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Dne 5. februarja letos smo imeli volilni občni
zbor in v 15-članski upravni odbor imenovali
12 prekaljenih Korošic in Korošcev, ki so si
že doslej prizadevali za pestro društveno
delovanje in za prijateljsko razpoloženje med
društvenimi člani, ter 3 klubske člane, ki so
kot novi odborniki izrazili pripravljenost,
bodo s svojimi idejami, predlogi, delom in/ali
finančnimi sredstvi prispevali k številnim
planiranim akcijam. Renata Picej Klančnik
in Milan Vogel si v naše skupno dobro z
vsem srcem prizadevata že od vsega začetka
in tudi v bodoče bosta z dosedanjimi člani
upravnega odbora: Bojano Jurenec,
Miro Vidmar, Dragom Kompanom,
Bernardo Lasan, Dorotejo Omahen,
Danielo Ladinik Čehovin, Alenko Kresnik,
Marijanom Štrikerjem, Bogomirjem Časom
in novimi odborniki: Evito Leskovšek, Zoranom Jankom in Petrom Tevžem ter seveda z
mano sooblikovala naše društveno življenje.
V preteklem letu je minilo 25 let od naše
ustanovitve, zato smo na občnem zboru
s ponosom podelili priznanja desetimv
zadnjih letih najzaslužnejšim klubskim članom, ki so predstavljeni v tem biltenu. Tako
kot vsako leto, je tudi letos v biltenu prikazano naše celoletno delovanje, in sicer v rubriki
»Od plesa do plesa«. Koroški večer s plesom,
tradicionalno že več kot dve desetletji vedno
drugo soboto v mesecu marcu, letos torej
dne 9.3.2019, je kar nekakšen mejnik za

Foto Doroteja Omahen

KKL povezuje dobro
misleče ljudi

prikazovanje letnih društvenih aktivnosti,
s katerimi se lahko v elektronski in pisni
obliki seznani vsak društveni član in tudi
zainteresirana javnost.
Dovolite mi, da se v lastnem imenu in v
imenu odbornikov vsem članom zahvalim
za zaupanje, ki ste ga nam izkazali na občnem zboru. Ker KKL povezuje dobro misleče
ljudi, Korošice, Korošce in prijatelje Koroške,
sem prepričan, da bo tudi novo društveno
vodstvo v največji meri izpolnilo pričakovanja društvenega članstva. Vsem dosedanjim
odbornikom se ob tej priložnosti zahvaljujem, da ste svoj prosti čas, svoje ideje
in predloge ter tudi finančna sredstva namenili KKL-u in s tem poskrbeli, da smo vedno
čutili koroški utrip in se povsod imeli fajn.

Ljubljana, dne 20. februarja 2019
Predsednik: Mag. Janko Arah
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Sobota, 10. marca 2018

Petindvajseti
koroški večer
s plesom
In dogajala se je Koroška … Z gosti, člani KKL
in njihovimi prijatelji, ki so prišli iz Ljubljane
in slovenske ter avstrijske Koroške.
S kulinariko, ki je bila pripravljena po koroških receptih in jih je predsednica kulinarične sekcije kluba, Doroteja Omahen, pripravila
skupaj s kuharji Hotela Lev.
Da so na mizah briljirale jedi, kot so vigredna
grahova župa s šnitlohavimi štrukeljci, nabulano piše, čebu zos, gobov knedl, sovata z
rpico, šmorn z natekom … In bili so nastopajoči glasbeni gostje s Koroške, ki so oplemenitili
kulturno noto plesa ter poskrbeli za glasbeni
okvir prijetnega večera druženja, uživanja,
okušanja, klepeta.
Čarobni večer sta zbranim Korošcem in prijateljem s plesno doživetim nastopom popestrila Petra Ravbar in Tijan Čehič iz Plesnega
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kluba Bolero, večkratna evropska in svetovna
prvaka v modernem in jazz show plesu.
Za plesni večer pa sta poskrbela Marjana Mlinar, vrhunska pevka in učiteljica solo petja, in
Robert Vidali iz Kotelj, za kulturni dodatek pa
Ravenčan Milan Kamnik, znameniti glasbeni
glasnik Koroške, ki z vplivom country glasbe
duhovito izrisuje aktualna dogajanja, življenje in ljudi, ter izjemna kitaristka in pevka
Dunja Vrhovnik iz Pameč pri Slovenj Gradcu;
njen glas in energična glasbena podaja izrisujeta glasbeni spomin, ki ostaja! In ostaja tudi
sladek spomin na koroško srečanje s plesom,
ki tudi tokrat ni minil brez uspešne tihe licitacije, ki je okrepila klubsko blagajno.
Renata Picej
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poročilo koroške
kuharije
Ob prihodu sta svečano opravljene goste pozdravila predsednik kluba Janko Arah in njegova soproga Metka. Za dobrodošlico smo bili
postreženi s tradicionalnimi koroškimi srčki
s korenovo oblogo in penino, s katero nas je
počastil novi predsednik upravnega odbora
hotelov Union (kamor spada tudi hotel Lev),
gospod Matej Rigelnik, tudi Korošec.
Dogodek je potekal v dvorani Karantanija
hotela Lev, kot se to za Korošce spodobi. Pod
taktirko članic Bojane Jurenec in Alenke
Kresnik so se dvorana in omizja prelevila v
nadvse svečano okrašen ambient. Povsod
srebrni svečniki, obilo sveč, rož in sadja,
za vtis razigranosti pa še baloni.
Na svečano okrašenih mizah je pritegnil
pogled čisto svež bilten, tokrat v magenta
barvi, katerega vsako leto ustvarjata podpredsednik Milan Vogel in predsednik Janko
Arah, ob oblikovanju Radovana Arnolda, tudi
Korošca. Tu je čakal na nas lepo oblikovan
jedilnik 21. »Koroške kuharije« in pripada6

joči recepti istega oblikovalca. Posebnost je
bila v tem, da so bile vse jedi poimenovane s
koroškimi izrazi, s čimer smo se vodilni člani
kulinarične sekcije Mira Vidmar, Drago Kompan in moja malenkost kar namučili.
Kot vsako leto je tudi letos blizu vhoda
kraljevala vsebinska posebnost našega plesa.
Doooooolga »koroška miza« s svadko in svano
košto, pripeljano naravnost s Koroške, sponzorja gostišča Delalut z Raven na Koroškem.
Med drugim so se tam bohotili skuta po
koroško, koroški kruh, tousti grumpi,
pečene svinjske kože - pravijo jim koroški čips,
dimljene mesnine, domači šnops, orehova
potica in raznovrstne pogače.
Vse lepo dekorirano po domače, s telohom,
reso in zvončki, v izvedbi tankočutne Bernarde Lasan, dolgoletne in vsestransko zaslužne
članice KKL. Jedilnik tega jubilejnega večera
je bil seveda tudi koroški. Okusne jedi so bile
pripravljene po starih receptih gospe Franje
Ladinik, gospodinje na veliki kmetiji Ober,
rojene Štern leta 1920 v Mežici, katere recepte
je v obliki dotrajanega zvezka sekciji »Koroška
kuharija« posredovala njena hči, dolgoletna
članica Daniela Čehovin Ladinik.

Veliiika trinadstropna jubilejna torta, okrašena z užitnimi vrtnicami, seveda tudi ni
manjkala in je bila pika na i. Ne le prelestno
lepa, tudi zelo okusna je bila! Slavnostno
sta jo načela predsednik KKL Janko Arah in
vsestransko zaslužna podpredsednica KKL
Bojana Jurenec.
Stalnica večera je bila tiha dražba, ki je bila
seveda koroško obarvana s čudovitimi slikami koroških umetnic Vide Slivniker, Nore de
Saint Picman in Bernardke Petrovič, vrhunskimi porcelanskimi izdelki Catbriyur Katje
in Jureta Bricmana, koroškimi kulinaričnimi
dobrotami in drugim.

Sad koroških izvajalcev je bila tudi zelo primerna plesna glasba vrhunske pevke Marjane
Mlinar in odličnega Roberta Vidalija iz Kotelj
in v okviru koroškega programa poznan glasbenik Ravenčan Milan Kamnik. Mlada in lepa
Dunja Vrhovnik iz Pameč pri Slovenj Gradcu
je, odeta v rdeče, z energičnim toplim glasom
in lastno spremljavo na kitaro navdušila prav
vse obiskovalce tega res posebnega večera,
kakor tudi odlična plesalca Bolera Petra in
Tijan. Udeleženci, člani kluba in njihovi dragi
prijatelji iz Ljubljane ter slovenske in avstrijske Koroške, so se z neverjetno vnemo vrteli
po plesišču, ki je komajda zadostovalo za kar
nekaj več kot sto gostov, čeprav je bilo plesišče
precej večje kot leto prej. Plesali so do zgodnjih
jutranjih ur in se vmes sladkali z okusnimi
koroškimi specialitetami.
Doroteja Omahen,
vodja kulinarične sekcije Koroška kuharija
Foto Voranc Vogel
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koroška kuharija

V zahvalo je vsa prevzeta ta večer prejela
podarjen in na novo vezan in urejen zvezek
receptov svoje mame, za kar sem poskrbela
jaz, Doroteja Omahen. Izkušeni kuharji hotela
Lev pod vodstvom Uroša Hribernika so v
tesnem sodelovanju s kulinarično sekcijo »Koroška kuharija« pripravili jedi: grahova župa z
žnitlohavimi štruklci, nabulano piše, čebu zos
in gobov knedl. Za posladek pa še slasten rahu
šmorn z natekom.

Drago Petrović, olje na platnu

Četrtek, 5. aprila 2018

Sodobna priprava
in ponudba mesa
Na predavanju, ki se ga je udeležilo dvajset
ljudi, smo prisluhnili dvema velikima strokovnjakoma, nekdanjima profesorjema na
Biotehniški fakulteti v Ljubljani dr. Slavku Čepinu in dr. Dragu Kompanu o sodobnem načinu ponudbe in priprave govedine in mesa
drobnice, oziroma o tem, kakšno je sodobno
védenje o mesu ter kako posodobiti slovensko
kulinariko na tem področju. Prof. Čepin nam
je odlično predstavil značilnosti govejega
mesa in tudi kakšni so trendi ponudbe in
priprave. Kakšne so posledice ob rednem
uživanju mesa in kako to vpliva na imuniteto
in ali ima karcinogeno delovanje. Slišali smo,
kako naj se v sedanjem času prehranjujemo.
Kaj pomeni oznaka »meso slovenskega porekla« in kakšne so lastnosti in kakovost tega
mesa. Predstavljeni so bili različni načini in
postopki zorenja mesa, kaj pomeni »zorjeno
meso« in kje ga lahko kupimo. Tudi o peki
odličnih zorjenih stekov nas je poučil
prof. dr. Slavko Čepin. Kdaj soliti, kako vroče
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naj bo grelno sredstvo, kako dolgo pečemo
itd. Drugi del predavanja je pripravil
prof. dr. Drago Kompan, in sicer o jagnjetini
in ovčereji na Slovenskem. Predstavil je nekatere odlične lastnosti, ki jih ima jagnjetina
(meso jagnjet) in ovčetina (meso ovc). Jagnjetina na slovenskem je prirejena pretežno ob
materah (sesanje) ter paši ali senu v zimskem
obdobju. Večina rejcev drobnice (ovc in koz)
redi živali po principih ekološke reje, četudi
nekateri niso uradno vključeni v ekološko
rejo. Na Slovenskem redimo jagnjeta za zakol
in jagnjetino do starosti 3-4 mesece, torej so
zelo mlada, zato pa je meso mehko in okusno,
brez vonja in okusa »po ovcah«. Takega mesa
ni potrebno zoreti. Je odlično za pečenje
in tudi druge vrste jedi. Udeleženci so postavili veliko vprašanj in nanje dobili odgovore,
na koncu pa zadovoljni odšli, obogateni z
nekaterimi novimi znanji in spoznanji ter
nasveti. Kako konkretno pripravimo zorjene
steke za zauživanje nam bo prof. Čepin demonstriral na pikniku 27. maja 2018
v Skaručni!
Drago Kompan
Foto Doroteja Omahen

Obisk prenovljenega
knežjega mesta Celja
Člani Kluba Korošcev Ljubljana (KKL) smo na
prvo čudovito sončno aprilsko soboto organizirali avtobusni izlet v Celj. “NE izlet!” je
zajamrala Nataša Stergar, idejna in siceršnja
organizacijska vodja tega dogodka. “To je
prava strokovna ekskurzija!” Ona to res zna
oceniti, saj je po poklicu profesorica in tudi
članica KKL, kar nas veseli.
Saj poznate tisti rek “Slab začetek, dober
konec”, v našem primeru pa je opis dogodka
potekal nekako takole: “Porazen začetek –
odličen konec”. Kot to ni v navadi, so že ob
zbiranju na parkirišču v Tivoliju eni zamujali,
drugi so čakali na Viču, nekateri so se peljali
s svojimi avtomobili, ena je prišla pozneje,
ene pa sploh ni bilo. Avtobus, planiran za 21
oseb, je bil tako precej prazen, za vodjo Natašo
pa polne roke dela, da je vse te probleme uredila suvereno in brez vsakršnega nerganja.
Dobra stran je bila, da si je nenapovedano
slastno malico, za katero je ljubeznivo

poskrbela Bernarda Lasan, razdelilo manj
ljudi. V Celju, s soncem obsijanem knežjem
mestu, nas je s prešernim nasmehom pričakal naš drugi vodič, mag. Damir Zerič, kustos
Pokrajinskega muzeja v Celju, katerega nam
je priskrbela Nataša. Takoj nas je popeljal
na ogled tamkajšnje največje znamenitost,
nekdanje rezidence celjskih knezov - Knežji dvorec, kjer smo si ogledali arheološko
najdišče, ki so ga poimenovali “Mesto pod
mestom”. To je največje razstavišče in situ z
ohranjenimi ostanki antične Celeie. Osupljivo
doživetje je bilo to za nas, še dodatno, ko ob
razlagi zgodovinarja dojameš, koliko naporov
in dela je bilo potrebno, da si to »podzemlje«
lahko sedaj ogledujemo. Lepo je slišati tudi,
kako visoko leteče načrte s to stavbo gojijo
za naprej.
Razložil nam je, da je Celeia bila v največjem
razcvetu v času rimskih kolonij, na današnjem območju pa je nastala na sedanji
lokaciji v času halštatske kulture. Tudi ime
Keleia je nosila, ko so bivali tam Kelti, v času
Rimljanov pa Civitas Celeia. Leta 45 je dobila
mestne pravice in bila je bogato mesto, zavarovano z močnim obzidjem.
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obisk celja

Drago Petrović, akt, akril

Sobota, 7. aprila 2018

Damir nas je v Knežjem dvorcu, slavni
rezidenci Celjskih grofov, katerega začetek
gradnje sega v 14. stoletje, popeljal še na
ogled za nas Slovence nadvse zanimive
stalne razstave o Celjskih grofih, pravzaprav
knezih, naši najbolj znani plemiški vladarski
družini. Ta razstava je obogatena s sodobnimi
tehnološkimi rešitvami in tudi z glasbo, ki se
poda ogledovanju znamenitih lobanj celjskih
grofov, umeščenih v posebnih kovinskih
stebrih. Te so bile na drugi lokaciji na ogled
javnosti že od leta 1811, ko je bila odkrita grobnica v Marijini cerkvi v Celju.
Ogledali smo si celotno razstavo v dveh nadstropjih in Damir nam je na njegov duhovit
način izčrpno razložil zgodovino Celjskih, ki
so se bliskovito, v približno 100 letih, povzpeli
med vodilno plemiško elito srednje Evrope,
do tragičnega konca, se pravi izumrtja moške
linije in o uničujoči pogodbi s Habsburžani
o obojestranskem dedovanju. Tu so nekateri
člani preizkusili težo zaščitnih rekvizitov.
Staro mestno jedro nas je prijetno presenetilo
z urejenostjo, arhitekturno lepoto in bogastvom in ob strokovni razlagi našega Damirja
bi še kar tavali po mestu, a čas nas je že po
malem preganjal.
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Na kratko smo si še vodeno ogledali znamenito cerkev sv. Danijela, ki leži v prenovljenem
starem mestnem jedru, z začetki gradnje
v letu 1300. V cerkev je v zunanje stene vzidanih več srednjeveških in renesančnih nagrobnikov. Konec 19. stoletja je bila regotizirana,
ko je bil med drugim uničen del cerkvenih
poslikav Frančiška Jelovška. Leta 1963 je bila
prenovljena in postala stolnica leta 2006.
V sosedstvu pa od leta 1991 kraljuje kip škofa
Antona Martina Slomška, pomembne celjske
osebnosti. Kip svetovne popotnice in poliglotke Alme Karlin nas je do te mere očaral, da
smo se ob njej celo fotografirali. Večini je
poznana njena žalostna, a pravzaprav tudi
vesela in predvsem zelo uspešna življenjska
zgodba, ki še danes buri celjske duhove.
Lahkoten sprehod po obnovljenih poteh ob
reki Savinji nas je osvežil in sprostil in sonček
nas je prijetno grel. Postreženi smo bili še
z eno znamenitostjo – z ostanki rimskega
mestnega obzidja, ki je v zgodovini služilo kot
kamnolom ob gradnji novih stavb.
Kot zadnjo točko programa bogate strokovne ekskurzije smo se z Damirjem in našim
busom popeljali na čudovito obnovljen
Celjski grad, z mnogimi grajskimi razgledni-

Potešili smo jih na sosednjem hribčku v
gostilni »Pri Kmetec«, ko je Nataša zopet
vzela vajeti v svoje roke. Vnaprej nam je bila
rezervirala izredno okusno in sveže kosilo,
kakršnega običajno skupinam ne postrežejo.
Razigrali smo se po koroško in pogovarjali
o vsem mogočem, samo o zgodovini ne.
Sedeli smo v prijetno ozaljšani restavracijski
sobi s pogledom na Celjski grad in prečudovito razčlenjeno teraso s prav tako čudovitim
razgledom in se v mislih in naglas močno
zahvaljevali naši dragi Nataši, ki je dušo dala
na tem izletu. Seveda smo se zahvalili tudi
Dragu Kompanu, ki nas je za izlet prijavljal
in odjavljal.
Foto Doroteja Omahen v sodelovanju
z Natašo Stergar

Četrtek, 10. maja 2018

Ivan Meštrović:
„Vsa ustvarjalnost
izvira iz erotike!”

ivan meštović

mi točkami, s katerih pogled sega daleč do
hribov in gora, v ospredju pa je mesto Celje
obrobljeno z očarljivo reko Savinjo. Damir
nam je razložil pripadajočo zgodovino in za
ves njegov trud smo se mu tudi zahvalili.
Tu se nismo dlje zadrževali, čeprav je kava
diiišaaaala, saj so naši želodčki krulili.

Majska okrogla miza KKL je bila v eni najeminentnejših ustanov v Sloveniji, v Cankarjevem domu v Ljubljani. Tja nas je povabila
članica našega kluba Renata Šebez, ki v Cankarjevem domu dela že trideset let. Začela je
v informacijskem središču, sedaj pa je vodja
projektov v kulturno vzgojnem in humanističnem programu. V njihovi galeriji smo
si ogledali najeminentnejšo razstavo Ivana
Meštrovića, kiparja velikana, ki v ospredje
postavlja telesnost in erotiko v kiparstvu.
Ivan Meštrović, »največji kiparski fenomen«,
kot mu je že med študijem polaskal starosta
modernega kiparstva in največji kipar na
svetu Auguste Rodin, je svoja dela trajno
vpisal v kolektivni spomin jugoslovanskih
narodov, ustvarjalna pot pa ga je vodila tudi
v Evropo in Ameriko. Razstavljenih je bilo
okoli petdeset skulptur in risb iz javnih in
zasebnih zbirk.
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V Cankarjevem domu so petintrideset let po
prvi razstavi Meštrovićevih manjših plastik
pripravili nov pogled na njegova genialna
dela, v izvrstni postavitvi arhitekta Filipa
Beusana in z diskretnim menjavanjem osvetlitve. Premierna predstavitev razstave je bila
v zagrebški Gliptoteki in je bila veličastna, saj
so v Meštrovićevem opusu do zdaj le redko
obravnavali pomen golega telesa. Z Dunaja, kjer je doživel prve uspehe, so pripeljali
najpomembnejše skulpture, med njimi sloviti
Vodnjak življenja - uživali smo ob njem in
vseh drugih mojstrskih skulpturah.
Človeško telo je Meštrovićev glavni vir
ustvarjalnega navdiha. Ne glede na slogovno
opredelitev in širši tematski okvir je kipar
raziskoval misterij telesa. Telesnost in erotika
v kiparstvu sta izrazit segment njegovega
celotnega opusa ... Meštrović je ustvarjal
za večnost!
»Erotična skulptura Ivana Meštrovića ima
samo dve komponenti - golo žensko in golo
moško telo, kar lahko iz korpusa njegovih
umetniških del razberemo kot ideološki okvir,
zgodovinsko perspektivo, poetiko in utopijo,
12

vnašal je novo, sodobno psihologijo«, je napisala o njem Svetlana Slapšak. Sin Ivana Meštrovića, dr. Mate Meštrović, o očetu: »Ivan
Meštrović je bil večkrat zaljubljen. Njegova
slava je pritegnila pozornost in zanimanje
žensk. Bil je zelo sramežljiv in je to kompenziral s svojimi kipi, skozi svojo ustvarjalnost je
izražal zanos Erosa.«
V prvem preddverju Cankarjevega doma je
gostovala sočasno še ena razstava: Meštrović – Plečnik. Ivan Meštrović in Jože Plečnik:
kipar in arhitekt, sta izhajala iz skromnih
razmer bivše monarhije, oba sta študirala na
Dunaju in sta bila člana umetniškega združenja Secesija, sodelovala sta in bila dolgoletna
prijatelja.
Meštrovićevi monumentalni kipi so povsod po svetu: Strossmayerjev v Zagrebu,
Spomenik Indijancem v Chichagu, spomenik
Ninskemu v Splitu ... Korošci in prijatelji Koroške smo se napili lepot v kamnu, izklesanih
silovitosti teles, zastrte erotike ob odličnem
vodenju. Nepozaben večer se je nadaljeval ob
moštu in koroških dobrotah! Krka je bila generalna pokroviteljica razstave »Telesnost in

Bernardka Petrović-Mager
Foto Doroteja Omahen

Nedelja, 27. maja 2018

Kulinarični piknik
v Skaručni
Glavni kulinarični poudarki: steki (pravilno
zoren hrbtni del goveda), nabulano jagnje in
festival štrudlov.
Ta enkratni in nepozabni dogodek se mi zdi
naravnost čaroben. Pa ne le zaradi posebej
slastne hrane in pijače, ali res posrečene
Bojanine in Alenkine okrasitve celotnega prostora, temveč prav posebej zaradi prešernosti
udeležencev, katerih je bilo kar 56 (!), k čemur
je majčkeno pripomoglo tudi idealno vreme.
Naziv “kulinarični piknik” je posrečen, saj to
ni bil piknik kar tako, temveč prava kulinarična izkušnja. In kot drugo, organizirali

smo ga v okviru Kulinarične sekcije “Koroška
kuharija” KKL.
Sodelovala sem pri organizaciji prenekaterih
piknikov, a toliko priprav in truda, kot smo jih
imeli s tem, še nisem doživela. Ob sestavljanju programa Kulinarične sekcije za leto 2018
je Drago Kompan ponudil idejo o pripravi
posebej kvalitetnega govejega mesa za steke
in z Miro Vidmar sva bili takoj navdušeni in
sva tudi osvojili cilj 50 udeležencev, kar nam
je takrat zvenelo skoraj nedosegljivo. Prof. dr.
Slavko Čepin, največji strokovnjak na tem področju v Sloveniji, je z veseljem potrdil sodelovanje. Še pozimi, v snegu, smo vsi štirje začeli
z iskanjem primernega pokritega pikniškega
prostora po internetu in med znanci, hodili
smo na oglede na različnih lokacijah in tudi
program je počasi zorel.
Tako smo najprej, ob podpori predsednika
Kluba Korošcev Ljubljana, mag. Janka Araha,
v okviru okrogle mize pri Slamiču članom
KKL organizirali predavanje o značilnosti
govedine, o zorenju, začinjanju in peki stekov
s strani prof. dr. Slavka Čepina, vodilnega
strokovnjaka na tem področju. O jagnječjem
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erotika v kiparstvu«, zato sem zelo ponosna,
da je moja ideja zaživela kot umetniški biser
v dejavnosti KKL. Pohvale so kar deževale.
Hvala vsem!

mesu pa je nato predaval naš Drago Kompan,
ki ima enake titule in je eden najbolj poznanih slovenskih strokovnjakov na področju
drobnice, natančneje o jagnječjem mesu.
Naša hvalevredna odločitev, da ne bomo
jedli in pili iz plastičnega posodja, je seveda
rezultirala v dodatnem trudu in delu, saj smo
si vse sposodili in je bilo treba na koncu tudi
čisto vrniti. In to za 56 ljudi! Bojana in Alenka
pa sta z velikim zagonom in veseljem vse to
umetelno razporedili po mizah v kombinaciji
s svečami in rožami ter s seboj prinesenimi
zelo primernimi okrasnimi predmeti.
Na pikniku smo stali s krožniki v vrsti za
slastne steke, ki jih je pripravil eden največjih
tovrstnih strokovnjakov v Sloveniji in smo mu
zelo hvaležni. Izjemno okusno je bilo tudi v
krušni peči spečeno “nabulano jagnje”, za kar
je poskrbel Drago in njegov sin Rok (s partnerko Petro), ki je tudi sicer bil zelo koristen in nepogrešljiv na mnogih področjih. Za primerne
zelenjavne priloge sva poskrbeli midve z Miro.
Da je piknik imel bolj koroški značaj, smo se
odločili za črn kruh, pripravljen z drožmi,
spečen v Hiši kruha v Trzinu posebej za ta
dogodek, za kar je tudi poskrbel Drago.
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Na omizju z aperitivi je kraljeval med drugim
tudi značilen “črničevc” (dragoceno koroško
žganje iz borovnic). Med veliko izbiro pijač pa
odličen koroški mošt, ki ga je priskrbela Bernarda s Koroške, ki je udeležencem očitno zelo ugajal, čeprav je bilo na razpolago tudi črno pivo in
celo belo na avtomat, da si je lahko vsak sam
natočil svojo kupico. Kvasno pivo Adam Ravbar
smo točili iz soda oziroma točilnika, njihovo
črno pivo pa je bilo na voljo v večjih steklenicah. Slišali smo pohvale, da je bilo tako eno kot
drugo pivo odlično. Na voljo so bila seveda tudi
različna vina in brezalkoholne pijače, ki so jih
prispevali naši člani.
Koroško domačnost je pričaral tudi “festival
štrudlov”. Bilo jih je na izbiro kar 13 vrst,
od tega celo en slan, ki ga je prinesla Marijana
Štriker. Na tem mestu se prisrčno zahvaljujem celi kopici članic in članov kulinarične
sekcije in tudi drugim: Vidi, Alenki, Marijanu z
ženo, Bernardi. Polnila so bila iz jabolk, češenj
hrustavk, skute, rabarbare, marelic ... Jaz sem
domače češnje za štrudel obirala še tisto jutro.
Turško kavo pa smo, s precejšnjim potrpljenjem, skuhali kar na žaru.

Tekst in foto: Doroteja Omahen

Sobota, 9. septembra 2018

Diplomatska regata    
Člani KKL smo se v okviru jadralske sekcije v
soboto, 9. septembra 2018 udeležili 16. diplomatske regate v Izoli. Dočakal nas je sonček
kot naročen za en prečudovit dan na jadrnici
Metka.  Regate se je udeležilo več kot 500 udeležencev v 44 jadralnih posadkah ter več kot
120 diplomatov, med njimi 25 veleposlanikov

in 12 konzulov. Tokrat smo jadrali pod zastavo
Republike Južne Afrike in sprejeli na krov
simpatično Nevenko Črešnar Pergar.  
Ekipa je bila odlično uigrana, del je poskrbel
za uspešno plovbo, del pa za želodčke in žejo,
smeha in zabave v sproščenem vzdušju
in prijetni družbi ni manjkalo.
Tako smo odjadrali predpisane tri kroge v do
sedaj rekordnem času in imeli še dovolj časa
za skok v še toplo morje! Na koncu smo uspešnemu jadranju nazdravili s kozarcem penine
in cel dogodek zaključili s slavnostno večerjo.  
Cela ekipa (Danijela, Doroteja, Evita, Irena,
Jasna, Boris, Pavel) se iskreno zahvaljuje našemu predsedniku in vodji jadralske sekcije
za še eno nepozabno druženje in se že veselimo naslednjega .   
Jasna Rozman Marčič
Foto: Doroteja Omahen
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Udeleženci, še prav posebej smo bili veseli
odziva novejših članov, so prihajali po 10. uri in
bili usmerjeni najprej do mize z aperitivi, kjer
so se radi in dlje časa zadrževali. Ko je večina
prispela, je sledila kratka teoretska obnova pravil in dejstev o pravilni pripravi in peki stekov
prof. dr. Slavka Čepina ob majhni degustaciji
stekov. Udeleženci so bili večinoma presenečeni nad okusnostjo tako pred pripravljenega in
pečenega govejega mesa. Potem šele je sledila
porcija mesa v celoti s prilogami in izbrano
pijačo. Kdor je želel, je dobil tudi repete.

Sobota, 29. septembra 2018

9. srečanje klubov
in društev
v Mariboru
To soboto je bilo v Mariboru zelo prijetno
9. srečanje klubov in društev, ki so na tak ali
drugačen način povezani s Koroško. Povod je
bila 90-letnica unstanovitve Kluba koroških
Slovencev, kateri je bila posvečena svečana
akademija v Kazinski dvorani SNG Maribor.
Pred tem pa smo si člani Kluba koroških Slovencev Ljubljana, Kluba koroških Slovencev
Maribor kot organizatorja, Društva slovensko-avstrijskega prijateljtva, našega kluba in
še koga ogledali Maribor in poskušali vino
pod staro trto samo dan pred trgatvijo.

Poročilo Kluba Korošcev
Ljubljana na 9. srečanju
klubov in društev
v Mariboru
Dragi prijatelji in znanci, lepo pozdravljeni
člani prijateljskih klubov in društev,
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s katerimi nas vežejo koroške korenine.
Klub Korošcev Ljubljana je med mlajšimi,
čeprav je že pred leti postal polnoleten, a sam
v njem vidim nadaljevanje tradicije Kluba
koroških študentov, v imenu katerega sem
se kot predsednik v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja udeleževal sestankov Kluba
koroških Slovencev pri starem Slamiču, kjer je
še posebej izstopal skladatelj Luka Kramolc.
Vesel sem, da se delo naših klubov in društev
lepo prepleta, čeprav se vsi zaskrbljeno
oziramo v prihodnost, kajti podmladka nam
ne uspe pridobiti. Ampak to je težava vseh
društev in klubov, tudi strokovnih.
Delo našega kluba poteka nekako ustaljeno.
Najbolj opazna so srečanja prvi četrtek v
mesecu, ko imamo, večinoma pri Slamiču,
okrogle mize o različnih temah. Vedno poskušamo dobiti kakšnega Korošca, in seveda tudi
Korošico, da predstavi svoje delo.
Pogosto na ta dan gremo v kakšno javno
ustanovo, npr. galerijo, kot bomo šli prihodnji
četrtek v Narodno galerijo na ogled strokovno vodene razstave Ivane Kobilce, kamor ste
prisrčno vabljeni. V letošnjem letu je bil eden

Med dogodki gotovo izstopa večer z Nužejem
Tolmaierjem ob izidu njegove knjige Tiha
zemlja in treh CD, ki se ga je udeležilo veliko
nečlanov našega kluba, vključno z nadškofom
Alojzom Uranom. Zelo aktivna je tudi jadralska sekcija, ki jo vodi predsednik Janko Arah.
Izstopajoči dogodek je vsekakor Koroški večer
s plesom. Letos smo se vrteli že petindvajsetič. Njegova posebnost je, da je vse koroško,
od hrane po starih receptih do glasbe.
Čestitam Klubu koroških Slovencev za
častitljivi jubilej in želim uspešno vztrajanje
v zahtevnem, a vsekakor še kako potrebnem
delovanju. Mladi ne poznajo niti novejše
zgodovine, kaj šele starejšo.

Kdo od mlaših bi danes znal odgovriti na
vprašanje, kdaj in zakaj je bil koroški plebiscit,
sploh pa, kdaj je bil!
Foto Milan Vogel, podpredsednik KKL

Četrtek, 4. oktobra 2018

Na obisku
pri Kofetarici
„Slikarija je vendar nekaj lepega“, nas je
prevevalo v odlični družbi Jake Racmana in
nas, sedemindvajsetih članov KKL in naših
prijateljev v tistem oktobrskem večeru v
Narodni galeriji, pompozni zgradbi, polni
pričakovanja.
Ivana Kobilca: samo Kofetarica se nam je
vrtela pred očmi, pa nek vrt, Poletje, da,
a samo tistim, ki so večkrat v tem posvečenem hramu umetnosti. Njen portet je bil
malokomu znan. Sedaj pa na enem mestu
pregledna razstava 140 del največje slovenske
slikarke vseh časov, njena najslavnejša dela,
pa tudi tista iz zasebnih zbirk. Ustvarjala je
17

srečanje v mariboru
Foto: Branka Timpran

najbolj uspešnih družabnih dogodkov piknik
v Dragočajni, kjer sta član našega upravnega
odbora, upokojeni profesor na biotehnični
fakulteti, Javorčan Drago Kompan, in evropski
strokovnjak za staranje mesa in pripravo stekov dr. Slavko Čepin, prav tako s te fakultete, v
praksi uresničila to, kar sta mesec dni prej povedala v teoriji na našem srečanju. Seveda je
vse potekalo v zahtevni organizaciji kuharske
sekcije Koroška kuharija.

v času realizma, od Dunaja, Muenchna, po
francoskih zgledih v času burnega pariškega
salona, kjer je razstavljala trikrat, kar nobenemu slovenskemu slikarju ni uspelo, pa do
idiličnega sarajevskega obdobja, in v Berlinu
in Ljubljani, kjer so prevladovali cvetlični
vzorci. Zgledovala se je po evropskih naturistih in simbolistih. S Ferdom Veselom sta
kot prva Slovenca razstavljala na Beneškem
bienalu.
Razstavo v Narodni galeriji sestavlja dvanajst
sklopov, od portretnih študij, orientalizma,
otroških portretov, žanrskih podob, žanrskega interierja, aktov in meščanskih portretov,
tudi avtoportretov.
Ivana Kobilca sodi med prve ženske moderne
dobe, ki se jim je uspelo uveljaviti v tradicionalno moškem poklicu. Kobilčino delo
Slovenija se klanja Ljubljani kraljuje v veliki
sejni dvorani ljubljanske mestne hiše.
Slovenija se klanja Ivani Kobilci!
Bernardka Petrović-Mager
Foto Doroteja Omahen
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Petek in sobota,
19. in 20. oktober 2018

Koroška kuharija
na turistični kmetiji
Hiše Viher v Vuzenici
Dva res čudovita in zanimiva dneva smo
preživeli udeleženci 23. Koroške kuharije v
Hiši Viher v Vuzenici. Hišo, ki je nekoč služila
kot pristava bližnjega dvorca Štok, prvič pisno
omenjeno leta 1542, sta sedanja lastnika
v zadnjih desetih letih popolnoma obnovila
z velikim spoštovanjem do prvotnega zunanjega videza hiše in tudi notranjega velbanega pritličja, mansardni bivalni del hiše pa
odraža bivanjsko potrebo sodobnega načina
življenja, obogateno z elementi iz preteklosti
kot spoštljiv spomin na prednike. Tudi vreme
nas je bogato obdarilo s toplima sončnima
dnevoma. Oba dneva smo bili obdani z
neverjetno ljubeznivostjo in prijaznostjo
naših gostiteljev, tj. treh članov družine Viher
- Pečoler: arhitektke Anuške, ekonomista in
športnega pedagoga Patrika ter najstnice,
marljive in sposobne hčerke Ane Katarine,
bodoče oblikovalke. Imeli smo tudi izjemno
turistično vodstvo naše gostiteljice Anuške

Oba dneva smo uživali v vsem, kar premorejo, celo na njihovi konjeniški kmetiji v bližini
smo bili, kjer smo jahali konje in se spraševali, ali je to res, kajti vse nam je bilo podarjeno,
saj od nas niso sprejeli niti centa, a bilo nas je
dvanajst. V spomin na dogodek smo gostiteljem podarili rustikalno slikarijo na lesu, za
katero upamo, da bodo našli primeren prostor
v tej slikoviti, očarljivo obnovljeni 500 let
stari kmečki hiši. Ob prihodu nas je za dobrodošlico čakala še topla, slastna pehtranova
potica, pa doma narejene pijače z različnimi
zelišči in domači jabolčni sok. Popeljali so
nas na ogled celotne hiše ob razlagi bogate
zgodovine nekdanje pristave in dvorca Štok v
sosedstvu. Občudovali smo naša gostitelja za
to stvaritev, ki se imenuje HIŠA VIHER in za
vso korajžo in vztrajnost, ki je bila potrebna
za njeno obnovitev, kajti hiša je nekaj zelo
posebnega. V njej je usklajeno vkomponirano staro z novim, stoji na zavidanja vredni
lokaciji in čutiti je mogoče prepletenost z
dušo na vsakem koraku. Ob izvedbi Koroške
kuharije v veliki in dobro opremljeni kuhinji,

smo imeli vsestransko in neverjetno zavzeto
podporo in pomoč Anuške, Patrika in Ane
Katarine. Tudi tokratni jedilnik smo kot po
navadi začeli s tradicionalnimi kruhovi
srčki, tokrat z namazom iz vloženega čemaža
ob spremljavi »strdene materine dušce« in
»orehovca«.
Kuhali smo po starih receptih Anuškine ome
Katice in iz povsem svežih sestavin okoliških
kmetov, katere je vse priskrbela gostiteljica.
Nam v pomoč in njemu v uk se nam je pridružil še simpatični domačin, mladi bodoči
kuhar Jan Repnik. Kuhali smo: »domačo župo
ome Katice z jetrnimi knedli«, »domačega
zajca z rora po Viherjevo«, »ajdovo kašo po Viherjevo«, »solato s štrankelni po Viherjevo«.
Na koncu so kraljevali še »omini buhtli s črničevo marmelado«. Prav vse nam je odlično
uspelo in pohvalili smo recepte ome Katice.
Jedi smo zalivali z »vuzniškim moštom« in na
koncu z različnimi domačimi digestivi.
Pripravljene jedi smo užili v njihovi veliki
jedilnici, kjer je za nas mizi slavnostno okrasila mlada Ana Katarina. Vsi smo bili odlično
dobro razpoloženi in smo med kuhanjem tudi
ubrano prepevali koroške pesmi. Lokalna
televizija nas je snemala, Vuzeniški župan
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Viher in zaznali smo lahko, kako neizmerno
je predana po omi Katici tej stari družinski
hiši in tudi rodni Vuzenici.

g. Franjo Golob nas je prišel pozdraviti, obdaril nas je s spominki iz Vuzenice in obljubil,
da se nam pridruži na našem Koroškem
večeru s plesom. Naša draga Anuška nas je
drugi dan še strokovno popeljala na ogled
biserov Vuzenice, kraja, ki prej nikomur od
nas ni vzbujal večjih pričakovanj. Nepričakovano smo spoznali kulturno, tehnično in tudi
naravno dediščino.
Kraj Vuzenica se prvič pisno omenja leta 1238
in potem leta 1288 kot trg. Vuzenica je nastala
v dveh delih, kot starejši Zgornji trg in mlajši
Spodnji trg. Cerkev sv. Nikolaja, ki nam jo je
predstavil karizmatični župnik gospod Tadej
Legnar, je bila zgrajena v 12. stoletju in so jo
v 13. stoletju povečali ter nato še večkrat
dograjevali in opremljali notranjost.
Kraj je zaznamovan prav tako močno z dediščino slovenskega škofa, pisatelja, pesnika,
pedagoga, narodnega buditelja in blaženega
Antona Martina Slomška, ki je v Vuzenici
služboval od leta 1838 do 1844. Največja znamenitost Slomškove sobe je poslikani baročni
leseni strop iz leta 1653. Zanimiv je ostanek
portala Štokovega dvorca (1578–2007) in
ostanki nekoč mogočnega gradu Vuzenica
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ali Pistrovega gradu (1210) in seveda tudi
železniški kamniti most, imenovan viadukt
(1862).
Kraj je še posebno znan po nekdanjih flosarjih (splavarjih) na Dravi, kar v sedanjem času
ponovno oživljajo v turistične namene.
Presenetila nas je tudi mična kmečka ekološka tržnica, kjer so nas na stojnicah pričakovali domačini. Predstavnice in predstavniki
okoliških kmetij so nas z različnimi domačimi dobrotami tudi ljubeznivo pogostili.
Slovo od naših gostiteljev je bilo zelo prisrčno,
kot od dobrih prijateljev, kar smo tudi postali
in prepričani smo, da se ponovno snidemo
v kakršni koli že sestavi.

Zapis in fotografije Doroteje Omahen, vodje
kulinarične sekcije »Koroška kuharija« KKL ob
sodelovanju Draga Kompana in Mire Vidmar.

Robert Waltl
in Judovski kulturni
center
Na novembrskem srečanju članov in prijateljev KKL z Robertom Waltlom, z njegovim Mini
teatrom in z Judovskim kulturnim centrom
Ljubljana na Križevniški 1, je bilo fascinantno!
Utrinki in pojavnost Roberta Waltla v slovenskem
prostoru so vse bolj deževali. Saj res, Korošec, a ga
poznamo? Komaj da!? Spoznali in doživeli smo ga!
Robert Waltl, rojen leta 1965 v Slovenj Gradcu, je
igralec, režiser, lutkar, umetniški vodja in direktor
Judovskega kulturnega centra (JKC) Ljubljana.
Leta 1998 je ustanovil novo slovensko gledališče,
Mini teater Ljubljana. Ima odprt program, obrača
se k najmlajšemu občinstvu z izredno kvalitetnimi lutkovnimi predstavami, obenem pa neguje
umetniško gledališče na najvišji ravni. Robert
Waltl je kot režiser in animator ustvaril prvo
virtualno lutkovno predstavo na svetu: PALČICO
in se podal v raziskovanje nejasnih, neodkritih
polj vizualne in intermedijske umetnosti. Robert
Waltl nam je v večeru predstavil aktualna judo21
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Četrtek, 15. 11. 2018

vska vprašanja in Judovski kulturni center
z muzejem in knjižnico (JKC). JKC deluje od
2013 leta na Križevniški 1. Njegovo vodilo je
spodbujanje znanja o judovstvu, o kulturi
in zgodovini slovenskih Judov. Z izobraževalnim poslanstvom želijo predstaviti vse
oblike holokavsta in njegove trajne učinke na
našo družbo, kateri naj bi pomagali razumeti
večno grozečo ideološko in praktično zlorabo
moči, pa tudi vlogo in odgovornost posameznika ob soočenju s kršitvami človekovih
pravic, načel humanizma in enotnosti vsega
človeštva, kar bo prispevalo k preprečevanju svetovnega spopada in genocide v
svetu. Glede na kompleksno in zgodovinsko
zanemarjanje judovske prisotnosti na našem
ozemlju kot tudi sodobne zgodovine Izraela
in diaspore, center uporablja javnosti prijazni
pristop. JKC Ljubljana služi družabnemu
življenju Judov in tujih obiskovalcev.
S tesnim partnerstvom z Mini teatrom je JKC
epicenter kritičnih dogodkov in festivalov ter
spodbuja strpnost, vključenost, zgodovino in
izobraževanje. JKC pod vodstvom Roberta
Waltla ima vizijo, da postane osrednja nacionalna ustanova, ki bo skrbela za ohranjanje
judovske kulturne dediščine in pripomogla k
trajnostni izgradnji miru. Robert Waltl nam
je predstavil Mini teater, iztrebljanje Judov
(95%) na našem ozemlju, predvsem v Ljubljani, zaplembo vsega premoženja, judovsko
dediščino; ogledali smo si muzejske eksponate, pa tudi moderne digitalizirane vsebine!
Da se holokavst v naši domovini in v svetu
nikoli več ne bi ponovil! Vsak od nas je odgovoren za to! Nazdravili smo s cveticami po
vonju ribeza. Pretreseni zaradi zgodovinske
krutosti časa in z bogatimi spoznanji smo
zapuščali Križevniško 1!

SREDA, 13. 02. 2019

Nada Petrović-Mager, Foto Doroteja Omahen

Ugotavljali smo na primer tudi, da so povitniki, štruklji in podobne testenine, vendarle

Hvala ti, Robert!
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poročilo
24. kuharija
obarvana rusko
Na kratko: v Centru kulinarike KULT316 v
Šentvidu smo se 13. februarja 2019 imeli
nadvse lepo in s tem je bil poplačan ves trud
nas organizatorjev, da smo sočlanom Kluba
Korošcev Ljubljana uspeli pripraviti tako
poseben dogodek.
Pogosto pravimo, da od viška glava ne boli.
To je že res, lahko pa zaboli – želodec, pozitivno gledano. Nekako tako se je zgodilo na
24. Koroški kuhariji, po vseh parametrih
enemu največjem kulinaričnem dogodku
naše sekcije: najbolj bogatem jedilniku doslej
in mnogimi res prefinjenimi surovinami in
za nas najbolje tehnološko opremljeni kuhinji
doslej, posebna in zanimiva ruska tematika
srečanja, ki se je prepletala z našo Koroško in
s posebno gostjo Rusinjo Irino Pezdirc,
največje število udeležencev doslej – kar 25,
najboljša prostorska razporeditev za dogodek,
pridružitev novih, tudi mlajših udeležencev,
kot na primer naš član mladi Prevaljčan Dobran Juričan z lepo in prijetno soprogo.
Prav iz Vuzenice se je na naše veliko veselje
pripeljala in sodelovala naša kulinarična
lanskoletna dobrotnica, mlada arhitektka
Anuška Viher.
Skuhali, spekli in pripravili smo prav vse,
kar smo si zadali, se marsikaj naučili in se
nasmejali, a je bilo malce problematično
vse te dobrote použiti, še posebno, ker ljudje
običajno pri začetnih jedeh pojedo preveč,
ne glede na to, da poznajo vsebino jedilnika.

Predsednik KKL Janko Arah se nam je tudi
pridružil, kar nas je spodbudilo še k boljšem
razpoloženju. Bilo je pestro in zabavno, kot je
vedno na naših koroških srečanjih in za večino nas udeležencev je to nepozabno doživetje.
Dobrodošlico udeležencem smo imeli
v posebnem, edno opremljenem predprostoru, katerega je oblikovno mikavno še polepšala naša umetnica Vida Slivniker.
Začeli smo s tradicionalnimi KKL srčki po
rusko, se pravi s pravim divjim kaviarjem
in odličnim krimskim šampanjcem, kot Rusi
pravijo penini. Po slovensko pa smo nazdravili s srebrno radgonsko penino in zraven
zaužili slastne srčke z ocvirkovim namazom
in drobnjakom, take, kot so jih jedli pri Miri
Vidmar, ko je bila še otrok.
Na istem mestu smo imeli še degustacijo
ruskih sušenih prigrizkov: losovega mesa,
rezancev kalamarov in dvojnih malih ploščatih ribic ter črne čokolade za sladkosnede.

Na slovenski strani pa degustacijo mojih
domačih sušenih hrušk viljamovk in češpljev
ter pristen jabolčni sok iz sadovnjaka okrog
naše hiše. V predprostoru, kjer smo vse to
degustirali, je nastala tudi skupinska fotografija
Drago Kompan je razdelil prelepe barvne
predloge za kuhanje (jedilnik, ruske in
koroške recepte, vse oblikovano od sponzorja
Arnoldvuga), katere je predhodno s precej
truda pripravil za to kuharijo. Razdelili smo
si naloge in se zakadili k štedilnikom in imeli
smo kaj videti. Do zob tehnološko opremljeno
kuhinjo, z vsemi mogočimi novitetami. To je
to, kar sem si želela, da naša skupina doživi.
Tam nas je že čakal mlad absolvent Jure
Vintar, katerega so nam dodelili iz KULT316
v pomoč, da smo se lažje znašli med vsemi
tistimi aparaturami. Fant je »dušo dal«
in vsem pomagal ter bil močno koristen.
Že omenjena gostja Rusinja Irina Pezdircj je
nudila napotke in bdela nad tistimi, ki so kuhali ruske jedi: mesne pelmene, boršč, goveji
file Stroganoff in ruske sirnike.
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sočnejši, če so kuhani v kropu, kot v teh novodobnih parnih pečicah.

Koroške jedi: povitnike z jajci in žnidlohom,
zelevo župo, piše s kvocami, kipjenke, zelevo
sovato in snežne kepice pa ni bil problem pripraviti in so se naši »kuharji« kar sami dobro
znašli. Pozabljeni krompirjev pire je neverjetno hitro pričaral energični in praktični član
Samo Hudl, ki se nam je na kuhariji prvič
pridružil. Prav tako manjkajočo zeljno solato
pa je okusno pripravila Vida Slivniker.
Omeniti moram nujno še kuharskega pripravnika Janeza Stergarja, ki se sramežljivo
razvija v smeri kuharja.
Pijačo: koroški mošt, razna vina, sok, bezgov
sirup, borovničke in sadjevec sta imela
Drago Kompan in Milan Vogel »pod komando«. Prizadevnim kuharjem sta postregla z
degustacijo originalnega ruskega piva in tudi
kvasa, ruske nacionalne pijače, ki je okusna
minimalno alkohola, srednje gazirana, zlatorjava, kakšnih tisoč let stara slovanska pijača.
Pripravljajo jo s fermentiranjem črnega ali
rženega kruha, mineralne vode in zelišč.
Tretji prostor, s katerim smo razpolagali,
je bila velika jedilnica, kateri je zopet naša
slikarka Vida Slivniker vdahnila življenje.
24

Večino okrasnih rekvizitov je doma pripravila Evita Leskovšek, a v zadnjem trenutku ni
mogla sama prinesti v KULT316. Iz zagate nas
je z obilo dobre volje in trudom rešil iznajdljivi Samo Hudl.
Posamezne sklope jedi smo ob samopostrežnem sistemu v tem prijetnem miljeju sproti
použili in »kuharje« nagradili z aplavzom.
Pri prvih sklopih jedi smo po ruskem vzoru
in svetovanju Irine pili vodko, katero sta
zopet pravično razdelila Drago in Milan. To
sva z Miro Vidmar prinesli iz Moskve, ko sva
lani poleti turistično bivali tam. Naprej pa
smo pili, kar je komu prijalo, a koroški mošt,
katerega je podarila upravičeno odsotna
Bernarda Lasan, je bil očino favorit, saj «ni
zdržal do konca«.

gostja Irina si je nadela podobnega. Mira je
tudi, poleg siceršnje pomoči pri organizaciji,
imela kot običajno, še vlogo blagajničarke.
Jaz pa sem, kot kakšna pastirica, šest ur
nenehno usmerjala vseh 25 »kuharjev«.
Seveda smo se ob koncu dogodka Irini
za njeno požrtvovalnost lepo zahvalili
in jo obdarili, kakor tudi mladega pomočnika
Jureta. Da ta poseben dogodek ne bo minil
brez vedenja slovenske javnosti, bo poskrbela
zelo simpatična novinarka iz časopisa Delo,
ki je tudi kuhala z nami in bo o tem pisala
ali v tedniku Ona ali reviji Ona plus.
Oglejte si še pripet jedilnik.
Pod celotno poroČilo se podpisujemo Doroteja
Omahen, vodja »Koroške kuharije« kulinarične sekcije KKL in aktivna sodelavca Mira
Vidmar in Drago Kompan..

V Moskvi sva z Miro v mislih na ta naš
dogodek nabavili tudi ruska predpasnika
in se z njima šopirili ves večer. Tudi ruska
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Mize je pokrila z lepimi prti, umetelno
okrasila z rožami in svečkami ter primernimi
živahnimi servetami.
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Novi člani upravnega odbora

Zoran Janko

Torek, 5. februarja 2019

zapisnik občnega
zbora Kluba
Koroščev Ljubljana
z dne 05. 02. 2019 s pričetkom
ob 19.00 v kavarni Slamič
Prisotni:
Janko Arah, Mira Vidmar, Drago Kompan,
Bernarda Lasan, Bojana Jurenec, Alenka Kresnik, Doroteja Omahen, Milan Vogel,
Renata Picej, Marijan Štriker, Erika Komše
Lesjak, Mimica Herakovič, Daniela Čehovin,
Boris Čehovin, Zoran Janko, Peter Tevž,
Klemenčič Vera, Evita Leskovšek, Sonja Tomšič, Marta Spiller, Metka Arah, Voranc Vogel,
Radovan Arnold, Vida Slivniker, Edvard Kopušar, Marjan Jurenec, Božo Čas, Bernardka
Petrovič Mager, Nataša-Vanja Stergar,
Janez Stergar, Alenka Kobolt, Drago Rudel,
Meta Stravnik
DNEVNI RED:
1.
Izvolitev organov občnega zbora
2. Poročilo predsednika
3. Poročilo nadzornika
4. Razprava o poročilih in delu kluba
ter njihov sprejem

5.
6.
7.

Peter Tevž

Razrešnica organom kluba
Imenovanje klubskih funkcionarjev
Razno

Ad. 1
Predsednik KKL Janko Arah je dal na glasovanje sledeči predlog za organe občnega zbora:
1.
Za predsednico zbora je predlagal Bojano
Jurenec.
2.
Za zapisnikarco Miro Vidmar
3.
Za overovatelja zapisnika
Milana Vogla
Predlog so prisotni v celoti sprejeli.Predsednica zbora Bojana Jurenec se je prisotnim
zahvalila za izkazano zaupanje in je prebrala
predlog dnevnega reda, ki so ga prisotni sprejeli brez pripomb.
Ad. 2
Predsednik KKL Janko Arah je podal poročilo
o delovanju KKL v letu 2018. Poudaril je, da je
večina aktivnosti zabeležena v biltenu 2018,
zato se bo v poročilu osredotočil le na nekaj
od najpomembnejših dogodkov, kot je bil npr.
25. Koroški večer s plesom v marcu 2018, na
katerem je bil prisotnih več kot 100 gostov.

27

zapisnik občnega zbora

Evita Leskovšek

Večina od njih je bila navdušena nad programom in dekoracijo dvorane, za katero sta
poskrbeli in ob pomoči drugih članov izvedli
članici KKL Bojana Jurenec in Alenka Kresnik.
Zapise o zanimivih in kulinarično bogatih
dogodkih, ki jih je organizirala sekcija za
Koroško kuharijo, je za bilten pripravila vodja
sekcije Doroteja Omahen.
Nepozaben je za udeležence ostal kuharski
dogodek v hiši Viher v Vuzenici, kjer smo
gostovali kar dva dni, pa piknik v mesecu
maju v Skaručni, na katerem nas je prof.
Slavko Čepin praktično poučeval o peki stejkov potem, ko nas je predhodno na četrtkovi
okrogli mizi v mesecu aprilu teoretično poučil
o vrednosti govedine kot kraljice mesa.
Po mnogih izjavah številnih udeležencev
na pikniku je dogodek presegel vsa pričakovanja tako glede kulinarike kot ureditve in
okrasitve prostora ter vzdušja, ki je prevladovalo med udeleženci, pa še vreme nam je bilo
naklonjeno. Organizacijo piknika v Skaručni
načrtujemo tudi letos v mesecu maju.
Med aktivnostmi KKL je bilo v preteklem letu
tudi kar nekaj dogodkov, zaznamovanih
s kulturo, kot je bil obisk razstave kiparja
Ivana Meštrovića v Cankarjevem domu, pa
prečudovita razstava Ivane Kobilce v Narodni
galeriji, pa obisk Mini teatra, kjer nas je ustanovitelj Robert Waltl poučeval o zgodovini
judovstva.
V okviru jadralske sekcije je bilo ob koncih
tednov kar nekaj jadralskih dogodkov, na
katerih so se imeli neizkušeni jadralci priložnost seznaniti z osnovnimi znanji o jadranju
in o pravilih o varnem obnašanju na plovilu.
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Ad. 3
Poročilo nadzornika je podal član UO KKL
Marijan Štriker, ki je v uvodu povedal, da na
podlagi Zakona o društvih v društvih ni več
potrebno imeti nadzorne komisije. Ne glede
na to pa smo se na seji UO KKL pred 4 leti
dogovorili, da bomo 4 člani, tj. Marjan Štriker,
Mira Vidmar, Bernarda Lasan in Drago Kompan, spremljali zakonitost delovanja našega
društva.
Pri izvajanju navedene zadolžitve nezakonitosti v delovanju KKL nismo ugotovili.
Finančno poročilo je podal Drago Kompan.
Poročilo je priloga k zapisniku.
Ad. 4
O podanih poročilih ni bilo razprave. Prisotni
so poročila potrdili z dvigom rok.
Ad. 5
Predsednica zbora Bojana Jurenec je predlagala, da na osnovi sprejetih poročil prisotni
podajo razrešnico organom KKL.
Prisotni so z dvigom rok soglasno potrdili
razrešnico organom KKL.
Ad. 6
Komisija za imenovanje članov UO KKL
za naslednje mandatno obdobje v sestavi:
Božo Čas, predsednik, in članici Bernarda
Lasan ter Bernardka Petrovič Mager je po pogovoru z dosedanjimi in novimi kandidati za
članstvo v UO izoblikovala naslednji predlog:
Janko Arah za predsednika
Bojana Jurenec za podpredsednico
Milan Vogel za podpredsednika
Mira Vidmar za tajnico
Drago Kompan za blagajnika

Za člane UO KKL pa naslednje: Renata Picej,
Bernarda Lasan, Marijan Štriker, Danijela
Čehovin, Božo Čas, Alenka Kresnik, Doroteja
Omahen, Zoran Janko, Evita Leskovšek.

Prisotni na zboru so z dvigom rok soglasno
potrdili sprejem predlagane kandidatne
liste za organe in člane UO KKL za naslednje
mandatno obdobje.
Ad. 7
Predsednik Janko Arah se je prisotnim zahvalil za izkazano zaupanje in obljubil še naprej
aktivno delovanje našega društva. Omenil je
nekaj že bližnjih načrtovanih dogodkov, kot
je Koroška kuharija, obarvana rusko
13. feb. v Kult 316, pa Koroški večer s plesom
9. marca, enodnevni izlet v Zasavje, nekaj
četrtkovih okroglih miz je tudi že načrtovanih. Predsednik je pozval prisotne, naj dajo
pobude ali ideje, s katerimi bi k druženju
pritegnili še več članov.

tj. plakete in glinastega kipca fanta iz Prežihovih solzic predlagala sledeče dobitnike:
Janko Arah, Bojana Jurenec, Milan Vogel,
Marijan Štriker, Drago Kompan, Bernarda
Lasan, Doroteja Omahen, Janez Stergar, Mira
Vidmar, Radovan Arnold. Predsednica komisije za priznanja Renata Picej je za vsakega
predlaganega kandidata podala izčrpno in
utemeljeno razlago.

Ob zaključku se je zahvalil Bernardki Petrovič
Mager za njeno dolgoletno in aktivno sodelovanje v UO KKL. Zaključek občnega zbora KKL
sta z glasbenim nastopom popestrila klarinetist Filip Majcen in harmonikar Miha Plevčak
kot uvod v podelitev priznanj v okviru 25.
obletnice obstoja KKL za dolgoletno aktivno
in uspešno delovanje članov v društvu.

Prejemniki priznanj so se komisiji za izbor
zahvalili. Sledilo je druženje ob prigrizkih in
pijači ter ob prešernemu prepevanju koroških
in drugih lepih slovenskih pesmi ob spremljavi kitarista Draga Rudla, wki je poskrbel
za ta pravo »koroško štimungo«. Da bi lahko
prepevali tudi tisti, ki so besedila nekaterih
pesmi že pozabili, je poskrbela članica UO
KKL Bernarda Lasan, ki je za to priložnost
poskrbela za tiskana besedila pesmi v vezani
obliki. Občni zbor in druženje smo zaključili
ob 22.00 uri.

Komisija za podelitev priznanj v sestavi Renata Picej, predsednica, in člana Marijan Štriker
ter Drago Kompan je za priznanja,

Zapisnik sestavila: Mira Vidmar
Predsednik: Mag. Janko Arah
Overovatelj zapisnika: Milan Vogel
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V razpravi o predlagani kandidatni listi je
bil izoblikovan predlog, da se na kandidatno
listo za člane UO KKL vključi tudi prisotnega
Petra Tevža, s čemer se je Peter Tevž strinjal.

Priznanja članom
ob 25. obletnici
delovanja kluba
Mag.
JANKO ARAH

Koroška je za našega dolgoletnega predsednika KKL del
njegovega življenja, prav tako
kot klub, preko katerega vedno
znova deluje v korist članov in
korist svoje rojstne dežele. Je človek s Koroško v srcu, ki združuje
ljudi, Korošce in prijatelje Korošcev. Priznanje dobi
za predanost klubu, Korošcem in Koroški ter za
odlično organizacijo in vodenje Kluba Korošcev
Ljubljana.

MILAN VOGEL

Slavist in etnolog je za delovanje
kluba nepogrešljiv člen, pa ne
zgolj zaradi zapisanih besed,
ki jih avtorsko tke v članke o
dogajanjih v klubu, urednikovanju našega biltena ali skrbi za
kulturno noto našega delovanja. Predvsem kot namestnik
predsednika, je mnogokrat vodil naša četrtkova
srečanja, nas zastopal na različnih dogodkih in
bil vedno za akcijo. Pri naših sekcijah, pobudah in
tudi takrat, ko njegovi vinogradi ponujajo rujno
kapljico. Priznanje dobi za neumorno vpetost
v dejavnost druženja pod imenom Koroške ter
vztrajno in aktivno sledenje ter dokumentiranje
delo Kluba Košcev Ljubljana skozi čas.

BOJANA JURENEC

Kjerkoli sem bila ali bom doma,
v srcu sem vedno Korošica!, je
zapisala pred leti na vprašanje
kaj ji pomeni Koroška. In prav
zato je v klubu aktivna prav
toliko kolikor ji dopuščata čas in
prisotnost v sedanjih, domačih
Radomljah. Vedno razpoložena
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za dobro delo, vsakršno organizacijo in pomoč.
Nepogrešljiva članica upravnega odbora in sokreatorka tradicionalnega koroškega plesa.Priznanje
dobi za nesebično pripravljenost sodelovanja pri
zgodbah našega kluba in radostno noto vzdušja, s
katerim plemeniti naš klub.

BERNARDA LASAN

Pravi, da postane življenje
s klubom bolj pisano in lepše,
pa čeprav ji njenih tisoč obveznosti, ki jim sledi zavzeto in
predano, kot zmore le nekdo,
ki je odraščal na sončnih
obrobjih Pohorja in okusil trdo
življenje, krepko streže po času.
S klubom je vedno, ko jo klub potrebuje. In klub
človeka z idejami, angažiranostjo, predanostjo,
predvsem pa izjemno srčno kulturo, potrebuje
znova in znova. Priznanje dobi za srčnost, neutrudno akcijsko razpoloženje, sodelovanje v klubskih
sekcijah, nesebičnost, prijateljstvo in zavezo
vsemu lepemu, kar ponuja življenje!

DOROTEJA
OMAHEN

Kot posebej predana članica
našega kluba se Doroteja prezentira na naših dogodkih
in postane pravi cvet, ko v marcu stopimo na plesni parket!
In to kljub temu, da je »njen«
pravzaprav svet začimb! Svet
receptov iz starih koroških omar, ki pod njeno
taktirko, že skoraj spominjajo na kreacije chefa,
ko romajo okusne, že pol pozabljene jedi in pijače
na naše mize. Naš klub je obogatila s kulinarično
sekcijo in jo od Miele centra popeljala po raznih
slovenskih krajih. Priznanje dobi za čas, voljo in
naklonjenost do kuhanja in navduševanja članov,
ki z njo odkrivajo koroške jedi, ljudi in pokrajino.

Član našega kluba, ki se je že
davno prej zaljubil v Koroško,
preden se je z njo začel ukvarjati znanstveno in kot strokovni
svetnik, profesor zgodovine in
geografije ter dolgoletni sodelavec Inštituta za narodnostna
vprašanja v Ljubljani pustil široko sled. Tako pri
predstavnikih slovenskih organizacij na Koroškem in v Italiji, zastopnikih koroških deželnih
oblasti in predvsem v Klubu koroških Slovencev
v Ljubljani in v Društvu slovensko-avstrijskega
prijateljstva. Priznanje dobi za svoj srčni odnos do
Koroške in empatijo do Kluba Korošcev Ljubljana.

Mag.
MARIJAN ŠTRIKER

Nepogrešljivi član upravnega
odbora našega kluba nas ni
naučil zgolj tega, da Zakon
o splošnem upravnem postopku
sodi med temeljne procesne
zakone slovenskega pravnega
reda, kar se sliši precej suhoparno, ampak nas vedno znova navdušuje s svojo
kipečo radostjo do mnogih stvari, ki barvajo naša
življenja. Priznanje dobi za delo v klubu in reden
obisk sekcij, med katerimi mu je med drugimi
posebej ljub svet kuharskih mojstrovin in opojnih
kapljic.

Prof. dr.
DRAGO KOMPAN

Drago na prvi pogled ne pokaže,
da je njegov notranji svet eno
samo veliko čustvo, ki ga je
filigransko izoblikovala Koroška,
pove pa, da ga klub polni z
energijo ter posreduje občutek
pripadnosti, ko delamo, se srečujemo in ustvarjamo vzdušje tako blizu koroški
duši. To dejstvo napolnjuje njega, a se oplemeniteno vrača nazaj med člane. Velik strokovnjak
Biotehniške fakultete in sveta drobnice, po duši
pevec in pesnik, je nepogrešljiv član našega kluba.
Priznanje dobi za zavezo klubu, stalno pripravljenost na sodelovanje pri akcijah in dogodkih ter
svoje konstruktivne pripombe.

MIRA VIDMAR

Pripadnost klubu je izkazala v
zadnjih letih in se najbolj aktivno
vključila v njegovo kulinarično
dejavnost, kjer v sekciji Koroška
kuharija zavzema pomembno
vlogo. Je sokreatorka kulinaričnih zgodb, vestna zapisovalka
dogovorov upravnega odbora, kjer
so tajniška posla njen pravi izziv, predvsem pa kot
izkušena poslovna dama pozna prave odgovore na
vse zagonetke, s katerimi se srečujemo v klubu. Priznanje dobi za veliko požrtvovanost in pripadnost
klubu, pripravljenost na pomoč v vsaki situaciji in
sodelovanje povsod tam, kjer klub pušča sledi.

RADOVAN
ARNOLD

Trma, vztrajnost in talent so
sestavine, brez katerih velikih
uspehov ni, zato jih v izobilju
najdemo tudi pri našem članu,
ki ustvarja nove blagovne
znamke, grafične podobe, razvija
nove produkte, vodi marketinške
kampanje, se gre grafično, spletno in interaktivno
oblikovanje ... Marketinško- oblikovalska agencija
Arnoldvuga je pojem uspeha v Sloveniji in zunaj
nje, zato smo v našem klubu toliko bolj počaščeni,
da je skorajda že naš »hišni« promotor.
Priznanje dobi za svojo pripadnost klubu in nesebično pomoč, ko gre za oblikovanje naših biltenov,
kuharskih receptov, programov, vabil in drugo.

Foto Milan Vogel in osebni arhiv
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Mag.
JANEZ STERGAR

Franjo
malgaj
Letos se bomo spominjali dveh
obletnic, povezanih s Franjem
Malgajem: 125. obletnice rojstva
in 100. obletnice smrti.
Franjo Malgaj se je rodil 20. novembra 1894
v Hruševcu pri Šentjurju. Oktobra 1914 je bil
kot črnovojnik vpoklican v avstrijsko vojsko,
boril se je v 1., 2. in 4. soški bitki. Spomladi 1916
je bil premeščen na tirolsko fronto, kjer je avgusta istega leta s četico soborcev osvojil
Monte Zebio, za kar je prejel zlato medaljo za
pogum in bil poslan v zaledje. Odlikovan je bil
tudi s Karlovim bojnim križcem.
Po končani vojni je 6. novembra 1918 v Celju
zbral prostovoljce za priključitev Koroških
Slovencev matični domovini. To, kar je Maister
naredil v Mariboru, je Malgaj naredil na Koroškem! Osvobodil je Mežiško dolino, prodrl do
Velikovca, po odvzemu pristojnosti je zasedal
položaje v okolici Guštanja/Raven. Ko je 6. maja
1919 pri Tolstem Vrhu splezal na drevo, da bi
oprezal za sovražnikom, je tragično umrl. Mu je
eksplodirala ročna bomba za pasom, ga je zadel
sovražni ostrostrelec ali morda izdajalčeva krogla, še vedno ni razjasnjeno. Franjo Malgaj je
bil leta 1920 posmrtno odlikovan s Karađorđevo zvezdo z meči 4. stopnje.
Priložnostna poštna znamka bo v njegov
spomin izšla 22. marca (prvotno naj bi znamka
izšla 8. novembra), njen izid so predlagali
Domoljubni društvi Franja Malgaja iz Šentjurja
in z Raven, koroški filatelistični društvi in nekateri posamezniki. Zamišljeno je bilo, da naj bi
znamka izšla kot zadnja, šesta, v sklopu znamk
v počastitev 100. obletnice I. svetovne vojne, na
kar Pošta ni pristala, izšla bo samostojno.
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Na natečaj Pošte Slovenije za oblikovanje
priložnostne znamke, žiga in ovitka prvega
dne, je prispelo sedem predlogov. Želja organizatorjev razpisa je bila, da na znamki ne bi
prikazali zgolj portreta in njegovega podpisa
(kar se, precej neizvirno, praviloma prikazuje
na znamkah, posvečenih znamenitim osebnostim …), ampak simbolne vrline poročnika
Franja Malgaja, torej boj za domovino,
za dom, svobodo, za kruh, za pravice in
enakopravnost naroda, osebnostno so ga
odlikovali pogum, ponos, zvestoba, viteštvo,
zaščitništvo, odločnost, bil je mož dejanj,
žrtvovanj za načela, nazor, prepričanje …
Izbran je bil osnutek koroškega arhitekta
Boruta Bončine, ki je na priložnostno znamko
umestil tri vojaška odličja (foto: Janez Švajncer), obris koroške meje z Avstrijo in označenima krajem rojstva (Šentjur pri Celju) in smrti
(Tolsti vrh pri Guštanju/Ravnah),
v podtonu je besedilo slovenske narodne
pesmi »Slovenec sem!«.
Janko Štampfl, pranečak Franja Malgaja

TEMÀ IN TIŠINA
Iščemo čudno stvar
ki se nahaja vse bolj pogosto med
nami
med mano in tabo,
na drugi strani
zgoraj in spodaj in skoraj povsod
lahko se jo preganja
a prihaja nazaj!
Zakaj?
Kar naprej je okrog nas!
Prihaja v domove in na gradove
Doma je v mestu in na deželi,
Doma je pri nas in pri vas.
Ptice v jatah letijo nad nami.
pojejo, vriskajo in žvrgolijo.
Jih še kdo sliši, kaj govorijo?
Bi rad poslušal njih melodijo?
Ne bo ti uspelo!
Zunaj je hrup in povsod krdelo
sebičnih in »spretnih« ljudi,
ki veselo »nadirajo« svoje prekarce.
Spanec je kratek, saj nas budijo
nešteti signali, ki noč in dan »kričijo«
v ušesa, v oči in dušo morijo.

Zakaj nikoli ne mine?
Zakaj nikjer ni več prave tišine?
Zakaj vsako noč onesnažimo temo?
Zakaj je povsod vse glasno?
Zakaj dihamo vse bolj težko?
Zakaj ljubimo vse manj ljubeče?
Zakaj je vse manj sreče?
Bomo še našli mir in tišino?
Bo še moč kje najti temo?
Bomo še dihali zraka čistino?
Bomo še ljubili svojo zemljó?
Sonce bo jutri spet vstalo,
bo enako sijalo na naš planet
kot že na milijone let,
nam dalo svetlobo in temo,
nam dalo toploto in mraz,
nam odmerjalo leta in čas,
ko se bomo stopili
v prostor in čas
Ni še čas!
Rabimo še svetlobo in mraz?
Rabimo še hrup in prepir?
Rabimo nemir in tesnobo?
Rabimo ogenj in dim in razdor?
Kdaj pride spet čas za ljubezen?
Kdaj pride nazaj temá in tišina,
da bomo zopet ŽIVELI?
Drago Kompan
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pesem "tema in tišina", drago kompan

kaj je dobro vedeti o kkl?
IME: Klub Korošcev Ljubljana
SEDEŽ KLUBA: Večna pot 11, 1000 Ljubljana
TELEFON: 01/ 256-17-23
FAX: 01/ 256-17-24
E NASLOV: arah.consulting@eunet.si
SPLETNI NASLOV: www.klubkoroscevljubljana.si
PREDSEDNIK KLUBA: mag. Janko Arah
SREČANJA: Redna mesečna srečanja so vsak prvi četrtek
v mesecu v kavarni “KAVA - ČAJ” - SLAMIČ,
Kersnikova ulica 1, Ljubljana
TRANSAKCIJSKI RAČUN: AT78 3910 2000 0250 3696
BIC: VSGKAT2K102
DAVČNA ŠTEVILKA: 25729306
LETNA ČLANARINA: 20,00 EUR

- judovski kulturni center

- borec za severno mejo

bilten kkl
Mag. Janko Arah (glavni urednik)
Milan Vogel (odgovorni urednik)
NAKLADA: 200 izvodov
OBLIKOVANJE: arnoldvuga+
TISK: BISTISK, d. o. o.

G-M&M, proizvodnja in marke�ng d.o.o.

Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje, Slovenija
T: +386 (0)1 78 66 567 | E: gmm@g-mm.si
TRGOVINA: +386 (0)1 78 66 573 | SERVIS: +386 (0)1 78 66 574

www.g-mm.si

www.klubkoroscevljubljana.si

