklepe organov KKL,
-  da voli in je izvoljen v organe KKL,
-  da sodeluje pri delu organov KKL,
-  da z osebnim prizadevanjem uresniËuje 

program KKL,
-  da varuje ugled KKL in
-  da redno plaËuje Ëlanarino.

NaËin upravljanja druπtva
 
10. Ëlen
Člani upravljajo KKL na zboru Ëlanov in pre-
ko upravnega odbora.

Zbor Ëlanov

11. Ëlen
Zbor Ëlanov skliËe predsednik, v njegovi od-
sotnosti podpredsednik, ali petina vseh Ëla-
nov druπtva, praviloma enkrat letno.

Zbor Ëlanov je sklepËen, Ëe je na zboru nav-
zoËih vsaj deset Ëlanov KKL.
Zbor Ëlanov odpre predsednik KKL oziroma 
v njegovi odsotnosti podpredsednik ali Ëlan 
upravnega odbora in ga vodi, dokler se ne iz-
voli delovni predsednik, zapisnikar in overo-
vatelj zapisnika.

Glasovanje na zboru Ëlanov je praviloma 
javno, lahko pa se Ëlani odloËijo za tajno gla-
sovanje.

O poteku zbora Ëlanov piπe zapisnikar zapi-
snik, ki ga podpiπejo predsednik delovnega 
predsedstva, zapisnikar in overovatelj zapi-
snika.

12. Ëlen
Zbor Ëlanov ima naslednje pristojnosti:
-  sklepa o dnevnem redu,
-  sprejema poroËilo upravnega odbora,
-  sprejema delovni program KKL,
-  sprejema ta pravila in njegove dopolnitve 

in spremembe
-  sprejema druga akte KKL,
-  imenuje in razreπuje predsednika, pod-

predsednika, tajnika, blagajnika in Ëlane 
upravnega odbora,

-  doloËa viπino letne Ëlanarine in
-  odloËa o prenehanju delovanja KKL.



42

Upravni odbor
 
13. Ëlen
Upravni odbor sestavljajo predsednik, 2 pod-
predsednika, tajnik, blagajnik in do 10 Ëla-
nov. Njihova mandatna doba je 4 leta.
 
Predsednik KKL je predsednik upravnega 
odbora.
 
Seje upravnega odbora sklicuje predsednik, 
v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali 
tajnik KKL.
 
Upravni odbor je sklepËen, Ëe je na seji priso-
tna vsaj tretjina vseh Ëlanov UO.

Upravni odbor sprejema odloËitve z javnim 
glasovanjem Ëlanov.
 
Vsak Ëlan upravnega odbora ima en glas. Od-
loËitev je sprejeta, Ëe je zanjo glasovala veËi-
na prisotnih na seji.
 
O sejah upravnega odbora piπe zapisnikar 
zapisnik.
 
14.  Ëlen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
-  uresniËuje programa dela KKL,
-  sprejema sploπne akte KKL,
-  sprejema finanËni naËrt in zakljuËni 

raËun,
-  skrbi za finanËno-materialno poslovanje 

KKL,
-  ustanavlja in ukinja sekcije,
-  upravlja s premoæenjem KKL in
-  opravlja vsa druga dela in naloge za  ure-

sniËevanje ciljev in nalog KKL.

Člani upravnega odbora so za svoje delo od-
govorni zboru Ëlanov.
 

Zastopanje KKL
 
15.  Ëlen
KKL zastopa predsednik samostojno in brez 
omejitev.
 

Financiranje KKL in  
naËin izvajanja nadzora
 
16.  Ëlen
KKL pridobiva finanËna sredstva:
-  s Ëlanarino,
-  s prispevki donatorjev in sponzorjev,
-  z dohodki od prireditev;
-  in z drugi viri.
 
17. Ëlen
KKL vodi le knjigo prejemkov in izdatkov 
(blagajniπki dnevnik).
 
KKL posluje preko transakcijskega raËuna pri 
banki. Blagajnik vodi finanËno in material-
no poslovanje in o tem poroËa upravnemu 
odboru.
 
Upravni odbor izvaja nadzor nad razpolaga-
njem s premoæenjem KKL ter nad finanËnim 
in materialnim poslovanjem KKL na svojih 
sejah, praviloma enkrat letno.
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NaËin zagotavljanja  
javnosti dela KKL
 
18. Ëlen
KKL zagotavlja javnost dela z objavami na 
spletni strani KKL, kjer objavlja tako vabila 
za posamezne aktivnosti kot tudi poroËila o 
teh aktivnostih.
 

NaËin sprejemanja sprememb  
in dopolnitev teh pravil
 
19. Ëlen
Spremembe in dopolnitve teh pravil zaËnejo 
veljati, ko jih sprejmejo Ëlani KKL na zboru 
Ëlanov.
 

NaËin prenehanja KKL in  
razpolaganje s premoæenjem
 
20. Ëlen
KKL preneha:
-  na podlagi sklepa zbora Ëlanov
-  na drug naËin, doloËen z zakonom.
 
V primeru prenehanja KKL v sklepu o pre-
nehanju doloËi druπtvo, zavod, ustanovo ali 
drugo nepridobitno pravno osebo s podobni-
mi cilji, na katero se po poravnavi vseh obve-
znosti prenese premoæenje KKL.
 
 

KonËne doloËbe
 
21.  Ëlen
Ta pravila zaËnejo veljati, ko jih sprejmejo 
Ëlani KKL na zboru Ëlanov.
 
Z uveljavitvijo teh pravil prenehajo veljati 
pravila, sprejeta na ustanovnem zboru Ëla-
nov dne 2.12.1993 in spremenjena na zboru 
Ëlanov dne 16.12.1995.
 
 
Ljubljana, dne 14. 10. 2014
 

mag. Janko Arah 
Predsednik KKL





Ukmarjeva 2
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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

SREČANJA: Redna meseËna sreËanja so vsak prvi Ëetrtek v 

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

Ljubljana, ob 20. uri

TRANSAKCIJSKI RAČUN: 05100-8010444952

DAVČNA ©TEVILKA: 25729306

LETNA ČLANARINA: 20,00 EUR

Kazalo biltena kluba koroπcev Ljubljana

bilten kkl

Mag. Janko Arah (glavni urednik), 

Milan Vogel (odgovorni urednik)

Naklada: 500 izvodov

Oblikovanje: Rok BraËko, 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!
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DRUŠTVO SLOVENSKO-AVSTRIJSKEGA 
PRIJATELJSTVA  
Lovro Sodja

DRAGO VOBOVNIK (1934 - 2014) 
Milan Vogel

PRAVILA KLUBA KORO©CEV LJUBLJANA

KKL POVEZUJE  DOBRO  
MISLEČE LJUDI 

NAŠ KLUB NI »BUBREK V LOJU« 
Milan Vogel

OD PLESA DO PLESA

NOVI ČLANI UO

POROČILA SEKCIJ KKL

KLUB KOROŠKIH SLOVENCEV 
LJUBLJANA 
Janez Stergar
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www.klubkoroscevljubljana.si


