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NAŠA KOROŠKA – Kako diši seno iz njenih nedrij! Uršlja gora.
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Ambiciozni načrt društvenega delovanja 
v letu 2020 smo začeli z zanimivo okroglo 
mizo, na kateri nam je dr. Ferdinand Blaznik, 
rojen Dravograjčan, prikazal razpotja moder-
nega prava in probleme njegove socializaci-
je.  Skozi zgodovinski prikaz interakcije med 
pravom in družbenimi odnosi je opozoril na 
antagonizme, ki smo jim priča tudi v času, ki 
ga živimo. 

Februarsko okroglo mizo nam je pripravila 
naša članica Vita Mavrič s svojim Noktur-
nom zlatih duš. 

Nadaljnje spomladanske aktivnosti pa 
nam je preprečila pandemija, Covid 19, oz. 
vladni ukrepi za preprečevanje njegovega 
razširjanja, zaradi katerih je bil načrtovani 
program dejavnosti za več mesecev zamr-
znjen. Pa tako zagnano smo pripravljali or-
ganizacijo 27. Koroškega večera s plesom, v 
čudoviti Unionski dvorani, ki bi nam prav 
gotovo že zaradi ambienta samega in pova-
bljenih gostov ostal v najlepšem spominu. 
Teden dni pred 14. marcem 2020 je bila usoda 
lanskega tradicionalnega srečanja Korošic in 
Korošcev ter naših prijateljev, zaradi ukrepov 
zapečatena. Ostalo je upanje, da bo vloženi 
trud obrodil sadove enkrat v prihodnosti, pa 
tudi lepi spomini na složno prizadevanje, da 
bi dogodek kar najbolje uspel.

Takoj po razglasitvi konca prvega vala epi-
demije smo člane povabili na golfsko igrišče 
in na morje, kjer se je spomladanskega jadra-
nja udeležilo ravno toliko jadralcev, kolikor 
jih je jadrnica lahko sprejela. Tudi na junij-

sko okroglo mizo nismo pozabili: naš član 
dr. Marjan Veber, rojen Ravenčan, nam je s 
poljudno razlago približal svet kovin, njiho-
vo razširjenost v okolju, ki povzroča zaskr-
bljenost zaradi možnih negativnih učinkov, 
zlasti toksičnost, pa tudi metode za njihovo 
ugotavljanje. V začetku julija pa so se člani 
kulinarične sekcije na tradicionalni 28. Koro-
ški kuhariji v Slovenj Gradcu posvetili kulturi 
in arhitekturi ter kuhanju po starih receptih. 

Na jesenske načrtovane aktivnosti je zo-
pet vplival drugi val epidemije. Kljub temu 
smo zadostili željam jadralcev, saj smo ujeli 
trenutke, ko nam je bilo dovoljeno uživati v 
prijetnem vetru, na soncu in ob odličnih raz-
ličnih dobrotah. Udeležbo na  Barkovljanki 
oziroma Barkolani smo si vsi jadralci zapo-
mnili predvsem po prijetnem druženju ob 
degustiranju na jadrnici v Marini Izola, do 
večernih ur.

O vsem navedenem se lahko podrobneje 
seznanite v letošnjem, po vsebini skromnej-
šem, biltenu, ki smo ga izdali samo v elek-
tronski različici. 

Vsem odbornikom se zahvaljujem, da ste 
s svojo zagnanostjo tudi v lanskem letu ne-
umorno prispevali k društvenemu delova-
nju. Prepričan sem, da bomo tudi v tem letu 
poskrbeli, da bomo v čim večji meri izpolnili 
pričakovanja članstva.

Mag. Janko Arah, predsednik KKL

Kljub Covidu 19 smo 
bili v KKL-u v letu 
2020 dejavni
13.maj 2021, Ljubljana
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Korona namesto 
CORONA

Krona vedno vzbuja prijetno asocijo, pojem 
najvišjega, vrhunskega in to ne glede na to, če 
se nanaša na angleško kraljico ali katerikoli 
dogodek, ki ga poudarjamo, največkrat v pozi-
tivnem smislu. Leto 2020 je Slovenija po naro-
čilu naše vlade preživela z maskami na nosu, 
rokavicami na rokah in v jeklenem primežu 
socialne distance. Slovenci v glavnem slepo 
zaupajo in sledijo besedam tistih, ki naj bi 
bili na vrhu in delovali v dobro države in nje-
nih ljudi. Pa seveda ni tako, še najmanj v letu 
2020. Temu primerno je tudi življenje v KKL 
obstalo v poziciji »pozor«, beri – obstani, po-
slušaj, ne dihaj glasno, ostani na kavču, če pa 
že greš ven, si pa za sprehod skozi gozd nadeni 
uzdo! Pardon, masko! Imeli smo torej »mirno« 
leto in znotraj KKL v primerjavi s prejšnjimi 
leti prav malo dogodkov. Spomladi, ko smo 
še lahko, smo zelo zavzeto pripravljali našo 
kronsko prireditev – Koroški ples. Zaman, saj 
smo morali ostati doma in poslušati muziko iz 
sosednjih balkonov. Okrogle mize so se vrte-
le v taktu težkih kovin v naravi in konfliktov 
med klasičnim in novodobnim pravom, kjer 
slednje, pravičnost in sorazmernost, v modi 
modernega časa in digitaliziranega (skritega) 
življenja, odstranjuje vrednote kot so pravič-
nost in sorazmernost!

Na srečo pa smo polnokrvno jadrali po na-
šem morju. Bogato okušali kulinarične iz-
delke, nazdravljali s kupicami vina (pa nobe-
den ni alkoholik), govorili, se smejali, in bili 
preprosto veseli. Čim pa se je dalo, se je naša 
Koroška kuharija zavihtela na Koroško, da so 
plemeniti glasovi pokrovk in loncev glasno 
peli med Uršljo in Pohorjem. Dvodnevni ku-
linarični tretman je narisal na obraze naših 
članov in gostov smeh do ušes. Še dobro, da 
tega veselja niso videle srajce iz Ljubljane, saj 
smeh in dobra volja preganjata strah, to pa ni 
zaželena oblika obnašanja! Zakaj? Verjetno ste 
brali Ime rože od Umberta Eca in se zagotovo 
še spomnite slepega opata, ki raziskovalca 
Williama vpraša, zakaj tako strastno išče gr-
ško knjigo. Knjigo, za katero opat ni želel slišati 
in je trdil, da nikoli ni bila napisana. Aristote-
lova knjiga, ki se ukvarja izključno s komedijo, 
ta pa prinaša veselje in smeh. In takrat izreče 
opat tiste noro aktualne besede za današnji 
čas, ki jih nikoli ne smemo pozabiti, saj njih 
posledice kot kovinski oblak tlačijo naše duše, 
glasi pa se: »Smeh ubija strah in brez strahu 
ni vere! Kdor se ne boji hudiča, ta tudi boga ne 
potrebuje več!« 

Aplicirajte na Slovenijo! Aplicirajte na svet!

Renata Picej, urednica biltena 2020

KKL diha 
“bol počas!”

1. Ljudi ni!

2. Zdi se, da so še najbolj živa vesoljska bitja v izložbi

     trgovine Spominki – Souvenirs tik tržnice.

3. Na ta turobni dan se smehlja le čebelica na tabli.

4. Življenje je obstalo!

5. Gospodari strah!

6. V centru mesta je Ciril Metodov trg ovit v samoto.

Foto simboli Ljubljane leta 2020
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Prisotni: Janko Arah, Mira Vidmar, Drago 
Kompan, Renata Picej, Bojana Jurenec, Alenka 
Kresnik, Doroteja Omahen, Milan Vogel, Ber-
narda Lasan, Božo Čas

Dnevni red:
1. Priprave na Koroški večer s plesom v hotelu 
Lev dne 14.03.2020
2. Izdaja almanaha o aktivnostih kluba v letu 
2019
3. Dogovor o organizaciji okrogle mize
4. Aktivnosti KKL v letu 2020
5. Razno

Ad.1
Tradicionalni Koroški večer s plesom bomo 
organizirali v soboto, 14.02.2020 v hotelu Lev, 
dvorana Karantanija.
Predsednik KKL Janko Arah je poročal, da se je 
za izvajanje kulturno zabavnega programa na 
dogodku že dogovoril s sledečimi izvajalci:
Izvajalec plesne glasbe bo saksafonist Oto Vr-
hovnik z ženo.

Izvajalka kulturnega programa bo šansonjer-
ka Vita Mavrič.
Bernarda Lasan je predlagala, da k sodelova-
nju v glasbenem delu povabimo tudi člana 
našega kluba pevca Sama Hudla, s čimer so se 
prisotni strinjali.

Za izvedbo ostalih potrebnih aktivnosti na 
dogodku pa so zadolženi naslednji:
• Dogodek bo povezovala Renata Picej.

Upravni odbor 
22. januar 2020

• Doroteja Omahen se bo za predlog jedilnika 
dogovorila s pristojno osebo hotela.
Menu naj ne bo sestavljen iz koroških jedi, 
cena pa naj bo do 25 EUR.
• Bojana Jurenec in Alenka Kresnik bosta po-
skrbeli za okrasitev dvorane.
Okrasitev bo tokrat v belem perla tonu, za raz-
liko od lanske temne barve.
Dvorana mora biti na razpolago za okrasitev 
že dan pred dogodkom.
• Bojana Jurenec bo poskrbela za polnočno 
torto.
• Bernarda Lasan bo poskrbela za koroške hla-
dne predjedi, tj. za koroške dobrote.
• Drago Kompan bo vodil licitacijo.
• Za napoved dogodka na spletnem portalu 
ženska.si bo poskrbela Alenka Kresnik.
• Renata Picej bo poskrbela za objavo o dogod-
ku v drugih medijih.
• Za fotografiranje na prireditvi se bo s foto-
grafinjo dogovorila Bojana Jurenec.
• Za garderobo bo poskrbela Mateja, hči Alen-
ke Kresnik.
Vsi prisotni so se strinjali s predlogom, da bo 
cena vstopnice za letošnji Koroški večer s
plesom 50,00 EUR na osebo.

Ad.2
Milan Vogel, ki je zadolžen za izdajo almana-
ha, je poročal, da so teksti za almanah že
pripravljeni. Gradivo obsega približno 30 stra-
ni.
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Ad.3
Februarja se bomo namesto običajne okrogle 
mize pri Slamiču udeležili koncerta Nokturno 
žlahtnih duš šansonjerke Vite Mavrič v Can-
karjevem domu.

Ad.4
• Doroteja Omahen, vodja kulinarične sekcije, 
je prisotne seznanila z načrtom dvodnevnega 
kulinaričnega izleta na Koroško, kjer bomo 
aprila na turistični kmetiji Lešnik v Golavabu-
ki kuhali in tudi prenočili.
• Alenka Kresnik, vodja planinske sekcije, je za 
izlet KKL v letošnjem letu predlagala Pohorje. 
Podrobnosti bo še izdelala.
V preteklosti smo v okviru KKL uspešno or-
ganizirali kar nekaj izletov v tujino, kjer smo 
obiskali tudi nekatere veleposlanike Sloveni-
je. Ker med člani KKL obstaja interes za tovr-
stni izlet, ki bi ga združili z obiskom Slovencev 
v tujini, bo Renata Picej na Ministrstvu za 
Slovence v zamejstvu poskusila pridobiti in-
formacije, kje v tujini živijoKorošci, ki bi bili 
zainteresirani za srečanje s člani KKL.
• Prisotni so se strinjali, da se bomo po rea-
lizaciji Koroškega večera s plesom na seji UO 
dogovorili še za vse druge aktivnosti KKL v 
letu 2020.

Zapisala: Mira Vidmar
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Člani upravnega odbora 
Kluba Korošcev Ljubljana:

Janko Arah, Alenka Kresnik, Bernarda Lasan, 
Bogomir Čas, Bojana Jurenec, Daniela Ladinik 
Čehovin, Doroteja Omahen, Drago Kompan, 
Evita Leskovšek, Marijan Štriker, Mira Vid-
mar, Peter Tevž, Renata Picej, Zoran Janko.
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Šrotnek nad Kotljami že davno nima več 
svojega zaščitnega znaka – gradu. 

Šrotnek, Schrottenegg, Kačji grad, omenjajo 
pisni viri iz leta 1609, danes ga označuje le še 
ruševina tik ceste proti Smučkoči. Porušili so 
ga leta 1967. 

Med zadnjimi lastniki je bil kmet Janez Me-
tarnik, ki je grad kupil leta 1914. Nasledil ga 
je njegov vnuk, hčerin sin, Rudolf Kostwein 
(umre leta 1942). Po vojni je bil v gradu sedež 
Kmetijske zadruge.

Na fotografiji  je vidna cerkev sv. Mohorja in 
Fortunata.



E: info@apartments-jurenec.com
T: 041 626 982

Apartmaji Jurenec

Moravske 
Toplice

Maribrosko 
Pohorje

Terme 
Olimia
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Ko se v maju prebuja Koroška zemlja



Tako reže valove in se poljublja z vetrom naša morska lepotica – jadrnica Metka.

Jadralska sekcija je v letu 2020 briljirala s štirimi dogodki. Fo
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Jadralska sekcija KKL je razprla jadra takoj, 
ko so »oni, ki na državnem nivoju upravljajo z 
virusi«, zamahnili z zeleno zastavico. Jadrnica 
Metka v Izoli je že nestrpno gibala z boki, na 
mestu ujeta med drugimi plovili na B pomolu 
in z elegantno mehkobo izplula v trenutku, ko 
sta Kapitan Janko in prvi oficir Matjaž , sicer 
pa tega dne glavni skiper, dala ukaz: »Boko-
brane gor!«

Pa smo zapluli!

Občutek, da je pod nami mehkoba mor-
ja, nad nami pa ostro nežni, izčiščeni zrak, 
poln kisika in argona, je bil kot kristal sreče. 
Prehladi, gripe in okužbe dihalnih poti se že 
samo zaradi tega zagotovo ne bi mogli razvi-
ti pri nikomur. Če dodamo še sonce, potem bi 
sploh morala ta članek zastaviti drugače. Ga 
imenovati: »Kako okrepiti imunski sistem!« 
ali pa: »Pravo cepivo za zdravje - jadranje!« 
Hvalabogu, da imamo Korošci v Ljubljani svoj 
klub, svoje sekcije in svojega predsednika. Ve-
liko tematike premeljemo preko leta na različ-
nih srečanjih, klešemo doživetja in brusimo 
resnico! Tisti, ki želi in zna šteti do dve, je na 
tekočem celo z dejstvi o najnovejši slovenski 
ne-resnici. Za nami se valobrani in veduta Izo-
le umika in stopa v ozadje, medtem ko se levo 
v smeri vožnje svetijo Bele skale, pred nami iz 
morske pene pa vstaja piranski rtiček. Za nami 
svetita stolpa župne izolske cerkve in cerkvice 
Marije Alietske. Zagotovo še sanjata čase, ko 
so Koper, Izola in Piran igrali pomembno vlogo 
v pomorstvu; tako v plovbi proti Trstu kakor 
na jug, ob Istri do Dalmacije in naprej. Seveda 
na paro, z elegantnimi belimi parniki in po-
tniki v cilindrih in krinolinah.

Po karanteni 
jaaadranje
23. maj 2020

Jadralska sekcija
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Noge gor

No, mi smo bili oblečeni in obuti športno, 
kakopak! Prvo pravilo, ko stopiš čez pasarelo! 
Z obutvijo, ki daje oprijem in ne poškoduje ob-
čutljivega telesa barke. Hrano in obleke smo 
deponirali v spodnje prostore, na vrhu pa su-
perhitro, še pred razlago o varnosti, razdelitvi 
vlog in smeri potovanja, razstavili posode, 
sklede in lončke s hrano, ter kulinaričnimi 
plovnimi mesnimi priboljški, ki jih ustvarijo 
zgolj kreativne kuharice in mentorice naše 
kulinarične sekcije. Da o šnopsu za pogum in 
refošku za pravilen srčni ritem ne govorim. 
Potem so nastopila še druga vina, dobra za 
presnovo, ki so se kasneje, ko smo v Piranu 
vstopili v Benečanko – prodajalno kristala in 
penin, oplemenitila še z dvema posebnežema 
– belim vinom »Rekla je da« in rdečim »Strela z 
jasnega«. Cepiva za zdravje je bilo dovolj, hra-
ne je bilo preveč, razpoloženje pa vrhunsko.

Da se je vino na ladji polilo (neravna 
miza), da so bile noge zaradi komoditete na 
klopeh(mi na Koroškem bi rekli: na ranti), da 
so bile lačne že same oči morjeplovcev in da je 
bila hrana pomembna tema, pričajo slike, zato 
jih natančno poglej!

Veter v laseh

Ampak štimalo je kljub temu vse, saj je na 
takšnem dogodku najbolj važno razpoloženje 
in srčna sreča vsakega posameznika. Razpo-
sajeni pod jamborom, sključeni okoli kulina-
ričnih napajalnikov ali na poti med »gor« in 
»dol« smo se s pogledi sreče dotikali drug dru-
gega ali zrli v modrino okoli nas.
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Stari šarmer – Piran

Piran je po vladnem šokantnem virus-tret-
manu ravno začel dihati, da nas je lahko na 
srečo sprejel v svoj nezamenljivi srčni objem, 
ko smo čez Tartinijev trg s poletnim elanom 
korakali proti Benečanki, kjer nas je čakal 
njen najemnik Gorazd, prijatelj nekaterih 
uživačev z naše barke. Benečanka je ljudski 
naziv za vogalno in najbolj vpadljivo hišo na 
Tartinijevem trgu. Predstavlja najlepši primer 
beneškogotske arhitekture v Piranu in je tudi 
najstarejša hiša tega očarljivega trga. Kot ar-
hitekturni zapis s čipko vehementno kraljuje 
na sončnem prostoru in vzbuja radovednost 
že zgolj s svojim vpadljivim balkonom. Nekoč, 
preden je samopašni arhitekt Edo Mihevc ta 
dragulj »obelil«, da je hiša zaradi bele bar-
va skorajda postala nevidna, je čarobna hiša 
med letoma 1957 in 2016 nosila kraljevsko 
rdečo obleko. Njen vogalni, nekoč patricijski, 
gotski balkon pa je kot oder za vile in druga 
pravljična bitja, da z njega komunicirajo svoje 
pravljično poslanstvo.
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“Lasa pur dir”

V prvem nadstropju Benečanke najdemo bo-
gato izbiro kristala Rogaške in pester nabor vr-
hunskih slovenskih penin. Povsod po hiši žari-
jo umetnine priznanih slikarjev in kiparjev. V 
drugem in tretjem nadstropju presenetita dve 
prestižni turistični sobi: srebrna in zlata. Soba 
Del Bello je poimenovana po beneškem trgov-
cu, ki se je zaljubil v mlado preprosto Piran-
čanko ter svojo ljubezen popeljal tako daleč, 
da ji je ob mandraču tik ob mestni loži zgradil 
najlepšo hišo v mestu. Zavistni meščani so 
seveda zaljubljeni par na veliko opravljali. Za-
ljubljenca pa sta si v lastno obrambo izmislila 
napis, ki krasi pročelje stavbe še danes: “Lasa 
pur dir” (Pusti, naj govore).

»Ab imo pectore«

Latinski pregovor, ki bi ga rada uporabila za 
zaključno misel tega dogodka, dne 23. maja 
2020, ko smo vsak zase in vsi skupaj, pod son-
cem in redkimi oblaki jadrali zaradi druženja 
in ljubezni do življenja, je pravzaprav to moto 
Sekcije avanturistov našega kluba. Žene nas v 
akcijo, na pot, na zastavitev prvega koraka in 
pomeni: »Iz svojega srca«.

In za čisti konec – ta naša jadrarija je 
fantastična!

Renata Picej
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Da se bo jadranje končalo tako velikopote-
zno, ni računal nihče, da bo lepo, smo si mislili 
že od vsega začetka verjetno vsi, da bo vrhun-
sko dobro, pa je bilo presenečenje za vse. Ker 
se kar nismo mogli naklepetati, je imel ski-
per dvojno dolžino časa za preverjanje vsega 
potrebnega. Beseda je kar tekla, seveda tudi 
o korona krizi in petkovem protestnem kole-
sarskem prispevku Metke in Janka. Tudi zato, 
ker smo poleg odličnega pršuta lahko uživali 
še v ekskluzivni Evitini bučkini piti. Kot odličo 
kuharico sem jo spoznala že v najinih precej 
odmaknjenih letih. Davno tega me je namreč 
angažirala v telefonskem svetovanju o AIDS-
-u za Fondacijo Robert. Bila je odlična organi-
zatorka, polna znanja in dobrote. Ne le srčne, 
občasno tudi snovne v obliki zelo okusnih 
jedi, ki jih je pripravila za svoje domače, “malo 
pa je še ostalo”.

Ko se je križarjenje začelo “zares”, se je Met-
ka poslovila. Čakale so jo druge vsebine pri-
jetnega druženja. Naša popolna pozornost se 
je takrat osredotočila na Matjaža, z njegovim 
prvim vprašanjem, ki se je glasilo: “Ali je kdo 
od vas že vozil jadrnico?” Potem pa je bilo vse 
tiho, dokler ni Marjan dahnil svojega “da” in 
pojasnil, da je pred mnogimi leti imel poslov-
ne prijatelje. Od tukaj dalje bi beseda tekla o 
preteklosti, pa ne bo. Za našo sedanjost je bilo 
pomembno to, da je bil Marjan kar dober po-
močnik. Pravzaprav zares dober. Oko udele-
ženke, fiksirano predvsem na nevarnosti ja-
dranja iz pustolovskih ali kriminalnih filmov, 
je bilo zelo strogo = malo prestrašen sodnik. 
Varnost na prvo mesto! O, kaj vse smo videli, 
slišali in se naučili, tudi zaradi budnega očesa 
profesorja Janka. Najprej je veter le spoznaval 

Drugo jadranje-
naše celotno morje
30. maj 2020

naša jadra, počasi in previdno. Potem pa je 
zaplesal z njimi enega najlepših plesov. Kako 
zelo lepa ja naša obala! Občudovali smo vsak 
njen kilometer, lahko bi rekli kar vsak meter. 
Jadrnic, ki smo jim dajali prednost ali pa so jo 
one dajale nam, je bilo precej. Občudovali smo 
tudi celo “floto” športnih jadralcev, blizu hrva-
ške meje pa še kajtarje, ki so v močnem vetru 
počeli njim tako zelo ljube, a za naše pojme 
skoraj neverjetne vragolije. In kar naenkrat 
smo bili v hrvaškem morju …

“Kako pa veš, kdaj si v hrvaškem morju?” 
Matjaž je imel na to vprašanje zelo natančen 
odgovor: “Ribe govorijo hrvaško.”  Nisem ve-
dela, da je tako preprosto. No, moraš pa ribe 
tudi slišat. Matjaž je mlad, še dobro sliši. Sicer 
pa midva z možem tudi razumeva hrvaško.

Ho, ho, pot nazaj pa je bila posebno dogajanje! 
Marjan je moral krmilo res dobro vrteti in  
Matjaž je imel z napenjanjem vrvi tudi precej 
dela. Tako smo v dolgih cik-cakih prevozili ce-
lotno slovensko morje. Ja! Ma, ga ni prav malo 
in smo med pogovorom o “vsem” postali že 
lačni. Pa tudi, če ne bi bilo lakote, bi jedle pa 
naše oči:  francoska solata, sir, sveže redkvice, 
suha salama, pršut… ni da ni. Ob tem pa je 
bila še reklama, da se je nujno treba udeležiti 
kuharskih tečajev kulinarične sekcije Koro-
šcev in se zaupati Doroteji. Bomo!

Pet ur tako čudovite jadralske svobode kar 
prehitro mine. Brezhiben pristanek smo zato 
proslavili. Veliko vode za ustrezno hidracijo, 
kot je že na začetku naročil Matjaž, 

Jadralska sekcija
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smo obogatili s kozarčkom šampanjca, ki ga je 
prispeval Jožko, in z odlično rolado, ki jo je z 
domačo češnjevo marmelado napolnila Evita. 
Slastno!

Dan, o katerem lahko sanjaš mnoge lepe sanje.

Jasna Čuk
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Črna na Koroškem je dolgo veljala 

za konec sveta; kako daleč je bila 

šele takrat, v času, o katerem govori 

Drago v svoji pesmi, ki je posvečena 

njegovi materi?
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Bila si vesela, 
z naravo živela, 
rože si plela, 
na njivah se sklanjala.
K delu priganjala,

Kuhala, šivala – vse si znala.
Pri koritu si žehte prala,

Otrokom ponoči bedela,
za živino skrbela, 
molzla po pet krav (na roke),
nasitila vsak dan otroke.

»Skuto in putr naredila«, 
v Črno prodajat nosila.
V cerkvi si pela,
bila vedno vesela;

Kruh iz tvoje peči,
mi še danes blago diši.
In za zajtrk na mizi VSAK DAN,
so nas žganci z ocvirki čakali.
Pet obrokov na dan.

Si pripravila koscem poleti,
vmes si obračala, grabljala in trosila redi,
da se »košnja« čimprej posuši.
Ko so kosci večerjo pojedli in odšli,
te je »čakal še hlev« in večerno delo,
in zjutraj se je spet ob svitu znova enako 
začelo.

Pa vojna je bila, ko je vse pogorelo.
Iz gozda so prišli, z bencinom polili 
in  očeta so ji ubili.
Na pogorišče hiše ga odložili.

Naši mami

Ste k sosedu zbežali,
od tam kmetovali,
iz nič vse začeli,
zelo ste trpeli.

Najprvo hlev ste zgradili,
živinco vselili,
še hiško naredili,
se spet veselili.

In joj, SVOBODA!
Oblast pride pogledat,
kolko repov imajo.
Živinco preštet,
za OBVEZNO ODDAJO.
In špeh in še pujsa zraven dodajo.
So prišli še vmes, odpeljali so le.

Tudi po vojni težki so časi! 
Kljub temu se družijo radi na vasi.
Molijo, pojejo, se veselijo,
mladi so, radi norijo.
Leta minevajo –celo hitijo,
Otroci –večina – se odselijo.

Hvala ti mati za vse tvoje čase!
Tvojo ljubezen in zlate roke, 
Ki so objemale nas – otroke!
Odšla si za vedno - zdaj pa počivaj,
Med zvezdami uživaj!

Drago Kompan

Pesem
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Pa nas ni prišlo veliko samo Samo Metka, 
Janko in jaz. Strah je bil prevelik. Dve uri čudo-
vitega in koristnega sprehoda. Janko in Metka 
sta še ostala, in uživala naprej.

Po dolgem času, zaradi korone seveda, sem 
lahko v odprtem kiosku kupila špricer v dozi. 
Bil je nepozabno dober! Obisk tega golfišča bo 
v mojem spominu ostal za vedno.

Renata Picej

Na praznični dan, v ponedeljek, 27. aprila 
2020, se je naša športna sekcija pod taktirko 
Janka Araha odpravila na golf, kar v Ljubljano, 
na golfsko igrišče Trnovo. Golfišče ima devet 
lukenj in je odprto od leta 2007. Je edino javno 
igrišče v Sloveniji in hkrati edino igrišče v Lju-
bljani. Igrišče je namenjeno vsem, igralcem 
in ljubiteljem golfa, kar pomeni, da na njem 
lahko igrajo vsi, tudi tisti, ki nimajo opravlje-
nega izpita in jih na igrišču spremlja nekdo, ki 
potreben izpit ima. Torej kot nalašč za večino 
članov KKL. 

Zamislili smo si ga 14. marca in rezervirali 
lepo secesijsko dvorano Grand Hotela Union 
v Ljubljani. 

Kulturno zabavni program je obsegal pester 
nabor umetnikov. Prišel naj bi Oto Vrhovnik, 
profesor, magister znanosti, skladatelj in sa-
ksofonist svetovnega slovesa. Njegova hči Du-
nja Vrhovnik, pevka z globokim rockovskim 
glasom. Izjemna šansonjerka Vita Mavrič, ne-
pozabna umetnica iz Café teatra in kreatorka 

NESOJENI 
27. Koroški večer s plesom

Festivala La vie en Rose. In nenazadnje, Samo 
Hudl, idejni vodja in pevec skupine Sam' Fever.  
Ljubitelj starega rock 'n 'rolla, ki s svojimi glas-
beniki samosvojo ohranja spomin na kralja 
rock' n' rolla Elvisa Presleyja. 

Vsi našteti umetniki imajo koroške predni-
ke, oz. so Korošci, Samo Hudl je iz avstrijske 
strani, ampak!

Renata Picej

Koronski golf 
v Trnovem
27. april 2020

Golfska sekcija

Golf igrišče trnovo v Ljubljani Fo
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Korona je popustila in člani KKL-a smo lahko 
znova zagnali svoj komunikacijski kanal – re-
dno mesečno srečanje v kavarni »KAVA-ČAJ«, 
pri Slamiču, na Kersnikovi ulici v Ljubljani. 
Srečanje je pripravil dr. Marjan Veber, rojen 
na Ravnah na Koroškem, sicer pa univerzite-
tni diplomirani kemik, tudi doktor kemijskih 
znanosti z izjemno zapletenim naslovom svo-
je doktorske disertacije.

Tematika o težkih kovinah vedno zbuja 
zanimanje, saj smo zaradi njihove uporabe 
zaskrbljeni zaradi negativnih učinkov. Težke 
kovine so naravni elementi, ki imajo veliko 
atomsko maso in gostoto, vsaj petkrat večjo 
od vode. Med najpomembnejše toksične kovi-
ne sodijo predvsem arzen, baker, nikelj, cink, 
kadmij, krom, svinec in živo srebro. Njihova 
strupenost zavisi od mnogih dejavnikov, med 
katerimi v ospredje stopajo zlasti njihova kon-
centracija, način izpostavljenosti in predvsem 
kemijske zvrsti, v katerih se nahajajo. S časom 
se v telesu kopičijo, večje koncentracije pa 
ovirajo fizično in psihično delovanje. Skratka, 
vodijo v bolezen. Družba je do problema precej 
tolerantna, občasno hudo naostrena in nepo-
pustljiva, v glavnem pa pod vplivom politič-
nih ocen ali dobrega PR-ja industrije, farma-
cije in drugih, s kovinami povezanih področij 
dela, bolj kot ne letargična. 

In kje jih najdemo, skrite, potencialne mo-
rilce zdravja? V zemlji, kjer je njihova koncen-
tracija posledica človeške aktivnosti na njej. 
Skupni viri so iz rudarskih in industrijskih 
odpadkov, avtomobilskih emisij, svinčevih 
akumulatorjev, gnojil, barv, mikroplastike, 
ki zastruplja oceane, in še mnogo kje jih naj-

Dr. Marjan Veber: 
Težke kovine v okolju
junij 2020

Okrogla miza
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demo! Arzen, kadmij in svinec so lahko tudi 
v otroških igračah, če presegajo predpisane 
standarde. Svinec se lahko uporabljaja v igra-
čah kot stabilizator, barvni ojačevalec ali pa 
kot antikorozijsko sredstvo.

Izvedeli smo, da za določitev koncentracije 
težkih kovin obstaja več metod in tehnik, ki 
omogočajo določanje v različnih koncentracij-
skih nivojih. Med njimi prevladujejo spektro-
skopske metode (atomska absorbcijska in emi-
sijska spektrometrija ter elementarna masna 
spektrometrija) ter elektroanalizne tehnike.

Marjan Veber, ki se je izobraževal v Evropi in 
v ZDA, lahko med dosežke svoje kariere vknjiži 
zelo veliko. Bil je raziskovalni asistent, docent, 
izredni, redni in zaslužni profesor in več. Nje-
govo znanstveno raziskovalno delo obsega 
širše področje analizne kemije, medtem ko je 
njegovo glavno znanstveno delo povezano z 
raziskavami v atomski absorbcijski in emisij-
ski spektrometriji, analitiki sledov in mnogi-
mi drugimi, nam laikom težko razumljivimi 
postopki. Nekdanji predstojnik Katedre za 
analizno kemijo UL FKKT, prodekan in dekan 
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
predstojnik Katedre za analizno kemijo FKKT, 
član Izvršilnega odbora (Administrative Co-
uncil) ECTNA, od leta 2015 zakladnik-treasu-
rer, … pa smo našteli le nekaj malega, nam je 
priredil zanimiv večer. Med drugim smo osve-
tlili tudi zablodo s fluorom v zobni pasti. Prvo-
vrstni nateg svetovne populacije, ki verjame, 
da je fluor dober za zobe!

V zraku ostaja vprašanje: »Težke kovine v oko-
lju; strokovni, družbeni ali politični izziv?«

Renata Picej
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Doživetje na pohorski Ekološki turistični 
kmetiji Lešnik v Golavabuki nad Slovenj 
Gradcem

Dve leti je minilo, odkar sva se z Bernar-
do Lasan dogovorili z gospo Irmo Lešnik 
Javornik, gospodinjo na Ekološki turistični 
kmetiji Lešnik v Golavabuki, da bomo pri 
njih organizirali eno naših Koroških kuharij. 
Marsikaj je prišlo vmes, nazadnje pa še novi 
korona virus.

28. Koroška kuharija
4. in 5. julij 2020

Kulinarična sekcija

Prav v tem nepredvidljivem času nam je k 
sreči le uspelo »zabiti žebljico na glavico«, kot 
pravi pregovor. Dogovorjen aprilski termin je 
namreč odpadel zaradi prepovedi druženja 
in dogovorili smo se za novi termin v začetku 
julija, ko nam je dogodek uspelo uresničiti. Že 
takoj po našem čudovitem vikendu, prežive-
tem v Golavabuki, pa je bilo zopet prepoveda-
no druženje nad 10 oseb, mi pa smo imeli kar 
15, deloma celo 20 prijavljenih.

Program je bil bogato zastavljen in smo ga 
v celoti uresničili. Prvi dan smo se v Slovenj 
Gradcu posvetili kulturi in arhitekturi, drugi 

dan pa je bil v glavnem posvečen našemu 
kuhanju po starih receptih.

Letos je jubilejno leto slovenjegraškega 
skladatelja Huga Wolfa in 160. obletnica nje-
govega rojstva. Zato smo si vodeno ogledali 
njegovo rojstno hišo, a nekoliko drugače kot 
ostali obiskovalci. Ob prihodu so nam v avli 
muzeja postregli z močno, sveže pripravljeno 
kavo Hugo Wolf iz Mestne kavarne in nam 
predstavili način priprave te posebne kave. 
Zraven smo prigriznili koroško pecivo, ki smo 
ga prinesli s seboj in je bilo pripravljeno po 
starem receptu. 
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Nadaljevali smo z visoko profesionalnim 
vodstvom po zanimivi spominski razstavi, 
ki odraža Wolfovo intenzivno, ekstravagan-
tno in tudi tragično življenje. Za piko na i pa 
smo v živo doživeli še njegovo glasbo v obliki 
kratkega koncerta znane pianistke Maje Ka-
stratovik. Sledil je sprehod skozi lepo mestno 
jedro do nedavno obnovljenega Rotenturna, 
kjer nas je pričakal podžupan, gospod dr. 
Peter Pungartnik in nam razložil zgodovi-
no te prelepe stavbe. Seznanil nas je tudi s 
trenutnimi smelimi razvojnimi načrti občine 
Slovenj Gradec. Pot smo nadaljevali do vrta 
pred kratkim povsem obnovljenega hotela 
Vila Pohorje, na okusno in skorajda prebogato 
kosilo, ki je bilo zopet obogateno z dodatnim 
programom. Vodeno smo si namreč ogle-
dali celotno zelo zanimivo stavbo, kjer so 
pri obnovi znali ohraniti lepote preteklosti 
v prepletu s sedanjostjo. Tu nam je tudi ob 
naši mizi po koroško zapelo deset pevk zbora 
Nova, da se nam je milo storilo od sreče in 
nam je bilo še na poti proti Golavabuki toplo 
pri srcu.

Na Ekološki turistični kmetiji Lešnik sta nas 
gospodinja Irma in gospodar Bertl pričakala 
z dobrodošlico pod 300 let staro lipo, nakar 
nam je gospodar podrobno razkazal njihovo 
zelo zanimivo domačijo, ki se ponaša z izje-
mno bogato naravno in kulturno dediščino. 
Tu stojijo s skodlami pokrit kozolec toplar, 
lesena preužitkarska koča, kašča s prešo in 
mlinom, kapelica iz leta 1868, dva vodnjaka, 
etnološka zbirka, zeliščni in medoviti vrt, 
krušna peč, itd. Gospodar nam je tudi poka-
zal, kako se cepijo skodle.
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 Za večerjo so nam v stari stavbi postregli 
odličen lešnikov lonec in buhtlje iz krušne 
peči, za predjed pa sta nas gospodarja poča-
stila z domačo pašteto in ocvirki, seveda pa 
smo zraven pili odličen z zlatom nagrajeni 
mošt. Sledil je zopet dodatni program, ko je 
profesorica glasbe Janja Kresnik ob kitari 
zapela in smo ji mi z veseljem pritegnili. Tudi 
Rajko Grimšič, soprog naše novejše članice, 
Rusinje Natalie Chernove, je zabrenkal na 
kitaro in zapel s svojim posebnim glasom.

Apartmaje smo imeli v novi stavbi in z 
njimi smo bili vsestransko zadovoljni. Drugo 
jutro nas je gospodar Bertl po kraljevskem 
zajtrku odpeljal do bližnje stare cerkvice Sv. 
Filipa in Jakoba, pri katere obnovi je tudi 
sam sodeloval. Predstavil nam jo je slikovi-
to, kakor tudi čudovito okolico. Za izvedbo 
našega kulinaričnega dela programa nam je 
bil dodeljen ves spodnji del nove stavbe in še 
veliko dodatne posode in pribora. 

Nadeli smo si predpasnike KKL in se razde-
lili v skupine za kuhanje po starih receptih 
in v skupino za krašenje omizja ter okrasitev 
prostora za dobrodošlico udeležencem. Za 
sprejem smo ponudili naše tradicionalne 
koroške KKL srčke, ob penini in degustaciji 
črničevca (žganja iz borovnic).

Kuhanje je potekalo zelo živahno in veselo, 
dovtipe je bilo moč slišati vsevprek. Vse 
skuhane jedi so bile odlične in zelo okusne, 
čeprav so nam bile nekatere popolnoma ne-
znane. Izkazali so se prav vsi, najbolj pa sku-
pina, ki je pripravljala kvočevo pogačo, saj je 
bil zanjo recept najbolj zahteven. Vse jedi pa 
smo uživali na prekrasno okrašenem omizju, 
delu Bernarde in Evite, ki je kar spodbujalo k 
omikanemu obnašanju.
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Čisto na koncu je bilo potrebno pomiti goro 
posode, pospraviti in vse preostalo odpeljati 
nazaj v Ljubljano. Iz razpoloženja in izrečenih 
pohval udeležencev je bilo razbrati, da smo 
bili s celotnim dogodkom nasploh prav vsi ze-
loooo zadovoljni. Da je bil lahko naš dvodnev-
ni dogodek programsko in izkustveno tako 
bogat, je v veliki meri pripomoglo kar deset 
posameznikov iz Slovenj Gradca s svojim 
dobrodelnim sodelovanjem, za kar smo vsem 
zelo hvaležni. Enako donatorjem iz našega 
kluba. Obdarilo pa nas je tudi lepo vreme.

Naše kuhanje in druženje je posnela Koroška 
televizija, Koroški radio, kar dvakrat, in časo-
pis Večer v internetni in tiskani izvedbi.

Doroteja Omahen

Fo
to

: R
aj

ko
 G

ri
m

ši
č i

n 
D

or
ot

ej
a 

O
m

ah
en



27

Murano predstavlja 
Luce di Eterno
7. september

Avanturistična sekcija

Sekcija za avanturizem je skušala 7. septem-
bra izpeljati obisk otoka Murano, kjer je naša 
članica Norma De Saint Picman v okviru med-
narodne prireditve The Venice Glass Week 
(Benetke, 5. – 13. September 2020), v prostorih 
Glass Cathedral Santa Chiara, razstavljala 
svoje umetnine. Akademska slikarka, kiparka, 
grafičarka, video umetnica in še mnogo več, je 
sodelovala na umetniškem spektaklu Luce di 
Eterno, »Slike na solarnih panelih«.

Murano, eden izmed sedmih različno veli-
kih otokov v kanalih Beneške lagune, pove-
zanih z mostovi, poln zgodb o steklu, je svojo 
veliko steklarsko zgodbo pričel potem, ko so 
leta 1295 v Benetkah prepovedali steklarsko 
obrt. Steklarske peči so namreč povzročale po-
žare, ki so uničevali pretežno lesene zgradbe 
tistega časa, zato so se steklopihalci masovno 
preselili v Murano, kjer je bila ta obrt že dobro 
razvita,  velika večina hiš pa delno kamnitih.

Žal je korona pogasila ogenj avanturizma in 
ljubitelje lepot kulture zadržala doma.

Renata Picej
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Prisotni: Janko Arah, Mira Vidmar, Renata Pi-
cej, Doroteja Omahen, Bernarda Lasan, Evita 
Leskovšek

Dnevni red:
1. Jesenske aktivnosti društva KKL
2. Razno

Ad.1
V uvodnem delu sestanka je predsednik Janko 
Arah pojasnil, da so epidemija korona virusa 
in posledični zaščitni ukrepi znatno omejili 
delovanje našega društva v letošnjem letu. V 
marcu predvideni tradicionalni Koroški večer 
s plesom smo morali preklicati, zaradi česar je 
finančno stanje KKL v letošnjem letu zelo sla-
bo, saj je bil izkupiček od dogodka poleg vpla-
čane članarine edina priložnost za pridobitev 
sredstev za financiranje različnih dejavnosti v 
našem društvu. 

Trenutno ne moremo vedeti, kakšne bodo mo-
žnosti za organizacijo naših društvenih aktiv-
nosti v jesensko zimskem času, saj je glede na 
napovedi epidemiologov kmalu mogoče pri-
čakovati drugi val okužb z virusom Covid 19. 

Janko Arah je prisotne opozoril na tradicional-
ni dogodek Koroški kulturni dnevi v Ljubljani, 
ki bodo letos z zamudo zaradi pandemije po-
tekali od 30.09.-10.10.2020 v organizaciji Klu-
ba Koroških Slovencev v Ljubljani. Dogodek 
se prične 30.09.2020 z otvoritvijo razstave ki-
parke in keramičarke Nežike A. Novak z naslo-
vom Šepet zemlje v galeriji Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije.

Upravni odbor 
16. september 2020

V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma bo 
7. oktobra z bogatim pevskim programom na-
stopil mešani pevski zbor Podjuna. Do sedaj so 
obiskovalci tovrstne tradicionalne prireditve 
vsako leto napolnili dvorano v CD. Bernarda 
Lasan je prisotne obvestila, da bo 23.09. 2020 
ob 19.00 uri v preddverju Križank in v Viteški 
dvorani performance z razstavo in plesom iz-
vedla umetnica, članica našega kluba, Norma 
de Saint Picman.

Glede organizacije okrogle mize v mesecu ok-
tobru so bili podani različni predlogi. Ker bo 
10.10.2020 poteklo 100 let od plebiscita, smo se 
prisotni odločili, da medse povabimo Libeliča-
na Lojzeta Kosa, dipl. uni. sociologa, zanj torej 
v zibelko položena plebiscitna oz. manjšinska 
tema, saj je bil 36 let dopisnik RTV Slovenija 
v Avstriji. Je avtor številnih dokumentarnih 
reportaž o Koroških Slovencih in potopisnih 
reportaž iz vseh koncev sveta.

Za november smo predvideli martinovanje. 
Predlog bo pripravila Renata Picej, vodja avan-
turistične sekcije.

Za srečanje članov KKL pred iztekom letošnje-
ga leta bo Renata Picej za nastop kontaktirala 
pevca Luko Basija (Matej Prikržnik).
Glede organizacije planinskega izleta, ki ga bo 
pripravila vodja planinske sekcije Alenka Kre-
snik, so bili prisotni mnenja, da je potrebno 
zanj predvideti dva dni.

Ad. 2
Pod točko razno ni bilo nobenega predloga za 
obravnavo.

Zapisala: Mira Vidmar



Si že položil kdaj obraz na gladino morja...,
si že kdaj legel v ravnino telesa modrega?
Potem veš, kaj je kvantna fizika
in veš, kaj duša zaljubljena!

In veš, da ti  morje vse da...
da je agitato in piano, maestoso,
bruscamente ali amoroso,
samo lekcija bivanja.

Morje!
Vse razume!
Vse popivna!
Zaplavaj!

Renata Picej

Zaplavaj Pesem
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Bil je pastelno nežen septembrski dan, ko 
smo stopili na našo jadrnico Metka. Preden 
smo prispeli, se je zdelo, kot da brez življenja 
ždi v Marini Izola, v svojem domu, na pomolu 
B 14. In zapregli! 

Jadrnice so pač sanjske kočije za vetrove in 
njena jadra so uzde Eolovih konjev. Vseeno, 
katerega nam grški bog vetra pošlje, dobro ve, 
s kakšnimi boforji znamo Korošci upravljati. 
Jadralska sekcija KKL ima tokrat na krovu kar 
tri uradne skiperje, torej se z imeni vetrov prav 
nič ne ukvarjamo. Tramontana, burin, burja, 
maestral ali oštro in jugo. Ni važno! Dan po-
staja prelestno svetel in vabljiv, da se potopi-
mo vanj z vsemi čuti, ko okoli poldneva konč-
no poberemo bokobrane in se odmaknemo od 
pomola. 

Razumljivo, da posadka in potniki lačni in 
žejni ne morejo potovati in še manj jadrati. 
Po posebni uredbi glavnega skiperja Janka, 
danes ima številko 1 in s tem privilegij, da ne 
zapoveduje, če meni, da bo njegova prisotnost 
bolj potrebna za vzdrževanje kondicije potni-
kov kot barke, se na jadrnici najprej postavi 
»mizica pogrni se«, nanjo pa zloži vsa zaloga, 
ki jo romarji morja prinesejo s seboj. Janko bi 
se na velikih potniških ladjah imenoval staff 
captain, tistih kruzerjih, ki zaradi svoje ogro-
mnosti pravzaprav sploh ne ponujajo več stika 
z morjem in potniki po kabinah in salonih na 
platnu spremljajo slike in glasove narave, ki 
bučijo pred ladjo in so sicer vidni s palub. Tako 
je naš Staff captain pametno in izkušeno za-
povedal, da smo najprej naložili mizico pogr-
ni se in se za entree in moč odlično podprli z 
jedmi, ki so se bohotile pred nami. Medtem je 

Bela barka na krilih 
septembrskih valov
19. september 2020

Jadralska sekcija
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skiper številka 2 – Matjaž in sin Staff captaina 
pripravil vse za varno plovbo. 

Ko smo med pomoli in plovili na privezih 
odjadrali proti odprtemu morju in so pogledi 
odplesali po Tržaškem zalivu, polnem belih 
jader, ob robovih so ždele tudi velike, še večje 
in ogromne ladje, je končno napočil posvečen 
trenutek, ko smo razvili jadra. Pel je vinč in 
pelo je glavno jadro, pa genova, in Metka je 
pokazala, kako se veter z veseljem muza okoli 
njenih oblin.

Zdaj se je za krmilo postavil skiper številka 
3 – Marjan in v odlični jadralski opremi obvla-
doval položaj kapitana barke, ki jo je po modri-
ni morja gnal veter. Krmilo je upravljal, kot bi 
v draguljarni v rokavicah pred kupca posta-
vljal diamante. Pesem Barčica po morju plava 
je po prvih minutah že dobila nadaljevanje v 
pesmi Nina Robića Bele ladje na morju, ko smo 
z razvitimi jadri hiteli proti točki G, ki jo je 
nekoč Dimitrij Rupel nameščal. Tam okoli slo-
venskega teritorialnega stika z mednarodnim 
morjem, pa smo si premislili. Kje bi jo iskali? 
Sploh pa je čas skorajda ponorel, saj je bilo na 
palubi smeha, pripovedi, guštiranja jedi in po-
kušanja pijač toliko, da so se minute zlile v en 
sam dolg in širok trak užitka. Pa smo obrnili. 

Postali smo še pod tistimi znanimi skalami 
za kopanje in se tik pred kopreno mraka znova 
vrnili v pristan.

Naša posadka je sestavljala naše tri skiperje 
Janka, Matjaža in Marjana, Dobroljuba in Lili, 
zaljubljena in zagledana v morje, našo moj-
strico kuhalnice Dorotejo, ki je obrobila Met-
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ko s plavalskimi baletnimi zamahi in sploh 
edina, ki je med nami zaplavala, potem pa si 
znova nadela varnostno masko. Pa Mira, Evi-
ta in Oposum, ki so nas zabavali s šalami za 
vse priložnosti in jaz, ki sem uspela ubraniti 
trditev, da so moji predniki tudi kapitani veli-
kih morij. Da je temu tako, priča svetilnik Picej 
pred Dubrovnikom, na rtu nasproti Lopuda v 
Elafitih. Skiper Matjaž je to potrdil, ko je pri-
nesel pomorsko karto in s prstom pokazal na 
svetilnik, ki morjeplovcem prinaša svetlobo 
za srečno pot in dobro plovbo.

Renata Picej
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Bilo je tik pred našim odhodom na regatno 
polje letošnje že 52. Barkovljanke / Barkolane, 
ko sta se v salonu jadrnice Metka, hkrati k 
meni obrnila Evita in Marjan in mi dejala, da 
bom tokrat jaz članom našega kluba predsta-
vil udeležbo jadralske sekcije na največji rega-
ti na svetu. Tej povedni izjavi dveh društvenih 
članov, ki sta doslej že večkrat zapisala dogaja-
nje na jadralski sekciji, se niti v mislih nisem 
upal zoperstaviti, kaj šele, da bi besedno temu 
nasprotoval. Nalogo sem molče sprejel, priki-
mal in kmalu nato smo odpluli.

Bilo je v soboto, 10. oktobra 2020, na dan 
stoletnice Koroškega plebiscita. Nacionalni 
inštitut za javno zdravje (NIJZ) oziroma Vla-
da Republike Slovenije, ali pa obratno, sta 
dan pred napovedano Barkovljanko omejila 
druženje na največ 10 oseb, kar je bilo za nas 
povsem sprejemljivo, saj lahko jadrnica sprej-
me največ 10 jadralcev. In točno toliko se nas 
je prijavilo, pri čemer sta v petek udeležbo od-
povedala Renata in Julijan, v soboto ob 8.00 
uri zjutraj, ko je bil dogovorjen čas za zbor na 
jadrnici, pa mi je Bojan poslal SMS, da še leži v 
postelji in čaka, da bo nehalo deževati.

Ob dogovorjeni uri smo se tako zbrali Evita, 
Mira, Marjan, Belizar, Darko, Jožko in krmar 
Janko in pričakali dež, ki je bil sicer napove-
dan, skupaj z burjo (ki pa dež po navadi od-
žene). Pridružila se nam je tudi Jasna, ki je 
Jožku pomagala dostaviti okusen golaž s po-
lento, kulinarično Jožkovo mojstrovino, ki jo 
je prejšnji večer pripravil iz kilograma mesa 
in prav toliko čebule ter drugih dodatkov, tudi 
krompirja, o čemer nam je Jožko med slastnim 
uživanjem obilnega toplega zajtrka podrobno 

Kulinarično po odpovedi 
Barkovljanke
10. oktober 2020

Jadralska sekcija
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razlagal. No, pa saj vsi poznamo njegove vešči-
ne pripovedovanja, ki smo jih tokrat tudi ču-
tno pokušali. Jasna se je poslovila, mi pa smo 
krenili proti razburkanemu morju. 

Krmilo je prevzel Marjan, saj je njegova ja-
dralska oprema zagotavljala, da nas bo lahko 
relativno suh, vsekakor pa ne premočen, pri-
peljal do regatnega polja, kjer si bomo, tako 
kot vsako leto, ogledali boj jadrnic za prva me-
sta na regati. Evita, Mira, Jožko in krmar smo 
ostali v salonu, vsi drugi pa so odšli na zrak v 
krmo jadrnice.

Kmalu smo ugotovili, kako prav so storili. 
Morje je bilo res razburkano, vidljivost je bila 
slaba, saj so nas obkrožali temni oblaki, pa še 
pihala je zmerna burja, ki je vlivala upanje na 
boljše vreme. Jadrnica je s premcem udarjala 
po morju in to neprijetno gibanje smo vsi ob-
čutili. Najprej je prebledel Jožko in se takoj za-
podil proti stopnicam in po njih ven na zrak. 
Bil je dovolj hiter, da se mu je stanje izboljšalo, 
k čemu mu je pripomogla tudi misel, da bi bila 
pač velika škoda, če bi moral svoj pogreti oku-
sni golaž nameniti ribam. Ko je njegov sivo 
pastelni obraz dobil zoper svojo prvotno rja-
vo barvo, Jožko je namreč veliko v naravi, na 
soncu, kar s ponosom dokazuje z barvo obraza, 
sem vedel, da zanj ni treba več skrbeti. Pogled 
sem usmeril v Evito in ugotovil, da tudi Evita 
potrebuje svežega zraka, zato smo jo posedli 
na najboljše mesto v krmi, na suho in zračno 
mesto. Pa se nam je takoj pridružila tudi Mira, 
ki ji je valjanje jadrnice po valovih tudi pov-
zročalo težave.
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V tem trenutku nas je Jožko obvestil, da je 
Barkovljanka odpovedana. Takšno obvestilo 
je namreč zasledil na svojem telefonu. Prej 
so Evita, Mira in Marjan zatrjevali, da so zju-
traj ob 7.00 uri slišali po poročilih, da Barko-
vljanka bo, zato smo se tudi odpeljali. Sedaj pa 
je bila odpovedana, ko smo tako rekoč že pri 
Debelem rtiču. Ko smo zvedeli za odpoved re-
gate, smo se takoj prilagodili. Marjan je jadr-
nico obrnil proti Izoli in naslednje pol ure smo 
motorirali in v daljavi opazovali boj jadrnic z 
razpetimi skrajšanimi jadri s sunki burje. 

Pristanka v marini se je najbolj razveselil 
Jožko, ki nas je takoj zapustil, češ da mora po-
skrbeti za svoje počutje. Vedeli smo, da se bo 
v dobrih ženinih rokah kmalu odlično počutil, 
še posebej zato, ker je Jasna zdravnica in prav 
gotovo ve, kaj si v takih trenutkih njen mož 
najbolj želi.

Po vrnitvi v marino malo po 11.00 uri nas 
je na jadrnici ostalo šest jadralcev, ki smo se 
predali kulinaričnim užitkom. Vsakdo je zju-
traj na jadrnico prinesel nekaj posebnega, svo-
jega, kupljenega ali pa doma narejenega. Ob 
različni hrani, ko smo pokušali tatarski biftek, 
pršut, vse vrste zelenjave, grozdje, kot sladico 
pa rolado z brusničnim in slivovim oziroma 
češpljevim polnjenjem, smo uživali tudi v 
hrani primernem belem in rdečem vinu. Vseh 
dobrot v šestih urah niti nismo mogli pojesti, 
zato smo jih razdelili in vsakdo je dobil kuli-
narično domačo nalogo. V popoldanski raz-
greti razpravi smo razčistili številna s hrano 
in družabnim življenjem povezana vprašanja, 
pri čemer smo največ pozornosti namenili 
vsebinski razliki med slivami in češpljami. 

Če želite o tem kaj več izvedeti, vas vabim, 
da se udeležite naslednjega jadranja v okviru 
naše jadralske sekcije.

Janko Arah
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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 so  

 vsak prvi četrtek v mesecu v 

 kavarni “KAVA - ČAJ” - 

 SLAMIČ, Kersnikova ulica 1,  

 Ljubljana

TRANSAKCIJSKI RAČUN AT78 3910 2000 0250 3696

Kazalo biltena Kluba 
Koroπcev Ljubljana

Mag. Janko Arah (glavni urednik)
Renata Picej (odgovorna urednica)
leto 2021

OBLIKOVANJE: arnoldvuga+, Alma Mimi Arnold

3  UVODNIK  
6  UPRAVNI ODBOR, januar 
8  Člani pravnega odbora KKL 
12  PO KARANTENI JADRAAANJE,  
  jadralska sekcija  
17  DRUGO JADRANJE, jadralska sekcija 
19  NAŠI MAMI, pesem 
20 KORONSKI GOLF V TRNOVEM,  
  golfska sekcija 
21  DR. MARIJAN VEBER, krogla miza 
23  28. KOROŠKA KUHARIJA,  
  kulinarična sekcija 
27  MURANO-LUCE DI ETERNO,  
  avanturistična sekcija 
28  UPRAVNI ODBOR, september 
29  ZAPLAVAJ, pesem 
30 BELA BARKA NA KRILIH,  
  jadralska sekcija 
33  KULINARIČNO PO ODPOVEDI  
  BARKOVLJANKE, jadralska sekcija 

Bilten KKL

BIC  VSGKAT2K102

 Banka Posojilnica-Bank

 Borovlje Celovec,

 Hauptplatz/glavni trg 16,

 A-9170 Ferlach/Borovlje,  

 Avstrija

DAVČNA ŠTEVILKA 25729306

LETNA ČLANARINA 20,00 EUR



 

GMM PROIZVODNJA d.o.o.  

Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje 

 T: +386 1 78 66 540  E: info@gmm.si 

www.gmm.si 

 

 

 

 
 

G- M&M trgovina d.o.o. 

Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje 

T: +386 1 78 66 573 E: trgovina@g-mm.si 

www.g-mm.si 

 

 



Z najhitrejšim mobilnim in super hitrim optičnim omrežjem 
ter najboljšo TV izkušnjo prihodnost ustvarjamo tukaj in zdaj. 
Brezskrbno, varno in enostavno.

telekom.si/prihodnost

USTVARJAJ  
PRIHODNOST!
USTVARJAJ  
PRIHODNOST!
Z NAJBOLJŠIMI STORITVAMI
V PRVEM OMREŽJU.
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Smučkoča pod Uršljo goro, odeto v pravljico letošnje zime. Do kdaj se bo še tako prijazno kadilo iz dimnika? 
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www.klubkoroscevljubljana.si


