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Na ustanovnem zboru KKL-a, 2.12.1993, 
smo se dogovorili, da se združujemo in orga-
niziramo z namenom, da bi skupno ohranjali 
in obujali tradicije, šege in navade Koroške 
ter z njimi seznanjali ožjo in širšo družbeno 
skupnost in prek različnih načinov publicira-
nja seznanjali širšo javnost o Koroški, njenih 
zanimivostih in tradiciji … 

To temeljno poslanstvo naš klub udejanja 
v različnih oblikah, z različnimi udeleženci, v 
ospredju teh prizadevanj pa ostaja zaveza, da 
delujemo skupno in za skupen namen. 

V času, ko se v družbi soočamo s števil-
nimi izzivi na zdravstvenem, varnostnem 
in gospodarskem področju, tako doma kot v 
svetu, je spoštovanje temeljnih vrednot in 
poslanstva kluba še posebno pomembno. 

Interesi posameznih društvenih članov 
so različni, kar je dobrodošlo, saj s svojimi 
pobudami in predlogi prispevajo k vsebinski 
raznolikosti delovanja kluba. 

Tako so se v preteklem obdobju kljub ome-
jitvam zaradi pandemije zvrstila dobro obi-
skana strokovna predavanja posameznih 
članov oziroma članic kluba, različna družab-
na srečanja in aktivnosti. 

Na teh srečanjih se utrjuje spoznanje, da 
je sleherni posameznik skupno dogovorjene 
cilje in naloge dolžan uresničevati ob spošto-
vanju sprejetih zavez, skupno in za skupen 
namen, saj kakršnokoli individualno prisva-
janje klubskih dosežkov nasprotuje duhu 
medsebojnega spoštovanja in zaupanja, kar 
je temelj uspešnega klubskega delovanja.

Vsem odbornikom se zahvaljujem, da ste 
s svojo dejavnostjo tudi v preteklem obdobju 
prispevali k društvenemu delovanju. Prepri-
čan sem, da bomo aktualne izzive kmalu re-
šili in poskrbeli, da bodo članska pričakova-
nja izpolnjena v kar največji meri.

Mag. Janko Arah, predsednik KKL
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Društvo je prostor 
skupnega delovanja
10. oktober 2022, Ljubljana
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Janko Arah

Pomlad pod Uršljo.
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Kdo zna užitku dati 
prednost?

Minilo je še eno leto v katerem začetku je 
naše društvo pod pezo evropskih in držav-
nih ukrepov in pod masko Covida, pokleknilo 
pred strogimi zapovedmi obnašanja, odvze-
mom sposobnosti lastnega razmišljanja, ome-
jitvami svobode, predvsem pa pod izjemnim 
strahom. Škoda, da naši člani niso bolj prepri-
čani vase in v svoje logično razmišljanje.

Ampak! Vsak je svoje sreče kovač! Tako so 
pač nekatere zelo lepe stvari odpadle. Žal mi je 
za martinovanje in Benedikt, Negovo oz. Trot-
kovo iz naslova Sekcije avanturistov; vključno 
z martinovanjem, Golovühi ali farmo polžev. 
Škoda, da niso bile bolj obiskane naše okrogle 
mize, saj so bili naši gostje res izjemni ljudje. 
Še bolj žal mi je za kulinarično sekcijo, za ka-
tero sploh ne vem, kdaj se je zamenjal vodja 
sekcije. Predvsem pa zakaj? Ali pač, ampak 
ne morem verjeti! Ko bi se ljudje zavedali, da 
je v življenju pomemben zgolj dogodek, ki ga 
oblikuje več ljudi, uživa pa množica, kar zgolj 
dvigne nivo seratonina, telesno imunost in 
veličastni občutek sreče!

Potem, ko se je kolesje srečanj uteklo, smo se 
le začeli zbirati... Na srečo je Jadralska sekcija 
delala na polno in morje nam je dobesedno 
zlivalo svoje morske kapljice za vrat. Na barki 
pač doživiš marsikaj; sploh, če naš predsednik 
prisega na odlično vino, potem pa odkriješ – 
ne tega pa res ne morem zapisati. Ampak vse 
je štos! Smeh! Radost.

Letos so se nam pridružili novi člani, celo 
takšni, ki so 12 let skrivali svojo identiteto in 
o Koroški sploh nič niso želeli slišati! Ampak 
naša Bernarda kot komisar za zvezo ima za-

sluge za to, vsebina zgodbe pač ni pomembna! 
Drugi so dokazali, da brez Kluba Korošcev Lju-
bljana, živijo sila prazno in pusto življenje.

Načrti Sekcije za avanturizem so smeli. 
Najprej Bosna, znova, kajti to kar ponuja naša 
nekdanja bratska soseda, je vredno obiska. Pa 
ne zgolj zaradi zdravilnega turizma v Viso-
kem, pri piramidah, tudi vse ostalo, od hrane 
do nakupov je neverjetno. Lekarne so sploh 
Meka zase; zdravila, tudi tista, ki jih izdelujejo 
slovenska farmacevtska podjetja so za 50 od-
stotkov nižja. In potem dogodki kot so marti-
novanje, romantični december, valentinovo... 
Na pot bomo odšli ad hoc, tudi s kombijem ali 
osebnimi avtomobili. Ne bomo nabirali mno-
žice, kajti množice ni več. Naši člani se starajo. 
Eni so bolni, drugi plašni, tretji, bolj premožni 
pač ne bodo prisedli k skupini nekih avantu-
ristov. Število članov je omejeno! Strah je pri 
starejših še bolj prisoten in v ležernih copatih 
je v tem času še najbolj udobno!

Samo potem, prosim, ne recite, da je vaše ži-
vljenje prazno in dolgočasno. Sreči, veselju in 
radosti je treba tudi malo pomagati!

Renata Picej

Uredniški komentar

Enice so kraljevale nad današnjim koroškim 
večerom pri Slamiču! Povabilo na okroglo 
mizo KKL, da se 11. 11. 2021, zberemo na Kersni-
kovi 1 v Ljubljani, ker je 10. 10. 2021 preteklo 101 
leto od dogodka, ki je Koroško za vse veke pri-
koval na piedestal z imenom »Moč naroda«, 
izklesanim z zavestjo o pripadnosti narodu 
in zavezo materinemu jeziku, je udeležencem 
prineslo troje. 

Najprej - sogovornika, Lojzeta Kosa. Novi-
narja, ki nas je do svoje upokojitve leta 2016, 
desetletja dolgo informiral o dogodkih na av-
strijskem Koroškem, smo spoznali kot zavze-
tega aktivista plebiscitarne zgodovine Libelič. 
O tem pričajo njegove reportaže in prva bro-
šura o kraju, z naslovom Libeliče 1920 – 1922 iz 
leta 1982. 

Se spomnite, kaj je o Libeličah zapisal Pre-
žih v svojem delu Ob Versajskih plotovih? »Za 

Libeliče - nepozabna 
avantura zgodovine
11. november 2021

Okrogla miza

Tribnom se svet kmalu odpre in pred popotni-
kom se razgrne prelepo libeliško polje, na čigar 
koncu sameva velika in lepa vas Libeliče, ali 
kakor ji pravijo domačini, Nebliče. Več kakor 
tisoč let so Libeliče živele svoje življenje pod 
vznožjem Libeliške gore, sredi gozdov, rženih 
in ajdovih polj in ob večnem šumenju sosedne 
Drave, dokler ni naposled prišlo do versajske-
ga miru. Ob plebiscitu je velika večina Libeli-
čanov glasovala za priključitev k Jugoslaviji. 
Navzlic temu je bila občina seveda pripojena 
Avstriji. Ko pa so se temu Libeličani uprli, jim je 
razmejitvena komisija, sestoječa iz peterih ve-
lesil, začela deliti njive, travnike in pašnike ter 
je prebivalcem te kotline napravila novo mejo 
tako, da sta vas in dobra polovica občine pripa-
dli Jugoslaviji, ostali del pa Avstriji. Ljudje, ki so 
živeli nad tisoč let skupaj, so se ločili in njive, ki 
so toliko časa skupaj rodile, so se razdelile. Zdaj 
gre versajski plot tik za vasjo.«
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»Neznosno! To kugo je treba pokončati!«, je 
pripovedoval mežnar, Ridlov Ivan, nam pa 
Lojze Kos, da smo kot drugo spoznanje tega 
večera uvideli, da zgodovinska dejstva, ki jih 
v grobem poznamo vsi Korošci, dosti bolj živo 
vzplamtijo pred našimi očmi, če fakte in pri-
čevanja podkrepimo z zgodbami in anekdota-
mi. In teh je bilo ogromno. Navdušujoče!

Začeli smo z romarji v 11. stoletju in njiho-
vimi pohodi mimo Libelič, oz. mimo tamkaj-
šnje kapelice, okoli katere so krožile in čakale 
moške žrtve, hudobne vile ... Pohujšanja ob 
Dravi je končala strela, ki je razsekala sakralni 
objekt. Pa so kapelico nadomestili s kostnico, v 
katero so prinašali rajnke iz cele Koroške. Nad 
njo pa postavili cerkev s sv. Martinom kot za-
vetnikom libeliške fare.

Čas je naredil korake naprej. Do Avstro-Ogr-
ske, priseljencev, nemškutarjev in trenutka, 
ko je politika razklala tkivo naroda, ki pa svo-
jega odsekanega uda ni nameraval pokopati. 
In niso pomagali čez noč postavljena meja 
z mejniki, žandarji, novi zakoni in drugi po-
koritveni manevri. Poleg ljudi, ki so natanko 
vedeli kaj hočejo, so imeli Libeličani ob sebi 
tri pomembne može, učitelja Mencina, rav-
natelja Gačnika in župnika Vogrinca. Prav ta 
župnik, Anton Vogrinec, je v naš klubski večer 
prinesel največje tretje presenečenje. Lojze 
nam je predstavil tega edinstvenega moža, 
ki je služboval v Libeličah, najprej v letih 
1902−1947, leta 1941 je bil kot mnogi slovenski 
duhovniki izseljen na Hrvaško, ter se leta 1945 
vrnil v Libeliče. Njegovo delo Nostra maxima 
culpa (Naša največja krivda), je izšlo leta 1904 
na Dunaju in v Leipzigu, da je doseglo množice 
je bilo spisano v nemščini, je povzročilo tsu-
nami. V cerkvi je zavrelo in sledila je kazen! 
Prevod v slovenščino smo dobili šele leta 1996. 

Vogrinec je služboval v versko mešanih 
nemških krajih. Stiki s protestanti in kriza, v 
kateri se je znašla katoliška cerkev, pa so ga 
vzpodbudili k razmišljanju in pisanju. Spisal 
je reforme in predloge. To je Rimsko kongre-
gacijo vrglo iz tira in »Naša največja zabloda« 
je kot edina knjiga slovenskega pisca novejše 
dobe pristala na zloglasnem seznamu kato-
likom prepovedanih knjig, Index librorum 
prohibitorum. Avtor je moral 22. junija 1904 v 
Celovcu vse navedbe v knjigi preklicati in za-
pisati: »Zelo ponižno spodaj podpisani prekli-
cujem vse skupaj in posamič, kar sem napisal 
in izdal pod naslovom Nostrum maxima cul-
pa. Vse napačne in zmotne misli, ki jih vsebuje 
ta knjiga zavračam in se brez ugovora v vseh 
podrobnostih predajem sodbi Svete kongre-

gacije, sledeč dekretu, izdanem 3. junija 1904. 
Nadalje obžalujem, kar sem zaradi objave te 
knjige zagrešil in z njo pohujšal ljudi. Skesano 
obljubim, da ne bom nikoli več izdajal knjig ali 
spisov brez potrditve ali dovoljenja cerkvenih 
predstojnikov, ki so za to odgovorni ...« Škoda! 
Če bi reforme stale, bi cerkev zagotovo imela 
večji ugled in večji obisk! A Vogrinec in Libe-
liče sta vsaj v imenu domovine neodtujljiva!

In o čem je pisal? O vsem, o čemer je bil pre-
pričan, da je cokla uspešnega oznanjevanja 
božje besede in večjega obiska cerkve. Vogri-
nec je analiziral, kritiziral, reformiral in pre-
dlagal, vse za večji ugled cerkve. Dotaknil se 
je cerkvenega odnosa do politike in navadnih 
ljudi, do šole, gmotnega položaju duhovnikov, 
reform v liturgiji, spovedi, posta, celibata ... 
Groza resnice!?

Na koncu smo nazdravili zavetniku libeliške 
cerkve, sv. Martinu, in martinovali, saj je bil 
11.11.! Bil je en izjemno zanimiv in super fajn 
večer!

Renata Picej

Propagandni letak, 1920

Letak je bil del slovenske plebiscitne propa-
gande na Koroškem leta 1920. Oblikovan je 
v načinu desetih božjih zapovedi, ki bi se jih 
morali Slovenci na Koroškem držati v odnosu 
do nemških sosedov in seveda pri odločitvi na 
plebiscitu.

Deset plebiscitnih 
zapovedi za Slovence

Foto in zgornje besedilo poiskano dne, 10.3. 2021, na: 

https://www.muzej-kamnik-on.net/deset-plebisci-

tnih-zapovedi-za-slovence-propagandni-letak-1920/
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Naše zadnje klubsko omizje se je zgodilo v 
četrtek, 16. 12. v naši bazi na Kersnikovi ulici. 
Zima nad Slovenijo je bila v teh dneh radodar-
na s snežinkami, zato je bila izbira tematike, ki 
nam jo je predstavil Korošec Donovan Pavli-
nec iz Leš, potopljen in zahakljan tako kot mi v 
življenje Ljubljane izvrstna!

Umetnostni zgodovinar, ki smo ga ob koncu 
spoznavali tudi v okviru imenitne potovalne 
agencije AL Ars longa, nas je popeljal v svet 
najpomembnejšega umetnika nizozemskega 
in flamskega renesančnega slikarstva, Pietra 
Bruegla starejšega (1526-1569). To pomeni, da 
smo pozorno prisluhnili predstavitvi zgodo-
vinskega sloga umetnosti v 15. in 16. stoletju, 
ko so ustvarjali med drugimi tudi Leonardo 
da Vinci, Michelangelo, Raffaello Santi... Po-
tem pa pod lupo vzeli sliko z naslovom Zimski 
prizor ali Štetje prebivalstva v Betlehemu iz 
leta 1566, seveda izpod čopiča Pietra Bruegla 
starejšega, imenovanega tudi kmečki Brue-
gel. Slednji pridevnik ga je varoval zamenja-
ve s številnimi kasnejšimi slikarji v njegovi 
družini, vključno s sinom Pietrom Brueglom 
majšim.

Donovan Pavlinec nas je povabil na odkriva-
nje »Štetja prebivalcev v Betlehemu«, na videz 
slike brez posebnosti, potem pa se je začelo 
odkrivanje in spoznavanje skritih in odkritih 
dejstev, simbolov in sporočil. Odkrili smo tudi, 
da nekatere njegove slike poznamo, če ne dru-
gače pa iz seta Unescovih božičnih voščilnic. 
Fascinantno!

Pieter Bruegel St. je bil prvi, ki je začel upo-
dabljati pokrajino pod snegom. Pa ptičjo per-

Raglje - rešitev za 
pandemijo?
16. december 2021

Okrogla miza

spektivo, seveda po pridobljenem vzoru na 
svojih poteh. Ukvarja se s srednjeveškimi te-
mami in pripoveduje o običajnem življenju. 
Snuje koledarske prizore kmetijskih del in obi-
čajev (koline so mu sploh pri srcu), izpostavlja 
drobnarije vsakdana, pripoveduje socialne 
zgodbe, naravne pojave, razpoloženje družbe; 
kar spoznavamo v pticah na drevju, druženju 
ljudi ob ognju ali ob sodu pod drevesom, opra-
vljanju  človeških potreb, kmečkih pripomoč-
kih, ki odigravajo »biti-nebiti« vloge, polknih 
na oknih, preprostih veseljih, ruševinah gra-
du, cerkvi v ozadju in vsekakor pomembnem 
faktu – zahajajočem soncu in svetlobi tik pre-
den se mrak razpara v temo. Ljudje ostajajo 
na prostem čim dlje, saj njihova skromna bi-
vališča nimajo luči ter so mrzla in tesna. Zato 
je vse življenje v svojih fasetah tako blizu. Že 
otroci vedo vse, so zgolj mali ljudje! 

In potem je tukaj še opravičilo za poimeno-
vanje slike Štetje prebivalcev v Betlehemu. 
Betlehema, rojstnega kraja Jezusa Kristusa, 
seveda ni nikjer. Mesto znano po novozave-
znih navedbah je zgolj flamska pokrajina v ka-
tero je žanrski slikar, pripeljal svetopisemski 
prizor Marije in Jožefa. Prišla sta, da bi se popi-
sala. Skupaj z osličkom in voličkom ju vidimo 
v spodnjem delu slike, desno od dvokolesnega 
voza. A ljudje, ki se drenjajo v levem kotu niso 
nujno ljudje, ki so prišli na popis, dosti prej so 
prinesli denar za poplačilo davkov!

Definitivno posebno poglavje pa je skrajno 
revna kočura na sredini desnega roba slike 
iz katere stopa človek. Že po videzu je brez 
življenjske energije in močno bolan. Napoten 
proti stojalu s krožniku podobni posodi kamor 

so ljudje odlagali »vbogajme« zanj. In ta revež 
je sila aktualen za današnji čas, ko se s pan-
demijo vzbuja strah, trepet in skorajda breziz-
hodnost, ljudi pa fila z omejitvami, cepljenji in 
ponovnimi in še novimi cepljenji. Ta človek je 
gobavec in to je  nalezljiva bolezen! In da ne bi 
okužil soprebivalcev ima v rokah ragljo s ka-
tero opozarja na svoj prihod iz podrtije in re-
vščine. Odpisanosti! A še je tu in je del življa na 
sliki! Bi bilo za današnji čas dosti bolj priročno, 
ceneje in družbeno in socialno sprejemljivo, če 
bi tisti, ki so zaslužili s pandemijo tudi pri nas, 
poslali naročila po ragljah našim rokodelcem 
iz Ribnice. Zakaj že, zdaj nihče ne jemlje cepiv 
iz strašansko globoko zamrznjenih posod kot 
na začetku? Zdaj cepiva leže povsod, kamera 
nam jih približuje vsak dan.

Ob našem prihodu nihče ni pričakoval, da 
bo tako zanimivo in »dolgo«! A bilo je res fajn!

Renata Picej
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Ko na sončni strani Alp Slovenci ne upajo di-
hati zraka na drugi strani svojih vhodnih vrat, 
avstrijski Slovenci v Kulturnem domu Pliberk, 
na osojni strani vsak ponedeljek plešejo!

Smo mislili, da ob obisku Jožka Hudla ne 
bo dovolj naših članov upalo stopiti v tretjo 
februarsko noč leta 2022, nenazadnje gojenje 
in vcepljanje strahu v Sloveniji še kar traja, 
potem pa je rdeča dvorana Kavarne Slamič 
kar žarela. Od obiska, od pripovedovanja in 
energije naveze oče-sin (Jožko in Samo Hudl), 
od vseh odličnih postreženih čajev in nenaza-
dnje od »Mizice, pogrni se!«, ki je postregla s 
slaščicami predhodnega večera, ko se je zgo-
dilo prvo srečanje UO KKL letošnjega leta, na 
privatnem naslov v Zalogu.

Jožko Hudl v družbi predsednika KKL Janka 
Araha in svojega sina Sama, ki živi v Ljublja-
ni in je ob koncu srečanja povedal, kako so ga 
zaznamovali družinska vzgoja, vzor in med-
sebojni odnos. Samo je pevec in vodja zasedbe 
Sam’s Fever, ki velja kot najboljši Elvis Presle-
yev cover bend v Evropi.

Jožko Hudl je najprej lik pravega Koroškega 
Slovenca, ki je po 1960 letu začel puščati vse 
bolj pomembne sledi pod Peco. Železna Ka-
pla je znala vsaditi zdravo seme v mladega 
človeka, ki je verjel, da bodo boljši časi prišli; 
ne zgolj sami po sebi, ampak z delom, korajžo, 
elanom, prvim korakom nekoga, ki hoče po 
cesti naprej, v polnost svojega življenja. Rav-
no prav nabrit, dovolj pameten in predvsem 
dovzeten za dediščino prostora in časa, je med 
Globasnico, kjer je zorel v odgovorno osebnost, 
in Celovcem, kjer se je šolal in postajal odgo-

Podjuna v srcu in 
radost na dlani
3. februar 2022

Okrogla miza

voren človek sredi socialnega okolja, ki ga je 
klesalo v človeka občutljivega za subtilnost 
odprtosrčnega kulturnega delavca, stopal na 
učiteljsko, vzgojiteljsko in mentorsko pot. 

Njegova profesionalna pot ga je vodila pred-
vsem po obronkih Podjune, po njenih razuzda-
no lepih travnikih košatih razgledov, kjer se je 
vsakodnevno spogledoval s Peco in Obirjem, 
ko je na Beli in potem, skoraj tri desetletja na 
Kolmu, kamor se iz slovenske strani prispe, če 
iz Strojne kreneš peš proti zahodu nad Pliberk, 
poučeval mlade nadobudneže. Ko je tam bogu 
za hrbtom začel učititi, mu ravnatelj, ki ga je 
vzel v službo, seveda ni povedal, da bo pou-
čeval v devetletki. Ampak ne običajni, pač pa 
v takšni, ki je v celoti zbrana v enem samem 
razredu, pa še brez elektrike povrhu. Bil je sam 
za vse razrede, in kot pravi, se je po treh letih 
končno znal temu prilagoditi tako dobro, da je 
preživel, znal in zmogel mladež naučiti šolsko 
snov ter pritisniti na svoje poslanstvo dober 
šolski pečat. Tako dragocen, da se mu nekda-
nji učenci na cesti ne izogibajo, temveč, ko ga 
zagledajo na nasprotni strani ceste, pridejo 
do njega po skupen spomin in nepozabljeno 
energijo takratnih časov.

Jožko Hudl, pa je tudi človek, ki ga krasi ve-
likanska volonterska pahljača odsevov barv, 
zvokov in pozitivnih vibracij iz naslovov or-
ganizacije brezštevilnih dogodkov in priredi-
tev. Pa najsi gre za pevski zbor, glasbeno šolo, 
gledališke deske, društva, festivale, izlete in 
potovanja, učenje jezika ali pa za ples - sila 
priljubljena dejavnost, ki jo negujejo v domu 
kulture Pliberk vsak ponedeljek ob 13. uri. In 
kdo je disc jockey? No ja ...on!
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Takoj po pepelnici, na začetku posta, pred-
vsem pa ob prvi plašni zarezici mladega me-
seca, smo sedli za Slamičeve mize, ki so me 
bolj spominjale na mitohondrij kot na krog. 
Pač moja asociacija na krožno razpotegnjene, 
edinstvene celične strukture človeškega tele-
sa. Zadolžene za specializirane naloge. V celi-
cah skrbijo za zagotavljanje energije!

Kaj pa naša srečanja? Okrogle mize, izleti, 
druženja vseh vrst? Saj s svojo asociacijo, po-
leg oblike postavitve nocojšnjih miz, nisem 
tako daleč stran od dejstva! Tudi KKL in njego-
ve sekcije poleg doživetij, skrbijo predvsem za 
dobro voljo, smeh, radost. Zato, da se napolni-
mo s srečo in - energijo.

Tudi tega dne je bilo tako, sicer ne bi ostali tri 
in pol ure. Z nami je bil človek, ki o turizmu, 
slovenskem in svetovnem nekaj ve! Nazadnje 
je bil direktor hotelov: Grand hotel Union, Ho-
liday Inn, Lev in Central. Bogdan Lipovšek, 
menedžer, hotelir, strokovnjak turizma!

Mojbog, kako bi stisnil v kot našega mini-
stra, tistega, bivšega mlekarja, ki širokih ust 
in s samopašnostjo starega leva, razlaga eko-
nomsko turistične nebuloze, prirejena dejstva 
in laži. In, se še spomnite, ko smo bili, mi, na-
vadna slovenska raja, vsi brez sonca, strogo 
zaprti v betonske celice stanovanj, ko nismo 
smeli niti pogledat čez rob občine, je vladni 
strokovnjak za turizem, brez izpitov »Naci-
onalni interes« »Antropološka specifičnost 
turizma« in »Morala in etika ljudskih izbran-
cev«, po nebeško lepih hribih, v Taverni, ob 
meji s Hrvaško, srkal »prleško vodo« in gušti-
ral »prleške sendvičke«!  Nekaj dni za njego-

Politika in črne 
brisače
3. marec 2022

Okrogla miza

Naš ljubljanski klub tudi letos zaradi prosto-
lebdečih virusov »povsod no tod« ne bo prire-
dil znamenitega Koroškega večera s plesom. 
Zato bi se lahko morebiti povezali in plesali 
kot pravi Korošci, za spremembo kar pod ve-
ličastno goro Peco in ne pod ljubljanskim ro-
žnim hribom! 

Okrogla miza pa nas je seznanila tudi s kul-
turnim ustvarjanjem koroških Slovencev. 
Spoznali smo ljubiteljska kulturna društva in 
veličastno zgodbo več kot 100 letne kronike 
Slovenskega prosvetnega društva Edinost iz 
Pliberka. Stopili smo na sled čezmejnih pove-
zav, zbiranja denarja za raznorazne projekte, 
nenazadnje pa smo spremljali še gradnjo tako 
uspešnega Kulturnega doma Pliberk. Skratka 
področja, na katerih je Jožko Hudl deloval vse 
življenje. Potopili smo se v delo učitelja, ki ga je 

Jožko opravljal med leti 1969 in 2008, kot uči-
telj, vodja šol in direktor; v Pliberku, Beli, Žele-
zni Kapli, Komeljskem Vrhu in Božjem grobu. 
Spoznavali smo človeka z iskricami v očeh, ki 
takoj ko je konec enega projekta, začenja z dru-
gim. Perpetuum mobile življenja zaradi ter za 
kulturo in človeka, ki je najbolj žlahten odraz 
človeške dejavnosti pod tem imenom.

In hvala bogu, smo za popestritev večera 
prišli na sled tudi dejstvu, ki nam je prineslo 
informacijo o tem, kako mu je vse to sploh 
uspelo. Prestati samoto na tistih od boga po-
zabljenih hribovskih šolah ali pa energično 
slediti svoji kreatorski in organizatorski žili-
ci. Profesionalno in volontersko. Skrivnosti 
je bilo ime – Anita. Srečal jo je na gledaliških 
deskah, Kamničanko, ki mu je na avstrijskem 
Koroškem nekega dne odlično prišepetavala 
pozabljeni tekst. Igri je sledil ples, a Joško je 
plesal samo enkrat, ker mu je objekt požele-
nja potem speljal njegov nadrejeni, Jožko pa je 
samozavest pozabil doma. Ampak Anito je ka-
sneje vendarle osvojil, o tem ni dvoma. O tem 
priča vsa ta živost, žlahtnost in neusahljivost 
njegovih podjunskih kulturnih zgodb. Dvoji-
na mu je prinesla najlepši oporni cvetlični lok 
za dehteč žamet kulturne vrtnice, ki jo je posa-
dil sam, negoval pa v dvoje. 

Udeleženci okrogle mize smo prejeli vsak po 
en izvod 100 letne kronike Slovenskega pro-
svetnega društva Edinost, ki jo je seveda ure-
dil in poskrbel da je izšla, Jožko Hudl. Pestra in 
zanimiva preglednica dogajanja.

Januarja 2020 je Jožko Hudl prejel v Ljublja-
ni Srebrno plaketo JSKD za dolgoletno delo na 
področju ljubiteljske kulture in kulturnega so-
delovanja s Slovenci v zamejstvu. 

Renata Picej
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vim obiskom sem bila na Zavodu za turizem 
Ormož, pa so mi povedali vse o tem! Izsledki bi 
bili primerni za organizacijo izleta Sekcije za 
avanturizem pri KKL, z naslovom: »Ima Boga 
– Pekel za Slovenceljne!« 

Včeraj smo dejstvo, da je Lipovšek leta 2014 
zapustil znamenite hotele Union, potem ko 
jih je 24 let uspešno vodil in medtem izšolal 
kar nekaj današnjih zelo uspešnih turistič-
nih menedžerjev (ker je v zadnjih letih pogo-
sto nasprotoval lastniku, holdingu ACH: pri 
izplačilu dividend lastnikom, ki jim je očital 
izčrpavanje hotelov, pa prodaji hotelov Uni-
on, Central in Lev, preko katere bi se ACH želel 
razdolžiti), pustili za kuliso večera, in ušesa 
ostrili ob informacijah, ki povprečno razmi-
šljujočega Slovenca ne morejo pustiti hladne-
ga. Npr. zakaj Slovenski državni holding nad 
Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb za 
leto 2022 zapiše: poslovna skrivnost. Potem 
pa najprej sledi mantra, prava farsa: Država 
je pomembna lastnica podjetij v Sloveniji. 
Zato ima veliko odgovornost biti dejavna in 
profesionalna lastnica. Splošni cilj podjetij 
z lastništvom države, ki jih upravlja SDH, je 
uspešno, dobičkonosno in gospodarno poslo-
vanje, ustvarjanje vrednosti in v veliko pri-
merih tudi učinkovito izvajanje strateških in 
razvojnih ciljev, pogosto v okviru posameznih 
javnih služb. To je treba doseči na trajnostni 
način, z upoštevanjem ekonomskega, okolj-
skega in družbeneg vidika.

Že v uvodu piše: »SDH je že vzpostavil ro-
busten sistemski okvir korporativnega upra-
vljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki 
temelji na smernicah OECD...!« Je to tisti OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and 
Development), Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj, ki jo je v odblesku, le 
kako je to mogoče, slutiti v besedah Klausa 
Schwaba?

No, Lipovšek nam je lepo povedal, da so tudi 
v Sloveniji žvižgači, pa ne le tisti, znani jav-
nosti kot npr. Ivan Gale. Oni drugi, zaposleni 
v vladnih službah in državnih podjetjih, ki 
so zaradi strahu pred izgubo službe na videz 
tiho, a zaradi lastne morale vendarle znajo, 
predvsem pa morajo, nekomu izpovedati, kaj 
se kuha v političnih piskrih Slovenije! In kje se 
je zažgalo! Kje smrdi! Zato je bil večer tudi tako 
originalen in zanimiv.

Pogovarjali smo se seveda tudi o prodaji slo-
venskega turizma. Komurkoli? Pa o Yorku, Ma-
džarih, o Sava turizmu, Švicarskem turizmu, o 
kriminalu, podkupljenih dušah, zapravljenem 
bogastvu države, ki ga je zaradi političnih kre-
atur in njihovih lastnih interesov, slovensko 
ljudstvo v zadnjih 30 letih uspelo izgubiti.

Predsednik Janko in Bogdan Lipovšek sta ob 
koncu zagnano debatirala o političnih zgod-
bah, ekonomiji, pravu, turizmu in še čem; tako 
včeraj in pod Jugoslavijo, kakor danes v »Zele-
ni, butični globalni, petzvezdični destinaciji«. 
Še dobro, da ljudski spomin pomni slogane 
kot: Dežela na sončni strani Alp ali Slovenija, 
moja dežela!

Bilo je burno! A ob zaključku, se je nad nami 
vil in blagodejno sukljal stavek, ki je izzvenel 
kot zelo pomemben zaključek večera, namreč, 
da je turizem kot posebna gospodarska de-
javnost, ki jo enako ali bolj kot ekonomija za-
znamuje sociologija, antropologija in socialna 
psihologija in slogan: TURIZEM SMO LJUDJE«! 
Nenazadnje smo proti koncu, med drugimi, 
strašno insajderskimi informacijami, izvedeli 
tudi nekaj o črnih hotelskih brisačah v kopal-
nicah hotelov, kjer za dobrim menedžerjem o 
vsem odloča njegova posteljna igračka!

Renata Picej
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in člana UO Draga Kompana. Stroški vzdrže-
vanja internetne strani bodo znašali cca 150 
EUR/leto.

Renata Picej je sporočila, da bo letos Festival 
solzic organiziran 22.05.2021. Tokrat bo
dogodek posvečen vodi.

Če bodo razmere dopuščale, bomo v letošnjem 
letu organizirali piknik, avanturistični izlet
in se družili na jadrnici našega predsednika 
Janka Araha.

Zapisala: Mira Vidmar

Prisotni: Janko Arah,  Mira Vidmar, Zoran 
Janko, Renata Picej, Doroteja Omahen, Drago 
Kompan, Bojana Jurenec, Alenka Kresnik

Dnevni red:
1. Obnova spletne strani KKL
2. Izdaja biltena KKL za leto 2020
3. Razno

Ad.1
Doroteja Omahen je poročala o poteku obnove 
klubske spletne strani:
• Peter Kresnik bo skrbel za nove strani, mora 

pa prejeti gradivo. 
• Bojan Arah bo prenesel stare vsebine.
• Drago Kompan bo skrbel za fizični preno gra-

diva na spletno stran, ko bo vse pripravljeno 
oz. narejeno. 

• Uvodna stran je že narejena. Naslovna foto-
grafija bo skupinski posnetek udeleženk in 
udeležencev na zadnjem Koroškem večeru s 
plesom.

• Oblikovalec spletne strani je Peter Kresnik v 
sodelovanju z Bojanom Arahom, Drago Kom-
pan bo v vlogi glavnega administratorja, 
Mira Vidmar bo lektorirala vsebino pred ob-
javo na spletni strani. Predsednik KKL Janko 
Arah odloča  v primeru dvoma o ustreznosti 
vsebine, pripravljene za objavo.

Ad.2
Predsednik Janko Arah je za objavo oglasa 
v  biltenu o delovanju KKL v letu 2020 uspel 
pridobiti člana UO Petra Tevža, Zoran Janko 

Upravni odbor
12. maj 2021

Prisotni: Janko Arah, Mira Vidmar, Zoran Jan-
ko, Renata Picej, Doroteja Omahen, Bernarda
Lasan, Evita Leskovšek

Dnevni red:
1. Aktivnosti društva KKL v letu 2021
2. Letna članarina KKL
3. Razno

Ad.1
Predsednik Janko Arah je v uvodnem delu se-
stanka pojasnil, da so epidemija korona viru-
sa in posledični zaščitni ukrepi znatno omejili 
delovanje našega društva v preteklem in tudi 
že v začetku letošnjega leta. Tradicionalnega 
Koroškega večera s plesom lani in letos nismo 
mogli organizirati, zaradi česar je za aktiv-
nosti našega društva nastal velik finančni 
primanjkljaj. Ker trenutno ne moremo vedeti, 
kakšne bodo možnosti za organizacijo naših 
društvenih aktivnosti v letošnjem letu, se 
bomo morali pri načrtovanju le-teh prilagajati 
omejitvam ali sprostitvam veljavnih vladnih 
ukrepov.

Glede na trenutne epidemiološke razmere v 
državi in neugodne finančne razmere v na-
šem društvu bomo letos bilten o delovanju 
našega društva v letu 2020 izdali samo v ele-
ktronski obliki.

Za organizacijo prve možne četrtkove okrogle 
mize je predvideno predavanje sedaj že upo-
kojenega RTV in radijskega novinarja Lojzeta 

Upravni odbor
22. marec 2021

Kosa, ki je večino svoje novinarske kariere po-
ročal o življenju in delovanju slovenskih Koro-
šcev v Avstriji.

Ad.2
Letna klubska članarina, ki že vrsto let znaša 
20 EUR, trenutno predstavlja edini vir finan-
ciranja našega društva. V razpravi o morebi-
tnem dvigu letne članarine je med člani UO 
prevladalo mnenje, da višina članarine do 
nadaljnjega ostane 20 EUR. Ker pa je letos do 
današnje seje UO, članarino plačalo zelo malo 
število članov KKL, smo sklenili, da predse-
dnik Janko Arah z e-pošto prijazno pozove 
člane k plačilu članarine in k sporočilu priloži 
tudi ustrezno izpolnjeno položnico.

Ad.3
Doroteja Omahen, vodja kulinarične sekcije 
Koroška kuharija, je prisotne obvestila, da 
je predvidena 30. jubilejna Koroška kuharija 
dne 27.05.2021 na turistični kmetiji Jeglijenk 
na Selovcu nad Šentjanžem pri Dravogradu. 
Program je bil članom UO poslan v priponki k 
vabilu za sejo UO. Predviden je prevoz z oseb-
nimi vozili in cena za udeležbo na dogodku 
cca 35 EUR/osebo. Točen datum dogodka bo 
prilagojen epidemiološkim razmeram. Doro-
teja Omahen je prisotne obvestila, da se je v 
zvezi s potrebo po obnovitvi klubske interne-
tne strani dogovorila, da bo potrebne aktivno-
sti prevzel Peter Kresnik, sin članice UO KKL 
Alenke Kresnik, ob sodelovanju dosedanjega 
skrbnika naše spletne strani Bojana Araha 
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bo poskusil pridobiti oglas podjetja Telekom, 
Bojana Jurenec bo poskrbela za objavo oglasa 
njenega podjetja.

Predsednik Janko Arah bo sestavil prošnjo za 
objavo oglasa v biltenu in jo z e-pošto poslal 
članom UO.

Renata Picej, ki je bila zadolžena za sestavo 
vsebine biltena, ki bo izdan v e- obliki,  je se-
stavila  uvodnik, ki smo ga prejeli člani UO. 
Predsednik Janko Arah je prisotne vprašal za 
mnenje o vsebini uvodnika, ki v veliki meri 
vključuje osebna razmišljanja o že nekaj časa 
prisotni in zelo aktualni problematiki covid 
pandemije.

V razpravi je prevladalo mnenje, da morajo 
vsebine, objavljene v biltenu, odražati  pred-
vsem aktivnosti KKL v preteklem letu, osebna 
razmišljanja pa je mogoče objaviti le kot po-
sebni prispevek. Renata Picej je razložila, kaj 
je imela v mislih pri sestavi uvodnika in z ra-
zumevanjem sprejela mnenje prisotnih o vse-
bini, ki jo bo razpravi primerno preoblikovala.

Ad.3
Doroteja Omahen, vodja kulinarične sekcije 
Koroška kuharija, je prisotne obvestila, da 
je predvidena 30. jubilejna Koroška kuharija 
dne 27.05.2021 na turistični kmetiji Jeglijenk 
na Selovcu nad Šentjanžem pri Dravogradu. 
Program je bil članom UO poslan v priponki k 
vabilu za sejo UO. Predviden je prevoz z oseb-

nimi vozili in cena za udeležbo na dogodku 
cca 35 EUR/osebo. Točen datum dogodka bo 
prilagojen epidemiološkim razmeram. Doro-
teja Omahen je prisotne obvestila, da se je v 
zvezi s potrebo po obnovitvi klubske interne-
tne strani dogovorila, da bo potrebne aktivno-
sti prevzel Peter Kresnik, sin članice UO KKL 
Alenke Kresnik, ob sodelovanju dosedanjega 
skrbnika naše spletne strani Bojana Araha 
in člana UO Draga Kompana. Stroški vzdrže-
vanja internetne strani bodo znašali cca 150 
EUR/leto.

Renata Picej je sporočila, da bo letos Festival 
solzic organiziran 22.05.2021. Tokrat bo
dogodek posvečen vodi.

Če bodo razmere dopuščale, bomo v letošnjem 
letu organizirali piknik, avanturistični izlet
in se družili na jadrnici našega predsednika 
Janka Araha.

Zapisala: Mira Vidmar

Prisotni: Janko Arah, Renata Picej, Doroteja 
Omahen, Drago Kompan, pisno sta svoji sta-
lišči posredovali Bernarda Lasan in Evita Le-
skovšek

Dnevni red:
1. Barkovljanka
2. Okrogla miza
3. Martinovanje
4. Knjiga »Koroška kuharija«
5. Razno

Predsednik Janko Arah je uvodoma podal po-
ročilo o članih, ki so se prek elektronske pošte 
opravičili za sestanek. Od nekaterih pa ni bilo 
nobenega sporočila.

Ad.1
Predsednik Janko Arah nas je obvestil, da bo v 
nedeljo 10. oktobra 2021. JADRALSKA SEKCIJA 
KKL organizirala ogled letošnje že 53. Barko-
vljanke/Barkolane - največje regate na svetu 
(vabilo članom KKL je bilo že posredovano).

Ad.2
V četrtek 11.11.2021 bo okrogla miza, kjer bo 
Loze Kos (novinar) seznanil z dogajanji v Li-
beličah leta 1920 (plebiscit) in kako so krajani 
leta 1922 dosegli, da so Libeliče ostale na »naši 
strani«. Predvidoma bo predavanje kot običaj-
no v kavarni Slamič (vabilo sledi).

Ad.3
KKL in Sekcija za avanturizem organizira 

Upravni odbor
6. oktober 2021

MARTINOVANJE, in sicer 1-dnevni izlet z av-
tobusom v Slovenske gorice, in sicer v soboto, 
13.11. 2021 (vabilo je posredovano). Cena za čla-
ne KKL 44 €, za ostale 64 €. V ceno ni vključen 
strošek prevoza z avtobusom.

Ad.4
Pred leti je bila na UO pobuda, da bi KKL so-
deloval pri izdaji knjige o »receptih starih jedi 
s Koroške«. Takratni UO KKL ni podprl sodelo-
vanja pri izdaji knjige. Kulinarična sekcija KKL 
pa je nadaljevala delo in organizirala številne 
dogodke še naprej (Koroške kuharije), vsega 
skupaj doslej že 30. Zbiranje receptov s Koro-
ške in »preizkušanje« le-teh na številnih »KU-
HARIJAH« so bile  organizirane tudi na Koro-
škem. Ena od teh je bila organizirana v času, 
ko so si udeleženci ogledali  razstavo »Koroška 
košta«, ki jo je organiziral Koroški pokrajinski 
muzeji na Ravnah na Koroškem. Voden ogled 
po razstavi (vodila ga je kustosinja  in muzej-
ska svetovalka Brigita Rajšter) je predsednika 
Janka Araha navdušil in je pri tem smatral, da 
bi bil potreben razgovor z direktorjem Koro-
škega pokrajinskega muzeja glede možnosti 
sodelovanja pri izdaji knjige »Koroška kuha-
rija«. 

Na osnovi tega je mag. Janko Arah zaprosil 
direktorja Koroškega pokrajinskega muzeja 
(KKPM) mag. Tadeja Pungartnika za sestanek, 
ki je bil opravljen 31.8.2021 v Slovenj Gradcu. 
Ob tem sta Janko Arah in Doroteja Omahen 
predstavila delovanje Kulinarične sekcije in 
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zbrano gradivo v zvezi z idejo za izdajo knjige. 
Na sestanku je direktor Pungartnik takoj po-
vedal, da KKPM ne bo založnik ali sozaložnik 
knjige, da pa lahko pomaga pri izdaji na nasle-
dnji način:

• Da na razpolago strokovno pomoč (svetoval-
ko Brigito Rajšter), ki lahko v službenem času 
opravlja delo v zvezi z izborom receptov in 
ostalo strokovno svetovanje.

• Da KKPM sodeluje pri promociji knjige.
• Da KKPM poravna stroške za fotografiranje 

jedi, ki jih opravi Tomo Jeseničnik 

Na podlagi vseh zbranih dejstev se je predse-
dnik Janko Arah odločil, da bo UO Kluba Ko-
rošcev Ljubljana predlagal, da bo KKL založnik 
knjige Koroška kuharija. Prisotni člani smo 
se s tem strinjali. S tem sta se strinjala tudi 
dva člana UO, ki sta svojo odsotnost opravi-
čila (poslano elektronsko sporočilo). S tem je 
podana zelena luč za pridobivanje finančnih 
sredstev za izdajo knjige. Ko bodo sredstva 
zbrana, bomo poiskali tiskarja za tisk knjige. 
Ob tem je bilo poudarjeno, da bo oblikovanje 
knjige brezplačno naredila firma arnoldvu-
ga+, izbor receptov je že pripravljen (Brigita 
Rajšter, Doroteja Omahen). Poleg sklepa, da bo 
KKL založnik knjige, je bil tudi sprejet sklep, 
da se imenuje uredniški odbor: Doroteja Oma-
hen (glavna urednica), Bernarda Lasan, Janko 
Arah in Drago Kompan.

Drago Kompan je pripravil nekaj primerkov 
knjig s trdo vezavo za lažji občutek, kakšne di-
menzije naj bo knjiga. Odločili smo se, da bo 
knjiga velikosti 235x165 mm (format knjige 
D4).

Poleg tiska bomo morali pokriti še stroške lek-
toriranja. Ker so sredstva, ki so se nabrala iz 
preteklih kuharij v višini 460 €, v hrambi pri  
Miri Vidmar, jo pozivamo, da jih nakaže na 
TTR kluba.

Ad.5
Za iskanje sponzorjev za knjigo je pripravljeno 
gradivo. Predsednik je menil, da ni pričakova-
ti, da bi našli pokrovitelja oziroma institucijo, 
ki bi ponudil predvideno vsoto (1.000 €).
Ocenjujemo, da bo tisk knjige med 3.000-
4.000 €, odvisno od naklade.
Predsednik se bo pozanimal, če bi za tiskanje 
pridobili potreben papir v obliki sponzorstva 
(npr. papirnica Goričane).

Pogovarjali smo se o okvirni ceni knjige, ki bi 
jo KKL prodajal. Večina je bila mnenja, da cena 
ne sme biti visoka. Odvisno bo od vseh stro-
škov, verjetno pa bo med 25 in 30 €.

Bila je tudi omenjena kritika tistim, ki se za 
sestanek niti ne opravičijo. Tudi odpoved pri-
sotnosti tik pred sestankom je vse prej kot pri-
meren način obveščanja.

Podanih je bilo nekaj pripomb glede organiza-
cije izleta Planinske sekcije na Koroško, pred-
vsem z vidika različnih izbir poti na Uršljo 
goro in tudi glede prevoza iz Ljubljane, ki ni 
organiziran, še posebej pa glede tega, katera 
oseba je odgovorna za organizacijo izleta (v 
primeru kakšne nesreče na poti). Vsak posa-
meznik mora nositi odgovornost zase, KKL pa 
je ne more prevzemat.

Sestanek je bil zaključen ob 20:00 uri.

Zapisal: Drago Kompan

Prisotni: Janko Arah,  Renata Picej, Doroteja 
Omahen, Evita Leskovšek in Bernarda Lasan

Opravičili so se: Drago Kompan, Bojana Jure-
nec, Alenka Kresnik, Mira Vidmar, Marijan 
Štriker, Danijela Čehovin, Zoran Janko in Peter 
Tevž

Dnevni red:
1. Bilten KKL
2. Aktivnosti v letu 2022
3. Spletna stran KKL
4. Razno

Ad.1
Predsednik Janko Arah   je vse prisotne pov-
prašal, kaj menimo o izdaji klubskega biltena 
oz. če ga v elektronski obliki izdamo tudi letos.

Vsi prisotni so se strinjali, da bilten (tako kot 
lansko leto) pripravimo tudi letos, saj smo bili  
kljub pandemiji  dokaj dejavni.

Tako je  bil sprejet sklep, da bo Renata Picej 
pripravila vse gradivo in ga pripravila kot v 
lanskem letu. Vsi člani UO pa se moramo po-
truditi in pridobiti sponzorje oz. podjetja, ki 
jih bomo v biltenu oglaševali in tako pridobili 
sredstva za kritje stroškov.

Ad.2
Pogovorili smo se o aktivnostih, ki jih bomo  
organizirali v letošnjem letu.

Upravni odbor
2. februar 2022
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Tako smo se že za prvi četrtek v tem mesecu 
(3.2.) dogovorili z našim članom Jožkom Hu-
dlom iz avstrijske Koroške (Pliberka). Govoril 
bo o kulturnem udejstvovanju in ustvarjanju 
koroških Slovencev. Kar bo zanimivo nadalje-
vanje novembrske okrogle mize, ko je o Libeli-
čah in Korošcih na tej strani meje pripovedo-
val Lojze Kos.

Za mesec marec (3.3.) se je predsednik Jan-
ko Arah dogovoril z Bogdanom Lipovškom, 
dolgoletnim direktorjem Hotela Union, ki bo 
govoril o turizmu v Sloveniji in sedaj še kako 
aktualnih prodajah v tem sektorju.

April: Dr. Nada Rotovnik-Kozjek o zdravi pre-
hrani, prehrani športnikov in sploh o vsej pre-
hrani.

Maj: Poskušali bomo (nalogo prevzame Ber-
narda Lasan) dobiti prof. Ivana Mrzela, da bi 
nam pripravil predavanje o ptičih in nam tudi 
kaj povedal o knjigi, ki jo je sestavil oz. napisal 
– to je o jeziku – golovabuščina.

Če okrogle mize prof. Mrzela ne bo moč orga-
nizirati, pa bomo pripravili, glede na aktualne 
razmere, kakšno drugo temo (kultura, glasba 
ipd.).

Vsi prisotni so se strinjali, da bi konec maja oz. 
v začetku junija pripravili piknik, najverjetne-
je pri Turistični kmetiji Lazar v Podgradu, ki se 
vzpenja nad dolino Besnice in od koder bomo 

lahko Korošci »Ljubljano gledali tudi zviška«.

Sekcije:
• Jadralska sekcija bo - ob lepem vremenu - ta-

koj aktivna.
• Avanturistična sekcija: Vodja Renata Picej je 

predlagala, da izhajamo iz dane situacije in 
organiziramo kar 1-dnevne izlete, lahko tudi 
z manjšim številom izletnikov, oz. se ravna-
mo po možnostih, ki bodo dane.

• Planinska sekcija: Apeliramo na vodjo sekci-
je Alenko Kresnik, da nas spet kmalu popelje 
v kakšne planine ali na obljubljeno Pohorje.

Ad.3
Spletna stran KKL:

Okrog spletne strani je bilo v preteklosti že ve-
liko narejenega. Doroteja Omahen si že dolgo 
časa prizadeva, da bi bila dokončana. Že veliko 
starega gradiva je bilo preneseno, za to je po-
skrbel Bojan Arah, Peter Kresnik pa jo je zasno-
val na novo. Drago Kompan je postal glavni 
asistent naše spletne strani in je tudi obljubil, 
da jo bo ažuriral.

Ad. 4
Vsi prisotni so si bili enotni, da vsi komaj ča-
kamo, da bi bili ti »koronski časi« končno čim 
prej in za vselej mimo.

Sejo smo zaključili ob 20:20.

Zapisala: Bernarda Lasan

Klub korošcev Ljubljana se je s svojo Kulinarič-
no sekcijo udeležil letošnjega Festivala solzic, 
ki se je dogajal na Ivarčkem jezeru, v soboto 21. 
maja. Pod vodstvom Anuške Viher, vodje sek-
cije in ob spretni pomoči Jana Repnika se je iz 
koroškega lonca vil omamen vonj. Pojedlo se 
je vse! Vendar pa je bila konkurenca drugega 
lonca, ki so ga pripravile dame iz Koroškega 
medgeneracijskega centra Ravne na Koro-
škem za zrno soli boljša za 4 pike, in si tako 
prikuhale nagrado, 5 litrov odličnega vina iz  
Vinske kleti Goriška Brda.

Renata Picej

Kkl in festival solzic
21. maj 2022

Kulinarična sekcija
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V gosteh pri Zlatki Lampert, sestri našega 
člana kluba.

V soboto, 11. septembra 2021 smo organizirali 
29. Kuharijo v Velenju. Tam blizu v Podkraju 
pri Velenju imata svoj dom Zlatka Lampret 
Kompan in njen mož Milan. Prijazno sta nas 
povabila, da pridemo kuhati k njima v njun 
dom. Zlatka je namreč sestra Draga Kompana, 
Korošica, rojena v Javorju nad Črno na Koro-
škem. Povabilu na 29. kuharijo se je odzvalo 6 
udeležencev. Iz Ljubljane smo krenili ob 8 uri 

29. Koroška kuharija
11. september 2021

Kulinarična sekcija

in prispeli v Velenje ob 10-tih. Najprej smo se 
ustavili ob Škalskem jezeru na kavi in rogljič-
ku v Ribiškem domu, kjer smo lahko uživali 
tudi ob pogledu na jezero, ki je bilo polno ri-
bičev ob obali. Povedali so nam, da poteka ri-
biško tekmovanje. Po osvežitvi s kavo smo se 
odpravili na Velenjsko plažo ob Velenjskem 
jezeru. Plaža nas je prijetno presenetila s svo-
jo impozantnostjo in urejenostjo. Seveda je 
k vzdušju in lepoti prispeval tudi lep sončni 
dan, saj nas je med jutranjim sprehodom že 
grelo toplo dopoldansko sonce.

Po tem čudovitem sprehodu smo se odpe-
ljali v Muzej Velenje na Velenjskem gradu, ki 

je prvič omenjen v pisnih virih leta 1270. Tam 
smo si ogledati nekaj stalnih razstav. Vstopni-
ce smo kupili v Stari trgovini, ki je opremljena 
z originalnim pohištvom iz obdobja 1930. V 
njej se nahajajo zanimivi eksponati iz »starih 
časov«, kot so omare s predalniki za različne 
vrste moke ali žitnih zrn, razne tehtnice, stara 
blagajna itd. Tudi Stara gostilna je opremljena 
tako, kot so bile opremljene gostilne v tistih 
starih časih. Zanimiv je star hladilnik (brez 
elektrike) in nekakšna »lajna«, velika kot oma-
ra, za izvajanje glasbe. Ogledali smo si razsta-
vo fotografij nastajanja sodobnega mesta 
Velenje (1945-1960), stalno zbirko sodobne slo-
venske umetnosti, stalno zbirko predmetov, 
ki jih je v petindvajsetih letih bivanja v Afriki 
zbral in Velenju poklonil češki akademski ki-
par František Foit. Za vse, kar je postavljeno na 
ogled na gradu, bi bilo potrebno več časa, da bi 
si lahko temeljito ogledali vse stalne razstave, 
ki govorijo o preteklosti teh krajev.

Ob 13.00 uri smo prispeli v Podkraj pri Ve-
lenju k Zlatki in Milanu. Pričakala sta nas že 
pred hišo, kjer je na mizi že čakala dobrodošli-
ca, tj. koroški srčki z namazom, ki ga je pripra-
vila Zlatka (namaz iz zmletih gruškovih kvoc 
(hruškovih krhljev), putra in strdi /namaz iz 
suhih hruškovih krhljev, masla in medu ter 
črničev šnops (borovničevo žganje).

Po začetnem spoznavanju in dobrodošlici 
smo se takoj lotili kuhanja po programu. Naj-
prej je bil na vrsti pečen čebu z jajci/opečena 
čebula z jajci. Narezano čebulo smo popekli 

in dodali le malo jajc, tako da je prevladova-
la pražena čebula. To smo pojedli s koroškim 
rženim kruhom, ki ga je že pred dvemi dnevi 
spekla Zlatka. Zelo dobro je bilo in nič ni osta-
lo v ponvi. Istočasno smo dali kuhati suho 
župo. Milan je presekal kračo, da smo jo lahko 
spravili v velik lonec. Dodali smo korenček in 
lovorjev list in pustili, da se počasi kuha. Med-
tem je Zlatka že dajala navodila za pripravo 
rpičevih (krompirjevih) štrukljev.

Eni so lupili kuhano mlačno rpico (mlačen 
krompir) pripravljali testo z moko in s stisnje-
nim krompirjem, drugi pa filo (nadev), ki je 
bila iz kuhanega, na drobno naribanega ru-
menega korenja, masla, stepenega jajca, na 
maslu prepraženih drobtin itd. skratka tako, 
kot je zapisano v receptu. Ko sta Doroteja in 
Zlatka pripravljali farflče (testenine za v juho), 
smo preostali z velikim zanimanjem opazo-
vali potek priprave te jušne zakuhe. Spoznali 
smo, da je priprava zelo enostavna, kot so v 
starih časih pač kuhali –enostavno in okusno. 
Priprava hrena z jajci je trajala kar nekaj časa. 
Najprej smo jajca skuhali v »v trdo«,  jih ohla-
dili, olupili in narezali na majhne kocke. Nari-
bali smo domači hren, ki ga je iz vrta prinesla 
Zlatka,  in dodali na drobne kocke narezani 

mlečni kruh. Dodali smo še bučno olje, kis in 
sol in tako pripravljeno jed postavili v hladil-
nik.

Juho smo kuhali debeli 2 uri, saj je bila krača, 
ki jo je prispeval Drago, precej velika in zelo 
okusna. Zlatkin mož Milan jo je odcedil, na-
kar smo v juho zakuhali pripravljene farflče. 
Komaj smo čakali, da smo dobili na mizo suho 
župo s farflči. Vsem je zelo teknila in smo jo vsi 
zelo pohvalili. Seveda ne smemo pozabiti, da 
sta vsako jed, preden smo jo servirali na mizo, 
najprej umetelno  pripravili za fotografiranje 
Bernarda in Doroteja.

Zelo sta se potrudili tudi za aranžiranje 
mize, kjer smo jedli, tako da nam je hrana še 
bolj teknila. Anka, Milanova sestra, je ves čas 
pomagala pri večini opravil, saj je vedela, kje 
je kakšna posoda, začimbe ali druge sestavi-
ne, ki smo jih potrebovali pri kuhanju. Skoraj 
vse sestavine pri tej kuhariji je prispevala 
Zlatka, za kar smo ji nadvse hvaležni. Tudi 
krača, ki jo je prispeval Drago, je bila odlična, 
nabavljena pri »njegovem« mesarju v Vodi-
cah. Prišli smo do naslednje jedi, tj. je krače in 
hrena z jajci. Odlično meso nam je zelo teknilo, 
še posebej s pripravljenim hrenom po receptu 
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Dragove mame. Nekateri so menili, da je hren 
»hud«, ampak so ga z užitkom jedli, tako da ga 
v skledi skoraj nič ostalo.

Zadnji čas je bil, da smo se lotili še priprave 
za koroški rženi kruh z drožmi. Zamesil ga je 
Drago, droži pa je že prejšnje dni pripravila 
Zlatka. Seveda so vsi ostali z velikim zani-
manjem opazovali, kako se to pripravi. Testo 
mora potem dvakrat vzhajati, za kar je potreb-
no kar nekaj časa. Da smo lažje počakali tudi 
na rpičeve štrukle, sta nam Milan in Zlatka 
pokazala še svoj mali hlevček s kozo in kozlič-
kom ter z nekaj kokošmi. Ja, te pridne kokoši 
so v preteklih dneh znesle vsa jajca, ki smo 
jih ta dan uporabili pri kuhariji. Zlatka je za 
trenutek izginila, nakar je prišla do hlevčka 
s frajtonarico in že po poti zaigrala, da je od-
mevalo okrog. Nekaj sosedov je kar zavriska-
lo, saj to njeno muziko in veselje že poznajo. 
Vsem nam je zaigralo srce in smo skupaj 
zapeli nekaj ponarodelih pesmi, seveda, ob 
spremljavi harmonike. Kmalu bi pozabili, da 
se pečejo štruklji in da vzhaja testo. Še pravi 
čas smo prišli nazaj v kuhinjo, kjer je že dišalo 
po pečenih »rpićevih štruklih« Pripravili smo 
jih  z dvema različnima nadevoma. En nadev 
je bil pripravljen iz belega korenja, ki smo ga 
obogatili z medom, mletimi lešniki, čokolado, 
cimetom, sladkorjem in s praženimi drobtina-
mi, za drugi nadev pa smo uporabili ocvirke. 
Rpičeve štrukle smo na mizo postregli skupaj 
z ohlajenim rabarbarinim kompotom. Štruklji 
so nam bili tako všeč, da smo morali z njimi 
krožnik napolniti še enkrat.

Medtem se je pekel že tudi kruh, ki je dišal 
iz pečice. Ko smo že dokaj siti čakali, da se spe-
če, pa je Milan prinesel za pokušino še savinj-
ski želodec, ki ga sam dela vsako zimo. Kljub 
temu, da smo bili siti, je bil neverjetno dober 
in je zelo teknil. Zraven smo seveda jedli koro-

ški ržen kruh, ki sta ga Zlatka in Milan spekla 
za nas že pred dnevi. Tudi »mošt« (jabolčno 
vino), ki ga je lani pripravil Milan, je cel dan 
vlažil naša suha grla. Čeprav je bilo v ponudbi 
tudi vino, ga nismo odprli, ker je bil mošt vsem 
najbolj všeč. Končno je bil še kruh spečen. Dra-
go ga je vzel iz pečice in lep je bil kot sonce. 
Zelo lepo po domače je dišal in ravno prav je 
bil pečen, kar smo ugotovili, ko smo ga prere-
zali. Vsak je dobil tudi svoj košček za domov.

Težko smo se poslovili, a ni šlo drugače, saj 
je sonce že zdavnaj zašlo in bližal se je mrak. 
Zlatka in Milan in 29. koroška kuharija nam 
bosta ostala v zelo lepem »kulinaričnem« in 
»etnološko-kulturnem« spominu, za kar se 
jima iz srca zahvaljujemo.

Drago Kompan, Zlatka Lampret Kompan in 
Doroteja Omahen
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Gostila nas je turistična kmetija Jeglinjek.

Za praznovanje krone našega dosedanjega 
delovanja Kulinarične sekcije, jubilejne 30. 
Koroške kuharije, smo med mnogimi odlični-
mi koroškimi turističnimi kmetijami izbrali 
očarljivo Turistično kmetijo Jeglijenk na Se-
lovcu nad Šentjanžem pri Dravogradu, s čudo-
vitim razgledom in nadvse prijaznima »birto-
ma«, Alenko in Zdravkom Jeglijenkom, ki sta 
nam z vsem srcem pomagala ves čas dogodka.

Pred vsakim kuhanjem pripravimo dobro-
došlico vsem udeležencem. Tako je bilo tudi 
tokrat, le da je bila močno jubilejno obarvana 
in da smo imeli kar nekaj dragih gostov. Tudi 
Koroško regionalno televizijo in KTV Dravo-
grad.

Pričeli nismo prav nič po koroško, namreč s 
penino, kakor se za jubilej spodobi. Ponudili 
smo, kot že tridesetič prej, tradicionalne KKL 
srčke iz koroškega kruha, katerega je doma 
spekel Drago Kompan in oblikoval naš član 
Feliks Omahen, tokrat obložene z domačo Bu-
čevo pašteto po libeliško. Na otroška leta nas 
je spomnila kupica koroškega šodoja ter kan-
ček koroškega hruškovega žganja (s kmetije 
Onc iz Stražišča nad Prevaljami) ob spremljavi 
doma sušenih sočnih hrušk. Posebnost je bil 
dragoceni črničevc (borovničevo žganje, za li-
ter katerega je potrebno okoli 20 kg borovnic), 
ki ga je podaril tokrat odsotni soorganizator 
Drago Kompan. Pridali smo še papirne koške 
svežih borovnic.

Dobrodošlica se je pričela s tremi udarnimi 
pesmimi odlične kantavtorice Dunje Vrhov-

Jubilejna 30. Koroška 
kuharija
27. maj 2022

Kulinarična sekcija

nik. S toplimi in spodbudnimi besedami nas 
je nato nagradila kustosinja in muzejska sve-
tovalka gospa Brigita Rajšter, vodja projekta 
in kustosinja pravkar odprte razstave Koroška 
košta. Pohvalila je naše delovanje, trud in za-
nos, čeprav zdaj domujemo daleč stran od Ko-
roške. Naš dolgoletni predsednik mag. Janko 
Arah je v nadaljevanju vse prisotne pozdravil, 
predstavil naš klub in delovanje ter tudi ozna-
nil, da smo na dobri poti prenove in moderni-
zacije naše internetne strani. Gospa Janja Kre-
snik, profesorica glasbe, je s svojim prijetnim 
glasom ob kitari zapela in nas spodbudila k 
sodelovanju.

Nato je gospod Simon Rožej (Šimi) uokviril 
tokratno, še posebej praznično, 30. Koroško 
kuharijo. Pripovedoval nam je o kmetiji Čujež, 
od koder so recepti in o nekdanjih prehramb-
nih navadah na kmetijah.

Županja občine Dravograd, gospa Marijana 
Cigala, je očitno cenila, da smo pomemben 
kulinarični dogodek umestili v občino Dravo-
grad in ker se nam sama ni mogla pridružiti, 
nam je njene pozdrave prinesel prijetni, raz-
gledani gospod Žarko Tomšič, direktor Dravi-
ta, ki nas je na mah očaral z zanimivim pri-
povedovanjem, humorjem in prijaznostjo in 
nas celo vse obdaril z libeliškimi kuharskimi 
knjigami. Sklenili smo, da se kmalu zopet sre-
čamo. Seveda sem tudi jaz vse pozdravila in 
spregovorila tako o 30. kuhariji kot o novi KKL 
internetni strani, katere sem koordinatorka.

Za konec je ob kitari zapel dr. Drago Rudel, 
direktor MKS (telemedicina) in seveda smo 
takoj vsi pritegnili. Najraje bi še nadaljevali, a 
je bilo le treba začeti s kuhanjem.

Desetletja nazaj so ob zakolu prašiča porabili 
vse dele - jezik, možgane, srce, pljuča,…tako kot 
to zdaj počno in propagirajo vrhunski kuharji. 
V naši sekciji že pet let tako kuhamo. Včasih 
so nekateri naši udeleženci v dvomih glede 
okusnosti ali celo užitnosti izbranih jedi, a na 
koncu smo vsi več kot zadovoljni. 

Tako je bilo tudi tokrat, ko smo kuhali po re-
ceptih gospodinje Matilde Prevalnik (roj. 1900 
na premožni kmetiji Broman) z velike kmetije 
Čujež iz Stražišča nad Prevaljami. Te stare re-
cepte mi je v obliki rokopisov priskrbel prija-
telj Simon (Šimi) Rožej, zbiratelj starin. Za to-
kratno jubilejno Koroško Kuharijo sem izbrala 
recepte za bolj slavnostne priložnosti, kakršen 
je naš dogodek tudi bil.

Prva predjed je bil možganov zvitek, prelit 
s hladno in osvežilno drobnjakovo omako. 
Sledila je druga predjed, telečja kostna juha z 
riževimi cmoki. Riž je bil takrat dragoceno ži-

vilo… Oboje so vsi udeleženci pohvalili. Glavne 
jedi so jedce prav tako očarale: v pečici pečen 
sočen pretaknjen telečji jezik z gobami, jajčne 
krpe in omaka iz rumenega korenja ob spre-
mljavi sezonske berivke z bučnim oljem. Za 
posladek janeževi upognjenci, ki so nas spo-
mnili na otroštvo, in hladen, osvežujoč bučni 
kompot. Nahranili smo 21 ljudi. Na koncu se je 
prilegla pelinova grenčica in seveda kava, saj 
je bilo treba priti še domov.

Bernarda Lasan je s pomočnicami tudi tokrat 
okrasila mize, da je bilo užitek jesti v lepem 
okolju. Drago Rudel je skrbel za dobro voljo 
med kuhanjem, tako da so iz kuhinje poleg 
omamnih vonjav prihajali še zvoki koroške pe-
smi. Pridružil se nam je tudi Prevaljčan Marko 
Kavtičnik, poklicni glasbenik, in tako glasbi in 
petju še po večerji ni bilo ne konca ne kraja.

 Škoda, da je bil izlet le enodneven, a zaradi 
korone si tokrat nismo upali organizirati dvo-
dnevnega. Še veseli smo bili, da nam je uspel 
vsaj enodnevni, četudi vsebinsko morda kar 
prebogat. Ta dan smo namreč že zjutraj na 
Ravnah na Koroškem na grajskem griču pili 
posebno Hornig kavo v naravi pred muzejem 
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(koronski predpisi) in jedli povsem sveže »libe-
liške bobe«, prelite z razredčenim žganjem in 
medom. Ogledali smo si najnovejšo razstavo 
Koroška košta, ki je bila za nas »koroške kuli-
narike« zelo zanimiva, pod vodstvom izjemne 
osebe in strokovnjakinje, kustosinje in muzej-
ske svetovalke gospe Brigite Rajšter.

Nato smo se napotili na še en zelo zanimiv 
voden ogled: Libeliče z odličnim strokovnim 
vodstvom gospoda Adrijana Zalesnika, polne-
ga humorja in svežine. Več kot odličen vtis je 
še stopnjevala gospa Erika Plešivčnik - Bučova, 
ikona libeliškega kulinaričnega zemljevida. V 
Stari kuhinji v župnišču nam je postregla s 
tremi različnimi trentami - libeliško kulina-
rično posebnostjo, pa z moštom in sokom in 
še različnimi žganjicami ter razlago o trenti, 
libeliški posebnosti. Oba pa sta stresala šale 
kot za stavo.

Dorotej Omahen

Jadralska sekcija
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akt brkljanja po loncih). Oh, seveda, pri vsem 
tem, kar še nismo obdelali in diši po Koroški! 
Zdaj je posejana ideja o erotični kuhariji in je-
deh. Končno! Sekcija za kulinariko in Sekcija 
za avanturo v izvajanju skupinskega kulina-
ričnega doživetja. Kuhaje pod notami Affettu-
oso (strastno, občuteno) in Agitato (čustveno, 
aktivno).

O pijači pa bi se lahko diskutiralo malo bolj 
dolgo. Na vabilih Jadralske sekcije je vedno 
zapisano, da je za jadrnico, skiperja in pija-
čo poskrbljeno. »Hrano pa prinesite s seboj!« 
piše! No, in potem se zgodi, da je ravno s pijačo 
nekaj komplikacij. Vode je dovolj. Hladne in 
mlačne, to drži. Vse drugo pa... Višek pa je to-
krat predstavljala steklenica vina, ki jo je naš 
captain promoviral kot odličen Chardonnay. 
Letnice ne bom izdala. A že pozno popoldan, 
pri sedmi postavki menija, ko sta Rajko in Du-
šan izsušenih ust segla po steklenici in natoči-
la kozarce, se je pokazal čudež. S plitvimi jeziki 
sta junaka segala v ugaslo roza obarvan zva-
rek in kazala grimase užitka. A prav nobeno 
oko ni moglo preskočiti kisle gube na njunih 
obrazih. Ker sta tekočino, še najbolj podobno 
ponesrečenemu laboratorijskemu poskusu, 
ponujala vsevprek, smo si jezike onesnažili še 
drugi. Chardonnay še nikoli ni bil roza in tudi 
nikoli tako ostudnega okusa. Nauk – tudi pija-
čo je potrebno prinesti s sebo! Še dobro, da smo 
jo. Vse od penine do vina in radenske...!

In zdaj tisto o besedah, ki so temu jadranju 
nadele dodano vrednost. Pravo živopisano 
mašno na zelo prijetno druženje. Naš Rajko, 
pravi predstavnik koroškega moža, ki v sebi 
nosi dragocene odmeve nekdanjih časov; vse 
od besed, stavčnih zvez do otroškega kratkoča-
senja izpod Pece in Uršlje. Nenadomestljiv! Za-
baval nas je vseskozi. A vrhunec originalnosti 

je izvedel v trenutku, ko je mimo nas pripula 
začepljena steklenica. Mira jo je romantičnih 
pobliskov opazila prva. Je noter klic samo-
tarja, ki išče ljubezen. Doroteji se je videlo, da 
pričakuje vsebino posvečeno mistični jedi, ki 
čara strast. Marjan, ki se je vseskozi pod bu-
dnim očesom svoje Anice, držal krmila, je 
momljal nekaj o ne prevelikih pričakovanjih. 
Dušanu se je radovednost vrtinčila okoli ušes 
s takšno ihto, da je usta razpotegnil v velikan-
ski »O,ooo!«, v očeh pa so se delali mornarski 
vozli. Captain je čakal in vrtel oči kot ponorela 
magnetna igla na busoli. Jaz sem aktivirala 
fotoaparat. In potem se oglasi Rajko: »Holt, po-
čakajte! Kaj pa če so n'ter položnice!«

No, pravzaprav smo tudi malce jadrali, a od 
velikega jadranja, smo pravzaprav imeli veli-
ko učno uro zvijanja glavnega jadra. Seveda 
smo izpluli s polnimi jadri, da se je na začet-
ku glavno jadro obešenjaško nastavilo vetrcu 
in je flok mladeniško nadobudno mežikal v 
naročje redkih zračnih premikajočih se mas. 
Pravijo, da je genova ali flok motor jadrnice, 
medtem, ko glavno jadro zagotavlja smer in 
stabilnost. Bo že držalo, posadka se je vseka-
kor posvečala besedam in na jadra postala 
pozorna šele, ko glavno jadro ni hotelo nazaj v 
svoj prostor. Sreča, da ni bilo valov in sreča, da 
ni bilo vetra, ko so vsi moški na krovu tekali po 
palubi in lovili štrike, da bi odvili, zavili, spu-
stili, dvignili, potegnili krilo jadra. Uprizorili 
so pravi stampedo moških nog. In potem smo 
lahko občudovale to moško lepoto različnih 
oblik, dolžin, ozaljšano z mišicami in dlakami.

Plovba, križarjenje, pohajkovanje po valovih 
z našo Metko, ki je bila tokrat precej dalšja in 
prostornejša od naše običajne je bilo super!

Renata Picej

Kaj je pravzaprav jadranje? Šport, rekreacija, 
način preživljanja prostega časa? Je to strast, 
veselje, zabava, tekma, predaja ali pa uzdanje 
vetra? No, naše prvo junijsko jadranje je bilo 
en sam velik, velik užitek! Zaradi modrine 
morja! Zaradi svetlobe neba! Zaradi bliskanja 
jader! In zaradi besed! Natanko to – besed! Pa 
seveda tistega blaženega izobilja na mizi.

Jadralci in naš poveljnik dolge plovbe, Janko, 
smo sklenili naš tokratni morski ples z ugo-
tovitvijo, da česa takšnega kot je bil današnji 
dan, na Metki (barka) še ni bilo. Pravzaprav 
smo pluli po našem morju v taktu predaje 
Eolu. Kar tja, v en čudoviti dan proti Italiji. Čez 
vse ladijske poti v tržaško in koprsko luko. Na 
počez, v užitek. 

Govorim o kulinaričnih užitkih. Hitrost plu-
tja je bila premosorazmerna z jedili in pijačo 
na naši veliki mizi. Brez pomena je naštevanje 
tega kulinaričnega šopka, vendar pa dodatno 
besedo zasluži sladica z imenom »polarni kre-
šendo«, ki je kot erupcija lahkote spravljala 
okuševalce v kulinarično nadčutnost. Izmisli-
la sem si ga enkrat, v zelo hladni zimi in vanj 
poleg simulacije snega (jogurt, mascarpone , 
sladka in kisla smetana) posula še živobarvne 
sadeže, kot asociacijo na barvno pahljačo ži-
vljenja. Da je to stvaritev kot odlično, pohvali-
la naš kulinarični guru – Doroteja, in da je naš 
kapetan kot ujet v lovke Lamije iz grške mito-
logije, neustavljivo mrmral svojo mantro: »O, 
kako je to dobro!«, je vame vneslo valovanje 
sreče, vse do cunamija ponosa! Doroteja je se-
veda takoj vrgla mrežo, da bi ulovila idejo za 
naslednjo kuharijo (pa čeprav, tako pravi, naj 
bi 30. Koroška kuharija bila vrhunec in končni 

Stampedo moških 
nog
12. junij 2021

Jadralska sekcija
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... da izmenjavo informacij odpihne v sinji-
no nad tržaškim zalivom.

Slovensko morje nima prav dosti lepih plaž, 
a ena med njimi je zagotovo plaža Bele skale 
sredi zavarovanega območja Krajinskega par-
ka Strunjan. Na kratko – pod Belvederjem. Z 
Izolo in Strunjanom za obrobo in svojimi do 80 
metrov visokimi klifi, kot osrednjo posebno-
stjo. Seveda bele barve, saj gre za bloke apnen-
čevega nezaobljenega drobirja in veznih sno-
vi. Strunjanski klif je posebnost slovenske 
obale in hkrati najdaljši flišni klif na vzhodni 
obali Jadrana. V tem čudovitem dnevu nam je 
služil za kuliso druženja na valovih.

Člani, ki ne vedo da je beseda pogodba

Eno uro pred odhodom iz Marine Izola, so 
prikapljale odpovedi. Pardon, ena je prišla še 
pol ure prej! Nekdo se je spomnil, da nima 
kam s svojim psom. Druga dva sta obtičala v 
Piranu in tretji, ni mogel...! Sedem manj štiri 
je tri! Pa smo šli! Vsi trije imamo izkušnje s 
pripravami, organizacijo in izvedbo prireditev 
in vemo, kaj pomeni, če prijavljenih potem na 
dogodek ni! Najprej take osebe odžrejo me-
sto drugemu, ki bi želel biti zraven. Potem se 
podre kalkulacija vsega. Captain pravi, da bo 
odslej pričakoval udeležnino ali kotizacijo, a 
to gre že bolj v smer strokovnih eventov. Bo 
udeležnina že bolj primerna, da bo Jadralska 
sekcija KKL uspešno nadaljevala svojo pot.

Veter, ki ziblje 
barko ...
12. junij 2021

Jadralska sekcija

Metka v naročju Striboga

Na krilih nežnega, a odločnega vetra zaplu-
jemo iz varnega objema marine. Veter nas 
spremlja. Je iz starogrške mitologije sestopil 
Eol? Ali nas boža rimski Aiolus? Morebiti pa 
nas je danes s svojo prisotnostjo počastil Stri-
bog? Pri Slovanih je predstavljal božanstvo 
neba, zraka in vetra. In glede na to, kako se je 
sestavil mozaik današnjega nebeškega svoda 
nad nami, krasno dehtečega neba in vetra, bi 
to bilo možno. Stribog naj bi bil po legendi pra-
ded vetrov osmih strani neba, njegov dan pa 
je sobota. In danes je sobota!

Mizica pogrni se

Seveda smo prinesli kar malo preveč stvari 
za mizico pogrni se, saj smo pričakovali več 
posadke. Bomo pač odnesli nazaj. Razpolo-
ženje morjeplovcev: skiperja in navigatorja 
Janka, prima in sekonda Dušana in mene – fo-
tografinje, odgovorne za pripravo jedi in pol-
njenje hladilnika in še bolj kozarcev na palubi, 
je bilo odlično. Ker na krovu ni veliko ljudi tudi 
ni veliko pričakovanj o smeri plovbe in odlo-
čanju o destinaciji obiska jadrnice, se skoraj ta-
koj, enoglasno odločimo, da Metko zasidramo 
pred Belimi stenami in uživamo v vsem kar 
nam ponuja narava. Jedi so kot vedno mamlji-
ve, pijača hladna in sladica, seveda sem znova 
pripravila, na zadnji plovbi tako dobro sprejet 
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Je Srečko Kosovel napisal o burji eno luštno 
pesmico, ki gre takole...

Burja 

Burja trese našo hruško, 
vije njene veje – 

ah, lepo je biti burja – 
veje in se smeje.

Ma, pa tole čisto zares ni bila naša današnja 
burja!

Burja danes ne trese hruške!
Treska ob jambor, trga nam jadra.

Besni in rohni!
Se zlobno reži!

»polarni krešendo«, krona kulinaričnega do-
živetja. Posebno vlogo pa je odigralo izjemno 
dobro belo vino, ki ga je Janku podaril koprski 
graščak Franjo Nemec. Rizling, graščakovo 
vino za prijatelje je enostavno »grajsko«.

Besede, besede, besede!

Enkrat za spremembo, je jadrnica oaza za po-
slušanje morja. Prostor za predajo morju in ve-
tru. Priložnost za opazovanje neba in galebov. 
Prisluškovanje škržatom, ki jih veter prinaša 
iz obale. Kapitan Janko pove, da je to v dvajse-
tih letih njegova prva plovba, kjer lahko uži-
va jadralsko vzdušje po svoji želji. Vsem trem 
je bilo pisano na dušo. Ko je največja vročina 
minila, pa so nastopile besede. Janko in Du-
šan sta iz rezervoarjev svoje stroke prinašala 
zanimive teme za pogovor in potem klepetala 
o gospodarstvu, ekonomiji in bančništvu do 
onemoglosti. Pravzaprav je padlo nekaj ek-
spozejev, nekaj zamenjanih informacij in kar 
nekaj osupljivih dejstev. Še dobro, da je besede 
popivnal in odpihnil Stribog!

Renata Picej
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Še preden smo izpluli smo opravili obliga-
torični obred varne plovbe. Uprizorili smo 
“Mizico pogrni se” in se predali čarom dišečih 
pregreh. Drugi oficir barke, Matjaž, je čez ce-
dilo točil oranžno vino, ker se „štoflc“ ni vdal 
odpiraču in je vse skupaj potonilo na dno! Ne 
morja, steklenice pač. Tam na robu mize je v 
originalni embalaži iz Sarajeva, ždela drago-
cena slaščica – povsem sveže baklave, ki jih je 
Marko ponoči pripeljal iz Bosne. Andreja je po-
skrbela za srebrne pladnje specialitet iz Krasa 
in drugih koncev Slovenije. Aleksandra je raz-
prostrla dobrote iz svoje pečice. In naša Metka, 
ki je po daljšem času končno spet z nami, je 
pričarala zdravilni zavitek z imenom odojek.

Pa smo šli, naravnost na počez proti Trstu. 
Smo rekli in se hecali, da gremo na kavo, pa po 
kopalke, ker so zdaj popusti. Malo se nam je na 
pot nastavljala neka velika prekooceanka, ki 
je čakala na pilota. Ta je potem mimo nas zdr-
vel v čisto novem, ognjeno oranžnem čolnu, 
ki ga je koprska pristaniška pilotaža nedavno 
dobila za kakovostno opravljanje svojih navi-
gacijskih poslov in dostave luškega kapetana 
na ladje, ki sicer čakajo nanj pred vhodom v 
pristanišče.

Ko smo „na odprtem morju“ s pravo hitrostjo 
„brzeli“ proti Trstu, smo tam, proti Kopru za-
gledali brezštevilne bele premikajoče se piki-
ce. Jadra Optimistov, saj se je v Kopru zadnji 
septembrski vikend odvijalo Državno prven-
stvo v razredu Optimist. Jadralni klub Jadro 
iz Kopra je tako poleg slovenskih gostil še 
mlade jadralce iz Italije, Madžarske, Nemčije, 
Slovaške in Malte. Prepričana sem, da so orga-
nizatorji regate v daljavi za svojim regatnim 

poljem opazili kako jadrnica z imenom Metka 
7, reže valove in profesionalno leti mimo De-
belega rtiča. 

Mi smo jo smelo mahali v Italijo! Mimo boje, 
ki označuje državno mejo in naprej. Kapetan 
Janko je našteval kraje, ki so nas spremljali na 
obali: Lazzareto, San Bartolomeo, Castelletto... 
Smo že sanjali Rivo del Mandracchio, pa Canal 
Grande di Trieste, pa Illy Caffe... Potem pa ugo-
tovili, da moramo po isti poti pluti tudi nazaj 
in da časa za nadajevanje ne bo dovolj, če že-
limo do mraka pripluti v Izolo. In poguštirati 
še drugi zavoj originalnih sarajevskih sladkih 
palčk, poleg drugega seveda. Ko je padel mrak 
smo znova mrmrali mantro: “O, kako je do-
bro!” in “Na lepoto življenja!”

Renata Picej

Naš prvi jadralec, Janko, zna poskrbeti za pe-
ripetije, ki ostanejo v spominu! Ima pravi ta-
lent za ravno prav našiljeno iskrico, da ne veš 
ali misli resno, se jezi ali opravičuje situacijo, 
ali pa samo sledi svojemu karakterju... Tudi 
danes je bilo tako!

Bila je sobota. Vreme primerno. Jadralci v 
pričakovanju. Vsi, razen mene, so tega dne pri-
speli iz Ljubljane. Jaz sem se zjutraj še kopala 
v Umagu in ugotavljala, da je voda za človeka 
res velik eliksir. Potem je v soboto zjutraj čez 
pasarelo v Izoli, na barko odstopicalo sedem 
ljudi. Metka 7 je voljno gibala svoje boke in 
pohlevno prenašala vstopanje z artističnimi 
vložki jadralcev. Bilo nas je sedem.

Sedmica je bila vedno priviligirana številka. 
Pravljična, ljudska, še v Bibliji, kjer se pojavlja 
kar 320-krat, v primerjavi s šestico (199-krat), 
pa osmico (117-krat) ima med svetimi števi-
li glavno vlogo. Sedem je tudi planetov. Pri 
Egipčanih je sedem bogov. Pri Perzijcih sedem 
svetih konj. Pri jogijih sedem čaker. Sedmica 
ni razočarala; jadrali smo kot na leteči pre-
progi – seveda potem, ko je veter prišel in so 
številke, ki označujejo njegovo jakost dobivale 
malo višje vrednosti od dve, tri, štiri... Ko smo 
vsak zase molili, da bi se že pojavil, se je ma-
gično privlekel iz daljav. In, ko se je kasneje za 
drobec sekunde pokazala sedmica, je naš prvi 
oficir oživel in izrekel nepozabno življenjsko 
modrost: „Veter je za jadrnico vedno dober! Če 
ga ni, je slabo!“ No, to pa je bil izrek! Res nekaj 
povsem novega...! Za to izjavo tičijo dolgoletne 
izkušnje, mi, navadni rezervni polmornarji se 
tega nikoli ne bi domislili.

Pirati, mi in molitev
25. september 2021

Jadralska sekcija
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Janka zahtevalo dolge in močne ročne obrate, 
proti burji. Nekateri so že slutili kaj nas čaka v 
burjinem lijaku, tam zunaj, v zalivu, in so ble-
dosivo ždeli na miru. Še smo v varnem objemu 
marine, pa Janko že tako napeto strmi v dalj in 
močno stiska svoj upravljalski obroč! Šele, ko 
se mu pridružita Skiper 2 in Skiper 3, se vzduš-
je zrahlja. Uspemo uspešno izpluti!

Ampak – potem smo že mimo valobranov 
in resnobnost pritiska in napihuje lica skiper-
jev in mornarjev in sila hitro je jasno, da to ne 
bo prijazno jadranje z »Mizico pogrni se«, kot 
centralnim dogodkom. Trenutki zatišja pred 
krešendom burje. Dan je še mlad in burja naj 
bi po 13. uri ponehala. Ha! Ha! Ha!

Ko veter giblje zrak ki ga povzroči porušeno 
razmerje med zračnima pritiskoma nad hla-
dnim in toplim, segretim delom površja, na 
določenih mestih pod planinskimi verigami 
za katerimi se rojeva, ta neukročeni dah neba, 
tolče in razbija z vsemi registri sile narave. 
Burja je ekscentrik. Dvolični suhi veter! V njej 
se skriva moč bika in pohlevnost trenutka, ko 
zbira moč za vnovični naskok!

Krvoločen je, pa čeprav pravijo, da je zdrav 
veter, ker osvežuje in čisti zrak. Iz morskih 
valov, ki so kratki, zajedljivi in z belo peno na 
grivi, dela morske baldahine iz slanih kapljic, 
zavese s srebrnimi morskimi diamanti, nesra-
mne pljuske, ognjevite tuše, pa slane plahte 
vode, ki ne pozna barier.

Piran se prikazuje izza klifa in sonce mu 
skuša obarvati profil s cerkvijo sv. Jurija. Proti 
Trstu se spreminjajo barve in tam daleč so že 
regatne jadrnice... Potem so vse bližje...

Ko val vzame zalet za argentinski tango in iz 
njega rata twist, veš da burja špila na trom-
bon.

Drugi vikend oktobra se vse kar se lahko 
ovesi s fliko blaga in obenem plava na morju, 
zgrne pred naročje Trsta, da se potem vsi sku-
paj ali eden za drugim zaženejo proti bojam, 
ki so jih organizatorji največje regate na svetu 
namontirali v širok Tržaški zaliv. Čas je za ja-
dra, ki se predajajo vetru. To je čas posadk, ki 
skačejo po barkačah gor in dol, pa sem in tja. 
„Nagni se na levi bok barke, skoči na desnega!” 
Nad njimi helikopterji, na meji regatnega po-
lja pa policija, vojska, gasilci, carina, potaplja-
či, piloti, obalna straža, javna služba za zaščito 
podmorskega sveta in kupi radovednževe v 
večjih in manjših plovilih. Vse to in še več je 
Barcolana, Barkolana, Barkovljanka. Za člane 
KKL pa je bilo to že 4. jadranje letos.

In vse je bilo kot vedno, le morje je bilo tokrat 
malo preveč nakodrano! Zondulirano bi lahko 
rekli!

Mi iz Ljubljane smo bili prvi pri Metki, aperi-
tiv je čakal, Skiper 2 je vpisal imena.

Dan je bil zapisan burji! Burja je v svojo ko-
čijo zapregla prav celo svoje sorodstvo seve-
rovzhodnega Jadrana in iznad Krasa spustila 
skozi svoje nozdrvi vse naivne vetriče, dolgo-
lase nastopače, nabrite gizdaline ter stare ve-
trne pohotneže, da so pihali skozi burjansko 
piščal, spreminjali smer in nasploh inscinirali 
pravo morsko dramo.

Začelo se je takoj, ko smo pasarelo potegnili 
na krov in je bilo treba Metko odriniti od sose-
dov. Nadaljevalo se je s krmarjenjem, ki je od 

Barkolana
10. oktober 2021

Jadralska sekcija
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Ko tako valjamo valove, ki so še skoraj običaj-
ni in blizu tekmobalnih jadrnic komentiramo 
položaje bark, se mimo nas, kot Elija, pripelje 
podpredsenica KKL, Bojana. Iz svoje jadrnice 
kliče Janka in maha, za njo kot sence zaleplje-
ne na kabino barke, kot atrapa pod jamborom, 
statirajo sence novodobnih članov našega 
kluba. Ne upajo pozdraviti. In na srečo je barka 
hitra, da jih odnese naprej!

Burja se po 13. uri kot je bilo napovedano, se-
veda ne umiri. Pravazaprav, je povsem druga-
če! Takrat se šele prebudi v vsej svoji divjosti 
in zlobnosti. Kot trombon bobni, veter se zaga-
nja v odprto jadro, da ga moramo sneti, valovi 
se bahajo s svojimi tonažami, plešejo twist in 
kažejo svoje pocukrane grebene. En zmahan 
metuljček lovi ravnotežje – o, da bi mu uspelo 
do obale! Če smo na zadnjem jadranju upajo-
če zrli v številke, ki označujejo jakost vetra, in 
upali, da bodo dobivale malo višje vrednosti 
od dve, tri in štiri, zdaj z grozo v očeh strmimo 
v številko 35 in dih nam zastane, ko za sekun-
do pristane pri vrednosti 41! Vse se ziblje. Žen-
ski del posadke utrpi veliko škode in zapade v 
samoizolacijo! V podpalubju ostanem sama in 
premikam kozarce, posodo, pribor... Lovim to 
in ono ter kot pravi morski volk klubujem zi-
banju! Počasi se bližamo obali. Počasi! Ampak 
pridemo in potem rečemo »Ej, fajn je blo!«.

Renata Picej

Pot nazaj... Spremlja nas neskončnost elegance morjeplovstva; porojene iz svetlobe, oblakov, vetra, 

vode in ljubezni do življenja.
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Že zjutraj sem se zbudila z mislijo, da bo da-
nes zagotovo en lep dan in sem se polna priča-
kovanja odpeljala do zbirnega mesta v Tivoli-
ju, kjer nas je čakal kombi. Šofer Srečo nas je 
že dobrovoljen pričakal in kmalu smo bili vsi 
zbrani. Med izletniki sta bi tudi Bernarda in 
Jolanda, kar je dalo slutiti, da lačni in žejni ne 
bomo. Nisem se zmotila, kajti komaj se je pred 
nami odprla kulisa gorenjskih hribov, so med 
nami že zaokrožile domače dobrote: sir, kruh, 
salame, pecivo, domači aperitivi, kava ter celo 
fige, že zjutraj nabrane z domačega, kraškega 
vrta.

Povod za izlet je bilo povabilo našega člana 
in prijatelja dr. Marjana Šturma, zgodovinar-
ja, ki je bivši predsednik slovenskih organiza-
cij in dolgoletni predsednik Sosveta za sloven-
sko narodno skupnost pri Zveznem kanclerju 
na Dunaju.

Vreme nam je bilo prijazno naklonjeno, ne 
le, da so nas greli jutranji sončni žarki, dušo 
nam je božala tudi čudovita, že tolikokrat vi-
dena in vedno znova navdihujoča narava na 
naši strani Alp. V septembru barve polj, trav-
nikov, hribov in dreves še posebej žarijo in kar 
kmalu smo se pripeljali do Jezerskega.

Prvi počitek smo imeli v gostilnici ob jezeru, 
kjer smo naročili kavo in čaj. Sledilo je pravo 
presenečenje. Naš predsednik Janko se je prav 
po tiho pojavil s harmoniko in zaigral z vsemi 
mehi po domače in prav profesionalno. Koli-
ko talentov le še skriva? Bilo je zelo prijetno, a 
mi smo morali naprej, saj nas je čakal še pro-
gramsko bogat dan.

Kkl na avstrijskem 
koroškem
18. september 2021

Društveni izlet in piknik

Že smo skoraj zapuščali idilično Zgornje 
Jezersko, ko je šofer Srečo nenadoma  obrnil  
kombi in nas zapeljal na dvorišče  zanimive 
in lepe  Šenkove kmetije, ki je  prav  v začetku 
meseca septembra prejela Steletovo priznanje 
za leto  2020, za ohranjanje kulturne dediščine 
ob obnovi svoje domačije. 

Zaradi časovne stiske pa smo se kar hitro po-
dali naprej, vsak pri sebi z obljubo, da se bomo  
drugič tja vrnili za dlje časa. V radostnem 
vzdušju smo se podali čez Jezerski vrh, se nato 
spustili po ovinkasti cesti do Bele in Železne 
Kaple, pa naprej mimo Žitare vasi in majhne-
ga Ženeškega jezera do Ćepič pri Globasnici, 
kjer smo občudovali široka koroška polja, na 
katerih je še zorela ajda in rumeno žarela olj-
na repica. Pred Šmihelom se nam je pogled na 
desno zaustavil na pobočju Pece, z leve strani 
pa smo videli na hribčku cerkev sv. Katarine.

Mimo Pliberka, kjer je pred kratkim ( s pe-
smimi Elvisa Presleya) koncertiral tudi naš 
član Samo Hudl in Nonče vasi, smo se (seveda 
z nekaj zamude) pripeljali na Suho (Neuhaus), 
ki leži v bližini kraja Labot in se napotili v mu-
zej Liaunig, kjer so se nam pridružili še ostali 
člani našega kluba, nekateri novi člani so se 
nam pridružili sploh prvič.

Po tem zelo zanimivem in razsežnem mu-
zeju nas je vodila kustosinja mag. Elisabe-
th Wassertheurer. Muzej je v osebni lasti in 
hrani bogato zbirko sodobnega slikarstva in 
grafike. V njem so ohranjena dela priznanih 
umetnikov, prav tako so na ogled odlična ki-
parska dela. Očarala nas je zbirka nakita in 
predmetov afriških plemen in številna ter 

raznolika dela tujih umetnikov in kiparjev. 
Notranjost in zunanjost muzeja je zasnovana 
zelo premišljeno, s posameznimi kiparskimi 
deli in instalacijami, ki se zlivajo z obdajajočo 
pokrajino.

Žal mi je, da nisem osebno spoznala lastni-
ka, podjetnika Petra Liauniga, ki je očitno ve-
lik ljubitelj umetnosti, saj je gradnjo tega mu-
zeja financiral sam in vanj vložil okoli sedem 
milijonov evrov. Muzej je tako zanimiv, da bi v 
njem lahko ostali ves dan, a nas je čas že moč-
no priganjal.

Zato smo se opoldne vrnili v Pliberk in obi-
skali muzej Werner-ja Berg-a z dvojezično raz-
stavo Daheim – Doma – na poti h koroškim 
Slovencem, v kateri je fotograf Karl-Heinz 
Fessl fotografsko in pisno portretiral 45 koro-
ških Slovenk in Slovencev. Izpovedi likov so 
tankočutne in intimne, nekatere tudi boleče. 
Impresivno v Pliberku je tudi to, da so razsta-
vljeni eksponati oz. slike te razstave prisotni v 
mestu, na pročeljih hiš na glavnem trgu.

Kulturno nahranjeni in še pod vtisom ume-
tnosti oz. ogleda dveh imenitnih razstav smo 
v Strpni vasi (v občini Bistrica nad Pliberkom) 
poskakali s kombija in zlezli iz osebnih avto-
mobilov in kar med koruznimi polji levo in de-
sno, na prvi avtobusni postaji, ki nam je bila 
ob poti – pripravili hitro pojedino.

Da je bilo dobro, prijetno in zabavno si lahko 
kar mislite … in  tudi tako okrepčani smo se od-
pravili še v Romarski  muzej v Globasnico, kjer 
so razstavljene najdbe arheoloških izkopanin 
iz Glabasnice in z gore sv. Heme. Nekatere iz-
kopanine so tudi iz časov Vzhodnih Gotov. 
Prav poznavalsko nas je skozi pričujoče zgod-
be vodil študent David Hudl.
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Z ogledom muzeja v Globasnici pa s kulturo 
ta dan še nismo zaključili. Odpravili smo se 
na naš končni cilj, to je do Kulturnega doma 
pri Cingelcu na trati blizu Borovelj. Navdušuje 
me, da se zares imenuje Cingelc, ki je bil in je 
še vedno središče kulturnega, političnega, te-
lovadnega in družabnega življenja in ustvar-
janja Slovencev v Borovljah in okolici. Kot zi-
dana hiša je bila priča razburljive in nasilne 
nacistične zgodovine Slovencev v teh krajih, 
ki je danes s svojim poslanstvom prerasla v 
medkulturni dialog. Ta hram gosti številne 
kulturne, glasbene in druge dogodke.

Naš gostitelj, dr. Marjan Šturm, nas je pro-
tokolarno pozdravil s pridihom topline in pri-
stnosti našega že udomačenega prijateljstva. 
Tako smo se Pri Cingelcu zares počutili kot 
doma. Dr. Šturm je zaznamovan z močno pri-
padnostjo slovenstvu, prizadevanji za člove-
kovo dostojanstvo in medkulturni dialog. Za 
svoje življenjsko poslanstvo je prejel številna 
priznanja, za neprecenljiv prispevek k sloven-
stvu na avstrijskem Koroškem 2019 tudi Red 
za zasluge Republike Slovenije.

Pomen same ustanove Pri Cingelcu in življe-
nja v njem pa nam je s pravim žarom orisal 
prof. mag. Roman Verdel, ki je ravnatelj slo-
venskega oddelka Deželne glasbene šole, pro-
fesor glasbe na Slovenski gimnaziji, občinski 
svetnik v Borovljah, zborovodja, glasbenik in 
še veliko več.

Zares impresivna zgodovina od časov mo-
narhije do danes. Na predanost slovenstvu 
prejšnjih in sedanjih generacij v teh krajih 
smo lahko samo ponosni in jih z občudova-
njem spremlja mo. Po ogledu stavbe, pred-
stavitvi zgodovine in aktivnosti kulturnega 
središča, zadružništva in hranilništva pa smo 
se prepustili gostoljubju v najlepšem pomenu 
besede.

Na lepo pogrnjenih mizah so nas čakale lo-
kalne dobrote z žara, lokalno vino in lokalno 
pivo. Pridružili so se nam glasbeniki: Roman 
in Marjan Verdel, Hansi Andreasch, nam že 
znani harmonikaš in tudi naš predsednik (s 
harmoniko) ni zaostajal v ritmu muzike. In se-
veda, peli smo tudi mi!

In tako kot je v vsaki lepi pravljici (tudi v J. 
Stritarjevi Žabji svatbi): jedli, pili smo in peli 
ter se veselili in plesali vse do konca, ko se je 
bilo potrebno - spet preko koroških polj, hri-
bov in Karavank, mimo lepe Gorenjske, vrniti 
v Ljubljano. Vsi bogatejši za zelo lep, s kulturo 
in druženji bogat dan.

Evita Leskovšek in Bernarda Lasan

V dneh 8.10 2021 in 9.10.2021 smo v okviru 
PLANINSKE SEKCIJE organizirali planinski iz-
let “Proč od ponorelega sveta” v naročje Uršlje 
gore in tamkajšnjih planin. Iz Ljubljane smo se 
na Koroško pripeljali z osebnimi avtomobili in 
se ob 10.00 uri dobili v majhni vasici Kotlje, ki 
se stiska ob vznožje Uršlje gore. 

Ime Kotelj je v svet ponesel pisatelj in revo-
lucionar Lovro Kuhar. Vas je njegov rojstni 
kraj in tam je tudi pokopan. Skozi Kotlje je že v 
času Rimljanov vodila rimska cesta Celeia Vi-
runum. V vaškem lokalčku, kjer smo se zbrali, 
smo popili jutranjo kavico in se posladkali z 
trojanskimi krofi, darilo našega člana Jožeta 
Kavtičnika ter dodali še kaj za moč in energi-
jo… Zunaj je bilo hladno in deževno, Uršlja gora 
je bila zavita v meglo. Mira Juhant iz Kotelj 
nam je ob prihodu povedala, da na Uršlji gori 
sneži. Ojoj, kaj pa zdaj? Zaradi nestanovitnega 
vremena smo se odločili, da spremenimo na-
črt izleta in petkov podvig na Uršljo goro pre-
stavimo na soboto, če nam bodo vremenske 
razmere to dopuščale. Odločitev je bila dobra, 
kar se je izkazalo naslednji dan. Tako smo vsi 
skupaj pot nadaljevali z avtomobili do Smu-
čarske koče kjer smo imeli rezervirano tudi 
prenočitev.

Smučarska koča stoji na severni strani Uršlje 
gore, na 723 metrih nadmorske višine. S terase 
pred kočo se v lepem vremenu odkriva preču-
dovit pogled na sam vrh Uršlje gore. Imeniten 
razgled preko doline, kjer leži kraj Kotlje, se 
dviga čez Kope na Pohorje, Ojstrico in Kozjak. 
Koča je odlična izhodiščna točka za pohod na 
Uršljo goro.

Na Uršljo, proč od 
ponorelega sveta
8. in 9. oktober 2021

Planinska sekcija

Po naši nastanitvi v koči se je vreme  toliko 
izboljšalo, da smo se odločili za ogled Preži-
hovine.Prežihova bajta je odprt spominski 
muzej Lovra Kuharja, bolj znanega pod psev-
donimom Prežihov Voranc (1893-1950). Sodi 
v ožji vrh slovenskih pisateljev. Pisateljevo 
življenjsko pot je v enem stavku strnil pesnik 
Oton Župančič: “... težavna pot od paše in plu-
ga do fužin in strojev, pot našega človeka od 
kmetskega pastirčka do delavca, od delavca do 
zavednega socialista in borca za bodočnost”.

Po vodenem ogledu smo se vrnili na Smu-
čarsko kočo kjer smo imeli zelo pozno kosi-
lo-večerjo. Za veselo pevsko razpoloženje je 
poskrbel naš član Drago Rudel, ki nas je ob 
neumornem igranju na kitaro spodbujal k pe-
tju že skoraj pozabljenih pa tudi novejših koro-
ških pesmi. Pesem »Mi smo pa tu na Koroškem 
doma« nas je spomnila na naše korenine in 
nam pobožale naša srca.Pevski večer sta nam 
popestrila tudi Dragova soseda, pevka Cvetka 
in pevec Joško, člana Kulturnega društva Rav-
ne na Koroškem. Neverjetni sopran koroške 
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Bilten KKL
Mag. Janko Arah (glavni urednik)
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pevke nas je presenetil in očaral. Med našim 
večernim druženjem v prijetno ogreti Smu-
čarski koči smo zapeli toliko koroških pesmi, 
kot že dolgo ne. Ob glasbi, za kar se je potrudila 
podpredsednica kluba Bojana Jurenec, pa smo 
se vrteli pozno v noč.

Zbudlili smo se v meglenem in hladnem ju-
tru. Meglice na nebu so se počasi dvigale in 
bistrile pogled na koroške pokrajino pod nami 
in hribovje nad nami. Na naše veliko zadovolj-
stvo se je obetal lep dan. Po zajtrku in jutra-
nji kavici smo se odpravili na pot proti Uršlji 
gori. Izbrali smo dve poti. Eno za bolj izkuše-
ne pohodnike in z več planinske kondicije iz 
Naravskih ledin in drugo pot za pohodnike z 
nekoliko manj planinske kondicije in izkušenj 
od Rampe.

Vreme nam je bilo naklonjeno in vsi smo pri-
speli na dolgo pričakovani cilj, kjer nas je ob 
vetru pozdravilo tudi sonce.

Uršlja gora ali Plešivec (1699 metrov) je naj-
vzhodnejši karavanški vrh, ki leži med Slovenj 
Gradcem in Črno na Koroškem. Zaradi izje-
mnega razgleda po vsej Koroški do Kozjaka 
in Kamniško-Savinjskih Alp, je pomembna 
razgledna postojanka na slovenski planinski 
poti. Pod vrhom stoji cerkev svete Uršule, kate-
re notranjost smo si v tišini in velikim spošto-
vanjem tudi ogledali. Je najvišje ležeča cerkev 
v takšni velikosti na nadmorski višini 1696 
metrov v Sloveniji in tem delu Evrope. Zgradi-
li so jo koroški kmetje, v bran prave katoliške 
vere, ki so jo kazili meščani v takratnem Win-
disgretzu. Ob koči na Uršlji gori so ob Dragovi 
kitari zopet zadonele koroške pesmi. Srečno 
smo se vsi vrnili nazaj do Smučarske koče, vze-
li prtljago in se odpravili v Slovenj Gradec – v 
Gostilno Murko, kjer so nas prijetno presene-

kaj je dobro vedeti o kkl?

IME Klub Korošcev Ljubljana

SEDEŽ KLUBA Večna pot 11, 1000 Ljubljana

TELEFON 01/ 256-17-23

E NASLOV arah.consulting@eunet.si

SPLETNI NASLOV www.klubkoroscev

 ljubljana.si

PREDSEDNIK KLUBA mag. Janko Arah

SREČANJA Redna mesečna srečanja

 potekajo vsak prvi četrtek

 v mesecu v prostorih kavar- 

 ne Slamič na Kersnikovi

 ulici 1 v Ljubljani.

TRANSAKCIJSKI RAČUN AT78 3910 2000 0250 3696

BIC  VSGKAT2K102

 Banka Posojilnica-Bank

 Borovlje Celovec,

 Hauptplatz/glavni trg 16,

 A-9170 Ferlach/Borovlje,  
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tili z ljubeznivim sprejemom, dobro postrežbo 
in odličnim kosilom.

Zadovoljni in z lepimi planinskimi vtisi smo 
se poslovili v želji, da kaj podobnega kmalu 
spet ponovimo.

Alenka Kresnik
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