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Nagovor županje: Občinski praznik je 
praznik vseh prebivalcev

Občinske nagrade in priznanja

Intervju: Dr. Samo Tomšič

Fotoreportaže:
- Srečanje pod Najevsko lipo
- 62. Koroški turistični teden

Športniki leta 2016

Jubileji:
- 90 let šaha v Črni
- 55 let NK Peca

Da ne pozabimo: Prezrta državnost

Popotovanje po Bosni, Črni gori in 
južni Dalmaciji
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NAGOVOR ŽUPANJE

PRAZNIK OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM – 
PRAZNIK VSEH PREBIVALCEV

19. avgust – praznik naše občine je spomin in 
opomin. Spomin na največjo bitko v Mežiški 
dolini ter zmago Koroške grupe odredov in 
na padle pod streli fašistov in opomin, da se 
kaj takega nikoli več ne sme ponoviti. Je po-
klon vsem, ki so darovali svoje mlado življe-
nje za naš kraj, za našo domovino. 
Ob prazniku občine vsako leto podelimo 
občinska priznanja za delovanje naših kra-
janov na različnih področjih družbenega in 
društvenega življenja. Letos bomo razglasili 
tudi novo častno občanko, ki bo poleg Tine 
Maze druga ženska. To je zbirateljica 
ljudskega izročila, kulturnica, etnolo-
ginja,  ženska,  brez katere si Črne ne 
moremo predstavljati, predana delu 
in v pomoč vsem, ki jo zanjo zaprosi-
jo, gospa Marta Repanšek, ki ji s tem 
dejanjem izkazujemo naše globoko 
spoštovanje in hvaležnost, zato, gospa 
Marta Repanšek, hvala vam. Nagrada 
občine gre v roke  trem generacijam, 
ki prebivajo v drugi najstarejši hiši v 
Črni, poimenovani »Srebreča hiša«, za 
neprecenljiv prispevek h kulturnemu, 
društvenemu in dostojanstvenemu delu 
ob zadnjem slovesu naših najdražjih. 
Ljudje občutimo hvaležnost na različne 
načine, vendar jo premalokrat izrazi-
mo. Danes je priložnost, da se s skro-
mno, a magično besedo »hvala« zah-
valimo vsem nagrajencem, ki so vsak 
na svojem področju delovali v korist 
nas vseh. Beseda hvala ima čudežno 
moč, na nas vse vpliva pozitivno, zato 
se večkrat sprašujem, zakaj nam gre 
tako težko z jezika, ko pa imamo tako 
v kraju kot tudi v naši domovini toliko 
razlogov za hvaležnost in veliko kaj po-
kazati. Vsakokrat znova me razveseli 
pohvala domačinov in nekdanjih Čr-
njanov, ki se radi vračajo v domači kraj 

in vselej opazijo nove pridobitve.
Stvari ne nastajajo same od sebe. Zanje je 
potrebno veliko dela, truda in volje, pot do 
cilja je včasih zelo težka. Ko vidiš, da ljudje to 
opazijo, da znajo ceniti, ti to da krila za nove 
polete. 
V letošnjem letu smo skupaj z različnimi iz-
vajalci, z delavci režijskega obrata in občin-
sko upravo ter s podporo občinskega sveta 
in sveta KS Žerjav opravili ogromno dela, za 
kar se vsem iskreno zahvaljujem. Ob tem se 
zahvaljujem tudi podjetju TAB in direktorju 
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NAGOVOR ŽUPANJE

mag. Bogomirju Auprihu:  na naše vztrajanje 
so v Mušeniku postavili večnamensko igrišče, 
občina pa je dokupila skate elemente, da za-
dovoljimo tudi navdušence za ta šport.  
V preteklosti smo  poleg veliko drugih stvari 
obnovili vrtec, energetsko sanirali osnovno 
šolo in telovadnico, uredili medgeneracijski 
center ter v celoti obnovili kulturni dom. In še 
bi lahko naštevali.
Letos pa je bila največja investicija izgradnja 
atletskega stadiona, za kar smo pridobili ne-
povratna državna sredstva, tako kot tudi za 
številne druge projekte, saj lastna proračun-
ska sredstva zaradi prenizke dohodnine že 
dolgo ne omogočajo niti financiranja osnov-
nih nalog občine. Športni park Črna na Ko-
roškem, kot smo ga poimenovali in dobiva 
sedaj svojo končno podobo,  nudi neomejene 
možnosti za razvoj vseh športov v kraju. Na 
njem že trenirajo vsi športni klubi, atletska 
steza čaka na malčke, osnovnošolce, uporab-
nike CUDV, hkrati pa imajo na njej možnosti 
treniranja in  tekmovanja tudi gasilci. Danes 
bomo prav zanje podpisali pogodbo za avto-
cisterno, saj želimo, da je naše prostovoljno 
gasilsko društvo dobro opremljeno. So pa 
tudi sami, prav tako pa tudi druga društva v 
kraju, izvedli različne akcije in zbrali kar ne-
kaj sponzorskih in donatorskih sredstev, za 
to se jim za njihovo pomoč, ki dokazuje, da se 
z združenimi močmi da premikati meje,  zah-
valjujem. 
Star pregovor »zdrav duh v zdravem telesu« 
ni iz trte zvit in prav zdaj je mogoče prilož-
nost za nov začetek kraljice športov tudi v 
našem kraju. Predsednik države je dejal, da 
to ni velika pridobitev samo za naš kraj, pač 
pa tudi za regijo in nenazadnje za državo, na 
nas pa je, da mu damo vsebino, za kar pa se 
glede na zdajšnje število uporabnikov tudi ni 
bati.
Mogoče se na tem objektu ne bodo rojevali 
olimpijski prvaki /ali pa tudi/, z gotovostjo 
pa se bodo oblikovali ljudje s pozitivno misel-
nostjo in to je tisto, kar šteje.
Ker se bo naša občina jeseni ponovno pote-
govala za naziv 'mladim prijazna občina', so 

občinski svetniki podprli pobudo, da se mla-
dim omogoči poceni nakup parcel za gradnjo 
stanovanjskih hiš v Šmelcu. Trenutno poteka 
informativno zbiranje interesa in lahko reče-
mo, da je odziv precejšen, kar nas še posebej 
veseli. 
Tudi sicer bi radi mladim omogočili prijetno 
bivanje v kraju in vrsta novih objektov je na-
menjena prav  njim.
Prej sem govorila o hvaležnosti, ki jo vselej 
čutim, ko prestopim vse domove starejših, 
v katerih bivajo naši sokrajani, ali pa ko 
prestopim pragove domov tistih, ki še zmore-
jo bivati doma. Hvaležna sem jaz, ker imam 
priložnost videti brezmejno iskrenost in ve-
selje ljudi, ki jim skromna pozornost pomeni 
središče sveta. 
Zaključuje se 62. Koroški turistični teden, ki je 
odlično organiziran, za kar gre zahvala Turi-
stičnemu društvu in njegovi predsednici Šte-
faniji Emeršič, pa tudi zaposlenim na občini, 
tako občinski upravi kot delavcem režijskega 
obrata, ki so vsako jutro navsezgodaj poskr-
beli, da je bila Črna lepa in čista. Vse prire-
ditve so bile dobro obiskane, tako tiste, ki so 
zgolj za veselje, kot tiste, ki polnijo dušo. Ena 
izmed njih je vsekakor bila tudi srečanje Čr-
njanov in Solčavanov na Grohatu, ki ga bomo 
naslednje leto zanesljivo ponovili. Na tak na-
čin se obudijo sorodstvene in prijateljske vezi 
ter spletajo nove, hkrati pa se ponuja razmi-
slek o tem, kako čudovite so naše gore in na-
rava okrog nje. 
Zatorej, poglejmo okrog sebe, razlogov za 
hvaležnost se ne da ne našteti in ne prešteti.
Spoštovana častna občanka, spoštovani 
nagrajenci, iskreno vam čestitam in vam že-
lim veliko moči in energije, da še naprej dela-
te v dobro našega kraja. 
Vsem zbranim in vsem občanom izrekam  
iskrene čestitke ob prazniku občine ter vam 
želim  prijetne zadnje poletne dni.

Županja
Romana Lesjak
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PRIZNANJA IN NAGRADE

NAGRADE IN PRIZNANJA OBČINE ČRNA 
NA KOROŠKEM ZA LETO 2017

1. BRONASTI GRB Občine Črna na 
Koroškem se na predlog Vokalne sku-
pine SMO, KAR SMO podeli: 
VINKU KAMNIKU, Podpeca 69, Črna na 
Koroškem,
za več kot 40-letno sodelovanje v različnih 
pevskih skupinah in udejstvovanje na mno-
gih kulturnih dogodkih. 
Vinko Kamnik prepeva že od mladih nog, 
vključen je bil v številne pevske zasedbe. S 
petjem prenaša kulturno izročilo, narodne, 
ljudske, borbene, umetne in druge pesmi na 
ljudi, ki se združujejo na različnih prireditvah 
v Črni in številnih drugih krajih, kjer danes 
nastopa z MePZ MATO in vokalno skupino 
SMO, KAR SMO.

BRONASTI GRB Občine Črna na Ko-
roškem se na predlog NK Peca podeli:
FRANCU VRABIČU, Rudarjevo 6, 
Črna na Koroškem,
za več kot 20-letno odgovorno in  predano 
delo v Nogometnem klubu Peca.
Franc Vrabič je že od osnovne šole dalje 
vključen v športne aktivnosti, ki se dogajajo v 
kraju. Njegova največja ljubezen je nogomet, 
šport, v katerem se je najprej udejstvoval kot 
igralec, po poškodbi pa se je izobrazil za tre-
nerja. Poleg uspešnega trenerskega dela pa 
je tudi član upravnega odbora NK Peca in 
član tehnične komisije.

2. SREBRNI GRB Občine Črna na Ko-
roškem se na predlog Kegljaškega 
društva Črna in  Nestrankarske liste 
Rajka Lesjaka podeli:
IVANU ROPIČU, Mušenik 17, Črna na 
Koroškem,
za dolgoletno aktivno in vsestransko delova-

nje v Kegljaškem društvu Črna, Društvu upo-
kojencev, Turističnem društvu in Sosvetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Ivan Ropič je vse od leta 2001 član tekmo-
valne ekipe kegljačev Društva upokojencev 
Črna, kjer so tudi na njegovo pobudo pričeli z 
aktivnostmi za pridobitev kegljišča v Črni, ki 
je bilo urejeno leta 2004. Ivan Ropič je bil tudi 
pobudnik ustanovitve Kegljaškega društva in 
vse od njegove ustanovitve v letu 2005 je tudi 
njegov predsednik. Kegljanje v Črni je prav 
po njegovi zaslugi precej popestrilo utrip 
kraja, kegljači pa s svojimi uspehi navdušuje-
jo svoje sokrajane. Poleg delovanja v keglja-
škem društvu pa je Ivan Ropič  aktiven tudi 
v upravnem odboru DU Črna, Turističnem 
društvu Črna in Sosvetu za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu.

SREBRNI GRB Občine Črna na Koro-
škem se na predlog Društva klekljaric 
Koroške, sekcija Črna na Koroškem in 
Zveze kulturnih društev  Črna podeli:
IVANKI ŠUŠEL, Ludranski vrh  29, 
Črna na Koroškem,
za 13-letno uspešno vodenje sekcije klekljaric 
in več kot 17 let klekljanja ter za sodelovanje 
pri organizaciji prireditev, dogodkov in pro-
mociji naše občine.
Ivanka Šušel je z veliko volje in elana vodila 
črnjanske klekljarice k vse večji prepoznav-
nosti in odmevnosti njihovih razstav tako 
doma kot v tujini. Po upokojitvi se je s srcem 
in dušo še bolj posvetila klekljanju in uspešne-
mu  vodenju sekcije klekljaric. Prav tako pa je 
vzpostavila zelo dobro sodelovanje z občino 
in drugimi društvi ter inštitucijami v kraju, 
tako da skoraj nobena prireditev ali dogodek 
v Črni ne mine brez tvornega sodelovanja 
klekljaric. V decembru 2014 je prejela certifi-
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kat Obrtno podjetniške zbornice Slovenije za 
svoje klekljane izdelke, ki so tako priznani kot 
izdelki domače in umetnostne obrti. Ivanka 
Šušel je še vedno aktivna tudi v športu – TVD 
Partizan in kulturi, kjer je prav letos postala 
predsednica Zveze kulturnih društev Črna.

3. ZLATI GRB Občine Črna na Ko-
roškem se na predlog Planinskega 
društva Črna, Zveze kulturnih dru-
štev  Črna in OŠ Črna podeli: 
VIRGINIJI ŠPEH, Pristava 12b, Črna 
na Koroškem,
za več kot 24 let aktivnega in predanega de-
lovanja na področju planinstva ter več kot 
37 letno uspešno delo na področju vzgoje in 
izobraževanja otrok, sodelovanja v različnih 
projektih in prizadevanj za pravilen telesni 
razvoj otrok. 
Virginija Špeh je vse od leta 1993 organiza-
torka, izvajalka in gonilna sila planinstva  za 
mlade rodove v naši občini. Črna je planinski 
kraj, planinstvo je v Črni zelo dobro razvito 

in iz leta v leto v planinske vrste prihajajo 
nove generacije mladih. Za to pa ima največ 
zaslug Virginija Špeh, ki skrbi za podmladek 
v vrtcu in šoli. Kot vzgojiteljica je zaposlena 
že 37 let in ves ta čas si zelo prizadeva za pra-
vilen telesni razvoj otrok, zato je organizirala 
številne plavalne in smučarske tečaje, pred-
vsem pa se posveča planinarjenju ter sodelu-
je v številnih projektih, namenjenih otrokom 
in mladim tako na šoli kot v kraju, kjer aktiv-
no sodeluje tudi v več društvih in odborih.

4. NAGRADA Občine Črna na Koro-
škem se na predlog Nestrankarske lis-
te Rajka Lesjaka podeli:
družinama JURIČ – JANČAR oz. 
»SREBREČI HIŠI«, Center 110, Črna 
na Koroškem,
za njihov neprecenljiv prispevek na različnih 
področjih življenja v kraju v zadnjih desetletjih. 
V Črni, v Centru je hiša - p. d. pri Srebre-
tu, katera se bliža 500. obletnici prve pisne 
omembe, ki bo leta 2024. Vedno je veljala za 

Občinski nagrajenci

PRIZNANJA IN NAGRADE
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odprto in gostoljubno. V hiši živijo tri gene-
racije družine Jurič oz. Jančar in prav vsi so 
aktivno vključeni v družbeno življenje v kra-
ju. Njihov prispevek na različnih področjih 
življenja v kraju v zadnjih desetletjih je nepre-
cenljiv. Brez njihovega sodelovanja skorajda 
ne mine noben dogodek v Črni - od veselih, 
svečanih, spominskih, verskih - do tistih naj-
bolj žalostnih in bolečih, pri katerih je njihov 
prispevek najbolj dragocen. Vsako slovo od 
pokojnika se je pravzaprav pričelo v hiši na 
naslovu Center 110. Veliko sočutja, empatije, 
potrpežljivosti je v tej stari hiši. Precej solz 
se je posušilo ob sproščenem pogovoru, bo-
gatem z razumevanjem, ob čaju ali kavi. In 
dogovorjene stvari ob zaključku neke poti so 
se vedno iztekle tako, kot je treba. Ob soncu, 
dežju, mrazu, snegu, vetru, v Koprivni ali Ja-
vorju.
Iz te hiše prihajajo humanitarni delav-
ci, kulturni delavci in ustvarjalci, pro-
stovoljci na vseh področjih družbene-
ga življenja v kraju: Jože in Ana Jurič 
ter Ingrid, Gvido, Rok in Mojca Jančar.

5.  NAZIV »ČASTNA OBČANKA« Ob-
čine Črna na Koroškem se na predlog 
Marijana Lačna in Petra Kropivnika  
podeli:
MARTI REPANŠEK, Center 131, Črna 
na Koroškem,
ki je v pedagoško-kulturni in etnografski utrip 
kraja vpeta že več kot 50 let. Njena bibliogra-
fija, ki je vsa izključno vezana na kulturno-
-etnografsko dogajanje v Črni, je impresivna. S 
svojim neumornim in predanim delom je kra-
ju dala neprecenljivo bogastvo, ki bo za ved-
no vpisano kot dota starejših rodov mlajšim.

Marta Repanšek, rojena v Podčetrt-
ku, je septembra 1960 pričela s poučeva-
njem na OŠ Črna na Koroškem, kjer se 
je leta 1989, po 35 letih službe, upokojila.
V letu 1980 je postala članica UO Turistič-
nega društva Črna na Koroškem, kjer je 

prevzela organizacijo in vodenje literarnih 
večerov, ki so bili vedno dobro obiskani in 
prepoznavni po vsej Koroški. Oblikovala se 
je stalna publika literarnih večerov, ki ji je 
knjiga postala bližja, njen nivo kritičnosti in 
bralne kulture pa višji. V ljudeh se je zbudilo 
zanimanje za izročilo in ceniti so začeli po-
znavanje preteklega življenja v naših krajih.
Bibliografija Marte Repanšek je im-
presivna in njen prispevek k ohranja-
nju zgodovinskega izročila kraja in tudi 
širše koroške krajine je neprecenljiv.
Na povabilo Inštituta za slovenski jezik pri 
SAZU je leta 1991 pričela zbirati in zapisovati 
folklorno izročilo naših krajev in po štirih letih 
tudi izdala odmevno knjigo Bajže s Koroške, s 
katero je predstavila spoznavanje in vrednost 
izročila ter koroško narečje in navade širšemu 
slovenskemu krogu doma in daleč po svetu.
Po izdaji prve knjige je zbiranje etnografske-
ga izročila nadaljevala in razširila tematiko 
na vse, kar je zanimivega. Zbrane zapise je 
objavljala v revijah Prepih in Črnjanskih 
cajtngah - vse od prve številke do danes. Iz 
vsega zbranega in napisanega je nato iz-
brala najboljše in objavila v drugi knjigi z 
naslovom Večna ura, ki je bila prav tako 
odmevna v domačih logih, kot tudi širše.
Pozneje je so-uredila knjigo Okrogle in 
robate storije izpod Pece in leta 2014 po-
membno prispevala k soustvarjanju izje-
mno dragocene knjige Življenjske poti ne-
katerih starejših krajanov Občine Črna.
Vse od ustanovitve v letu 1998 je tudi članica 
Kulturnega društva literatov Mežiške doline, 
kjer sodeluje kot lektorica njihovih zbornikov 
ali literarnih del posameznih članov. Lektori-
ranje je delo, ki jo preprosto zelo veseli, zato 
je lektorirala veliko število diplomskih, magi-
strskih nalog in doktoratov, zbornikov krajev-
nih društev in organizacij ter literarnih del.
Prav tako je vse od ustanovitve KDS Črna 
članica UO le-tega. S svojim strogim in kritič-
nim pogledom na jezik je pomembno prispe-
vala k solidnemu nivoju jezika, kultiviranosti 
in kvalitete črnjanske kabelske televizije.

PRIZNANJA IN NAGRADE
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Takšne količine in kakovosti etnografskih zapisov, kot jo ima Črna, nima noben kraj na Koro-
škem in za veliko večino le-teh gre slavljenkina zasluga.
Najpomembnejše stvaritve, ki jih v  Črni ne bi bilo brez Marte Repanšek, so:
- okoli 40 bogatih literarnih večerov v okviru Turističnega tedna, ki so v Črno privabili imenitna 
imena slovenske literature;
- kulturno-zgodovinsko-etnografsko bogatih Črjanskih cajtng;
- knjige Bajže s Koroške, ki je za vedno ohranila izgubljajočo se preteklost in jo odprla mladim 
generacijam in širšemu slovenskemu krogu, kot tudi tujini;
- knjige Večna ura, s katero je čudovite pripovedi krajanov iztrgala minljivosti pozabe; 
- bogatih strokovno-znanstvenih študij dr. Marije Makarovič o Črni, njeni okolici in Mežiški 
dolini - dr. Makarovičeva je v Črno prihajala predvsem na slavljenkino povabilo in z željo po 
resnem  sodelovanju z Marto Repanšek.

SPOMINSKE PLAKETE Občine Črna na Koroškem:

- Kulturno društvo Franc Piko, za 25 let delovanja, 
- Društvo tabornikov rod POGOREVC, za 25 let delovanja, 
- KDS Črna, za 25 let poslovanja,
- MePZ župnje Črna, za 40 let delovanja, 
- LOVSKA DRUŽINA Koprivna – Topla, za 70 let delovanja, 
- Šahovski klub Črna, za 90 let delovanja, 
- podjetje SLEMENŠEK gradbeno podjetje, d.o.o., za 30 let delovanja,
- podjetje KOMAK, Matjaž Germadnik s.p., za 10 let poslovanja.

POSEBNO PRIZNANJE ŽUPANJE:
- JOŽE MODREJ za vsestranski prispevek k uspešnemu delovanju Šahovskega 
kluba Črna,
- ALOJZ GOLOB za pomemben prispevek k uspešnemu delovanju Šahovskega 
kluba Črna,
- JANEZ KEBER za dolgoletno nesebično, predano in inovativno delovanje na 
različnih področjih in v društvih,
- FILIP REPANŠEK za dolgoletno športno, strokovno in vestno delo in za velik 
prispevek k razvoju športa in ugledu občine.

PRIZNANJA IN NAGRADE
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 KOMUNALNE UREDITVE

Igrišče v Mušeniku

Asfaltiranje makadamske ceste Jazbina

Angleški park v Žerjavu

Otroško igrišče pri hotelu v Centru
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 KOMUNALNE UREDITVE

Asfaltiranje makadamske 
ceste Ludranski vrh--Prhanija

Asfaltiranje makadamske 
ceste Spodnje Javorje--Jasa

Asfaltiranje makadamske 
ceste Spodnje Javorje--Pušnik

Asfaltiranje makadamske 
ceste v Koprivni Zdovc--Šopar
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 KOMUNALNE UREDITVE

Končna ureditev prostora za medvedom v Centru

Plaz Dretnik v Javorju

Ureditev ekološkega otoka pri Faktorju

Zasaditev pri Faktorju

Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca--Anželak
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V ŽERJAVU SMO AKTIVNI

Prišlo je poletje in z njim dolgi dnevi, sončno 
vreme in pozitivno vzdušje. Veseli me, da je z 
leti tudi Žerjav »ozelenel« in ob tej priložnosti 
bi poudaril, da moramo skrbeti za naravo in 
jo predvsem spoštovati. Zato pozivam vse tis-

te, ki še vedno mečete smeti v Jazbinski potok, 
da to prenehate. Miselnost, da bo voda vse od-
nesla, je daleč za časom in če človek ni toli-
ko miselno ozaveščen, da se to enostavno ne 
dela, potem me resnično lahko skrbi … Če ne 
spoštujete ljudi, ki čistimo za vami, dajte spo-
štovati vsaj naravo, ker nam le-ta vsako leto 
vrača, kar mi storimo njej. In pomislite tudi na 
prihodnje rodove. Vas mogoče res ne bo več, 
za vami pa bo ostalo ogromno smeti. In tega 
si verjetno res ne želite.
Tudi v tem času od prejšnjega članka smo bili 
v Žerjavu zelo aktivni. 6. maja smo praznovali 
krajevni praznik. Dan se je pričel s pohodom 
po poteh Bračičeve brigade, nadaljeval pa s 
položitvijo vencev ter proslavo v Delavskem 
domu.  Za nas, Žerjavčane, je ta dan najpo-

membnejši in z globokim spoštovanjem do 
vseh, ki so bili del brigade, vsako leto ponovno 
obeležujemo ta dan in tako bo tudi v prihod-
nje. Šahovski turnir ob 90--letnici ustanovitve 
šahovskega kluba v Črni, druženje in pohod, 

malica, Pihalni orkester Rudnika Mežica ter 
plesalke Bachovih cvetnih plesov so bili vrhu-
nec proslave.
27. 5. smo organizirali 2. spominski  pohod na 
Dukles. Presenetil me je odziv, saj tako velike-
ga števila pohodnikov res nisem pričakoval. 
Čudovit dan, nasmejani ljudje, odlična mali-
ca ter obilo dobre volje. Hvala Silvi Fužir in 
Dušanu Mihoriču za vodstvo, Alfiju in Nevi 
za odličen pasulj ter pečeno srno (LD Pogo-
revc), pa tudi obema Žanoma, da smo doživeli 
en nepozaben dan. Piko na i je postavil Blaž s 
harmoniko. Vsekakor se vidimo tudi nasled-
nje leto.
V Žerjavu tudi tokrat nismo pozabili na okoli-
co. Urejena je bila naša »greda«, pred Delavskim 
domom nasajene rože v obliki napisa Žerjav, 

Šahovski turnir v Žerjavu, maj 2017

 KS ŽERJAV



12

sanirali smo zaraščeno Bosjakovo, dodali ne-
kaj stvari na igrišče za najmlajše. In še bi lah-
ko našteval, saj se dnevno dogajajo stvari, ki 
pripomorejo k lepšemu kraju.
11. 6. smo v dvorani gostili kulturno društvo 
Holmec s komedijo »Moj Vinko«. Trudimo se, 
da je prireditev čim več, da naše delo ni za-
man in da kraj »živi«.
Meseca junija smo imeli tudi zbor krajanov, 

ki je bil namenjen obravnavi osnutka občin-
skega prostorskega načrta in okoljskega po-
ročila. Vesel sem obiska krajanov, saj imate 
ob takšnih priložnostih možnost postaviti 
vprašanja, izraziti mnenje in dobiti odgovore 
iz prve roke. Ni nam vseeno za naš kraj in le 
tako lahko delujemo v imenu krajanov. 

Alojz Zmrzlikar, predsednik KS Žerjav 

 KS ŽERJAV

Veselo na Duklesu

OPRAVIČILO

Spoštovani člani kluba SK Črna in starši,
v članek »Poročilo AS SK Črna za sezono 2016-17« v prejšnji številki se mi je žal v zapis 
prikradla napaka in po pomoti nisem omenil tekmovalcev, članov kluba:

Lenart Lesjak /skupina U-10
Sandi Šepul /skupina U-10
Johanca Lesjak /skupina U14

Kot avtor članka se tekmovalcem in staršem za napako iskreno opravičujem.

Vodja alpske sekcije SK Črna-TAB
Mitja Zmagaj
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INTERVJU

FILOZOF JE VEDNO NEKOLIKO 
DISLOCIRAN

Dr. Samo Tomšič, 38-letni raziskovalec na po-
dročju filozofije in psihoanalize, je že 20 let 
od doma. Po študiju v Ljubljani je bil nekaj 
let raziskovalec na Filozofskem inštitutu ZRC 
SAZU, potem pa se je odločil za tujino. Danes 
je uveljavljen filozof, ki predava marsikje po 
svetu. V najinem razgovoru, v katerem sem ga 
kot nekdanjega sokrajana kar tikala, nam je 
razkril del svojega življenja ter nekaj filozof-
skih pogledov na pojave na priljuden način.

Zakaj filozofija? Od kod radovednost za ra-
zumevanje marsikdaj abstraktnih pojavov? 
Si po kom podedoval zanimanje za to huma-
nistično vedo ter spretnosti govorjenja in pi-
sanja?
Odgovor na vprašanje “Zakaj filozofija?” pri 
vsakem filozofu zveni drugače. Sam kar ne-
kaj časa nisem razmišljal, zakaj sem se odlo-
čil za to disciplino. Izbira se mi je zdela samo-
umevna, mogoče kar preveč samoumevna. 
Danes lahko vsekakor rečem, da mi filozofija 
odgovarja zlasti zato, ker mi omogoča poja-
sniti osnovno odtujenost, minimalno distan-
co, pogosto kritično zadržanost do realnosti, 
družbe in navsezadnje do samega sebe. To di-
stanco sem, tako se mi zdi, že od nekdaj nosil 
v sebi. Filozofija v prvi vrsti pomeni, da sve-
ta okoli sebe ne jemlješ kot nekaj danega ali 
kot nekaj, v kar si enostavno potopljen in kar 
pač je, tako kot je. Filozof je vedno nekoliko 
dislociran, ampak te odtujenosti ne najdemo 
samo pri filozofih. Vsakdo jo lahko najde v 
sebi, zlasti v današnjih nestabilnih in nemir-
nih kapitalističnih časih.

Kaj pomeni biti raziskovalec na področju fi-
lozofije in psihoanalize? Katere specialnosti 
preučuješ?
Filozofija pozna različne usmeritve, ki so si 

včasih odkrito sovražne ali kompetitivine in 
ki tudi različno dojemajo pomen in naloge 
filozofije. Zame filozofija v osnovi pomeni 
razkrivanje in razumevanje problematičnih 
vidikov realnosti, naj bo ta realnost psiholo-
ška, družbena ali naravna. Filozofije vseka-
kor ne razumem kot proizvajalke svetovnih 
nazorov, ki bodo vse pojasnili ali podali ne 
vem kakšne rešitve. Vse prej človeku razkri-
je, da so stvari veliko bolj kompleksne, kot 
pa se kažejo površinskemu pogledu. Prav 
tako v filozofijo ne spada iskanje nekega 
“globljega smisla” človekove eksistence ali 
neke življenjske modrosti. To je popolnoma 
zastarela, zaprašena in predmoderna podo-
ba filozofije, za katero pa še marsikdo ved-
no misli, da obstaja. Kar se tiče psihoanalize, 
je treba spomniti, da je to v osnovi klinična 
praksa, ki pa ima svoje pojmovne in teoret-
ske temelje. Ko je Sigmund Freud javnosti 
predložil svojo teorijo psihičnega aparata, je 
temeljito zamajal ustaljene filozofske in psi-
hološke predstave o mišljenju in o psihičnem 
življenju posameznika in družbe nasploh. Ta 
izziv, ki ga psihoanaliza še danes predstavlja, 
me skrajno fascinira. Človeka nauči misliti 
kritično in radikalno, in tudi to se mi zdi nuj-
na naloga filozofije. Sam se s psihoanalizo 
ukvarjam “od zunaj”, saj nisem niti analitik 
niti analiziranec. Vsekakor je psihoanaliza 
v mnogih ozirih revolucionirala pojmovanje 
mišljenja, pa tudi razmerja med posamezni-
kom in družbenimi strukturami, ali drugače 
povedano, osvetlila je način, kako družbeni 
mehanizmi določajo posameznikovo mišlje-
nje “za hrbtom zavesti”, ali povedano s Freu-
dovimi besedami, da zavestni jaz ni gospodar 
v svoji lastni hiši.
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Zakaj si se odločil za delo v tujini? Kam si se 
najprej odpravil?
Tujina se mi je zdela atraktivna tako profe-
sionalno kot osebno. Zlasti v Nemčiji obstaja 
veliko več možnosti financiranja raziskoval-
nih projektov in seveda tudi določen interes 
za internacionalne raziskovalce. Na univer-
zah in institutih se mešajo ljudje iz različnih 
koncev sveta, kar seveda obogati izmenjavo 
idej in znanja. Kar zadeva osebno plat, v svo-
jem okolju potrebujem raznolikost, pestrost, 
ki je Slovenija po mojem mnenju ne ponuja. 
Interes za tujino se mi je zbudil v začetku dok-
torskega študija. S tedanjo partnerko sva se 
hotela naučiti francoskega jezika, saj je bila 
sodobna francoska filozofija in teoretsko 
delo francoskega psihoanalitika Jacquesa 
Lacana najin glavni interes. Za poglobljeno 
in znanstveno resno delo je treba delati z 
izvirniki. Po doktoratu v Sloveniji sem dobil 
raziskovalno štipendijo na Jan van Eyck Aca-
demie v Maastrichtu na Nizozemskem, ki mi 
je omogočila vzpostaviti številne stike z med-
narodno aktivnimi raziskovalci. Po dveh letih 
Nizozemske sem se preselil v Berlin, kjer ži-
vim in delam še danes. 

Sedaj si zaposlen na Huboldtovi univerzi v 
Berlinu. Kakšen je obseg tvojega dela, kaj 
vse počneš?
V Berlinu sem vključen v raziskovalni pro-
jekt, v katerem se v osnovi ukvarjamo z vizu-
alizacijo in modeliranjem kompleksnih znan-
stvenih teorij in podatkov. Gre za sodelovanje 
različnih disciplin, od filozofije in umetnostne 
zgodovine, preko fizike in matematike do kul-
turnih in medijskih študij. Vzporedno s tem 
imam vsak semester en seminar na Inštitu-
tu za kulturne študije, vendar so te vsebine 
povezane bolj z mojimi osebnimi interesi, 
npr. prispevek psihoanalize h kritični teoriji 
družbe, kritika politične ekonomije oziroma 
kapitalizma, sodobne teorije subjektivnosti 
itd. Večino časa vsekakor porabim za pisanje 
znanstvenih člankov ter referatov ali preda-
vanj na konferencah in znanstvenih sreča-

njih. In seveda branje, brez tega pač ne gre.
Kod vse potuješ in predavaš? Imaš poleg 
angleščine in nemščine še kak jezik v malem 
prstu?
Največkrat potujem in predavam znotraj 
Evrope, občasno me zanese še na Bližnji 
Vzhod ali v ZDA. Večina predavanj se seve-
da odvija v angleščini, ki je v akademski sfe-
ri najbolj uveljavljen jezik. Poleg nemščine in 
angleščine govorim še francosko, ampak ne 
bi rekel, da imam ta jezik v malem prstu. Za 
branje in prevajanje vsekakor zadošča.

Napisal si številne članke, objavil ogromno 
strokovnih del, tvoja prva knjiga ima naslov 
Druga ljubezen, Lacan in antifilozofija … Ka-
tero delo je sedaj v pripravi?
Ravno sem končal svojo drugo knjigo v 
angleščini. Obe sta posvečeni političnemu 
pomenu Freudove in Lacanove psihoanalize, 
pri čemer me zlasti zanima združljivost psi-
hoanalitičnih konceptov z Marxovo kritiko 
politične ekonomije in doprinos psihoanalize 
h kritiki kapitalizma.

Koliko tvojih del je prevedenih v slovenšči-
no?
V bistvu sem svojo prvo angleško knjigo 
najprej izdal v slovenščini in potem tekst ne-
koliko prikrojil za mednarodno občinstvo. Je 
pa res, da sem v zadnjih nekaj letih nehal pre-
vajati članke, ki jih objavim v drugih jezikih. 
Trenutno se bolj koncentriram na objave v 
angleščini in v nemščini, ker iz teh konteks-
tov dobim največ vabil k pisanju prispevkov.

Na katere svoje dosežke si najbolj ponosen?
Uh, ponos res ni nekaj, kar bi me definiralo. 
Vsekakor pa sem vesel, da sem v Nemčiji 
uspel najti krog ljudi, ki podpirajo mene in 
moje delo.

V čem ste sodobni filozofi drugačni od kla-
sikov?
Najprej verjetno v tem, da ne gradimo veli-
kopoteznih sklenjenih sistemov, ampak prej 
kritično osvetljujemo stvari, ki se večini ljudi 

INTERVJU
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zdijo samoumevne ali neproblematične. To je 
filozofija sicer vedno počela, ampak mogoče 
se največje razlike med klasiki in sodobniki 
kažejo v metodi. Sicer pa so klasiki klasiki 
ravno zato, ker se je k njim treba vedno znova 
vračati. Obstajajo imena, ki jih enostavno ni 
mogoče preseči in ki se vedno znova vračajo 
v sedanjosti. 

Kot filozof si tudi politolog. Podeli z nami, ki 
nikoli nismo študirali Freuda, Marxa, Laca-
na, malo svoje filozofije. Kakšen kapitalizem 
imamo v Sloveniji, koliko je še demokraci-
je? Nekoč si izjavil, da je “pravljica o spletu 
demokracije in kapitalizma kot najboljšem 
možnem svetu končana” in da “ izginjajo 

pravice, ki jih je delavsko 
ljudstvo uspelo priboriti v 
zgodovini.”
Mnogo kritičnih glasov da-
nes zatrjuje, da se je velika 
zgodba o kvazi-naravnem 
sobivanju med kapitaliz-
mom in demokracijo izpe-
la. Nemara je bila demo-
kracija ves čas zgolj “nujno 
zlo”, ki se ga je kapitalizem 
moral držati, ker je bil na 
drugi strani železne zavese 
jasno profiliran ideološki 
nasprotnik. Širjenje demo-
kracije je tega nasprotni-
ka prikazalo v slabši luči, 
banalno rečeno. Danes se 
kapitalizem, ki je na glo-
balni in lokalni ravni brez 
resne alternative, postopo-
ma preoblikuje v skrajno 
zaskrbljujoč avtoritarni sis-
tem. Politika je popolnoma 
podrejena ekonomiji in dik-
tirana s strani neizvoljenih 
samooklicanih “ekspertov”, 
bančnega sektorja in multi-
nacionalk, ki pri lokalnih 
vladah lobirajo z že napisa-
no zakonodajo ipd. V zad-
njih desetletjih se je vse gi-

balo v smeri totalne deregulacije kapitalizma 
in krčenja ali odprave že pridobljenih pravic 
v zdravstvu, vzgoji in izobraževanju, social-
ni politiki itd. Kapitalizem je danes bolj kot 
kdajkoli resnična katastrofa za posamenika, 
družbo in okolje nasploh. Kdor ga zagovarja, 
je dobesedno nor ali pa mu je popolnoma vse-
eno za prihodnje generacije.

Kako komentiraš to, da v naši deželi toliko 
izobražencev in ljudi z zdravo kmečko pame-
tjo nemo spremlja našo potapljajočo se ladjo, 
vse nasilne sisteme in prevare?
Filozofi nismo ravno prijatelji “zdrave kmeč-
ke pameti”. Če kaj takega res obstaja, potem 

Dr. Samo Tomšič

INTERVJU
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je to po mojem inertna, če ne celo reakcio-
narna oblika mišljenja. “Zdrava pamet” je 
nasprotje kritičnega mišljenja, po navadi voli 
desnico in razmišlja površno. Na tem v zadnji 
instance ne vidim prav nič zdravega, iskeno 
rečeno. Sicer pa tudi izobrazba ni noben ga-
rant ali zdravilo proti politični zaslepljenosti. 
Navsezadnje obstaja cel kup desničarskih in-
telektualcev, ki bodo branili ekonomski libe-
ralizem in neoliberalizem do zadnjega diha, 
pa četudi je dokazano, da so te ekonomske 
doktrine vzpostavile sistem organizirane ko-
rupcije, laži in izkoriščanja.

Kaj pa politika na podeželju, je tudi na lokal-
nih ravneh “politika cinizma in lansiranih 
laži”, kot upravičeno ugotavljaš za Sloveni-
jo?
Mislim, da ni nobene razlike med lokalno 
in globalno ravnjo. Živimo v družbenem in 
ekonomskem sistemu, ki prisega na laž, iz-
koriščanje, prevare in cinizem. To je mogoče 
srečati še v najbolj odročnih predelih global-
nega kapitalizma.

Filozofi naj bi bili realisti in nevtralni ko-
mentatorji, zanima pa me, ali vas bolj pote-
gne k pesimizmu ali optimizmu. Kaj pa na 
levo ali desno?
Biti realist pomeni v prvi vrsti razkrivati pro-
bleme, ki obstajajo v realnosti, a so mistifici-
rani (kot bi rekel Marx) ali potlačeni (kot bi 
rekel Freud), skratka prikriti, zakrinkani. 
Vsekakor je treba pogledati v strukturno ko-
lesje, ki generira probleme, s katerimi se ljud-
je spopadajo na vsakodnevni ravni. In ko se 
enkrat soočimo s strukturno realnostjo, sre-
čamo zares trdovratne probleme. Filozof ni-
kakor ne more biti nevtralen, ker se postavlja 
na stran resnice. A resnica tudi ni neka neo-
madeževana devica, ki bi lebdela nad celotno 
situacijo, temveč je teren, kjer se odvijajo boji 
in konflikti. Resnica je v prvi vrsti boj za res-
nico. Sam sem v političnih vprašanjih bolj na 
pesimistični strani ravno zato, ker se imam 
za marksista in lacanovca. Glede na dana-
šnje stanje na svetu je biti optimist že skoraj 

delirantno. Kot rečeno, kapitalizem je kata-
strofa, ki se enostavno ne preneha.

Tvoji starši pravijo, da le enkrat letno prideš 
za kak dan domov. Koliko se še utegneš spre-
hoditi ob Meži, ki teče za tvojo domačo hišo, 
in se srečati z nekdanjimi prijatelji? Imaš 
kak posebno zanimiv in lep spomin na Črno?
Ko sem doma, se v glavnem zadržujem pri 
družini. Nekaj časa pa vedno namenim za 
obisk prijateljev in kolegov, ki živijo v Ljublja-
ni. V lepem spominu imam zime iz svojega 
otroštva, ki pa so medtem izginile. 

O tebi so zapisali: “Če je danes Slovenija v 
svetu poznana po Slavoju Žižku in njegovi 
interpretaciji Lacanove psihoanalize, potem 
je Samo Tomšič nova serija tega našega iz-
voznega artikla. Je ‘Tina Maze’ slovenske 
poststrukturalistične filozofije.” Kako bi to 
komentiral?
To je maslo Grege Repovža, odgovornega 
urednika Mladine, ki – tako kot vsak dober 
prijatelj – ve, kaj človeka spravi v zadrego. 

Kakšni so tvoji cilji, do kod segajo tvoje am-
bicije?
V osnovi bi rad ostal v Nemčiji in na neki toč-
ki imel univerzitetno profesuro, ki bi v moje 
življenje končno vnesla nekaj dolgoročne 
predvidljivosti in stabilnosti.

Bi nam zaupal še kak osebni podatek? Poro-
čen še nisi … 
S partnerko nama najino trenutno stanje 
povsem zadošča, o poroki ali otrocih ne raz-
mišljava.

Za odgovore se ti najlepše zahvaljujem in ti v 
imenu bralcev Črjanskih cajtng želim še veli-
ko uspešnega raziskovanja, poslovnih uspe-
hov in osebnega zadovoljstva.

Hvala tebi!

Irena Greiner

INTERVJU
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    FOTOREPORTAŽA

SREČANJE POD NAJEVSKO LIPO 2017

Slavnostna govornica Vlasta Nussdorfer - 
varuhinja človekovih pravic

Spet nas je obiskal predsednik 
republike Borut Pahor
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    FOTOREPORTAŽA

Foto: Boris Keber
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    FOTOREPORTAŽA

62. KOROŠKI TURISTIČNI TEDEN

62. Koroški turistični teden smo uspešno pripeljali do konca. Za to gre zahvala vsem črnjan-
skim društvom, športnim klubom, gasilcem, gostincem, Občini in vsem posameznikom, ki so 
kakor koli prispevali h kvaliteti in bogastvu naših prireditev.

V imenu Turističnega društva Črna
Štefanija Emeršič

Črnjanske klekljarice so 
praznovale 20 let delovanja

Gledališki krožek mladih je odigral 
Partljičevo komedijo Krivica boli

Jarmak je bil vroč in poln veselega razpoloženjaFoto: Boris Keber
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    FOTOREPORTAŽA

Laserski šov ob poslušanju BQL, 
No nejm benda in Akustixa

Otvoritev igrišča v Mušeniku 

Lepotci na srečanju starodobnih vozil

Otvoritev prenovljenega stadiona

Mednarodno srečanje folklornih skupin
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Otvoritev otroškega igrišča pred hotelom Prireditveni šotor je bil vedno poln

Srečanje Črnjanov in Solčavanov v Grohatu

Razstava Črna v čipki Upokojenke v sekciji Alenčice so 
zopet pripravile čudovito razstavo

    FOTOREPORTAŽA
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FOTOREPORTAŽA

KMEČKA POVORKA

Foto: B. Keber in P. Pušnik
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90 LET ŠAHA V ČRNI

Letos mineva 90 let od ustanovitve Šah kluba 
Črna in 40 let od ustanovitve Šahovskega klu-
ba Črna. Visoka in časti vredna jubileja smo 
v Šahovskem klubu Črna obeležili z več do-
godki.
Vrhunec praznovanja 90-letnice šaha v Črni 
so bile tri prireditve, ki smo jih priredili v 
času 62. Koroškega turističnega tedna. 
V petek, 11. 8. 2017, je bila otvoritev razstave 
»90 let šaha v Črni«. Na razstavi je bilo v sliki 
in besedi prikazano devetdesetletno šahovsko 
delovanje v Črni. Otvoritve razstave se je kot 
gost udeležil tudi slovenski velemojster Bru-
no Parma, ki je v Črni v letih 1985 in 1992 odi-
gral simultanki.

Ob tem dvojnem jubileju je Koroško filateli-
stično društvo skupaj z Občino Črna na Ko-
roškem izdalo priložnostni filatelistični sklop, 
ki ga sestavljajo pisemska ovojnica, razgledni-
ca, poštna znamka in poštni žig. Predstavitev 
poštne znamke in žiga je bila v soboto, 12. 8. 
2017.
V soboto, 12. 8. 2017, pa je v dvorani Kultur-
nega doma potekal tudi ekipni hitropotezni 
šahovski turnir. V preteklosti je Šahovski 
klub Črna vsako leto organiziral podobne 
turnirje. Zaradi bogate tradicije je tudi tokrat 
na turnirju sodelovalo veliko število šahistov 
s šahovskimi nazivi, med njimi tudi dva vele-
mojstra in ena velemojstrica. 

ŠAH

Foto: B. Keber in P. Pušnik
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V počastitev šahovskega delovanja v Podpeci 
in Žerjavu smo pripravili šahovska turnirja. 
4. marca smo šahirali na Pikovem. 5. maja ob 
prazniku Krajevne skupnosti Žerjav pa v De-
lavskem domu v Žerjavu. 

Na turnirju na Pikovem je sodelovalo 20 ša-
histov. Jakob Pernat je zbranim predstavil 
nekaj iz šahovske zgodovine v Podpeci. Iz 
arhiva Šahovskega kluba pa razberemo, da 
so šahisti iz Podpece večkrat igrali dvoboje s 
šahisti iz Črne. Zmagovalec turnirja je postal 
Zdravko Burjak, drugo mesto je osvojil Bran-
ko Planinšek, tretji pa je bil Mitja Pranjič.
Turnirja v Žerjavu se je udeležilo 14 šahistov. 
Šahovsko dogajanje v Žerjavu je bilo v prete-
klosti zelo bogato. V na novo zgrajenem De-
lavskem domu so Žerjavčani uredili klubsko 
šahovsko sobo. Opremljena je bila z moderni-

mi šahovskimi mizami, ki so imele šahovnico 
na plošči in predal za shranjevanje figur. V 
klubski sobi so potekali krajevni turnirji, več-
je medkrajevne turnirje pa so igrali v dvorani 
Delavskega doma. Kar nekaj Žerjavčanov pa 
je bilo vključenih tudi v Šahovski klub Črna. 
Zmagovalec turnirja je postal Zdravko Bur-
jak, drugo mesto je osvojil Ivan Podlesnik, 
tretji pa je bil Branko Planinšek. Za podporo 
pri organizaciji tega turnirja se zahvaljujemo 
Alojzu Zmrzlikarju, predsedniku Krajevne 
skupnosti Žerjav.

Bogata zgodovina nas zavezuje, da s svojim 
delom prispevamo k ohranjanju organizira-
nega igranja šaha v našem kraju. Tako tistim, 
ki jih igranje te kraljevske igre veseli, zagota-
vljamo pogoje, da se lahko aktivno ukvarja-
njo s to dejavnostjo. Za svoje delovanje imamo 
zagotovljene dobre pogoje. Zelo veliko nam 
pomenijo klubski prostori. Vsem, ki spremlja-
te naše delo, rezultate in nam pri uresničeva-
nju naših clijev pomagate, se iskreno zahva-
ljujemo. Še posebej se za podporo in pomoč 
pri organizaciji prireditev, s katerimi smo 
spoštljivo in dostojno obeležili 90-letnico šaha 
v Črni, iskreno zahvaljujemo Občini Črna in 
županji Romani Lesjak.

Mitja Pranjič

Ekipni hitropotezni turnir

Šahisti na Pikovem

ŠAH
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ŠPORT

ŠPORTNIKI LETA 2016
V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM

ŠPORTNIK LETA 2016

TILEN DEBELAK 
rojen 1. 6. 1993, stanujoč Pristava 61, Črna 
na Koroškem 

PREDLAGATELJ: 
- SMUČARSKI KLUB ČRNA - TAB MEŽICA

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
- 4. mesto FIS – super G, 
Panorama – Kanada
- 9.  mesto FIS – alpska kombi-
nacija, Elcolorado, Čile 
- 7. mesto FIS tekma – super G, 
Cooper Mountain, USA 2x
- 7. mesto FIS tekma – super G, 
Cortina d`Ampezo , Italija 
- 2 x 20. mesto – super G, 
Norm-Am, Panorama - Canada
- 28. mesto European Cup - 
super G, Sarntal, Italija
- 7. mesto FIS VSL, Koralpe, Avstrija

ŠPORTNICA LETA 2016 -  do 15 let

JERA KOMPAN, Center 120, Črna na Koro-
škem, rojena 17. 9. 2002

PREDLAGATELJ
- SMUČARSKI KLUB ČRNA - TAB MEŽICA

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
- 5. mesto SL – državni pokal Rauch Krvavec
- 6. mesto VSL – državni 
pokal Rauch Kranjska Gora
- skupno 11. mesto v pokalu Rauch
- 1. mesto slalom – pokal 
Vzhodne regije Črna
- 2. mesto VSL – pokal Vzhodne regije Golte 
- 3. mesto VSL – pokal Vzhodne 
regije – Weinebene, Avstrija
- skupno 2. mesto pokal Vzhodne regije

ŠPORTNIK LETA 2016 - do 15 let

ANŽE BOGATAJ, rojen:  3. 1. 2002, stanujoč 
Pristava 48, 2393 Črna na Koroškem

PREDLAGATELJ: 
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB 
MEŽICA – TEKAŠKA SEKCIJA 

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Smučarski teki:
- mednarodno tekmovanje NO Border Cup 
- 1. mesto Pikdorff, 5. mesto Pokljuka, 
8. mesto Badklainkerhaim, 11. mesto Sapada

- Pokljuški maraton: 1.  mesto 
- Topolino: 38. mesto 
- Poletni državni rolkarski 
pokal Geoplin: 1 x 3. mesto (Ihan), 1 x 5. mesto 
(Pokljuka) in 3 x 7. mesto (Medvode, Lož, Lo-
gatec)
- Državno prvenstvo Slovenije v smučarskih 
tekih: 2 x 5. mesto 
- Zimski državni pokal Geoplin: 6. mesto 
Pokljuka, 7. mesto Planica, 8. mesto Pokljuka 
in Medvode, 10. mesto Brdo
Atletika: 
- Štajersko--Koroški  pokal: 3 x 1. mesto (Muta, 
Mislinja, Črna) 2 x 2. mesto (Ormož, Radlje) in 
3. mesto (Ravne)
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ŠPORT

PERSPEKTIVNA ŠPORTNICA LETA 2016 - 
do 15  let

IRIS SREBRE, Rudarjevo 14 a, Črna 
na Koroškem, roj. 12. 5. 2005

PREDLAGATELJ: 
SMUČARSKI KLUB ČRNA - TAB MEŽICA

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:

- 7. mesto VSL državni pokal, Cerkno 
- 16. mesto VSL državni pokal, Cerkno 
- 10. mesto DP za cicibane, Črna
- 2 x 4. mesto VSL – pokal Vzhodne regije 
- skupno 4. mesto za pokal vzhodne regije 
- 1. mesto Petzencup Avstrija
- 2. mesto VSL Zoncolan, Italija 

PERSPEKTIVNI ŠPORTNIK LETA 2016 - 
do 15 let

GAL ODERLAP, Rudarjevo 28, Črna 
na Koroškem, roj. 15. 2. 2004

PREDLAGATELJ: 
ŠPORTNA ZVEZA ČRNA NA KOROŠKEM 
 
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 1. mesto pokal SG – pokal Vzhodne regije – 
Kope
- 3. mesto – VSL – pokal Vzhodne regije – 
Golte
- skupno 4. mesto pokal Vzhodne regije 
- 6. mesto VSL – državni pokal Rauch – Cerkno
- 13. mesto VSL – državni pokal Rauch – 
Kranjska Gora
- skupno 12. mesto pokal Rauch 
- 12. mesto VSL Zoncolan Italija (mednarodna 
tekma)
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ŠPORT

ŠPORTNI  FUNKCIONAR LETA 2016 

MILAN KUMER, Rudarjevo 22, Črna na Koroškem, rojen 13. 2. 1957

PREDLAGATELJ: 

ŠPORTNA ZVEZA ČRNA NA KOROŠKEM 

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 

Športno življenje Milana Kumra je bilo izraženo na več področjih:
že leta 1968 je začel z aktivnim igranjem nogometa v pionirski vrsti NK Peca,
1970 – vključitev v SK (Smučarski klub) Črna, treniranje in tekmovanje do poškodbe 1971,
1971/72 – predsednik Šolskega športnega društva,
1972 – aktivno igranje nogometa v mladinski vrsti NK Peca,
1975 - predsednik sekcije za šport pri Osnovni organizaciji Zveze mladine Črna,
1975 - aktivno igranje nogometa v članski vrsti NK Peca (2. slovenska liga),
član Planinske zveze Slovenije od 1976,
1976 - pričetek igranja malega nogometa v TRIM ligi v Črni,
1978–1980 predsednik sekcije za šport v Klubu koroških študentov v Ljubljani,
1986 - predsednik sekcije za mali nogomet v TVD, Partzan Črna - vodenje trim lige v malem 
nogometu do 1992,
1990–2017 predsednik TVD Partizan Črna,
1995 - dobitnik srebrne plakete za 15-letno delovanje v športu od ZTKO občine Ravne na Ko-
roškem,
1997/98 tehnični vodja ekip dečkov pri NK Peca,
član Zveze tabornikov Odred sivih rudarjev Črna od 1971,
1994–2017 predsednik Odbojkarskega Kluba Partizan Črna,
2008 – dobitnik zlatega grba Občine Črna za delo na področju športa,
2010–2015 opravljal dela sekretarja in blagajnika, skrbel za zbiranje finančnih sredstev, skrbel 
za prevoze igralcev in igralk na tekme, nabavo športnih rekvizitov in organizacijo domačih 
tekem in turnirjev,
organizacija in izvedba medgeneracijskega srečanja odbojkarjev in odbojkaric ter organiza-
cija turnirjev moških in ženskih ekip v okviru Turističnega tedna,
vsako jesen sodeloval pri pripravi urnika za telovadnico.

vsem, ki bi radi kaj napisali v lokalni časopis ali če imate kako idejo, o čem bi še pisali in 
koga bi predstavili sokrajanom – oglasite se urednici Črjanskih cajtng na e-mail: 
irena.greiner@guest.arnes.si

Vabilo
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PERSPEKTIVNA ŠPORTNA EKIPA LETA 
2016 - DO 15 LET

EKIPA U-7
NOGOMETNEGA KLUBA ČRNA NA 
KOROŠKEM 

PREDLAGATELJ:

NOGOMETNI KLUB PECA 
ČRNA NA KOROŠKEM 

SESTAVA EKIPE:
- trener: PRIMOŽ KOTNIK
- igralci: Nejc Drug, Ela Kert, Lovro Kotnik, 
Žak Krašovec, Matevž Kumer, Maid Mil-
kovič, Jaka Napečnik, Lan Napečnik, Jan 
Obretan, Jaka Repanšek, Lovro Sagoničnik

V nogometnem klubu Peca trenutno poleg 
članske ekipe trenira in igra nogomet še 

ŠPORT

približno 50 mladih nogometašev v starosti od 
4 do 13 let. Najmlajša selekcija je U7, kjer pod 
skrbnim vodstvom domačega trenerja Primo-
ža Kotnika igrajo fantje in dekle v starosti od 
4 do 7 let. Teh je trenutno 11. Trenirajo dvakrat 
tedensko po 80 minut, med sezono se udele-
žujejo različnih turnirjev po Koroškem in tudi 
širše. V lanskem letu so se udeležili 8 turnirjev 
in dokazali, da so več kot konkurenčni vsem 
nasprotnikom, kljub temu da rezultat pri teh 
otrocih še ni v ospredju. Glavni cilj v moštvu 
je predvsem navdušiti najmlajše za igranje 
nogometa, jih naučiti prvih nogometnih ko-
rakov, hkrati pa jih vzpodbujati k druženju in 
ekipni igri. Veseli smo, da se v zadnjem obdob-
ju vsakoletno povečuje število otrok pri vseh 
selekcijah, kar kaže na pravilen in pozitiven 
pristop pri vzgoji in trenažnem procesu v na-
šem klubu.
Zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev predla-
gamo, da se priznanje za najperspektivnejšo 
mlado ekipo občine Črna podeli najmlajšim 
nogometašem našega kluba, selekciji U7.

Ekipa U7
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ŠPORT

PREUREDITEV STADIONA PO KORAKIH
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ŠPORT

In nastal je športni park

Foto: Lidija Vončina
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PECA PRAZNUJE JUBILEJNIH 55 LET
S TARTANOM, NOVIMI TRIBUNAMI IN 

NAJLEPŠO TRAVO

Nogometni klub Peca se nahaja v nizkem 
startu pred novo tekmovalno sezono 2017/18, 
na katero se pripravlja pet selekcij – U7, U9, 
U11, U13 in članska ekipa.
Člani, ki jih je lani prevzel trener Milan Čav-
nik, so junija zaključili tekmovanje v 1. član-
ski ligi MNZ Maribor (4. slovenska liga) na 
visokem četrtem mestu. Na sezono 2017/18, ki 
se prične 26. avgusta z domačo tekmo proti 
Marjeti, pa so se fantje začeli pripravljati že 
julija in v tem času odigrali lepo število pri-
jateljskih tekem, nekaj tudi z moštvi iz višjih 
lig. Strateg Čavnik z letošnjo ekipo, v kateri 
bomo videli nekaj novih obrazov, cilja na prvo 
mesto lestvice in hkrati na prestop v višjo ligo 
v prihodnjem letu.
NK Peca pa se na novo sezono pripravlja tudi 
z mlajšimi ekipami U7, U9, U11 in U13. Vredno 
je povedati, da število otrok v mlajših selekci-
jah narašča, za kar se lahko zahvalimo odlič-
nemu kadru trenerjev naših najmlajših, ki ga 
sestavljajo Jure Lesjak, Franc Vrabič, Primož 

Kotnik, Boštjan Oprešnik, Dejan Rebernik in 
Domen Klarić. Le-ti se nenehno trudijo priva-
bljati nove člane, si prizadevajo za udeležbo 
NA čim več kvalitetnih turnirjih in dogodkih 
ter seveda pripravljajo kakovostne treninge. 
Dvakrat letos (spomladi in poleti) je na tere-
nu NK Peca MNZ Maribor organizirala tudi 
trening za koroške selekcije najboljših nogo-
metašev U12 in U13, ki so osnova za kasnejše 
selekcioniranje slovenskih mlajših reprezen-
tanc. Pozimi so se mlajši nogometaši ekip 
U9 in U12 podali na tridnevni mednarodni 
turnir Šampion Junior Cup v Sarajevo, kjer 
so se pomerili z močno konkurenco številnih 
uspešnih klubov, vrnili pa so se z novimi iz-
kušnjami, tako v trenerski kot igralski ekipi. 
Pohvalno je tudi, da je ekipa U7 pod okriljem 
Primoža Kotnika letos dobila priznanje za 
najbolj perspektivno ekipo v občini, kar je le 
še dodatna motivacija za nadaljnje kvalitetno 
delo z mlajšimi generacijami.
Letos mineva jubilejnih 55 let od ustanovitve 

Članska ekipa Pece ob zaključku sezone 2016/17 in ob slovesu kapetana Jureta Lesjaka

ŠPORT

Foto: Lidija Vončina
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Nogometnega kluba Peca, ki pa jih tako klub 
kot cel kraj praznuje s kar nekaj novimi pri-
dobitvami na samem terenu dogajanja. Naj-
bolj odmevna je vsekakor odprtje nove atlet-
ske steze – financirana s sredstvi države in 
Fundacije za šport -  na kateri se bodo lahko 
kalili športni talenti vseh vrst. Tudi nogometa-
ši so med njimi, saj imajo s takim terenom cilj 
in ambicijo za poseganje po najvišjih lovori-
kah v ligah, v katere so vključeni. Na stadionu 
sta zrasli tudi igrišče za odbojko in košarko, 
postavljeno pa je tudi vse potrebno za ostale 
atletske discipline (skok v daljino, višino, met 
krogle itd.). Tudi sicer je poleg atletskega sta-
diona teren odličen, saj se črnjansko igrišče 
ponaša s pravo angleško travico, ki je vedno 
znova predmet občudovanja vseh gostujočih 
na igrišču. Za dobro stanje zelenice se lahko 
zahvalimo Cirilu Sonjaku, ki ogromno svoje-
ga časa posveti skrbi za igralno površino. Na 
stadionu se ni pozabilo niti na navijače, saj je 
letos poleti tribuna doživela prenovo, delno so 

jo tudi pokrili, tako da je športni park Črna 
res dobil obliko, ki je nima vsak majhen kraj.
Kot vsako leto je Nogometni klub Peca pri-
speval k dogajanju v sklopu 62. Turističnega 
tedna. Organizirana je bila atraktivna dobro-
delna tekma med Peco in prvoligašem Rudar 
iz Velenja, kjer so se zbirala sredstva za novo 
gasilsko cisterno. Potekal je tudi turnir, na 
katerem so se pomerili veterani Pece, Dra-
vograda in estradniška reprezentanca Slove-
nije. Za najmlajše je potekal dvodnevni turnir 
v malem nogometu, za navdušence tenisa pa 
turnir naključno izbranih dvojic.
Pred pričetkom nove sezone se celoten klub 
zahvaljuje vsem občanom in navijačem za 
dosedanjo podporo. Obenem pa vas zopet va-
bimo, da se pridružite s spodbujanjem tudi v 
prihodnji sezoni, ko se bodo igralci na zeleni-
ci borili za čim višja mesta.

Tara Simetinger

ČESTITKA NOGOMETNEMU KLUBU PECA

Čestitkam ob 55-letnici NK Peca se pridru-
žuje Štefan Zver, nekdanji predsednik kluba 
(1968–1976), ki je, kot sam pravi, »v teh osmih 
letih pustil dušo in sebe na črnjanskem igri-
šču.« In dodaja: »Ob tej priložnosti pozdrav-
ljam vse še živeče igralce iz tako imenovane 
(za mene in za klub) zlate generacije, katere 
igralci so z vstopom v tretjo slovensko consko 
ligo ponesli svoj in klubski sloves v takratne 
jugoslovanske Sportske novosti in v svet. 
Obenem pozdravljam vse krajane Črne, s ka-
terimi sem kot vodja gradbincev pustil svoja 
najlepša ustvarjalna leta v tem lepem kraju 
Mežiške doline. 
Spoštovanje vsem dobrim ljudem v Črni, 
vaš bivši sokrajan, sedaj častni občan Občine 
Črna, iskrene pozdrave iz Beltincev.«

ŠPORT

Štefan Zver
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KEGLJANJE V SEZONI 2016/2017

Kljub stresnemu kegljanju skozi celo sezo-
no nam je le uspelo obstati v II. državni ligi 
vzhod. Ves čas smo se s KK Lovrenc menjavali 
na zadnjem mestu. Na koncu je bila odločilna 
tekma v zadnjem kolu prav s to ekipo na nji-
hovem terenu. Uspel nam je skoraj nemogoč 
podvig, zmaga z rezultatom 6 : 2 in obstanek 
v ligi. V naslednji sezoni bo veliko lažje, saj se 
bomo do začetka sezone v mesecu septembru 
znebili treme, saj prvo leto tekmovati v tako 
elitni skupini ni mačji kašelj.  Za obstanek v 
ligi so zaslužni prav vsi tekmovalci, pa naj jih 
naštejem: Matjaž OBRETAN, Stanislav KOR-
DEŽ, Zvone FRANC, Drago HODNIK, Pavel 
SUŠNIK, Alojz NAPOTNIK, Darko TOPO-
LOVEC, Jože RAMŠAK. Aleš GORZA, Peter 
KOS in Ivan ROPIČ. Prav tako tudi tisti člani 
ekipe, ki niso igrali: Boštjan DELALUT, Jože 
JAMNIK, Boris KOLARIČ, Filip JELEN. Veli-
ko zaslug za uspeh ima tudi igralec in vodja 
ekipe Rudi ABRAHAM, skozi vso sezono pa 
je bil njegov pomočnik Matjaž OBRETAN. 
Ekipa v naslednji sezoni igra v enaki sestavi 
in na drugem kegljišču. Na željo tekmovalcev 
smo uredili igranje na kegljišču KK Korotan 
na Prevaljah, kar bo prineslo novost, da bomo 
lahko domače tekme igrali ob sobotah. Ob tej 
priliki se zahvaljujem KK Fužinar PE Ravne, 

predvsem njihovemu vodji Miru KOPMAJER-
JU za zelo dobro sodelovanje. Nenazadnje pa 
gre zasluga tudi našim zvestim navijačem, 
saj velja povedati, da smo imeli vedno največ 
navijačev v naši ligi, kar nekajkrat pa so nas 
spremljali tudi v gosteh, predvsem na zad-
nji odločilni tekmi. Zato srečno v jesenskem 
delu. Treningi in priprave se pričnejo takoj v 
začetku avgusta. Uredili bomo več trening te-
kem s koroškimi klubi.

Bodočnost našega kegljanja so mladi. Pod 
vodstvom vaditelja Aleša MOLIČNIKA v tej 
sezoni nastopa 9 dečkov in deklic, ki zelo 
dobro trenirajo. Nastopajo tudi v ligi OTS Ko-
roška posamezno. V lanskem letu so dosegli 
zelo dobre končne rezultate, in sicer:

DEČKI II. KATEGORIJA
1. mesto Primož POTOČNIK

DEČKI III. KATEGORIJA
1. mesto Milan POTOČNIK
2. mesto Matic VRHNJAK. Črnjan, ki pa ni 
član našega društva.
3. mesto Andrej RAZTOČNIK
4. mesto Žiga REPANŠEK 
8. mesto Matej GOLOB

DEČKI IV. KATEGORIJA
2. mesto Andraž POTOČNIK

DEKLICE I. KATEGORIJA
1. mesto Maša VRAČKO

DEKLICE II. KATEGORIJA
1. mesto Nika VRAČKO
 
DEKLICE  III. KATEGORIJA 
3. mesto Nuša KAMNIK

ŠPORT
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ŠPORT

1. EKO DIM                         9 7 0 2 36 : 18 18 14
2. SERVING                       9 7 0 2 35 : 19 16 14
3. TANABRANI           9 2 0 7 22 : 32 -10 4
4. KRALJ MATJAŽ           9 2 0 7 15 : 39 -24 4

V tej sezoni smo nadaljevali z občinsko ligo, sicer samo s 4 ekipami in zaradi tega uvedli 3-kro-
žni sistem. Na koncu je lestvica izgledala takole:

Odigran je bil tudi občinski pokal med vsemi 
udeleženimi ekipami, ki nastopajo v občin-
ski ligi; občinski pokal je osvojila ekipa SER-
VING, lestvica pa je izgledala takole:

1. mesto  ekipa SERVING
2. mesto  ekipa EKO DIM
3. mesto ekipa TANABRANI
4. mesto ekipa KRALJ  MATJAŽ

Najboljši rezultat ekipno te sezone je dosegla 
ekipa EKO DIM z 2225 podrtimi keglji. Naj-
boljši rezultat posamezno pa je dosegel član 
ekipe EKO DIM Stanislav KORDEŽ, in sicer s 
600 podrtimi keglji. Skozi celo sezono je bila 
vodena lestvica 10-tih najboljših posamezni-
kov, za kar se je na koncu štelo 6 najboljših 
rezultatov, najboljši posameznik pa je bil Sta-
nislav KORDEŽ s 3481 podrtimi keglji. Zelo 
priljubljena disciplina med igralci je tandem 
dvojice, kjer igrata dva igralca (dvojica), vsak 
pa ima v seriji 30 metov izmenično po en met, 

pri čemer po metu dobi kroglo in jo izroči so-
tekmovalcu, ki nato izvede met. Zmagala je 
dvojica JAMNIK–OSERBAN, druga pa je bila 
dvojica KORDEŽ–KOS.
Kot vsako leto smo tudi letos na koncu odigra-
li tekmo naključnih trojk, ki se odigra tako, 
da vse prijavljene razvrstimo v tri skupine 
na podlagi rezultatov lestvice posameznikov 
in nato izžrebano trojke, iz vsake skupine 
po enega člana. Največ podrtih kegljev, in si-
cer 1580, je dosegla trojka HODNIK–VERH-
NJAK–GORIŠEK.
V začetku meseca junija je bil zaključek ob-
činske lige in na sporedu zadnje dejanje, 
borbene igre, ki so bile odigrane v zelo spro-
ščenem, prijetnem vzdušju. Doseženi so bili 
odlični rezultati, saj sta prvi dve ekipe doseg-
li boljši rezultat od prvih dveh na državnem 
prvenstvu v mesecu decembru na kegljišču 
v Celju, zmagala pa je ekipa EKO DIM s 636 
podrtimi keglji.
V pretekli sezoni smo kot vsako leto organi-
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zirali dva turnirja posameznikov in na 
turnirju za pokal turističnega društva ob 
Turističnem tednu je bil dosežena rekor-
dna udeležba 136 posameznikov. Na novo 
pa smo organizirali prvi turnir trojk, ki je 
bil zelo dobro obiskan. V zmagoviti troj-
ki je bil tudi član naše tekmovalne ekipe 
Zvone FRANC, tekmovalo pa je 15 trojk s 
45 tekmovalci.

Predsednik kegljaškega društva
Ivan Ropič

FOTOREPORTAŽA

OTROŠKE DELAVNICE V PLACU
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S KOLESOM IZ ČRNE DO 
BEOGRADA V TREH DNEH

22-letni Jan Slatinek si je zadal nekoliko 
adrenalinski izziv - prikolesariti do Beogra-
da v treh dneh – in to mu je uspelo letos sre-
di junija. »To pot sem si namislil kar tako, da 
dokažem sebi in drugim, da zmorem in da 
spoznam Beograd, nekaj 'bivše juge', kot to 
področje starejši imenujejo. Nihče mi ni ver-
jel; šele tik pred potovanjem so prijatelji in 
starši uvideli, da mislim resno, in so mi čez tri 
dni ob vrnitvi pripravili dobrodošlico s kislo 
juho in krapi.«
Jan je že prej veliko kolesaril, večinoma gor-
sko, a tudi cestno, enkrat letno se je odpeljal 
do Moravcev ali Banovcev, tudi na maturo v 
Slovenj Gradcu se je peljal s kolesom. Pozi-
mi letos pa se je odločil intenzivno nabirati 
kondicijo, tako da je vsak dan po službi (prej 
v Cablexu Mežica, sedaj na Reševalni posta-
ji Ravne) in ob obveznostih izrednega študi-
ja na visoki zdravstveni šoli ves prosti čas 
posvetil treningu v fitnesu.
Cablex je fantom, Jana sta namreč spremlja-
la prijatelja Tomaž Kotnik in Matej Štalekar, 

sponzoriral kombi in gorivo, proizvajalec 
proteinov jim je podaril majice, nekaj je pri-
speval Boštjan Štifter od Eko dima, ostale 
stroške pa so poravnali sami.
Celotna pot je bila dolga 660 km. 
»Vsak dan sem naredil okoli 220 km, in sicer 
sem prve štiri ure gonil bolj intenzivno, temu 
pa je sledilo 2–3 ure počitka. Jedli smo kar ob 
cesti, kjer smo si sami na roštilju spekli ne-
kaj mesa, pot pa smo nadaljevali pozno po-
poldne. Najpomembnejši je bil seveda zajtrk 
z dovolj vitaminov, mineralov in beljakovin, 
čez dan pa, ker je bilo zelo vroče, sem poje-
del kako energijsko ploščino. In seveda po-
pil ogromno tekočine! Spali smo v obcestnih 

gostiščih, in to udobno, vsak v svoji sobi, kaj-
ti po naporni vožnji sem potreboval udobno 
posteljo. Moja spremljevalca sta šla zvečer 
na kako pivo, jaz pa sem počival. Enkrat ju je 
taksi zapeljal na polje, kjer je bila sredi koru-
ze prava fešta, tako da sta se vrnila šele proti 
jutru. Pa smo tistega dne malo kasneje na-
daljevali našo vožnjo, nič zato! In na tej dolgi 
cesti po neskončni ravnini sta poskrbela tudi 
za zabavo: zvočnike sta dala na streho kom-
bija in ob glasbi prepevala, tako da so nam 
ljudje ob cesti kar ploskali. Res, kolesarjenje 

ŠPORT

Jan Slatinek po tridnevnem 
kolesarjenju na cilju v Beogradu
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na taki prometni cesti je lahko nevarno, zato 
je moj spremljevalni kombi ves čas vozil 20 m 
pred mano, in to s prižganimi opozorilnimi 
lučmi, tako da sem bil dovolj viden med dru-
gimi udeleženci prometa.
Ja, bilo je kar naporno, 25 ur čistega kole-
sarjenja! Najtežje je bilo drugi dan mojega 
podviga, ko so se že oglašale mišice, bolela 
me je rama, da o riti ne govorim. Vsak dan 
je bila prvih 100–150 km vožnja še zmerna, 
zadnji kilometri v dnevu pa so že predstav-
ljali napor. A tri dni se vzdrži! Začeli smo v 
torek, 20. junija, v Beograd pa smo prispeli v 
četrtek zvečer ob 22h. Na cilju sem najprej od 
navdušenja visoko dvignil svoj picikl, vsi smo 
bili ponosni na naš podvig, potem pa sem spil 
tri pire in kmalu zatem omagal! Tisti večer so 
nas ustavili še policaji, ki so nas hoteli oglobi-
ti zaradi pijače, a nam jih je na srečo uspelo 
podkupiti z 20 evri. V srbski prestolnici smo 

potem zasluženo proslavljali, tri dni smo uži-
vali ob njihovi lokalni hrani in pijači, naokrog 
pa smo se raje vozili s taksijem. Krasen do-
pust, čudovit odklop!«
V teh mesecih, ko se je Jan toliko posvečal 
športu, je njegova harmonika, ki jo rad pre-
igrava že več let, bolj ali manj počivala. In ver-
jetno bo tako tudi naprej, saj ima Jan v mislih 
že drugi cilj: kolesariti na Češko do tovarne, 
kjer proizvajajo znamenito pivo Kozel. In ker 
mu sedaj prijatelji in sorodniki verjamejo, da 
je neumoren kolesar, ki cilje, ki si jih posta-
vi, tudi doseže, upa in pričakuje, da mu bodo 
naslednje poletje podporniki na koncu poti 
na Češkem pripravili ustrezen sprejem. 
Čestitke in srečno kolesarsko potepanje še 
naprej!
 

Irena Greiner

LOVSKI TABOR V 
LOVSKO-GOJITVENEM BAZENU ČRNA

Bližal se je konec šolskega leta. Učenci in 
učitelji so bili napeti, kajti potrebno je bilo še 
popraviti zadnje ocene in marsikaj postoriti 
za valeto, za čas, ki se ga v starejših letih v 
spominih na osnovno šolo najraje spomnimo. 
V takšnem vzdušju se je 13. junija 2017 pričel 
2. lovski tabor devetošolcev na Lovski koči LD 
Bistra na Ježevem. Organizator je bil po sta-
rosti mlad, po dejavnostih pa že kar izkušen, 
Lovsko-gojitveni bazen Črna.
Lovci smo se na ta dan temeljito pripravili. 
Že od lanskega tabora nam je ostalo v spo-
minu, da se teh dni mladostniki kasneje radi 
spominjajo in da se o njem govori še mesece v 
kraju. Potrebno je bilo poskrbeti za teme, pre-
davatelje in navsezadnje tudi za prehrano. Še 
kako nam je ostal v spominu lanskoletni ta-
bor, na katerem je bilo kar nekaj vegetarijan-
cev (ki so po odlični lovski hrani to prenehali 
biti) in nekaj mladih, ki jih lovske teme nika-

kor niso zanimale. 
Pred pričetkom tabora so nas svarili, da je ta 
generacija mladostnikov težavna in da bomo 
imeli z njimi kar nekaj težav. To je bilo pa da-
leč od resnice. Srečali smo se z mladimi, ka-
terim smo lahko z navdušenjem predstavili 
naravo, lovce in lov. Ne vem, kdo je temu kriv? 
Morda lepo vreme na Ježevem ali učiteljice, 
ki so mladino dobro pripravile, ali pa lovci, ki 
smo sestavili ustrezen program in zanimivo 
srečanje. Vemo, da se mnenje posameznika 
največkrat izoblikuje prav v letih, ko si mlad, 
star štirinajst, petnajst let. Tega smo se zave-
dali in temu primerno smo pripravili teme 
srečanja. V osnovnem smo želeli le nekaj, in 
sicer, da nas, lovce, mladi ne bodo obravnava-
li le kot tiste, ki radi streljamo na lepo divjad. 
Po predstavitvi smo začeli z zgodovino lova 
in organiziranostjo lova v Sloveniji. Za mlade 
je bila morda to nekoliko suhoparna tema, a 
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vendar je bil program pripravljen tako, da so 
zanimivejše teme prihajale na vrsto pozneje. 
Nadaljevali smo s prikazom odnosov v pro-
storu: o odnosu med živo in neživo naravo, 
o odnosih različnih vrst divjadi in končali z 
medvrstnimi odnosi. Seveda je bil del te teme 
tudi odnos lovec – divjad in etični kodeks slo-
venskega lovca. Spoznati je bilo potrebno 
tudi vrste divjadi in njihova življenjska oko-
lja; to je še vedno najbolj zanimivo s filmom 
in komentarjem izkušenega lovca.
Po izdatnem kosilu (srnjakov golaž) in kraj-
šem počitku smo nadaljevali še z najboljšim 
in za nas, lovce, najzahtevnejšim delom dne-
va. Na strelišču smo organizirali nagradno 
streljanje. Rezultati so bili nepričakovano 
dobri (rezultati med 45 in 50 točkami od 50 
možnih), temu je bil vzrok velika resnost 
tako mladih strelcev kot lovcev, ki so poskr-
beli za varno rokovanje z orožjem.
Najboljši trije iz kategorije dečkov in deklet 
so prejeli zaslužene pokale.
In še višek. Med nas sta prišla Blaž Šuler in 

Damjan Zdovc. S pomočjo videoposnetka 
in oponašanja sta prikazala spomladansko 
dogajanje v gorah: predstavitev svatbenega 
plesa ruševca in jesensko dogajanje v naših 
loviščih – ljubezen jelena. To sta lepi zgodbi, 
vredni poslušanja.
Zaključili smo z izdatno večerjo, ki so si jo 
mladi sami pripravili. Na palicah so si mora-
li sami speči klobase in le malokdo je doma 
že jedel tako okusno hrenovko. Tako so tudi 
sami zatrjevali.
Dan se je prevesil v noč in mladim smo lahko 
zaželeli lepo valeto (čez dva dni) in obilo dob-
rih odločitev za pravo nadaljevanje šolanja.
Lovci bi se radi še enkrat zahvalili za lepo 
doživet dan učencem in učiteljem Osnovne 
šole Črna na Koroškem in hvala vsem lov-
cem, ki so se potrudili pri pripravi in vodenju 
2. Lovskega tabora na Ježevem.

Janez Švab
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ZLATI MATURANT

Sem Matic Močivnik, star sem 19 let, rad 
se ukvarjam z računalniki in z vsem, kar je 
povezano z njimi. Končal sem Srednjo šolo 
Ravne, smer tehnik računalništva. Vpisal 
sem se na Fakulteto za elektrotehniko, raču-
nalništvo in informatiko v Mariboru, smer 
računalništvo in informacijske tehnologije, 
saj me to veseli. Moji cilji pa so, da dokon-
čam študij in najdem službo, ki bi bila s tem 
povezana.

GONE

V času minulega Turističnega tedna smo v 
petek, 18. avgusta, prebivalci 'zaselka' imeli 
odkritje kažipota GONE. Označuje hišne šte-
vilke od gasilskega doma do Spodnjega Bo-
žiča. Poimenovanje tega predela je staro in 
izhaja iz časov, ko še ni bilo cestne razsvetlja-
ve in je Mavarjeva Štefka (Štefka Krašovec) 
po temi hodila domov po Gonah. Zelo jo je 
bilo strah, ker so po tej cesti in čez Macetovo 
in Pristavo tihotapili (gonili) konje in se tako 
izognili žandarmerijski postaji sredi vasi. Čr-

njani so bili že od nekdaj iznajdljivi.
Zbrali smo se stari in mladi in dogodek – kot 
se spodobi za tako priložnost – podkrepili s 
harmoniko in šampanjcem. Trak sta sveča-
no prerezali naša županja in najstarejša pre-
bivalka Gon (se ve, a se ne pove, kdo je).  
Kako bo le in KDAJ BO, ko bomo prereza-
li trak in tako odprli obnovljeno cesto na 
Gone?! Se že zdaj veselimo.

MaRe
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STROKOVNA EKSKURZIJA ČLANOV ZB ZA 
VREDNOTE NOB ČRNA NA KOROŠKEM

Triindvajset članov in simpatizerjev ZB za 
vrednote NOB Črna na Koroškem se je 17. ju-
nija udeležilo strokovne ekskurzije - Po poteh 
Soške fronte, ki jo je organiziralo območno 
združenje borcev za vrednote NOB Mežiška 
dolina oziroma njen predsednik Stanislav 
Ovnič. 
Poln avtobus se je po poti preko Avstrije in 
Italije ustavil v Sredipolju, kjer nas je priča-
kala Rada Zergol, predsednica tržaškega 
partizanskega pevskega zbora Pinko – Pino 
Tomažič. Snidenje je bilo prisrčno, saj smo že 
pravzaprav stari znanci. Zbor smo namreč 
gostili pred dvema letoma na svečanosti na 
Poljani ob 70. obletnici zadnjih bojev na ob-
močju Evrope in pevci so si z zanimanjem 
ogledali tudi kraje in znamenitosti na Koro-
škem. 
V Sredipolju smo si pobliže ogledali in se tudi 
povzpeli na največji in najveličastnejši spo-
menik v Italiji, ki je posvečen padlim v prvi 
svetovni vojni. 
Kostnica hrani posmrtne ostanke 100.187 pa-
dlih italijanskih vojakov, oficirjev in genera-
lov. Otvoritev je bila 1938. leta. Spomenik je 
res impozanten, a le diktatorji - Mussolini z 

diktaturo fašizma - so si lahko postavili kaj ta-
kega. Kljub vsemu pa je vredno ogleda. 
Pot nas je nato vodila v bolj domače kraje. V 
Doberdobu nas je pričakal Mario Lavrenčič, 
ki je tu služboval kot župan celih 24 let. Pope-
ljal nas je pred šolo, ki s ponosom nosi ime 
našega slavnega rojaka Lovra Kuharja – Pre-
žihovega Voranca, ki je dogajanje na soški 
fronti opisal v maestralnem vojnem romanu 
Doberdob. Gospod Lavrenčič je s ponosom 
poudaril, da so v občini Doberdob Slovenci 
večinski prebivalci. Med sprehodom po kraju 
smo si ogledali tudi slovenski spomenik – Oj 
Doberdob, slovenskih fantov grob, ki so ga 
predali svojemu namenu šele pred kratkim. 
Po veselem druženju smo se odpeljali pro-
ti domovini. Povzpeli smo se na 343 metrov 
nadmorske višine, na Cerje, kjer stoji mogo-
čen pomnik braniteljem slovenske zemlje in 
s katerega se odpira širok pogled na sever-
ni del Jadranskega morja, Furlanije, vidijo 
se Dolomiti, Julijske Alpe in Vipavska dolina. 
Spomenik v etažah je preplet preteklosti in 
prihodnosti. Od prazgodovine do svetovnih 
vojn, vojne za osamosvojitev Slovenije, do naj-
višje razgledne ploščadi, od koder lahko ob-

DA NE POZABIMO

Pred spomenikom v Sredipolju
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jameš vse štiri strani neba in je kakor pogled 
v prihodnost. V notranjosti pa smo si ogledali 
razstavo Človek in vojna - slovenski vojaški 
polki v Avstro-ogrski monarhiji. 
Že dodobra utrujeni od vročega sonca in in-
tenzivnosti ogledov smo se pred zadnjim le 
malce ohladili v avtobusu. Popeljali smo se na 
goro Grisa nad Trstom, kjer smo si ogledali 
cerkev, ki je posvečena mednarodnemu miru, 
še posebej miru med sosednjima narodoma. 
Tu smo se poslovili od naše gostiteljice Rade, 

padlo je kar precej obljub. Po poznem kosilu 
v Štorijah (ne tistih iz TV nadaljevanke) smo 
se utrujeni obrnili proti naši Koroški. Seveda, 
brez Trojan tudi tokrat ni šlo. 
Vedno me preplavi tisti lepi in topli občutek, 
ko na vrhu mislinjskega klanca zagledam 
našo Uršljo, lepo, zeleno in umirjeno. Veseli in 
zdravi smo se vrnili v njena nedrja. 

Gvido Jančar

PREZRTA DRŽAVNOST
Sto let od prvega pisnega 

dokumenta, ki je utemeljil slovensko državnost

Pričujoč zapis tudi zato, ker ni treba, da se 
počutimo kot potomci dunajskih konjušnikov, 
ki bi morali biti očarani ob 100-letnici smrti 
cesarja Franca Jožefa ali 300-letnici rojstva 
cesarice Marije Terezije, o čemer nas pridno 
informirajo slovenski mediji; nič pa ne o veli-
čini 100-letnice slovenske državnosti.
20. 7. 1917 je datum, ki ga razen zgodovinar-
jev le malokdo pozna, še manj pa komu kaj 
pomeni. Pa bi moral, mogoče bi moral biti 
celo slovenski državni praznik (osebno sem 
prepričan v to; brez lažne skromnosti pa sem 
tudi prepričan, da bo kar nekaj Slovencev 
mislilo enako, ko bodo prebrali ta zapis ali 
sicer pobrskali po teh zgodovinskih dejstvih)! 
In človek razmišlja, zakaj je tako. Pa je težko 
najti pametnejšo razlago, kot je: skoraj vsi ak-
terji (voditelji, državniki, politiki), ustvarjalci 
nove družbene ureditve, nekako želijo, da so 
glavni, da se je svet začel z njimi, pa izbrišejo, 
če se le da, vse, kar je bilo pred njimi, ali so o 
tem, kar je bilo pred njimi, v najboljšem pri-
meru zelo tiho. Tako zmotno mislijo, da bo nji-
hova veličina večja, bolj prepoznavna in bodo 
z večjimi črkami zapisani v glave in srca na-
roda, v našem primeru slovenskega naroda. 
Pa se nam je takšno razmišljanje in seveda 

tudi odločanje, usodno negativno za sloven-
ski narod, kar po pravilu dogajalo zadnjih sto 
let; najbolj izrazito pa po narodnoosvobodilni 
in po osamosvojitveni vojni.
Osamosvojitvena vojna in z njo osamosvojitev 
je bilo zadnje, niti slučajno pa ne prvo ali celo 
edino dejanje v procesu ustvarjanja slovenske 
državnosti. Ko pa poslušaš objektivno sicer 
zelo zaslužne, a danes pregrete zagovornike 
in akterje osamosvajanja v njihovi bolestni 
prepričanosti, da se je vse začelo z njimi, bi 
človeku lahko šlo na smeh, če ne bi bilo bole-
če. Nikakor ni mogoče razumeti, da se ne za-
dovoljijo s tem, da so bili zadnji, sicer zelo po-
memben kamen v gradnji palače slovenske 
samostojnosti, temveč hočejo z obema roka-
ma pograbiti prvi, drugi, deseti, stoti kamen, 
celotno zgodovino in jo pripisati sebi. Vse to 
očitno z namenom, da bi si ustvarili veliko po-
litično moč, da bi užili ugled med ljudmi. Ne 
zavedajoč se pri tem, kako je to izkjučujoče, 
kako se vse bolj oddaljujejo od realnosti, od 
ljudi, kako slovenski narod vse bolj razdva-
jajo. Prepričati nas hočejo, da pred letom 
osamosvojitve nismo imeli svoje državnosti, 
nič ni bilo dobrega za Slovence, nismo imeli 
nobenih pravic, vse je bilo narobe in nepošte-

DA NE POZABIMO
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no, kot da smo živeli v eni veliki kriminalni, 
apolitični in asocialni državi. Da, res so bile 
v prejšnji socialistični državi precejšnje re-
strikcije na področju človekovih svoboščin in 
političnih pravic. Težko je človek izrazil svoje 
razmišljanje in voljo, če je bilo to v nasprotju 
z voljo in interesi partije. Po drugi strani pa 
sta, na področju ekonomsko-socialnih pravic, 
v takratni državi vladala precejšnja pravič-
nost in solidarnost: ekonomska razslojenost 
prebivalstva je bila minimalna, zaslužki so 
bili praviloma administrativno omejeni na 
1:3, v najvišjem razmerju izjemoma do 1:5, 
dostopnost do šolstva je bila dokaj enaka za 
vse, vse do univerze, v zdravstvu smo vsi ali 
pa nihče enako stali v čakalnih vrstah, mladi 
so dobili zaposlitev in niso množično odha-
jali v tujino, nezaposlenost je bila zelo nizka, 
upokojencem ni bilo potrebno trkati na vrata 
Rdečega križa in Karitasa, dobrodelne akci-
je niso reševale eksistenčne krize ljudi, to je 
bilo urejeno s sistemskimi socialnimi pomoč-

mi, kriminaliteta (gospodarska, korupcijska, 
ekonomska, krvna idr.) je bila na zavidljivo 
nizki ravni, finančna disciplina je bila na višji 
ravni, kot je sedaj. Kljub najrazličnejšim te-
žavam in nižjemu življenjskemu standardu v 
primerjavi z zahodnimi sosedi sta vladala ne-
kakšen optimizem in uvidevanje perspektiv-
nosti, verjelo se je v določene, tudi nemateri-
alne vrednote, ki so dajale občutek varnosti, 
pripadnosti, upanja. Vse to pa je pogojevalo 
relativno mirno, prijetno in osmišljeno življe-
nje. V skladu z AVNOJ-skimi sklepi je obstaja-
la solidna samostojnost slovenske državnosti. 
Seveda smo bili ves čas v krempljih srbsko-hr-
vaškega hegemonizma, a so ga naši slovenski 
politiki uspeli dokaj solidno nevtralizirati in 
ustvariti pomembne pravno formalne insti-
tucije za samostojno funkcioniranje Slovenije 
znotraj širše skupnosti. Emotivno doživljanje 
države (in to je včasih še pomembnejše od 
politične realnosti) s strani velike večine Slo-
vencev je bilo takšno, da so veliko Jugoslavijo 

Člani Jugoslovanskega odbora leta 1916 v Parizu
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po eni strani videli in doživljali kot zaščitni-
co navzven za pomemben občutek varnosti, 
kot dobro ekonomsko tržišče, po drugi strani 
pa kot tisti faktor, ki je oviral Slovenijo pri hi-
trejšem razvoju. V navedenih danostih je bila 
Jugoslavija torej doživljana v čustvih ljudi kot 
širša ekonomsko-politična-diplomatska-voja-
ška skupnost in manj kot državna skupnost. 
Republika Slovenija je bila doživljana kot dr-
žava, z zavestjo, da smo predvsem Slovenci in 
šele nato Jugoslovani. Dejansko smo v okviru 
Jugoslavije Slovenci imeli svojo državnost, se-
veda omejeno; pa mogoče nič bolj kot v okvi-
ru sedanje Evropske skupnosti.
Druga svetovna vojna je izbrisala Kraljevino 
Jugoslavijo z obličja svetovnega zemljevida. 
Nastala je nova socialistična država, ki je v 
prejšnji državi videla vse najslabše. Z vsemi 
sredstvi je želela iz glav in src državljanov iz-
trgati vsa lepa doživetja, spoznanja in spomi-
ne na padlo kraljevino, nič dobrega za ljudi ni 
videla v tej državi, vse dobro naj bi se rodilo 
šele s socialistično državo. Ta država je Kra-
ljevino Jugoslavijo označila kot kletko jugoslo-
vanskih narodov, v kateri je diktatura kralja 
vse bolj dušila narode in posameznike. Sprva 
(od ustanovitve 1918. leta) relativno demokra-
tična država, ki je predvidevala enakoprav-
nost Srbov, Hrvatov in Slovencev, je posto-
poma res ukinjala pravice narodov, strank, 
sindikatov. Oblast je vse bolj prevzemala kra-
ljeva dinastija oz. srbska hegemonija. S tem 
se je vse bolj izgubljala slovenska državnost, 
zapisana v ženevski deklaraciji, ki je v Kra-
ljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev slovenski 
narod prvič v njegovi zgodovini dvignila na 
nivo državnosti. Zato je neizpodbitno dejstvo, 
da je od leta 1918 dalje slovenski narod drža-
votvoren in da pred tem ni bil; da je od tak-
rat in vse do danes živel v različnih državnih 
tvorbah z bolj ali manj visoko stopnjo lastne 
državnosti. Slovenski narod ne bi imel dana-
šnje samostojne ponosne države, če ne bi bilo 
Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije, soci-
alistične Jugoslavije. Vse to so podstati naše 
državnosti, vse to je naša zgodovina, dobra 
ali slaba, vendar naša. Skozi to smo šli, vse to 

nas je oblikovalo in to moramo sprejeti. Tako 
kot je posamezen človek produkt svoje prete-
klosti, konstitutivnih danosti, vzgoje, okolja in 
ga vse to oblikuje v odraslega človeka. In ta 
človek lahko zraste v zdravo osebnost, če se 
mu vsi ti faktorji pozitivno izidejo, in ne, če se 
mu ne. In za to zdravo osebnost, na katero je 
lahko le delno vplival, je lahko hvaležen svoji 
preteklosti. Tako je tudi z državo; je produkt 
spletov preteklosti in sedanjosti, pa smo to ho-
teli ali ne. Zavračanje preteklosti ne pomeni, 
kot radi rečemo, samo rezanje veje, na kateri 
sedimo. Ne, pomeni nekaj več, pomeni zani-
kanje samega sebe. Zunanji izraz tega samo-
zanikanja lastne preteklosti je tudi rušenje 
spomenikov in drugih obeležij naše preteklo-
sti, katerim smo bili in smo priča še danes. Po 
nekaterih podatkih smo v Sloveniji kar med 
vodilnimi v svetu, ki podirajo zunanje izraze 
svoje dejanske zgodovine; kot da bi s tem ru-
šenjem lahko zdravili rane svoje preteklosti. 
Ker pa verjamemo, da smo zrasli v zdravo dr-
žavo (in tudi verjamemo, da so sedanje težave 
le prehodnega značaja), moramo tudi verjeti, 
da smo imeli zdravo preteklost (in tudi verjeti, 
da je le-ta občasno odstopala od pravih poti). 
Če ne bi bilo te preteklosti, ne bi bilo niti nas; 
če ne bi bilo na začetku Kraljevine SHS, niti 
ne bi bilo sedanje samostojne države Slove-
nije.
Vse skupaj za razvoj slovenske državnosti se 
je začelo 20. 7. 1917, torej pred stotimi leti s 
podpisom krfske deklaracije. To je neizpod-
bitno PRVI URADNI AKT v zgodovini sloven-
skega naroda, ki je opredeljeval slovensko 
državnost in ki je tudi uspel kot dejanje, ki je 
imelo zelo konkretno posledico, državo Slo-
vencev! Pred tem dokumentom v zgodovini 
Slovencev ne obstaja noben dokument, ki 
bi opredeljeval državnost Slovencev in bi bil 
udejanjen. Ves nadaljnji tok razvoja sloven-
ske državnosti do danes dejansko temelji na 
tem dokumentu.
Na žalost ga slovensko zgodovinopisje kar 
nekako zaobide oz. ne registrira. Veliko bolj 
nam je poznana majniška deklaracija, ki je 
bila vložena v avstro-ogrskem parlamentu 
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slaba dva meseca prej (30. 5. 1917, dr. Anton 
Korošec, Jugoslovanski klub) in nekateri na 
njej nekako želijo graditi naše temelje. Ven-
dar ima ta deklaracija le simbolične posledice 
in nobenih formalnih za slovensko državnost, 
saj s strani takratne sicer že razpadajoče in 
politično močno oslabljene Avstro-Ogrske ni 
bila sprejeta niti je ni pravno formalno potr-
dil kdorkoli. Cesar je deklaraciji sicer prisluh-
nil in se o njej pogovarjal, kar pa se skoraj 
zanesljivo ne bi, če bi izid vojnega viharja ka-
zal dobro njegovi državi. In deklaracija tudi 
nikoli ne bi bila sprejeta, saj Slovanov ta drža-
va ni in nikoli ne bi sprejela kot enakopravnih 
partnerjev na nivoju državnosti. To se žal ni 
zgodilo v mnogih preteklih stoletjih in se ne bi 
niti sedaj. In v tem je bila neuspešnost in tra-
gedija članov jugoslovanskega kluba, ki mu 
je predsedoval dr. Korošec. Klub je namreč 
imel vizijo, da bodo v okviru Avstro-ogrske 
monarhije dosegli določeno stopnjo avtono-
mije. Za razliko od Jugoslovanskega kluba 
pa je Jugoslovanski odbor, v katerem so bili 
glavni slovenski predstavniki dr. Gregorin, 
dr. Županič in dr. Bogumil Vošnjak, imel vizi-
jo ustvariti slovensko državnost z združitvijo 
južnih Slovanov. Odbor so ustanovili politični 
emigranti s področja današnje Srbije, Hrva-
ške in Slovenije 30. maja 1915 v Parizu. Odbor 
je iskal politično podporo s strani sil Antante, 
njegova osnovna usmeritev pa je bilo rušenje 
Avstro-Ogrske monarhije in združitev južnih 
Slovanov v enotno politično tvorbo. Prevladu-
joč vpliv v odboru so imeli hrvaški predstav-
niki in predstavniki Kraljevine Srbije. Sloven-
ske interese pa je več kot uspešno zagovarjal 
pravnik dr. Bogumil Vošnjak. Njegovo priza-
devanje in vpliv sta bila tako močna, da je 
interese Slovencev postavil ob bok Srbov in 
Hrvatov. Le-ti so morali Slovence vse bolj vi-
deti kot partnerje v dogovarjanju in ne le kot 
nek privesek, kar je bilo njihovo primarno vi-
denje. Svoje politične cilje je odbor več kot us-
pešno uresničil s podpisom krfske deklaracije 
dne 20. 7. 1917. Dr. Bogumil Vošnjak je bil edini 
Slovenec na podpisu te pomembne listine in 
se je s tem vpisal v zgodovino kot eden naj-

večjih sinov slovenskega naroda. Žal pa mu 
zgodovinopisje ne daje dovolj ali nič priznanj 
za nadvse velike zasluge. To, da je zagovar-
jal strogi federalizem in se pozneje pridružil 
četnikom, ne more zmanjšati njegove vloge v 
procesu nadvse uspešnega nastajanja sloven-
ske državnosti v letih od 1914 do 1918. Z de-
klaracijo so bili namreč dani temelji Državi 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. Slovenski narod 
pa je bil s tem prvič v svoji zgodovini, po Ka-
rantaniji, dvignjen na nivo državotvornega 
naroda. Kranjska pokrajina s sedežem v Lju-
bljani, kot sicer relativno samostojna tvorba v 
Avstro-Ogrski monarhiji, v kateri so Slovenci 
živeli do konca 1. svetovne vojne, ni imela atri-
butov prave državnosti.
In to leto, te dni od enega največjih dogodkov 
za slovenski narod v celotni njegovi zgodovini 
mineva sto let. Na osnovi tega dogodka, doku-
menta krfske deklaracije, je bila 29. oktobra 
1918 formalno ustanovljena Država Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. To je bila prva državna 
tvorba, da se je nato lahko z večjimi ali manj-
šimi uspehi in padci gradila in nadgrajevala 
slovenska državnost, da bi dosegla svojo kul-
minacijo v popolnoma lastni sedanji državi.
Zakaj morajo biti Jugoslovanski odbor, dr. 
Bogumil Vošnjak in krfska deklaracija z naj-
večjimi črkami zapisani v slovensko zgodovi-
no? Zato ker so se v drugi polovici 1. svetovne 
vojne začeli dogajati prelomni trenutki nove 
Evrope. Vse bolj je postajalo jasno, da bo Av-
stro-Ogrska razpadla, da se bodo začele ri-
sati nove meje Evrope. To so bili zgodovinski 
trenutki. In kdor je bil takrat zraven, se je lah-
ko nadejal možnosti, da bo postavljen na ta 
zemljevid, kogar ni bilo zraven, je to možnost 
zagotovo zapravil za nedoločljivo vrsto let. Po 
zaslugi Jugoslovanskega odbora, dr. Vošnja-
ka in Krfske deklaracije smo bili zraven in 
se zapisali na zemljevid Evrope. In če ne bi 
bili? Verjetno bi ostali narodnostna manjšina 
v neki državi, kot smo to bili že več stoletij. 
V svoji nacionalni trdoživosti bi zanesljivo os-
tajali s svojo nacionalno slovensko zavestjo, 
vprašanje pa je, ali bi se nam pozneje v dr-
žavno relativno trdno zakoličeni Evropi po-
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nudila možnost za ustanovitev lastne države. 
Te možnosti bi bile zanesljivo minimalne in bi 
torej bila tudi manjša verjetnost, da bi danes 
živeli v samostojni državi.
Kam torej zanesljivo segajo korenine naše 
današnje samostojnosti? Odgovor je več kot 
na dlani, čeprav bi to nekateri najraje zani-
kali; ampak zgodovinska dejstva so tako moč-
na, da to ne bo šlo. Seveda lahko to zavestno 
spregledamo, ne damo temu potrebne teže, 
zanesljivo pa tega ne moremo negirati. Se-
veda z družbo jugoslovanskih narodov v ce-
loti nismo bili nikoli zadovoljni. Ne moremo 
pa tudi zanikati zgodovinskega dejstva, da 
smo se v zgodovinsko pomembnem trenutku, 
na pravem mestu, povezali z njimi in skupaj 
ustvarili močne temelje svojega nadaljnjega 
obstoja, razvoja in usode. In v imenu tega 
zgodovinskega spomina nimamo nobene mo-
ralne pravice po dolgem in počez kritizirati 
in napadati vse, kar se je dogodilo v prejšnjih 
državah, v katerih smo živeli v lastni držav-
nosti. Še težje pa nam gre v spoznanje in z 
jezika, da jim dejansko moramo biti hvaležni, 
Srbom in Hrvatom, da smo bili takrat par-
tner v dogovarjanju, da so nas sprejeli v druž-
bo relativne samostojnosti in enakopravnosti 
in s tem državotvornosti. Seveda ne smemo 
biti naivni, da so to storili iz kakšne posebne 
ljubezni do nas; ne, to so storili zaradi dejstva, 
da bi bili oni skupaj z nami večja in pomemb-
nejša država. A temu ne glejmo v nedrja, za 
nas je bil pomemben rezultat. In ta je bil naša 
državnost. Omejena? Kot že rečeno, nič bolj 
kot danes v okviru Evropske skupnosti.
Če malo špekuliramo, kakšne pa bi bile naše 
alternativne možnosti v teh prelomnih ča-
sih? Prvič, da bi bili samostojna država; sile 
Antante, zmagovalke vojne, so z zelo stisnje-
nimi zobmi priznale Državo Srbov, Hrvatov 
in Slovencev, in to predvsem zato, ker je bila 
Kraljevina Srbija na strani zmagovalcev. Da 
bi priznali Slovenijo? Verjetno so Slovenci v 
Jugoslovanskem odboru dojeli pravo zgodo-
vinsko resnico, da za to ni bilo nobenih mož-
nosti. Drugič, da bi ostali v okviru nastajajoče 
Avstrije; seveda nas bi Avstrija sprejela, a le 

izključno zaradi svojih ozemeljskih pretenzij. 
V njenem okviru ne bi mogli nikoli razvijati in 
uresničevati sanj o lastni državnosti in je to-
rej danes ne bi imeli. Tretjič, da bi se udinjali 
Italiji; zanesljivo bi se nam pisalo enako ali še 
slabše kot z Avstrijci, kar nam zgovorno govo-
ri situacija Primorskih Slovencev med obema 
svetovnima vojnama. Četrtič? Petič?
Čeprav je bila krfska deklaracija prvi ura-
dni akt, ki je potrjeval slovensko državnost in 
bil tudi uresničen, bi bilo zmotno trditi, da se 
je s tem aktom vse začelo. Če bi trdili tako, 
bi ponavljali zmoto nekaterih, ki vidijo svoje 
dejanje kot začetek države Slovenije, v kate-
rem koli že obdobju. Ne, veliko momentov je 
bilo zgodovinsko pogojenih že veliko prej, da 
je lahko dr. Vošnjak sploh širil idejo o precej 
enakopravni vključitvi v državo južnih Slova-
nov. A to so dejstva, ki ob razmišljanju ob naši 
stoletnici sežejo že krepko nazaj v zgodovino. 
To pa ne pomeni, da so kaj manj pomembna; 
nasprotno, pomenijo kvečjemu to, da je vsak 
korak v nastajanju slovenske državnosti še 
bolj vezan na širšo zgodovinsko dogajanje in 
v tem kontekstu v bistvu sam po sebi še manj 
pomemben, ker je pomembnejše sosledje 
zgodovinskih razmerij in odnosov skozi našo 
celotno preteklost.
Zakaj vse to brskanje po zgodovini in poudar-
janje nekaterih prezrtih dejstev? Po eni stra-
ni zato, ker nekako ne znamo, ne moremo 
ali nočemo pošteno pogledati v oči svoji pre-
teklosti, se z njo soočiti in jo priznati, pa naj 
bo ta pozitivna ali negativna. Naša je in hoteli 
to ali ne, mi smo njen produkt. Ko bomo to 
zmogli in ko bomo na svojo preteklost tekom 
celotnega časa lahko ponosni, bomo lahko 
resnično samozavesten državotvoren narod. 
Dokler pa vlečemo iz svoje preteklosti zame-
re in odklanjanja, hočemo videti le ene res-
nice, druge pa ne, nismo v popolnosti vredni 
tistega, kar nam je dala preteklost. In če nis-
mo vredni preteklosti, tudi sedanjost ne more 
biti popolnoma čista. Veliki narodi po duhu 
črpajo svojo energijo iz vsega pozitivnega in 
tega verjetno ni potrebno poudarjati, a tudi iz 
negativnega, to pa poudarimo, z namenom, 
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da se tudi naših preteklih negativnosti ni pot-
rebno sramovati oz. jih vsaj sprejeti kot del 
nas. Sodobni Američani, Avstralci in Novo-
zelandci so skoraj iztrebili prvotne prebival-
ce, danes priznavajo svojo krivdo in skupaj z 
njimi gradijo boljši jutri za vse; Francozi so 
ponosni na Napoleona, enega največjih dik-
tatorjev v Evropi; Angleži se z nostalgijo in 
ponosom spominjajo, da so bili največja ko-
lonialna država in pri tem povzročili tudi naj-
več gorja po svetu; Kitajci so ustvarili najve-
čjo gradbeno stvaritev v zgodovini in se z njo 
ogradili od sveta, danes pa ves svet občuduje 
to mojstrovino; Aleksander Veliki, Julij Cezar, 
Atila, Džingiskan, Cortes, Francisco Pizarro 

in še mnogi drugi so bili največji 
klavci v človeški zgodovini, danes 
pa veljajo za velike vojskovodje. 
Po drugi strani pa je postavitev 
ogledala preteklosti potrebna zato, 
ker se človeku milo stori ali pa je 
jezen ali pa se nasmeji, ko opazuje 
in posluša prerekanja in borbe da-
našnjih res sicer zaslužnih in tudi 
samooklicanih »zaslužnikov«, kdo 
je bolj zaslužen, da se je rodila dr-
žava Slovenija, kdo je prvi v vrsti za 
zasluge, da danes sploh obstajamo, 
kdo je bolj zaslužen, da se ta svet 
sploh še vrti naprej. Nihče - za bož-
jo voljo - ni sam ustvaril tega, kar 
imamo, o ničemer se danes ne bi 
mogli prepirati ali hvaliti, če nam 
že velik, celo večji del tega ne bi bil 
dan v zibko. Pomilovanja je vreden 
tisti, ki ne uvidi, da je on osebno le 
manjši kamenček v zgodovini na-
stajanja slovenske državnosti; in 
ostre kritike je vreden tisti, ki svo-
jo moč in voljo gradi na preziranju 
preteklosti ali celo enostranskem 
prikrojevanju resnice o preteklosti 
za svoje osebne politične ali širše 
družbene cilje.

26 let samostojnosti je lepa preteklost 
in smo lahko ponosni nanjo. Kot Slo-
venci pa smo lahko še bolj ponosni, 
da lahko rečemo: naša državnost je 

stara že precej več in se s tem postavimo ob 
bok bolj samozavestnim narodom, državam z 
daljšo tradicijo. To pa tudi nekaj šteje. Že za-
radi tega ne bi bilo pametno prezreti dejstva, 
da so temelji za slovensko državnost letos sta-
ri že sto let, sama državnost pa je le dobro 
leto mlajša.

(ekskluzivno objavljeno v Sobotni prilogi 
Dela, 22. 7. 2017)

Marijan Lačen

Dr. Bogumil Vošnjak je bil leta 1917 med 
podpisniki krfske deklaracije
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BILO JE NEKOČ V ČRNI IN V NJENI OKOLICI

Vabilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko 
BILO JE NEKOČ V ČRNI, v kateri želimo ob-
javljati kako fotografijo, staro več desetletij. 
Vsaka taka fotografija je dragocen dokument 
pričevanja o življenju v našem kraju nekoč, 
mi pa bi radi to bogastvo pokazali tudi dru-
gim krajanom. Prosimo, da nam zaupate svo-
jo staro fotografijo, dopišete datum ali letnico 
in imena oseb ali dogajanje; napišite vse, kar 
veste o posnetku. Če datuma ne veste, nam 
posredujte približno letnico posnetka. Svojo 
fotografijo lahko pošljete po internetu na na-
slov urednice: irena.greiner@guest.arnes.si 

ali jo prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

Tokrat Hinko Petrič objavlja staro fotografijo 
s pripisom:
Še pomnite, tovariši, bilo je pred petdesetimi 
leti. Srčne in goreče navijačice NK Peca. Sto-
jijo na prostoru, kjer so danes garderobe in 
klubski prostori. Od leve: Vančka Grobelšek, 
Micka Šteharnik in Zofka Gašpar. Ko so one 
navijale, so šli nasprotniki poraženi iz Črne.

NK navijačice

BILO JE NEKOČ
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SMREKOVEC IN NJEGOVE LEPOTE

Smrekovec si svojimo kar vsi, Štajerci in Koro-
šci. Vsi radi obiskujemo čudovito planino, ka-
tera loči dve deželi in vendar združuje ljudi z 
obeh strani. Odkar pa so rudarji in topilničar-
ji iz Žerjava, središča mežiških rudnikov, 23. 
septembra 1951 odprli novo planinsko kočo na 
Romi, prevladuje vtis, da so ga osvojili Korošci.
Premnogi naši ljudje, stari in mladi, žejni son-
ca in zdravja, romajo na Smrekovec pozimi in 
poleti, da se odpočijejo po napornem delu v 
rudniških jamah in ob topilniških pečeh. 
Vabljiva in privlačna je gozdna pot, ki vodi na 
Smrekovec. Veder, sproščen si, ko korakaš ob 
Javorskem potoku do Male Črne in dalje po 
dolini Ludranskega grabna. Nobena misel ti 
ni pretežka. V gozdnem miru, ki te obdaja, 
lahko globoko občutiš močno ljudsko poezijo, 
kot rojeno, nasičeno življenjskega kipenja in 
dogajanja. Če se podajaš na izlet z geološkim 
navdihom, boš z zanimanjem premišljeval le-
gende in komentarje o izvoru Travnika, Kom-
na, Krnesa in Smrekovca. Trdijo namreč, da 
so bili vsi ti vrhovi v davnini ognjeniki, ki so 
se izgubljali v terciarno dobo. Njihovi vrhovi 
so sestavljeni iz andezitne lave. O tem se lah-
ko takoj prepričaš, če po naključju prideš v 
Topolščico pri Šoštanju. Tam so topli vrelci, ki 
potrjujejo dejstvo, da se vulkanska magma v 
globinah še ni ohladila. Vkljub temu pa Koro-
šci prav nič nimamo strahu, da bi se ti speči 
vulkani še kdaj predramili.
V pogovoru in premišljevanju – skorajda ne 
bi opazili – smo prišli mimo Perhanije proti 
Grabnarju, visoko gori na odprtih slemenih 
Ludranskega vrha, od vseh strani med gozdo-
ve stisnjenih, skopo odmerjuenih njiv in trat 
domačij, kjer živi krepak kmečki rod Perman-
škov, Končnikov, Najevnikov in Vesevkov. Pri 
prvi dolinski, vendar že čisto planinski posto-
janki – pri Silvestru, si odpočijemo. Tu (bog 
roko ven moli, da) se krepe obiskovalci Smre-
kovca za najbolj naporni del poti do Krama-
rice.Ta postojanka je znamenita zato, ker je 

marsikateri drvar in gozdni delavec iz ludran-
ske globače postal zaradi nje član Planinske-
ga društva. Pri Silvestru pa je bila krčma že 
v prejšnjih časih. Domačija pod Kramarico je 
bila važno vozlišče osamljene poti, vodeče s 
Štajerske na Koroško, znano gostišče samot-
nih popotnikov, ki so se izogibali glavne ceste 
iz Črne v Šoštanj, čez Šentvid. Sem so se za-
tekali številni svetokriški romarji (ki so peša-
li pod bremenom pokore grehov in so jih tu 
odlagali in pozabljali v vinu). Tukaj so vzklile 
mnoge skrivnostne storije o lovcih, kramarjih, 
sejmarjih, prekupčevalcih in tihotapcih, ki so 
se po uspelih kupčijah tod vračali domov in jih 
je požrl temni gozd brez sledu. O Silvestrovih 
škratih, ki so v podobi črnih mačkov prinašali 
nekdanjemu gospodarju denar in bogatijo ter 
so zanj opravljali vse vrste grda in norčava 
dela. 
Odpočiti in poživljeni (po frakeljčku žganjice, 
žgane iz domačih črnic) krenemo dalje in po 
strmi gozdni poti dosežemo Kramarico (1095 
m), kjer se razvodni greben bivše koroško-šta-
jerske meje, segajoče do Uršlje gore in Šentvi-
da, stika s pobočjem Smrekovca. Pred nami 
pada svet na vzhodu v nižavo proti Šoštanju 
in se razširi prav tam, kjer iz mozirskih grap 
vstaja sveti Križ pri Belih Vodah. Razgled nam 
obseže Šaleško, Savinjsko in Mislinjsko dolino, 
zadaj pa se pne širno Pohorje. Za Belimi Voda-
mi se sveti cerkev na Oljski gori.
Do Kramarice se proti jugu in zahodu vleče 
dolgi, obraščeni hrbet Smrekovca, ki meče v 
nicino naš svet. Lagodna in široka ‘laška ces-
ta’, na prisojnem zelenem pobočju na štajer-
ski strani, nas privede do koče na Romo. Mno-
go truda in naporov, mnogo ožuljenih rok in 
hrbtov je pomagalo rasti ponosnemu planin-
skemu domu na planoti. V prejšnjih, predvoj-
nih časih so Štajerci na parobku gozda, kjer 
zapaziš kočo, imeli napis: Ko prideš do tukaj, 
pa glasno zaukaj! Vem, da bo Vam, ko pridete 
do tukaj, vriskalo srce in koča Vas bo gosto-

BILO JE NEKOČ
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ljubno sprejela. Če pa boste prespali noč na 
gospodarskem poslopju v praproti in Vam bo 
nevede njeno seme padlo v čevlje, Vas bosta 
lepota miru in večna ubranost gozdov začara-
la in prevzela. Smrekovec vas bo osvojil! Pre-
maganim od te prelesti Vam bo kakor nekdaj 
pred davnimi leti Permanškovemu dekletu, ki 
je bila tako zavzeta plesalka, da ji noben raj 
ni smel uiti. Ko jo je v tihem večeru povabil ne-
znani vasovalec, ko je potrkal na njeno okno, 
da bi naslednjo soboto šla z njim na ples, mu 

je brez pomisleka ugodila. Še nove cokle si je 
med tednom pripravila, da jih je ponesla s se-
boj. Odločena je bila, da bo plesala, dokler ne 
bodo cokle drobne. In zapadla je strasti plesa 
in mlade ljubezni tako, da je s samim hudičem 
rajala v kvatrni noči svatovski raj tja do zore. 
In potem je umrla v sladko opojni utrujenosti …
(odlomek)

N. N. Žerjav, Tabor koroških planincev na Ple-
šivcu, 18. 2. 1954

Na literarnem večeru predstavitve biograf-
skega romana Jaz.Tina. so bili med sogovor-
niki prisotni sami športni navdušenci, in sicer 
znan slovenski športni novinar Dela in avtor 
knjige Vito Divac, naša šampionka, ženska, ki 
premika meje nemogočega, Tina Maze, ki je 
prišla skupaj s svojim partnerjem in vodjo nje-
ne uspešne ekipe Andreo Massijem, pa pred-
stavnica Državne založbe Slovenije in vodja 
projekta ob nastanku knjige Andreja Kavčič 
ter lektorica omenjene knjige Tina Keber. 

JAZ. TINA. je biografski roman, ki sta ga spi-
sala življenje in značaj najboljše alpske smu-
čarke v zgodovini Slovenije, Evrope in sveta. 
Vendar ni običajen biografski roman. Tako 
kot je izjemna in edinstvena Tina Maze, tako 
je izjemna tudi knjiga. 
Knjiga je estetsko zapakirana, opremljena z 
izjavami številnih ljudi, ki so imeli pomembno 
vlogo v karieri Tine Maze. Največja vrednost 
knjige so vsekakor Tinina intimna razmišlja-
nja, ki nam, če znamo na vse skupaj pogledati 
v okviru njene športne poti, v precejšnji meri 
odgovorijo na vprašanje, kaj so bila ključna 
gonila njene najbrž neponovljive kariere.
Čeprav je v zadnjih letih v slovenščini izšlo kar 
nekaj športnih biografij, ima med njimi najno-
vejša o Tini Maze gotovo posebno mesto. Gre 

za globoko osebno pripoved, kjer se življenj-
ska zgodba, življenjska tekma s premagova-
njem same sebe prepleta s pisanjem športne 
zgodovine. Športni novinar Vito Divac je Tino 
Maze spremljal od samega začetka njene us-
pešne smučarske kariere.

V knjigi je lepo opredeljena Tinina dvojnost. 
Na eni strani je predstavljena Tina kot ženska, 
ranljiva in občutljiva na vsak dražljaj, spet na 
drugi strani pa Tina Maze gladiatorka v be-
lem cirkusu, v katerem moraš biti drugačen, 
lačen zmag. Tina je povedala, da je biografija 
nastala na podlagi njenih dnevnikov, ki jih je 
pisala ob večerih, saj je med treningi in tekma-
mi imela ravno takrat čas, da se posveti sama 
sebi. Vito Divac je z nami delil pozitivne strani 
njunega sodelovanja, ki je bilo že od samega 
začetka prijateljsko in zaupanja vredno. 

Tina je ob prebranem odlomku iz knjige pove-
dala, da si ne moremo niti predstavljati, kako 
težko se je včasih spravila v »utežarno,« ko je 
vedela, da ji bo Massi spet naložil na palico 
tistih težkih 40 kilogramov. Vendar ko je An-
drea Massi pričel sodelovati s Tino Maze, je 
šlo samo še navzgor. Govorili smo o zgodbi o 
uspehu, o trenerju, ki je v Tini videl nekaj več, 
njuna unikatna mešanica različnih kultur in 

NOVA KNJIGA
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talentov ter partnerske povezanosti 
pa sta vsekakor dala ključen pospe-
šek Tinini karieri.

Tina je povedala, da danes v dnevnik 
ne piše več tako veliko, kot je v času 
športne kariere. Pravi, da običajno 
piše takrat, ko ne najde odgovora, iz-
hoda ali rešitve. Povedala je, da je ve-
liko lažje stvari prelila na papir.

Biografski roman je na 291 straneh in 
v 36 poglavjih izšel pri DZS, ki je lani 
že izdala resničnostno pravljico o naj-
boljši slovenski športnici z naslovom 

Tina in medvedja moč. Andreja Kavčič, predstavnica DZS in vodja projekta, je ob nastanku 
te knjige povedala, da so pri DZS ponosni, da jim je Tina zaupala še pripravo svoje biografije. 

Knjigo Jaz. Tina. se je dalo ob zaključku literarnega večera tudi kupili, tako avtor Vito Divac 
kot naša zlata Tina Maze pa sta se vanjo z veseljem podpisala.

Vesna Burjak

NOVA KNJIGA
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Marjana Simetinger:
Včasih kaj napišem. Ne takrat, ko imam čas, ampak ko me ta priganja. Včasih pa pišem, ko me 
kaj preganja - samo zase. Največkrat pišem priložnostno. To delim, tudi tokrat, za…

… mame
Ko iz dveh svetov
nov svet se rodi,
ko iz majhne, majcene pikice
v največjo srečo zacveti,
ko začutiš,
da ljubezen ne postavlja
pogojev in meja,
ko postane toplo naročje
največje bogastvo tega sveta,
ko se zaveš,
da nisi več sama,
ko z vsem svojim bitjem
postaneš mama -
takrat,
da, takrat
so vse zvezde tvoje,
srce pa kot nikoli prej
poje, poje …

Pesem o življenju

… novorojenčke
Kot mačica mehka lička,
v maminem objemu
kakor v gnezdu drobna ptička
mirno spiš.

Drobceni ročici iščeta bližino
nežnih dotikov,
pogrezaš se v neizmerno toplino
in sanjaš pravljico.
 
Pravljica
kot pisana mavrica, 
posuta z vsemi barvami tega sveta,
z drobnimi srečicami od tod do neba.

Vse samo zate!

… sina
Majhno sestrico imam,
je moja,
je nikomur ne dam!

Kadar je lačna, se joka, vrešči,
drugače se smeje ali pa spi,
z malo rokico za prst stisne me,
ona ima črne, jaz pa bele lase.

Majhno sestrico imam,
je moja,
je nikomur ne dam!

… hčerko
Le ljubezen imam, 
ki ti jo lahko dam, 
razdam do večnosti, 
da v mehkih valovih
med zvezdami
odplava do tvojega srca,
tudi če boš na drugem koncu sveta.

Le objem je moje imetje,
za tebe vedno, 
za vedno varno zavetje,
če te žalost prevzame
ali veselje krila ti da,
pri meni si vedno, 
za vedno doma.

Le želje imam,
ki ti jih lahko dam,
jih raztrosim
kot rožne liste
na pot
tvojih mladih let,
da znova in spet
mehko boš stopala
iz mavričnih sanj
v sončen dober dan.
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… družino
Smo družina, 
smo ves svet 
in smo vesolje,
sladka sreča
kakor med,
po žilah ista kri 
nam polje.
Sem ti 
in ti si jaz,
pred mano tvoj,
za tabo moj obraz.
 
Se pretaka življenje naprej,
kot morje sem in tja valovi,
te včasih dvigne val,
pa drugič trešči spet,
da zaboli.

A to že veš
in tudi to,
da življenje včasih 
je pelin
in je lahko zlato!

… večno ljubezen
Noč ima mesec srebrn, 
zvezd svetlih nebroj,
ki jim v objemu temine daje sijaj,
jih nosi s seboj …

Reka ima strugo,
globoko, ozko, široko,
ki jo v modrino obleče,
ki ji da smer,
da v neskončnost teče, teče …

Sonce ima nebo, 
na katerem mavrico riše,
ima žarke,
s katerimi tiho, še tiše
sence preganja;
sonce ima sončnico,

da se z njim spogleduje in sanja …
In jaz imam tebe
in ti imaš mene.
Sva zvezdno nebo z mesečino obdano,
sva rečna struga, ki vodi v neznano,
sva sončnica, ki svetlobo lovi,
sva seme, ki v soncu zori.

Sva pisana mavrica sredi neba,
skupaj sva eden in skupaj sva dva.

… starost
Včasih šteješ ure,
včasih dni,
včasih pa samo tako se zdi,
da nič se ne premakne,
da le tu in tam
se dan v tiho noč stemni.

Včasih šteješ ure,
včasih dni,
včasih pa tako se zdi,
da še včeraj bosonog, vesel fantiček
gazil mehke trave si visoke,
v mislih neobrzdan, svoboden kakor ptiček
si plezal po drevesih, skakal čez potoke …

Včasih šteješ ure,
včasih dni,
včasih pa samo tako se zdi,
da nič se ne premakne,
da nekje v pozabi
so vsi lepi dnevi in noči.

Zadnjo številko Črjanskih cajtng si 
lahko ogledate na spletni strani 
crna.si pod robriko Za občane.

Prijetno branje.
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POPOTOVANJA

S »KEMPERJEM« PO BOSNI, ČRNI GORI 
IN JUŽNI DALMACIJI

Tri leta zapovrstjo sva dopustovala na otokih 
(Sardinija, Madeira, Korzika). Zato sva se le-
tos odločila, da se odpraviva na potovanje po 
Balkanu.
Nostalgija po bivši skupni državi in želja po 
spoznavanju novih krajev, ljudi in kulture je 
prevladala, tako sva krenila na daljše poto-
vanje z najinim majhnim avtodomom. Ta je 
ravno pravšnji za popotovanja in odkrivanja 
nama neznanih (novih) krajev in nudi vso 
ugodje za dva popotnika. Skoraj ves mesec 
sva preživela na borih petih kvadratnih me-
trih prostora.
Pot naju je vodila iz Črne mimo Zagreba, čez 
mejo na mejnem prehodu Stara Gradiška in 
naprej proti Banja Luki. Na meji je bilo sluti-
ti, da se je pravi dopust že začel. Kljub dolgi 
koloni vozil se nikomur ni mudilo. Mejni or-
gani so delali počasi in sproščeno, vsi so bili 
prijazni in nasmejani in takšen občutek naju 
je spremljal vso pot. Po ogledu Banja Luke 
sva prvi PZA (postajališče za avtodome) poi-
skala v kraju Jagare ob reki Vrbas. Po gosto-
ljubnem sprejemu sva bila nadvse presene-
čena nad gesto lastnika majhnega kampa. 
»Pri nas je cena za »kemper« 15 eurov na noč 
z vso oskrbo, lahko pa dasta tudi manj, če 
želita,« je rekel in se smejal ter se sproščeno 
pogovarjal, kot da se že zelo dolgo poznamo. 
Naslednje jutro sva nadaljevala pot do Kru-
pe na Vrbasu, si ogledala slapove in stoletne 
mline na reki Krupi, ki še danes delujejo, o 
čemer pričajo prodajalci raznovrstnih mok. 
Ob Plivskem jezeru sva našla čudovit kamp, 
zato sva se odločila, da za ogled Jajca z oko-
lico nameniva dva dni. Obiskala sva muzej 
II. zasedanja AVNOJ-a, se povzpela na tr-
dnjavo, si ogledala velik slap na reki Plivi in 
staro mestno jedro. Ker Bosna kar kliče po 
dobri hrani, naj omenim, da sva v Jajcu jed-
la najboljšo teletino izpod peke. Neusmiljena 
vročina naju je prisilila, da sva se osvežila 
v Plivskem jezeru na t. i. Brani. Tukaj so se 

ljudje veselo kopali, igrali odbojko, pekli na 
žaru in uživali na vse mogoče načine. Pra-
va »bosanska« plaža. Midva nisva kaj dolgo 
zdržala, ker je bilo sončenje ob prijetnih vo-
njavah po pečenem mesu preveč mamljivo 
za najina želodca. 

Pot sva nadaljevala iz Jajca v Donji Vakuf, 
čez prelaz Komar, mimo Travnika v Saraje-
vo, kjer sva dva dni bivala v kampu Oaza na 
Ilidži.
Baščaršija, Tunel spasa, Jahorina, Pale, Ili-
dža. Vse, kar vidiš in doživiš, ti, kljub temu 
da je od zadnje vojne v Bosni minilo 21 let, 
pospeši kri po žilah, spreleti te srh, koža se 
naježi, oblije te pot in oči orosijo. Žalostna in 
s solzami v očeh sva zapuščala letos odprti 
Muzej ratnog djetinjstva, v katerem so raz-
stavljeni predmeti otrok medvojnega časa, 
pospremljeni s pretresljivimi zgodbami.
Vsaka vojna je strah in trepet, boj za preži-
vetje. Tisti, ki so ostali v obleganem Sarajevu, 
pa so v najinih očeh pravi heroji in umetniki 
preživetja. Obleganje Sarajeva je trajalo od 
aprila 1992 do februarja 1996. Na mesto je na 
dan padlo povprečno 329 granat. Največ jih 
je padlo 22. julija 1993, in to kar 2.777.
Kljub temu da sva dva dneva preživela ob 
spominih na grozote in skoraj nemo opazo-
vala še vedno vidne posledice vojne, je Sara-
jevo na naju pustilo nepozaben vtis. 
Na potovanjih vedno srečaš ljudi, ki so odpr-
tega duha, se radi družijo in izveš marsikate-

Mlini - Plivsko jezero
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ro zgodbo, ki je sicer ne bi. Tako sva se v kam-
pu dva večera družila z nadvse prijetnima 
sogovornikoma iz Šentjurja pri Celju. Gospod 
Dušan je po poklicu odvetnik, v prostem času 
pa strasten ljubitelj starodobnih vozil in cok-
lar. Z ženo Majdo sta nama pripovedovala ži-
vljenjske zgodbe in dogodivščine s potovanj z 
več kot 30 let starim avtodomom. Takšne ljudi 
se splača srečati.
Pot sva nadaljevala skozi Konjic do Jablanice, 
kjer sva si ogledala muzej »Bitke za ranjenike 
na Neretvi« in še vedno podrti most. Pojedla 
»ta pravi« burek sa sača (izpod peke) in se od-
peljala ob reki Neretvi do Mostarja.
Za naslednji postanek sva si izbrala mestece 
Blagaj. Lep, miren kamp Aganovac ob reki 
Buni je bil pravi balzam za dušo. Lastnik kam-
pa nama je v simpatični hercegovščini podal 
vse informacije za ogled vrela Bune in zna-
menitosti Mostarja. Okolica Blagaja nudi tudi 
številne možnosti za športne dejavnosti (šp. 
plezanje, kolesarjenje, veslanje, pohodništvo 
…). Izvir reke Bune ima kapaciteto 43 kubič-
nih metrov vode v sekundi in je eno izmed naj-
močnejših kraških izvirov v Evropi. Zraven 
izvira stoji Tekija, ki je islamska ustanova, v 
kateri so se zbirali, bivali in vršili verske obre-
de derviši oz. sufije. Danes je Tekija odprta za 
ogled v turistične namene.

Cesta, ki se vije po prelepi pokrajini, čez ču-
dovite prelaze in ob neskončnem Popovem 
polju, naju je pripeljala do Trebinj. Tam sva 
se oskrbela z domačo zelenjavo in sadjem ter 

krenila čez mejo v Črno goro.
Ko se cesta Trebinje–Nikšić v kraju Vilusi zač-
ne spušati proti risanskemu in kotorskemu 
zalivu, ti zastane dih. Enostavno se samo us-
taviš, ustavi se čas in gledaš, kaj je ustvarila 
narava. Morje obdajajo visoke gore, barve se 
prelivajo iz modre v sivo in zeleno v daljavi. V 
mislih si rečem: »Ni čudno, da Črno goro tudi  
poimenujejo Črna gora, saj tod okoli so same 
gore«.
Napovedano srečanje z družino Pušnik-Starc 
naju je pripeljalo v Buljarico blizu Petrovca 
na moru. Šest dni smo skupaj bivali v kampu 
Maslina. Ogledali smo si Kotor, Sutomore in 
Stari Bar, ki leži 5 km vzhodno od luke Bar 
in je nekdanje primorsko središče balkanskih 
Slovanov. Trdno obzidano katoliško naselje je 
bilo zgrajeno v 6. st. Nekdaj trgovsko središče 
je med redkimi slovanskimi naselji na Jadra-
nu, ki je zelo dolgo ohranilo avtonomijo in svoj 
kovani denar. 
Morske užitke smo iskali na manj obljudenih 
plažah, ki pa jih danes na črnogorski obali 
skoraj ni mogoče najti, saj se celotna obala 
utaplja v nepopisni gneči. Huda vročina (čez 
dan je bilo do 40° C v senci) naju je prisilila, 
da sva se prej kot načrtovano odpravila proti 
severu. 
Pot sva nadaljevala mimo Podgorice, ob reki 
Morači do Kolašina in Mojkovca proti Žablja-
ku. V vasici Dobrilovina sva našla edinstven 
kamp Eco Oasis ob reki Tari. Kamp na eni 
strani obdaja pragozd Crna poda, s preko 
450 let starimi črnimi bori, in kristalno čista 
reka Tara na drugi. Lastnik Rade je še pose-
bej gostoljuben, prijazen in ustrežljiv. Ko je iz 
pogovora zaznal, da sva Slovenca, smo bili v 
trenutku »braće« in rakija je romala na mizo. 
Pozno v noč smo se pogovarjali in ugotovila 
sva, da imajo Črnogorci Slovence še vedno 
radi, nas spoštujejo in o nas govorijo v super-
lativih. Radovo mišljenje pa je, da sta dobrota 
in odkritosrčnost ključnega pomena pri delu 
v turizmu ter da oderuštvo s cenami ne sme 
prevladati. S takšnim načinom dela in raz-
mišljanjem se je uvrstil med najboljše kampe 
v tem delu Balkana po kriterijih Lonely Pla-

Tekija v Blagaju

POPOTOVANJA
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neta. Čeprav, kot sam pravi, ko so ga prvič 
obiskali, ni vedel niti, kaj pomen L od Lonely. 
Tako sva tudi midva plačala razumnih 13 
evrov na noč. 
Žabljak v poletnih mesecih preplavijo turisti 
iz vse Evrope, saj je mesto odlično izhodišče 
za številne športne aktivnosti v Durmitor-
ju. Mestece izgleda kot nekakšen balkanski 
Chamonix. Poleg planinskih pohodov agenci-
je ponujajo rafting na Tari, safari off road vo-
žnje z jeep-i in štirikolesniki, zip line, gorsko 
kolesarjenje, canyoning itd. 
Midva sva se povzpela na Savin Kuk - 2313 
m, se kopala v Crnem jezeru, ogledala Titovo 
pećino, kjer se je v maju 1943 skrival maršal 
Tito z vrhovnim štabom NOV (tu je bila spre-
jeta odločitev o preboju čez Sutjesko) in opra-
vila nekaj kolesarskih izletov.

Ker nama je zmanjkalo plina za kuhanje, sva 
se odpravila čez Šavnik v Nikšić. Za razliko 
od Slovenije so nama v Črni gori camping 
jeklenko napolnili kar na bencinski črpalki. 
Obnovila sva zaloge hrane, vode in dotočila 
gorivo. Tako sva bila pripravljena na tridnev-
no avanturo čez Durmitor. Odpeljala sva se 
do Plužin in po spektakularno speljani cesti 
s serpetinami in ročno izklesanimi tuneli pri-
spela na Pivsko planino do vasi Trsa. Tukaj 
živi 60 registriranih prebivalcev na višini 
1450 m. Avtodom je našel mesto na velikem 
travniku ob kampu, kjer so se prosto pasli ko-
nji, pogled pa je segel do Volujaka in Maglića 

(najvišje gore v Bosni). 

Iz Trse sva opravila vzpon na Učjak - 1776m. 
Goro sva poimenovala kar Uršlja gora, saj 
je prav na vrhu postavljen RTV oddajnik, ki 
nadvse spominja na našo koroško goro. Pot 
ni označena, zato sva na turi še posebej uži-
vala in iskala primerne prehode, da hoja ni 
bila prenaporna. Kljub visoki nadmorski viši-
ni je bila dnevna temperatura čez 30°C.  
Zadnji del dopusta sva želela sproščeno pre-
živeti na obali južne Dalmacije. Zato sva kre-
nila na pot mimo Nikšića in Trebinj v Dubrov-
nik. Po celodnevni vožnji, predvsem zaradi 
zastojev na mejah, sva prispela v mestece 
Slano. V kampu Banja so naju kljub pozni 
uri gostoljubno sprejeli. Zaliv Slano je del Ko-
ločepskega kanala v južni Dalmaciji in leži 
dobrih 30 km severozahodno od Dubrovni-
ka. Zaliv je nadvse priljubljen med navtiki in 
ljubitelji vodnih športov. Tukaj sva našla svoj 
mir, si odpočila in skovala načrte za nasled-
nje potovalne podvige. Na potovanju sva bila 
28 dni in skupno prevozila 2.515km. 
Spomnim se, da sem v nekem trenutku izja-
vil, da se mi zdi prav škoda, da je Jugoslavija 
razpadla. Kakšne gore, reke, morje, mesta, 
prijazni ljudje, kultura, zgodovina. A kaj ko 
to ni bilo dovolj. Različni interesi narodov in 
posameznikov so pripeljali do osamosvajanja 
republik in na nekatere stvari je kot turist 
dosti lažje gledati. 

Peter in Urša

Durmitor - v ozadju je Bobotov Kuk

Kampiranje v Trsi

POPOTOVANJA
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FOTOREPORTAŽA

Kolesarjenje Black hole je odmevna prireditev Letos so kolesarji startali v Črni

Spomladansko branje na mostu Šolarji na obisku pri Rdečem križu

Senica4you je sladka nova 
pridobitev v Črni 

Prenovljena restavracija v hotelu se imenuje Planika

UTRINKI

Fo
to

: P
. P

u
šn

ik



57

»ČAS NI HITRA CESTA MED ZIBELKO IN 
GROBOM, MARVEČ PROSTOR NA 

SONCU, KJER SE LAHKO USTAVIŠ…«

Ko je srečanje z Abrahamom mimo, pride 
čas, ko že lahko nepristransko položimo na 
tehtnico  svojo preteklost in iz njenega nagiba 
razberemo, česa je bilo preveč, česa premalo. 
Ena od vrednot, s katero življenje ne bi smelo 
skopariti, je prijateljevanje. Prijateljstvo pa ni 
samoumevna dejavnost, je posebna kategori-
ja v medčloveških odnosih, ki zahteva veliko 
strpnosti, nege in nenehnega loščenja. Je ena 
od skrivnosti zadovoljstva z življenjem in že-
lja po medsebojnem zbliževanju, po tem, da 
nekomu  prisluhneš in mu odgovoriš. Saj je 
pravi prijatelj vedno tam, kamor si ne upaš 
sam. 
Danes marsikdo doživlja svoje okolje kot pri-
dobitniško in nastopaško. V njem ne vidi več 
prostora zase. Počuti se odrinjenega na druž-
beni in družabni rob. Kot da bi ga življenje 
prezrlo in teklo mimo njega. Je osamljen, za-
radi osamljenosti pa zboli duša in to je rana, 
ki jo je najtežje zaceliti. Iz nje se velikokrat 
rojeva zlo. Tudi zato moramo vsako težnjo, ki 
vodi ljudi k zbliževanju, toplo pozdraviti.

»QUO VADIS, gospod? V globine neskonč-
nosti, kjer se življenje nikoli ne konča, v svet 
lepote, kamor se stekajo vse dobre misli in 
dejanja«.
O starosti vlada veliko napačnih mnenj in 
tudi zelo globoko zakoreninjenih stereotipov. 
Na vsakem koraku trčimo ob kakšno zmo-
tno prepričanje, na primer, da z leti ljudem 
pešajo ustvarjalne moči, da so starejši proti 
uvajanju novosti, da se težje prilagajajo spre-
membam, da starost prinaša same tegobe, 
pozabljivost, sivost, plešavost, bolezni … Na 
teh temeljih stoji marsikaj, zakonodaja, druž-
beni ustroj, organizacija dela v podjetjih … 

Starost je predvsem družbeni dogovor, ki slo-
ni na mnenju, da ljudje po določeni starosti 
niso več sposobni za delo in jim odtlej prija, 
da so potisnjeni na rob dogajanja. »Telesne 
spremembe so v primerjavi s predsodki, ki 
stare ljudi utesnjujejo in omejujejo, pa tudi v 
primerjavi z objektivnim položajem starih lju-
di v družbi, zanemarljive«, je zapisal dr. Hu-
bert Požarnik v knjigi Umetnost staranja.
Lepota je v naših mislih vedno povezana z 
mladostjo, ta vzorec se potrjuje tudi v ogla-
sih, ki nam kažejo telesa brhkih mladenk v 
časopisih, revijah, na TV … Mladost je lepa, 
a lepa je tudi starost. Za gospo v letih fantje 
res ne bodo več žvižgali, je pa lahko še vedno 
vredna tihega občudovanja, če je telesno in 
duševno čila, veliko bere, hodi na izlete, obi-
ske, ima pred seboj življenjske načrte, je ure-
jena, nasmejana … Isto velja tudi za moške. 
Radi imamo stare katedrale, gradove, staro 
pohištvo, stare knjige in stare slike, toda po-
polnoma smo pozabili, da so tudi stari ljudje 
lahko lepi.

Tretje življenjsko obdobje pričnemo še relativ-
no mladi, saj je ogromno predčasnih upokoji-
tev in oseb na čakanju. Oznaka ‘na čakanju’ 
je novejšega izvora. Pred desetletji je bil to čas 
največje ustvarjalnosti in bogatih življenjskih 
izkušenj. Ko se je večina ljudi upokojevala s 
polno delovno dobo, ob bistveno nižji priča-
kovani starosti, je bila upokojitev res le zaslu-
ženi POKOJ. V času moje mladosti si upoko-
jenci niso belili glave, kaj bodo počeli tistih 
nekaj let, ki so jim še ostale od upokojitve do 
ODHODA. Danes pa tretje življenjsko obdob-
je predstavlja dobršen del našega življenja. 
Poleg primarne družine, ki je marsikdo nima 
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več ali pa je nikoli ni imel, so tudi druge poti, 
da čim dlje ostanemo telesno čili in umsko 
sveži. Nikakor ne bi smeli zanemariti rekre-
ativne dejavnosti, kot so sprehodi, telovadba, 
plavanje, smučanje, vrtičkarstvo, gobarjenje, 
planinarjenje, izleti, potovanja … Vse to nam 
pomaga ohranjati naše psihofizične sposob-
nosti tja v pozna leta. Tudi tisti, ki ne morete 
ali težko hodite, preživite in posedite nekaj 
časa vsak dan v naravi, pa četudi samo pred 
svojim domom. Tu lahko kontaktirate z mimo-
idočimi, kar je vsekakor bolj zdravo kot ždeti 
sam v stanovanju in pred TV. Kdor ničesar 
ne počne, si sam koplje prezgodnji grob, kaj-
ti narave, ki ima svoje zakonitosti, vseeno ne 
moremo prelisičiti.

Prihaja tudi ČETRTO ŽIVLJENJSKO OB-
DOBJE. Da bo prehod čim daljši in čim manj 
boleč, se je potrebno pripraviti. Stara rastli-
na se navadno v drugem okolju ne prime … 
O tem, kako preurediti stanovanje, da bo pri-
merno za bivanje, ko bo naša gibljivost slab-
ša, je bilo že veliko napisanega. Znebimo se 
nekaj nepotrebne opreme, da bo stanovanje 
bolj prostorno in manj nevarno za kakšen 
padec, lažje se bo nudila pomoč. Če ne more-
mo ali se nam ne da kuhati, to ni več težava. 
Hrano nam lahko prinesejo na dom - tudi die-
tno. Za zahtevna higienska opravila je možno 
občasno najeti negovalko, tudi spremstvo za 
sprehode in nakupovanja ter družbo za po-
govore, kjer se dobro obnesejo dobri prijatelji 
in prijazni sosedje.
Pri pešanju umskih sposobnosti in raznih 
psihičnih težavah se lahko povežemo s sku-
pinami za samopomoč, raznimi delavnicami, 
v domovih za starostnike imajo tudi dnev-
no oskrbo. Življenje je borba in zmaga tisti, 
ki ostane na domačih barikadah do zadnjih 
možnosti! Sicer pa se je treba sprijazniti in 
sprejeti tudi dom »STAREJŠIH«. Navsezadnje 
te tu čakajo nekdanji sokrajani in če so še čili, 
tem za pogovore ne zmanjka, pa tudi brez 
skrbi smo, saj ti v vsakem trenutku lahko kdo 

pomaga. S tem pa tudi razbremenimo svojce 
v skrbi za nas, zato nas še z večjim veseljem 
obiščejo, kadar morejo.
Preden zaključim današnje pisanje, bi rada 
dodala svoje osebno razmišljanje. Sprašujem 
se, zakaj so bolezni vedno glavna tema oddaj 
za starejšo populacijo. Še ne daleč nazaj je 
bila po radiu napovedana oddaja za starej-
še. Pripravim se za poslušanje in kaj slišim 
– CITRE. Saj ne rečem, citre so moj ljubi in-
strument, pa me je vseeno zbodlo, da starej-
še vedno povezujejo s citrami. Raje bi slišala 
glasbo svoje mladosti, na katero smo plesali 
ob sobotah in nam je dala energije za cel te-
den. Potem sem poslušala naprej, novinarka 
je povedala, da je v studiu že zdravnik, ki bo 
z veseljem odgovarjal na naša vprašanja. Te-
lefoni so veselo brneli, previsok ali prenizek 
pritisk, bolečine v hrbtenici, v glavi, v želodcu, 
mučijo nas bolezni srca in ožilja … Zdravnik 
vsem po vrsti svetuje več gibanja, zdravo pre-
hrano, tudi kozarček na dan je dovoljen, daje 
upanje vsakomur in vsem skupaj. Saj vendar 
ne more biti res, da z upokojitvijo pride čas 
le za bolezni in citre. Želim si več nasvetov za 
aktivno preživljanje časa. Predlagala bi ne-
kaj ustvarjalnih tem in možnost, da bi govorili 
o stvareh, ki radostijo in bolezen odganjajo. 
Če bi govorili o lepi knjigi, dobri TV oddaji, 
konjičkih, rožah, turizmu, zdravi prehrani, 
svojih otrocih in predvsem o vnučkih, bi vsaj 
za nekaj časa pozabili na bolezni, saj nam bo 
zanje zmanjkalo časa.

PA KAJ ČE SE STARAMO! Priznajte si, da 
vam je toplo pri srcu, ko vidite starejši par, 
ki se sprehaja z roko v roki. Življenje se ne 
ustavi pri petdesetih letih, ljubezensko življe-
nje je lahko tudi pri sedemdesetih in več lepo, 
vendar je za to treba imeti trdno osnovo, ki 
jo je treba graditi že od začetka skupnega 
življenja. Zato je za nekatere pare starost 
zlato obdobje, predvsem za tiste, ki so vzgojili 
svoje družine, uresničili kariero ter se lahko 
končno odpočijejo in zaživijo v sadovih dol-
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goletnega dela. Vendar pa je tudi za srečo v 
poznih letih potrebne veliko volje, ljubezni in 
medsebojnega spoštovanja. Ljudski pregovor 
ima prav, ko trdi, da je »cesar daleč, bog pa 
visoko«. Res se ni treba naslanjati ne na pos-
vetno in ne na božjo moč. Zanesljiva je samo 
naša lastna moč, da živimo smiselno, ustvar-
jalno, z ljubeznijo bogato in zato lepo življe-
nje.

“SONCE JE STARO, TODA TOPLO.”

VIRI: Ustvarjalci časopisa TRETJEŠOLCI             

Lepo in bogato jesen vam želi  
LENČKA  OŠLAK

Izbrskal sem nekaj starih receptov ... 

Jetrna pašteta (recept Mici T.)

Četrt kilograma domačega svežega špeha naj se pol ure kuha. Četrt kilograma svinjskih jetrc 
se razreže in na masti z eno čebulo na hitro prepraži. Nato se kuhan špeh, prepražena jetrca 
in dve deki prekajenega špeha štirikrat zmelje na stroj. Nato se soli, doda majarona, prav malo 
česna in malo pimenta. Vse se dobro premeša in da v kozarce ter se kuha pol ure v sopari. Nas-
vet: Jetrca samo toliko prepražiti, da niso več krvava. Recept je izvrsten in je bolj ekonomičen, 
ako napraviš iz dvojne mase.

Buče v kisu

Navadno zeleno bučo (prašičjo) olupi in razreži v poljubne oblike (velike kocke ali palice). To 
čez noč namoči v mešanici vode in vinskega kisa (1:1). Naslednji dan bučke ožemi in dodaj k os-
tali okisani vodi sladkor (pol kg na 1 liter tekočine) in vanilijo (na koščke narezano). Buče kuhaj 
toliko časa, da so prozorne. Ohlajene daj v velik kozarec in zaveži. Ven vzameš lahko vedno po 
potrebi in ako hočeš, lahko takrat dodaš malo belega vina ali limonovega soka, lahko pa tudi 
malo vode. Kompot ima okus po ananasu. (recept ge. Palovčeve) Za eno bučo rabiš približno 
en liter kisa in en liter vode.

Dober tek!
Peter Lenče
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ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem. 
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,

odbor: Barbara Jelen, Terezija Napečnik, Gvido Jančar.
Tisk in oblikovanje: SIJ ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.

Naklada 1400 izvodov, avgust 2017.

Rešitev te križanke tudi tokrat pošljite na naslov: 
Občina Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA.

Izžrebanega srečneža čaka nagrada!

Izžrebani nagrajenec prejšnje križanke Cecilija Krajnc, Podpeca 34 a, Črna
naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.


