
Govor predsednika Slovenskega prosvetnega društva Zarja Vilija Ošina 

pri božičnici na Slovenski gimnaziji 22. 12. 2016 

 

Ko sem razmišljal, o čem naj na praznovanju božičnice spregovorim 

profesorskemu zboru in učenkam ter učencem Slovenske gimnazije, sem se 

odločil za malo bolj oseben pogled na svoje šolanje v tej za nas koroške 

Slovence tako pomembni izobraževalni ustanovi.             

Ko sem leta 1972 tik pred tako imenovanim „Ortstafelsturmom“ kot enajstletni 

fant v Celovec prišel iz zadnjega kota Koroške, iz Koprivne pri Železni Kapli, 

so nas na cesti predvsem starejši ljudje skoraj vsak dan psovali s „verschwindets 

ihr Tschuschen über die Karawanken“ ali „redets dajč“. 

Ker takrat gimnazija še ni imela lastnega poslopja, smo gostovali v gimnaziji  

Lerchenfeld. Ker je bil pouk samo popoldne, je opoldne, ko smo se srečevali s 

tamkajšnjimi gimnazijci, ki so od pouka odhajali, v kleti pogosto prihajalo do 

prerivanj in psovanj. Nekega večera, ko smo se že v temi vračali v dijaški dom, 

je nekdo tik nad našimi glavami streljal v prometni znak. Dogodek smo seveda 

prijavili policiji, ampak strelca še do danes niso uspeli ali želeli najti.  

Leta 1974, ko smo se preselili v novo šolsko poslopje, nam je z ramen padlo 

veliko breme – bili smo presrečni. Takrat so vsi koroški mediji objavljali 

protestne članke in komentarje v smislu: Slowenisches Gymnasium – das große 

Gift Kärntens! Nam pa vse to ni bilo pomembno, saj je našo samozavest krepilo 

zavedanje, da imamo svojo šolo. Mi je pa vedno, kadar se spomnim tega 

obdobja, žal, da smo se med seboj prepogosto pogovarjali v nemščini. Bogatih 

narečij svojega maternega jezika smo se namreč sramovali, knjižne slovenščine, 

ki je bila in je še med najpomembnejšimi cilji našega izobraževanja, še nismo 

obvladali. Kolikor vem, tudi danes ni kaj dosti drugače. Bom pa zelo vesel, če se 

motim in boste temu oporekali.  

V obdobju, o katerem govorim, je vse druge, tudi za nas zelo pomembne 

dogodke, prekrivala ostra politična situacija. Čeprav se je marsikaj spremenilo, 

pa je še vedno treba vztrajati in se, predvsem v javnosti, čim več pogovarjati v 

svojem maternem jeziku. Našo identiteto poleg jezika krepita tudi kulturna 

dejavnost in dobro poznavanje preteklosti ter spoštovanje vseh, s katerimi si 

delimo svoj življenjski prostor, predvsem pa solidarnost do vseh, ki so k nam 

prišli zato, ker jih je z njihovih domov pregnala vojna. 



Žal pa moramo danes razmišljati tudi o ne preveč optimističnih napovedih za 

naše okolje. V Železni Kapli sem član občinskega sveta, kjer sem med drugim 

odgovoren za energetska vprašanja. Na zadnji seji nam je centralna ustanova za 

meteorologijo in geodinamko predstavila najnovejšo raziskavo o tem, kako se 

bo v naslednjih sto letih v Železni Kapli spreminjalo podnebje. Ob upoštevanju 

vseh mednarodnih dogovorov in ukrepov se bo temperatura povišala za štiri 

stopinje. Kaj to pomeni za prebivalce teh krajev? Da na sončnih pobočjih zaradi 

pomanjkanja vode ne bodo več rasle smreke, prav tako pa ne bo več mogoče 

obdelovati zemlje. Kako hudo bo šele drugod po svetu! Če današnje vojne 

povzroča predvsem nafta in ljudje migrirajo iz političnih in ekonomskih 

razlogov, nas v prihodnosti, v le nekaj desetletjih, zaradi pomanjkanja vode 

čakajo okoljske migracije. Težko si predstavljam, kako bodo živeli otroci naših 

vnukov. Zato pozivam profesorski zbor, učenke in učence ter vse odgovorne, da 

ne čakamo na jutri, temveč že danes začnemo ne le ozaveščati, temveč predvsem 

ukrepati. 

V upanju, da se bo „svet“ čimprej prebudil, vam v imenu Slovenskega 

prosvetnega društva Zarja želim mirne praznike ter srečno in predvsem zdravo 

novo leto 2017!!! 


