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Pogled, uprt v prihodnost in mlade v 
Črni na Koroškem

NAGOVOR ŽUPANJE 

Pomlad. Narava se prebuja, drevesa zelenijo, pisani 
cvetovi sramežljivo dvigajo svoje glave, svet okrog 
nas je vse bolj svetel in obsijan s soncem. Za nami 

je naporno obdobje, zaznamovano s korona krizo, ki je 
(upajmo) za nami in življenje se vrača v stare tirnice. Čeprav 
so dogajanja v preteklih mesecih nedvomno zaznamovala 
naše življenje, smo ves čas verjeli, se trudili in neprekin-
jeno delovali na številnih področjih, pač nekoliko drugače 
in razmeram prilagojeno. Prav tako se zavedamo sedanje 
kritične in grozljive situacije v Ukrajini, sočustvujemo z 
njenimi prebivalci in smo se aktivno vključili v zbiraje pomoči 
zanje. Zaradi vseh teh dogajanj smo lahko še toliko bolj 
veseli, da živimo v svojem odmaknjenem, mirnem in zelenem 
kotičku naše domovine. 
Vsak dan, ko me pot vodi sem in tja po naši razpršeni občini, 
se z velikim veseljem in zadovoljstvom oziram naokrog in 
na vsakem koraku opažam urejenost in opremljenost kraja, 
objektov, zelenih površin in ves napredek, ki smo ga skupaj 
dosegli v zadnjih letih.
Začelo se je novo programsko obdobje Evropske unije, v 
katerem bo potrebno skrbno načrtovati nove projekte in 
veliko napora vložiti v to, da zanje zagotovimo evropska in 
državna finančna sredstva in jih tudi uspešno uresničimo. 
Ključno za nadaljnji uspešen razvoj občine je pridobivanje 
razvojnih sredstev iz evropskih skladov, saj bomo le tako 
lahko poleg zagotavljanja sredstev za izvirne naloge občine 
– financiranje šolstva, socialnega varstva, delovanja društev 
na področju kulture, športa, sociale, kmetijstva, gradnje 
in vzdrževanja osnovne infrastrukture - uresničevali tudi 
druge, prav tako pomembne projekte, s katerimi želimo še 
izboljšati kvaliteto življenja naših občanov, zato vabimo vse 
sokrajane, da nam posredujejo svoje predloge na e-mail: 
obcina@crna.si.
V preteklem programskem obdobju smo se zelo uspešno 
povezovali v različna partnerstva znotraj naše države in 
tudi čez mejo in se tako vključili v številne skupne projekte, 
preko katerih smo uspešno gradili infrastrukturo in razvi-
jali nove dejavnosti v naši občini. Povezovanje in močno 
strateško zavezništvo sta eden od najpomembnejših 
pogojev za uspešno črpanje evropskih sredstev. Pri tem 
smo bili zaradi svoje prizadevnosti, predanosti, strokovnega 
znanja, odgovornega ravnanja, zanimivih idej in razvojne 
usmerjenosti prepoznani kot zelo dober partner, ki veliko 
prispeva k skupnemu uspehu. Stkali smo pomembne vezi, ki 
so iz projektnega prerasle v stalno sodelovanje, v strateško 
povezovanje in tudi dobile inštitucionalne oblike. 

Kot ena najbolj razvojno prodornih občin smo prepoznani 
tako doma kot v tujini. Dobro sodelujemo z državnimi 
inštitucijami, ki jih z našimi problemi oz. izzivi neposredno 
seznanjamo in z veliko mero vztrajnosti tudi uspešno rešu-
jemo. Vsak dan znova se trudim(o), da poleg svojih osnovnih 
nalog izvajamo še številne druge projektne aktivnosti na 
različnih  področjih, s katerimi dvigamo kakovost življenja 
in bivanja vseh naših občanov.
Čeprav je morda videti, da se razvojne aktivnosti z veliko 
lahkoto odvijajo kar same od sebe, temu ni tako. V vsako 
aktivnost je vključenega veliko truda, strokovnega znanja, 
predanosti in prizadevnosti, preteklih izkušenj, sodelovanja, 
dogovarjanja, prepričevanja odločevalcev in neizmerne 
količine energije, s katero je potrebno nenehno spodbujati 
vse sodelujoče, da se aktivnosti tudi do konca realizirajo. 
In te energije ne meni ne mojim sodelavcem res ne manjka. 
Veliko je bilo postorjenega v preteklih letih, veliko projektov 
in aktivnosti pa nas čaka tudi v prihodnje. Tako kot energije 
mi nikoli ne zmanjka niti idej in predlogov za nove pridobitve 
v našem kraju. 
Skupaj s partnerji že intenzivno snujemo nove projekte in 
pripravljamo prijave na različne razpise, da bi tako zagoto-
vili sredstva za njihovo izvajanje. Svojo uspešno prihod-
nost gradimo na trdnih temeljih iz preteklosti, ki vsako leto 
obrodijo več sadov.
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NAGOVOR ŽUPANJE 

Prejem certifikata Zlati kamen

Poslovni zajtrk Dobro jutro, sosed, s podjetniki in ministrom za gospodarstvo

Ob tem pa ne pozabljamo na skrb za naše mlade sokrajane. 
Strategija za mlade v naši občini se v letošnjem letu izteka in 
že smo pričeli, skupaj z mladimi, s pripravo nove. Ponovno 
bomo izvedli anketo o življenju mladih v kraju in na osnovi 
le-te pripravili ukrepe, ki si jih želijo mladi zato, da bi bilo 
življenje v Črni za njih zanimivo in da bi v kraju ostali tudi po 
koncu šolanja. Skupaj z našimi mladimi smo sodelovali na 
okrogli mizi »Strategija za mlade v Mežiški dolini«, kjer je svoj 
pogled na življenje mladih delila tudi mlada občinska svet-
nica in aktivistka na področju mladih Tara Simetinger, ter se 
dogovorili o konkretnih možnostih nadgradnje, povezovanja 
in sodelovanja na področju mladih, ki jih najbolj zanimajo 
stanovanjska problematika in zaposlitvene možnosti. S 
Stanovanjskim skladom RS smo že v kontaktu glede stano-
vanj in obnove stanovanjskega bloka v Sp. Javorju, hkrati pa 
pripravljamo idejno zasnovo za nov stanovanjski blok, ki ga 
ima v načrtu tudi zasebni investitor. Tako kot na splošno v 
državi je na srečo stopnja brezposelnosti tudi v naši občini 
nizka, kar nas še posebej veseli. Menim, da smo tudi z ukrepi 
za mlade na pravi poti in da bomo z umestitvijo njihovih 
predlogov v načrte za prihodnost poskrbeli, da bo Črna kraj, 
kjer bodo mladi ostajali ali se vračali.

V želji, da skupaj snujemo, kaj vse v Črni še potrebujemo, vam 
želim krasne prvomajske praznike in se vidimo na Pikovem.

Županja: mag. Romana Lesjak

Marca 2022 je v okviru 
Gospodarske zbor-
n i c e  S l o v e n i j e 

– Koroške gospodarske zbor-
nice na Ravnah na Koroškem 
potekal poslovni zajtrk Dobro 
jutro, sosed s podjetniki iz 
občin Ravne na Koroškem, 
Prevalje, Črna na Koroškem 
in Mežica s posebnim gostom, 
ministrom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravkom 
Počivalškom, katerega se je 
udeležila tudi mag. Romana 
Lesjak, županja Občine Črna na 
Koroškem. Cilj srečanja je bil 
prepoznati skupne priložnosti 
v lokalnem okolju, izmenjati 
izkušnje na področju manage-
ment, IT, nabave, logistike, 
obvladovanja proizvodnih 
procesov in avtomatizacije ter 
kadrovanja na lokalnem nivoju. 
Na zajtrk so bili vabljeni tudi 
župani omenjenih občin.
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Žerjavske pustne šeme, foto M. Javornik

Nastop najmlajših ob 
dnevu žena

KS ŽERJAV 

Prebujanje

Dan se daljša, sonce nas vedno bolj greje in ko tako 
opazujem ljudi okrog sebe, je jasno, da se tudi v ljudeh 
prebujajo toplejši in lepši občutki. Kot da vse na novo 

zaživi. Prvi sončni žarki mi osvetljujejo pot skozi Žerjav. 
V jeseni lanskega leta smo v prostorih Delavskega doma 
uradno predali v upravljanje večji prostor za atelje, ki je 
postal drugi dom naši sokrajanki, umetnici, slikarki, pesnici 
in plesalki Nini Stopar. V veliko veselje mi je, da se v kraju 
najde tak umetnik, ki nenazadnje želi ustvarjati doma. Plod 
tega so že prvi rezultati, saj se je Nina uvrstila v polfinale 
pesniškega turnirja za izbor pesmi za najboljšo neobjavljeno 
slovensko pesem v tekočem letu. Izmed 126 prejetih pesmi 
je strokovna žirija izbrala 24 po njihovem mnenju najboljših 
pesmi in na to sem kot predsednik kraja zelo ponosen. Naša 
umetnica pa izvaja tudi plese v dvorani. 
V mesecu marcu so nam otroci vrtca in šole na pustno 
soboto popestrili in polepšali dan s pustno povorko.  
Ob dnevu žena so otroci kar na tržnici priredili kratek 
kulturni program, posvečen našim materam, dekletom 
in ženam. Še kako se je izkazalo, da smo imeli člani sveta 
KS Žerjav skupaj z županjo prav, da v Žerjavu obdržimo 
podružnično šolo in vrtec. Ni lepšega kot zadovoljstvo in 
iskrice v otroških očeh. 
Končno so se stvari okoli covida začele umirjati, tako bomo 
lažje začeli z vsakodnevnimi aktivnostmi. Letos bomo končno 
obeležili naš krajevni praznik s proslavo in druženjem. V 
SOBOTO 7. 5. 2022! 
Zadnjo soboto v maju pa sledi zdaj že tradicionalni pohod 
na kočo Dukles in verjamem, da bo zopet veselo kot vedno. 
V mesecu juniju bodo ob koncu šolskega leta učiteljice in 
učenci skupaj z vrtcem organizirali in pripravili prireditev 
Skok v poletje. 

Pa tudi delali bomo. Želimo zamenjati ograjo na terasi Delav-
skega doma, z asfaltom preplastiti parkirišče za Delavskim 
domom ter seveda urediti še veliko stvari po kraju. 

Vedno moramo iti naprej,
ne pozabimo,
da je pomlad vedno po zimi.

Clarissa Pincola Estes 
                                                                                                                   

Predsednik KS Žerjav
Alojz Zmrzlikar
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Komunalna dela

Urejanje potoka 
na Pristavi

Notranja ureditev upravnih prostorov na čistilni napravi 
Mušenik

Obnova notranjih prostorov v Etnološki zbirki

Začetek del na vodotoku Pristava

Adaptacija notranjih prostorov OŠ Črna

Gradnja škarpe v Podpeci                                  Pripravil: Andrej Mandl

FOTOREPORTAŽA 



07

TURIZEM V ČRNI 

Vsebine za razvoj črjanskega turizma

Ne tako dolgo nazaj sem za Črjanske cajtnge napisal 
prispevek Črna-  turistična destinacija, da ali ne? 
V njem sem načelno razmišljal o turizmu v Črni, 

o potencialnih možnostih, o že doseženem in predvsem 
o primerjalnih prednostih, ki jih ima naš kraj na področju 
turizma. V tem prispevku pa navajam konkretne vsebine, 
ki so realne, finančno dostopne, v relativno kratkem času 
dosegljive, izkoriščajo predvsem naše naravne danosti, ne 
posegajo grobo v naravo in bi definitivno pomenile velik 
turistični preboj ter bi Črno postavile na nivo zaželene 
turistične destinacije; s tem pa bi kraj kot celota stopil na pot 
razvoja, zaživel, dobil svetovljanski utrip, dvignil življenjski 
standard v kraju ter zadržal mnogo mladih, ki bi sicer odšli 
drugam. Utopija? Sanje? Utopija ne. Sanje da, ki pa se lahko 
uresničijo, če bodo odgovorni v kraju smelo stopili na to 
težko, a uresničljivo pot.
Vsebine so rezultat mojega večletnega razmišljanja, kaj v 
kraju narediti za razvoj turizma (saj o tem govorimo že 50 let), 
povezano s poznavanjem mnogih svetovnih destinacij ter s 
posvetovanji z nekaterimi znanci in prijatelji, ki jim tudi ni 
vseeno, kakšno razvojno pot bo ubral naš kraj, ter seveda že 
z nastajajočimi projekti, ki jih je treba zagnano peljati naprej.

1. Kolesarska steza do Poljane (skupaj z Mežico) - dela že 
potekajo; s tem se bomo odprli v kolesarski svet kot najhitreje 
rastoče vsebine sodobnega turizma.
2. Kolesarska pot okoli Pece (Črna–Koprivna–Luže–Železna 
Kapla ali Globasnica–Breška vas–Reht–Štenge–Podpeca–
Črna); dejansko že obstaja, treba jo je le primerno oglaševati.
3. Na novo začrtati in na novo označiti že obstoječe gorsko 
kolesarske poti v okolici Črne.
4. Tematska pot Kralja Matjaža na Peco (Topla/jama–
Kneps–vrh Pece–dom na Peci–Podpeca); med potjo razni 
tematski prikazi na temo kralj Matjaž, pod Knepsom 
postaviti brunarico z možnostjo prenočišča (na lokaciji 
bivše stražnice).
5. PZA na lokaciji na igrišču nasproti nogometnega igrišča. 
Danes noben resen turizem ne more živeti brez postajališča 
za avtodome.
6. Dva glampinga: eden v centru (se že ureja), eden v okolici 
Črne, v bolj naravnem okolju; ta način bivanja turistov postaja 
vse bolj aktualen.
7. Stimulirati krajane za oddajo tujskih sob, apartmajev.
8. Načrtno vključevati gostince v razvoj turizma, s posebnim 
poudarkom na dvigu pestrejše in kvalitetne domače kuli-
narične ponudbe.
9. V srednjeročni perspektivi odpreti hotel kot temelj turis-
tične dejavnosti v kraju. Hotel že imamo in ga nimamo; brez 
hotela resnejšega turizma v kraju ne bo nikoli.
10. Nadaljevati z izgradnjo adrenalinskega parka, lažjega za 

Delavnice Skupaj razvijamo zeleni turizem - priložnost za vse

otroke in tudi zahtevnejšega za mladino in odrasle.
11. Izgraditi ferato iz centra Črna na vrh Olimpline, na vrhu 
le-tega postaviti brunarico s 4 posteljami, z atraktivnim 
pogledom v dolino (perspektivno mogoče še eno ali dve), 
postaviti letno sankališče od spodnje postaje Olimpline do 
brunarice na smučišču
(udeleženci splezajo ferato, prespijo na atraktivni lokaciji, 
se zapeljejo po zipline in na koncu po sankališču). To bi bila 
nadvse atraktivna ponudba in je le malo takih na svetu.
12. Urediti kanjon Knez–Ratih kot zelo atraktivno in 
adrenalinsko pohodniško pot.
13. Perspektivno podaljšati smučišče.
14. Perspektivno urediti tekaško progo v Logih.
15. Urediti stalno drsališče v času zimske sezone in na isti 
lokaciji poleti škropilnik/brizgalnik, ki bi v vročih poletnih 
mesecih predstavljal zelo dobrodošlo osvežitev z brizganjem 
vode iz šob (pred hotelom).
16. Z zelo majhnimi posegi urediti krajšo veslaško progo za 
kajake in kanuje od Prauharta do jeza, s tem bi privabili še 
dodatno populacijo turistov.
17. Obuditi aktivnost perkmandlca kot najbolj avtentičnega 
opomnika naše industrijske dediščine oz. preteklosti.
18. Izkoristiti danosti pretekle narodno-kulturne-mitske 
dediščine in jih povezati v skupni tematski park, tudi v 
kontekstu poti K-24 (kar zahteva le sistematično in ciljano 
oglaševanje): Peca - kralj Matjaž, Raduha - ovčke pastirčka 
Krištofa, Olševa - Potočka zijalka, Smrekovec - legenda o 
vulkanu, Uršlja gora - povodni mož, sv. Uršula.
19. Resno razmisliti o vrnitvi Gradov kralja Matjaža nazaj na 
prvotno lokacijo, saj se je na sedanji lokaciji izgubila njihova 
prvotna avtentičnost, izvirnost in čarobnost; na lokaciji 
na Matevževih travnikih mogoče poleti zastaviti gradnjo 
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TURIZEM V ČRNI  

Pred več kot dvema desetletjema sta se Vida in Janez 
Adamič iz Bistre odločila za turistično dejavnost. 
Na kmetiji, kjer imajo domače živali in pašnike ter 

biološko pridelano zelenjavo in sveži zrak, so dobri pogoji 
za ponudbo drugačne hrane, po kakršni hrepenijo gostje 
iz doline. Spletna stran turistične kmetije Plaznik privablja 
goste od blizu in daleč. Samotno kmetijo opisuje kot tipičen 
koroški »celk«, ki še danes ponosno ohranja prepoznaven 
alpski slog gradnje, o njihovi kulinarični ponudbi pa poudarja 
ohranjanje tradicije koroške kuhinje.

»Začeli smo leta 1999 in nekaj časa delali poskusno, bolj 
na črno,« razlaga Vida, glavna gospodinja in organiza-
torka njihove dejavnosti, dela pa seveda cela družina. 
»Takrat sem pustila svoj šiht in delala doma na kmetiji, 
in ker to ni prinašalo dohodka, sva počasi začela priva-
bljati goste. Uradno pa smo zagrabili za posel leta 2002. 
Hišo smo preuredili, predelali garažo in na začetku kuhali 
zgoraj, potem smo uredili spodnji del in nazadnje dogradili 
prostor za večje skupine. Kasneje smo dali v ponudbo tudi 
prenočišča, zaenkrat jih je šest, delamo pa še sobe za osem 
gostov. Zadnje čase je veliko povpraševanja po možnostih 
prenočitve, sploh zaradi koronavirusa, ko smo bili Slovenci 
prisiljeni dopustovati znotraj naših meja. In ker na Koroškem 
ni veliko prenočitvenih zmogljivosti, najdejo turisti pot tudi 
do nas. Imamo en apartma, vendar je bolj povpraševanje 
po sobah. Gostom ponujamo domače svinjsko in goveje 
meso (želodec, klobase, salame), jajca in mlečne izdelke (sir, 
skuto, jogurte), domač krompir in drugo zelenjavo, pozimi 
pa seveda kako solato tudi kupimo. Gostje najraje naročajo 
domače mesne narezke, skuto z bučnim oljem in rženi kruh. 
Radi posegajo tudi po domačih sladicah, kot so štrudelj, 
nudlni, štruklji (ajdovi, navadni) in pogača. Hči Kristina, ki 
se je sama naučila slaščičarstva in ima to kot dopolnilno 
dejavnost, pa speče kako torto in drobno pecivo. Kadar 

Turistična kmetija Plaznik

peščenih gradov (ali kaj podobnega).
20. Na TIC-u zaposliti rednega delavca z ustrezno izobrazbo, 
smislom za turizem, z znanjem enega ali bolje dveh tujih 
jezikov, s poznavanjem kraja in njegovih značilnosti in poseb-
nosti in predvsem entuziasta, ki bo 24 ur na dan mislil na 
turizem v Črni. Brez tega se bo pri izvajanju turistične dejav-
nosti nadaljeval amaterizem, ki nam bo (in tudi že je) naredil 
več škode kot koristi; tega pa si resna turistična destinacija 
ne more in ne sme privoščiti! 

Veliko tega je že, nekaj je potrebno le izpopolniti, nekaj 

postaviti, zgraditi na novo. Vse skupaj je v okviru sprejemljivih 
finančnih obveznosti, so pa to vsebine, ki so sprejemljive v 
kraju, in predvsem vsebine, ki izkoriščajo naravne danosti 
kraja, vse se brez večjega nasilja vklapljajo v naravno okolje 
kraja, so vsebine, ki so ljudem, sitim množičnega instant 
turizma, vse bolj aktualna opcija. In predvsem: vse vsebine 
(razen smučišča) so realno uresničljive v roku petih let; da ne 
zopet čakamo in prelagamo, da bodo mogoče kaj postorile 
naslednje generacije, kar se nam žal dogaja že desetletja!

Marijan Lačen

je veliko gostov, pomagata sin Marko in hčerka Kristina, 
seveda tudi mož in občasno ob vikendih tudi sestra Katka. 
Včasih priskoči še bica pri svojih 85-ih letih, tako da smo 
res družinska kmetija.«
Kmetija je prijazna tudi do vegetarijancev. »V zvezi s tem smo 
pridobili več izkušenj, ker je skoraj v vsaki skupini gostov kak 
tak, za katerega skuhamo malo drugače, sploh za vegane 
je treba poznati alternative, potem pa so tu še ljudje s kako 
dieto, na primer s celiakijo. Če mi prej povedo, brez prob-
lemov skuham tudi takim gostom.«
Ribe, ki so jih pred leti gojili v ribniku, so izginile zaradi drugih 
živali, največja krivda menda pade na vidre in čaplje. V načrtu 
pa imajo, da bo Marko na novo uredil ribnik. Oba moška pri 
hiši sta lovca, zato je kdaj pa kdaj v ponudbi tudi divjačina.
»Konkurence se ni bati, kajti v tem koncu je malo kmetij s 
turizmom. Včasih celo pošljemo kakega gosta drugam, ker 
preprosto sami ne zmoremo ustreči vsem. Ja, je kar naporno 
delo, a če delaš z veseljem, gre. Tudi dopust si privoščimo, 
pač kak podaljšan vikend, ko si prej porazdelimo delo.«
Covid je tako kot drugod tudi pri njih malo zaustavil dejav-
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nost, saj se ljudje niso smeli toliko družiti in skupaj praz-
novati, a je bilo vseeno kar nekaj naročil narezkov, ki so jih 
gostje odnesli domov.
»Najboljši gostje so domači gostje, Črjani!« poudarja Vida. A 
dobijo tudi druge goste, in to skozi celo leto. Pozimi jim je 
na voljo tekaška smučarska proga, kajti pri njih je več snega 
kot v dolini. Marsikateri tekač se potem oglasi v gostišču na 
čaju ali zakuhanem vinu, da se malo pogreje. 
»Pred leti je bilo v bližini urejeno tudi odbojkarsko igrišče, 
toda navdušenost za odbojko je počasi minila, iste mladine ni 
več, ker so se poročili, imajo otroke, nekateri so se preselili, 
mi pa smo tisti prostor uporabili za druge namene.«
Bistra je odlično izhodišče za planinarjenje, sploh za tiste 
turiste, ki pri Plaznikovih prenočijo. »Obvezno obiščejo 
Peco in Najevsko lipo, pa tudi Smrekovec, Raduho in Olševo 
ter krajinski park Toplo. Posebej jih privlačita Olimpline in 
Podzemlje Pece. Če so gostje tu pet dni, imajo vsak dan kaj 
početi, kam iti, razen če jim načrte prekriža slabo vreme. 
Neka zdravnica in njena hčerka sta bili pri nas že dvakrat 
in sta prehodili vso okolico, nadvse pa sta navdušeni nad 
prijaznostjo domačinov: če se kje nista znašli, so jima ljudje 
pokazali pravo pot, se ustavili in jima svetovali, zato sta bili 
prav začudeni nad strpnostjo ljudi na podeželju.
Bistra je privlačna tudi za kolesarje, ki lahko uživajo na 
gozdnih cestah ter si začrtajo zanimive krožne poti.
A že sam sprehod po Bistri zadovoljuje naše goste. Zelo radi 
se podajo po cesti do starega Knezovega mlina, kjer je poleti 
ob tolmunu hladna senca. Še mi z vnuki -  Davidom in Žano 
- smo se lansko poletje zaradi korona ukrepov šli ohladit 
kar tja, namesto na morje. Marsikateri gost ugotavlja, da je 
pri nas za razliko od mestnega hrupa tako tiho in temno, 
da skoraj ne more spati.«

Mnogim turistom pa je problem cesta v Bistro. »Le domačini 
smo vseh cest navajeni! Tujci se že čez Sleme nerodno 
pripeljejo, do nas pa je cesta še ožja, zato prihaja do nepri-

jetnih srečanj s tovornjaki in čakanj, ko zaradi nalaganja  lesa 
cesto preprosto zaprejo. In v tem labirintu cest in mogočnih 
gozdov zataji tudi orientacija gostov, čeprav se poslužujejo 
zemljevidov in uporabljajo GPS. Dva Ljubljančana, na primer, 
sta zašla na Beli peči nad Račo pušo, kjer je steza zaradi nove 
vlake zaprta, in me je prav skrbelo za njiju, a na srečo sta se 
dobro znašla.
Poleg tega našim gostom največji problem predstavljajo tele-
komunikacijske povezave, ki so pri nas res slabe. Mestnemu 
človeku je GSM signal dandanes že samoumeven, le-ta pa je 
pri nas res slab ali pa ga sploh ni (pred leti smo uredili nekaj 
ojačevalcev GSM signala, vendar še vedno ni tako kvaliteten 
kot v mestih). Prav tako je z internetom, saj mladina, še 
preden pozdravi, vpraša, če imamo wi-fi, potrebujejo ga 
seveda tudi poslovneži in nenazadnje niti računa ne moreš 
izstaviti, če nimaš dobre internetne povezave.«
Kmetija spada v vaško skupnost Bistra-Ludranski Vrh. »S 
sosedi se razumemo in si pomagamo med seboj, mladi so 
pozimi priredili sankaške tekme, za pusta so bili aktualni 
plohi, pri nas pa so naredili zaključek. Je pestro, športno 
društvo Najevska lipa se res trudi, odmeven je bil tudi nočni 
pohod na Smrekovec.«
Zakoncema Adamič po vseh teh letih ni žal, da sta se lotila 
turizma. Zadovoljna ugotavljata, da je včasih malo slabše, 
drugič boljše, a s celostnim stanjem so kar zadovoljni. »Glede 
birokracije in inšpektorjev je bilo nekoč bolj preprosto, zdaj 
pa je zakomplicirano, a se pač prilagajaš in učiš,« zaključuje 
svoje mnenje Vida.

Bralci, vabljeni torej na turistično kmetijo Plaznik, odprto 
imajo ob vikendih, toda tudi med tednom tam ne boš žejen 
in lačen, če je le kdo doma. Če je več ljudi, pa je prav, da se 
gospodinjo prej pokliče. Ekipi turistične kmetije pa želimo 
še veliko poslovnih uspehov.

Irena Greiner

Turistična kmetija Plaznik
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Januarja 2022 je v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca 
Sušnika Ravne, in sicer v enoti Črna na Koroškem, v 
okviru Jurčičevega leta potekala prireditev “Jurčič nas 

povezuje”, na kateri so sodelovale članice skupine Literarna 
čajanka KMC. Na prireditvi je sodeloval tudi naš krajan 
Leander Fužir, ki je knjižnici ob tej priložnosti podaril svojo 
sliko, le-ta bo krasila nove prostore. Hkrati s prireditvijo smo 
proslavili tudi njegov častitljivi jubilej - 80-letnico Leandra 
(Landija) Fužirja. Vse najboljše!

Leander Fužir 
je naši knjižnici 
podaril sliko

Umetnik sledi samemu sebi s 
pogumom in drznostjo

Nina Stopar je uveljavljena umetnica, ki se izraža na 
tri načine: je strastna plesalka, slikarka in senzi-
bilna pesnica. Pisatelj Jurij Hudolin je zapisal o njej: 

»To je ženska z velikim Ž in umetnica, ki brez ovir narekuje 
tempo svoje ljubezni do življenja.« Trenutno živi in ustvarja 
v Žerjavu, kamor so jo pripeljale korenine, v pogovoru pa mi 
je predstavila svojo dosedanjo ustvarjalno pot.

Črjani te ne poznamo dobro, ker si otroštvo preživela na 
Ravnah, zato najprej povej kaj o sebi iz tega časa.
Res sem bila Ravenčanka, živeli smo na Javorniku, toda 
starša sta bila zelo navezana na svoj domači kraj, zato smo 
se vsak petek popoldne zapeljali v Žerjav in se šele konec 
vikenda, v nedeljo zvečer vrnili na Ravne, vse dokler sta 
na podstrešju hiše imela svojo sobo. Tako sem se polovico 
otroštva igrala s sovrstniki na žerjavskem koncu, kjer je bilo 
igranje veliko razburljivejše kot na Javorniku. Tukaj smo se 
podili po gozdnih stezicah, Bosjakovem travniku, se kopali 
v Jazbini in Cankarjevem grabnu, se skrivali v bunkerju 
in v zapuščenih rudniških rovih. Počenjali smo vse sorte 
vragolije, oboževala sem skrivalnice po celi vasi, igrali smo se 
indijance in kavbojce, v Žerjavu je bil tudi bazen, v katerega 

sem rada skočila na glavo … To je bilo lepo, srečno otroštvo 
in zelo zelo rada sem prihajala v Žerjav, kjer sem preživela 
praktično vse vikende, počitnice in praznike.

Potem si obiskovala ravensko gimnazijo in šla v Ljubljano 
študirat. Zakaj slavistiko in filozofijo?
Filozofijo sem imela rada že v gimnaziji in tedaj sem morda 
malce naivno menila, da bom tam našla odgovor na smisel 
življenja ali pa se mu vsaj malenkost bolj približala. Še vedno 
me zanima življenje in z njim povezana  t. i. življenjska 
vprašanja ali smisel bivanja. Slavistiko sem izbrala, ker sem 
ljubila poezijo in tudi že v gimnaziji pesnila. Močno so me 
navdušili intimistični pesniki – Pavček, Menart, Minatti, 
Kovič ... Tako sem hotela izbrati primerjalno književnost, 
pa mi je mama svetovala, naj izberem slavistiko, saj bom 
lažje dobila poklic. Na tretjem mestu je bilo pravo, to me 
ni zanimalo, a na gimnaziji smo imeli zelo uspešen debatni 
klub, bila sem dobra debaterka, mama, ki si je želela, da bi 
postala odvetnica, pa je prepoznala moje retorične spret-
nosti, miselno ostrino in težnjo za pravičnost in dobro. No, 
doštudirala sem slavistiko in filozofijo ter ostala v Ljubljani …
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Umetnica pred svojo sliko

Si ženska z najmanj tremi talenti: imaš smisel za ples, 
odlično slikaš, pišeš pesmi. Kateri se je najprej pokazal, 
kako si razvijala te svoje danosti?
V osnovni šoli sem bila navijačica v plesni skupini Čenče 
Lenče, v gimnaziji sem prejela nagrado za pesem, spomnim 
se nagradnega poleta z balonom čez Ljubljansko barje ... 
Pesmi so me vedno spremljale in nisem vedela, kaj naj z 
njimi počnem. Ker je bilo to zame nekaj tako naravnega, 
sem mislila, da je tako pri vsakem človeku. Na žalost sem 
vse pubertetniške zapise zavrgla. Tudi risala sem rada, in 
to vedno na tleh svoje sobe. Oboževala sem, kako so me 
naslednji dan bolele mišice od čepenja in klečanja. Poču-
tila sem se tako živo. Talente sem podedovala po različnih 
prednikih, že babica, bica Marica, je dobro risala in bila 
pogumna upornica, veliko imam Stoparjevih genov, kjer so 
zelo dobri risarji, tako Bica baca, očetova mama, kot ati, oba 
nadarjena, medtem ko mi je mama ogromno brala, vedno 
za lahko noč, po navadi odlomke iz šolskega berila, saj je 
slavistka, in to kar nekaj let zaporedoma, kar menim, da je 
bilo bistveno, da sem pridobila bralne navade in razvijala 
domišljijo, privzgojila pa mi je tudi delavnost.

Kakšna je bila tvoja slikarska pot? 
Že med študijem sem obiskovala večerno šolo slikanja na 
Likovni akademiji v Ljubljani in ugotovila, da sem tedaj najbolj 
izpolnjena, srečna in cela, da je to to. Poučevala sem na 
gimnaziji v Domžalah in kaj kmalu zopet začela v prostem 
času slikati, tako sem se učila pri akademskih slikarjih risanja 
portretov, aktov ter abstrakcije, nato našla eno privatno 
šolo in se kmalu lotila abstraktnih del na platnu, žal pa se 
je ta šola preselila, tako sem si poiskala svoj atelje in tam je 
znana akademska slikarka odkrila mojo nadarjenost, zato 
mi je predlagala, naj se vpišem na Akademijo. Sprva tega 
nisem hotela, ker sem pač bila zadovoljna z življenjem, ki 
sem ga živela, vendar sem potem vendarle oddala prijavo za 
magistrski študij slikarstva. Na sprejemni izpit sem prinesla 
pod pazduho zvite role dvometrskih slik in jih pred profesorji 
razprostrla kar po tleh, počutila sem se, kot bi prodajala 
preproge. Rekli so, da česa takega že dolgo niso doživeli, 
večina študentov namreč prinese portfolio v digitalni 
obliki ali kaj manjšega. In bila sem sprejeta. Ampak delo na 
Akademiji je bilo naporno, po dveh mesecih sem sprevidela, 
da obojega ne zmorem početi, zato sem se odločila, da se 
odpovem službi. Po tretjem semestru študija sem dobila 
štipendijo za praktično Erasmus izmenjavo v Londonu, in 
tako leto 2020 v večini preživela v Londonu, kjer pa se je 
zgodil ‘lockdown’.

Kakšne so tvoje sedanje smernice slikanja, kje dobiš inspi-
racije, kje vse si že razstavljala?
Treba je slediti samemu sebi, pri tem pa biti pogumen in 
drzen. Pri meni ni nič klasično, tudi slikanje ne. Svoj pristop 
lahko imenujem bodyart slikanje, ki ga potem še s čim skom-
biniram. Umetnost mora imeti sporočilo, verjamem, da je 

vedno kazalo družbe in da pomaga premikati meje. Nočem 
delati slik, ki so same sebi namen ali le estetske, to je zame 
premalo, tako sem morala iznajti svojo metodiko. 
Razstavljala sem na Prevaljah v Grošljevi galeriji ter v Črni, 
prav tako sem nekaj slik razstavila tudi na mednarodnih 
sejmih v Barceloni in v Italiji ter Rimu. To so bile privatne 
galerije. V juniju pa bom imela samostojno razstavo na 
Ravnah v galeriji Koroških galerij, ki se je že zelo veselim in 
jo tudi pripravljam.

V Črni smo si lahko ogledali razstavo tvojih likovnih 
umetnin in ob tem  prebirali katalog Prenovljena pokra-
jina (Renewed landscape) – cikel 21 pesmi s poezijo. Kako 
razlagaš svoje slikarske »bežne impresije z močnimi, 
intenzivnimi barvami« (Jernej Kožar)?
Mali formati niso zame, čeprav bom nekaj del iz cikla 
Prenovljena pokrajina sedaj razstavila tudi v Mariboru. 
Dela na papirju so res bežni dokumenti občutij, čutenja v 
trenutku, kot jih je označil Jernej Kožar, kustos Koroških 
galerij in odličen poznavalec sodobne slovenske kot tuje 
sodobne umetnosti.

Te drobne pesmi se razlikujejo od zadnjih v pesniški zbirki 
Poljubi in besede, katere predstavitev je bila pred kratkim 
v študijski knjižnici (in je tudi opremljena z detajli slik 
tvojega slikarskega opusa). Kako nastajajo tvoje pesmi, kje 
najdeš navdih, katere so najpogostejše teme?
Pesmi, ki spremljajo risbe na papirju, so namenoma kratke, 
so prav take zgoščene impresije življenja, mojih fantazij, želja, 
pričakovanj kot slike, saj je harmonija med dvema različnima 
medijema umetnosti v tem primeru izjemno pomembna. 
Želela sem, da beseda dopolni sliko, se z njo zlije in obratno, 
slika oplemeniti besedo, medtem ko v pesniški zbirki dajem 
prednost poeziji in se s poezijo pravzaprav tudi predstavljam. 
Presrečna pa sem, da lahko to popestrim z drobci svojih slik 
iz tega obdobja, nekatere od teh pa v sebi nosijo prav to isto 
strast, ogenj, žar ali žalost, ki sem jo prelila v poezijo. 



12

INTERVJU 

Nina z bico Marico in mamo, utrinek z dopusta

Veliko pesmi prevedeš v angleščino. Marsikatera pesem 
je povsem brez ločil. Zakaj?
Pesmi ne prevajam sama, tukaj mi pomagajo prijatelji, a kdaj 
katero v angleščini zapišem. 
Pesmi brez ločil so morda težje za branje, zahtevajo več 
časa, da se v njih začutimo, da jih preberemo na način, da 
smo zadovoljni. A prav s tem dajejo bralcu svodobo, da se 
v stihih najde, da pesem oblikuje v svojo, le njemu lastno, 
zanj značilno zvočno podobo. Da svojo melodijo srca najde 
v mojih besedah, da tem da svoj glas. Želim si, da bi se v moji 
poeziji vsakdo prepoznal, kot bi se pogledal v ogledalo in 
tam videl svoj obraz.

Si učiteljica plesne prakse 5Ritmov. Razlaga tega je, da je to 
»metoda gibanja, filozofija, perspektiva, izrazna umetnost 
z dinamičnim gibanjem; to je zdravilo, ki trpljenje pretvarja 
v umetnost, umetnost v zavest in zavedanje v delovanje.« 
Od kod imaš to znanje in veselje za takšen ples?
Izobraževala sem se širom sveta, tudi v New Yorku, od 
koder praksa pravzaprav prihaja. Tam se pleše že več kot pol 
stoletja, avtorica pa je Gabrielle Roth, ustanoviteljica Moving 
center NYC, danes pa za tem stoji organizacija 5Rhythms 
Global, ki jo vodi njen sin. Rečem lahko, da je 5Ritmov vrsta 
tako imenovanih estatičnih plesov, a ta s terapevtskimi 
učinki. Stres, frustracije, nepretočnost, vse, kar je z nami 
na dan, z gibanjem pretvarjamo v ples, lasten le vsakemu 
posamezniku, torej trpljenje pretvarjamo v umetnost. Ne 
ponavljamo naučenih gibov, temveč v sebi raziskujemo svojo 
kreativno moč gibanja. 

V Žerjavu si ženske že povabila k plesu. Kako so se odzvale? 
Kaj planiraš?
V marcu smo vsako sredo v Žerjavu v Delavskem domu 
plesale prakso 5Ritmov. 2. 3. 22 smo naredile zgodovinski 
trenutek – prvič smo na tem koncu sveta zaplesale plesni val, 
kot radi imenujeno 2-urno vadbo. Tukaj bi se rada zahvalila 
svoji teti Silvi, ki seveda mojo plesno pot in tudi filozofijo, 
na katero se opira gibalna metoda, spremlja že dlje čas in 
je glavna, bom rekla, motivatorka in spodbudnica. Z mano 
pleše 8 plesalk, na kar sem zelo ponosna in vsaki posebej 
neizmerno hvaležna. Vsaka je prava tipica! Pogumna, da 
stopi na plesišče in se posveti izumljanju lastnega plesa. 
Veste, kakšen šok je to za ego, ki nas od majhnega usmerja, 
da ponavljamo in delamo tisto, kar se od nas zahteva. Koliko 
strahov, dvomov in frustracij je potrebno preseči, da stopite 
na plesišče in začnete po svojem ritmu premikati boke, z 
njimi kolikor gre strastno zakrožiti, razpreti roke in jim 
dovoliti, da raziščejo, kako se rade gibljejo, ali pa si dovoliti 
biti v gibanju predrzni, ostri ali le igrivi in nagajivi. Si upate 
podariti svobodo v načinu svojega gibanja? Ali pa raje 
podležete egu, ki vam v sekundi postreže vsaj z desetimi 
razlogi, zakaj je bolje ostati doma in zakaj ta vadba ni za vas: 
zvečer raje berem, danes je fajn film na sporedu, kaj bo pa 

on reku, če grem, ne znam plesati, moje telo je preveliko ali 
predebelo itd. 
Vadbe bodo potekale vsako sredo še v aprilu in maju, sedaj ko 
se daljša dan, med 19.00 in 21.00. Junija pa načrtujem krajšo 
video delavnico za vadeče. Le tako lahko spoznate in začu-
tite, za kaj v resnici gre. Vadbe bodo brezplačne, medtem 
ko septembra načrtujem tedenske vadbe, ki bodo plačljive. 
Vsem zainteresiranim želim dati možnost, da prepoznajo 
moč vadbe, za kar je potrebnih kar nekaj plesov, da se bodo 
lahko res iz sebe, ne iz strahu ali drugih blokad kasneje, 
septembra odločili, ali jim vadba ustreza ali ne. Naj povem, 
da je med plesalkami tudi naša županja Romana Lesjak in 
resnično lahko rečem: Le kapo dol, draga županja. Res ste 
izjemna ženska! 

Sedaj imaš spet atelje, KS Žerjav ti je v Delavskem domu 
ponudil dovolj velik prostor za ustvarjanje, počasi se 
vklapljaš v življenje na podeželju.
Verjetno boš še naprej razpeta med Črno, Ljubljano in 
tujino. Kakšni so tvoji načrti?

V Žerjavu imam svoj atelje, res je. Najlepša hvala Lojzu Zmrz-
likarju, predsedniku Krajevne skupnosti Žerjav, za tako velik 
posluh in podporo in seveda vsem članom Krajevne skup-
nosti Žerjav, da me podpirate, ter vsem Žerjavčanom. 
Presrečna sem, da imam prostor, kjer lahko ustvarjam. 
Atelje je za umetnika kot voda za ribo, življenjskega pomena. 
Prostor, kjer lahko slikam velika platna, je pogoj, da lahko 
sanjam svoje sanje. In seveda ne gre brez zahvale dragi 
županji, Romani Lesjak, ki je pokazala, kako izjemen je njen 
posluh za človeka. Verjamem, da Črjani to dobro veste! Tako 
bi moralo biti povsod po svetu. Prepogosto pozabljamo, da 
ljudje oblikujemo občino, državljani državo, zato nihče, ki 
je le avtomat, ki vidi izključno zakone in nima srca, ne bi 
smel voditi ne države ne druge skupnosti ali institucije, 
šole, vrtca, niti galerije. Ljudje brez posluha za sočloveka 
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INTERVJU 

Koroški pokal, na katerem so se koroški župani, podžupani, svetniki in člani 
občinskih uprav ter mediji na smučišču Črna pomerili v alpskem smučanju

Priložnostni poštni žig v počastitev 30. obletnice 
gradnje snežnih Gradov kralja Matjaža

Na predvečer kulturnega praznika je bila krajša slovesnost

Utrinki

in soljudi so bolniki. Na žalost lahko vidimo, kam nas lahko 
pripelje objestna želja le enega takega posameznika! Znova!!!
Doma živim s starši in tudi z njima mi je lepo. Potrebujemo 
se in presrečna sem, četudi je kdaj težko, da mi je dan čas, 
ki ga lahko preživljam z njima.
Moji načrti. Pravzaprav jih nimam, umetnica hrepeni po vele-
mestu, drugi del mene je srečen tukaj ... Dovolim življenju, 
da se dogaja in zgodi. Tako sem živela doslej. Verjamem, da 
se življenje dogaja z namenom in da se vse zgodi ob pravem 
času, tako vem, zakaj sem danes tukaj. Kaj pa še prinaša in bo 
prineslo? Pustila se bom presenetiti! Vem le, da četudi bodo 

to limone, bom iz njih spekla limonino pito in jo prodajala 
po svetu. 

Hvala za zanimivo razmišljanje. Polna si energije in ustvar-
jalnosti, zato sem prepričana, da boš še veliko dosegla 
tako v slikarstvu kot v pesništvu in plesu. V imenu bralcev 
Črjanskih cajtng ti želim čim več kreativnih uspehov in 
osebnega zadovoljstva.

Irena Greiner

Na gregorjevo
so otroci
spuščali ladjice
po Meži
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Nedorečenosti in stranpoti slovenske politike

Vse bolj boleča in škodljiva postaja razdvojenost 
slovenskega naroda. Ob tisti več kot stoletni 
med liberalci in klerikalci se kot najbolj globoka 

zapisuje tista med partizani in domobranci. Ob še seveda 
katerih drugih se je kot zadnja pridružila tista med cepilci 
in anticepilci. Seveda ima vsakdo pravico do svojega stališča 
in le-tega tudi zagovarjati; toda če gre to tako daleč, da se 
s tem hromijo druge funkcije družbe in skupna dobrobit, 
da družba ni več v stanju racionalno in koristno funkcioni-
rati, zagovarjanje svojih stališč do ekstremnih meja postaja 
kontraproduktivno in s tem v škodo vseh. In vse to se danes v 
naši družbi zaradi zgoraj navedenih delitev dejansko dogaja. 
Če bomo tako nadaljevali, se bo že načeto sovraštvo pogla-
bljalo v nepredvidljive razsežnosti, kar nas bo vse bolj vleklo 
v brezno, iz katerega bo vse težje najti prijazno in zmagovito 
pot za celoten narod.
In ko človek poskuša razumeti to razdvojenost, vsaj malo 
bolj poglobljen razmislek pripelje do ugotovitve, da nam 
za takšno stanje ni kriva preteklost ne pretekli heroji ali 
žrtve, temveč mi sami, danes. Danes se namreč delimo 
na še en način, ki pa je na zunaj prikrit, a dejansko poganja 
velik del družbenega dogajanja in determinira večji del 
posameznikov, ki imajo danes odločujoč vpliv v aktualnem 
družbeno-političnem dogajanju. To s(m)o ljudje, ki s(m)o 
danes v aktivni fazi svojega življenja in ki s(m)o živeli prejšnji 
in živijo (živimo) sedanji sistem. Prej navedene tri delitve 
so dejansko le fasada, ki prikriva to aktualno delitev. Ta 
delitev namreč pomeni različen odnos do razmerja med 
socialistično in samostojno Slovenijo, ob seveda logični 
predpostavki, da se ne problematizira smiselnost ustano-
vitve sedanje države. V tem odnosu lahko prepoznamo vsaj 
pet vrst ljudi, ki so bili aktivni (ali tihi) v prejšnjem sistemu, so 
aktivni še danes ali pa samo izjavljajo svoj odnos do prejšnjega 
sistema v odnosu do sedanjega, in sicer:
- Posamezniki, ki so slepo, fanatično in nekritično verjeli 
v prejšnji sistem, grobo odklanjali vsako drugo, kritično 
mišljenje in še danes ne priznajo napak, ki jih je ta sistem 
nosil s seboj. Velika kritika njim!
- Posamezniki, ki so tiho (zaradi osebne koristi in varnosti) 
v sebi oportunistično odklanjali prejšnji sistem, danes pa 
ga glasno demonizirajo, brez vsakršne kritične distance 
do objektivno dobrih ali slabih strani za samega sebe in 
slovenskega človeka nasploh. Velika kritika njim!
- Posamezniki, ki so bili iskreno aktivni v prejšnjem sistemu, 
so (ali ne) aktivni tudi danes; predvsem pa je njihov pogled 
z današnje perspektive na prejšnji sistem nekaj, kar je del 

Merila po načelnosti ali po vetru!

nas, del naše zgodovine, ki nam je dal veliko dobrega, a tudi 
slabega. Ne skrivajo in se ne sramujejo, da so bili aktivni v 
prejšnjem sistemu, so tudi ponosni na dosežke, ki so gradili 
blagostanje slovenskega naroda. Danes so aktivni (ali več ne) 
in konstruktivno kritični do pojavljajočih se napak. Do svojih 
osamosvojitvenih zaslug so realni. Vsa čast njim!
- Posamezniki, ki so bili odkrito kritični do prejšnjega 
sistema, tudi za ceno svoje kariere, svobode. Jasno so izražali 
svoje poglede, ki niso bili po godu aktualni oblasti. Še danes 
kritično, a objektivno ocenjujejo prejšnji sistem, prav tako pa 
so tudi objektivno kritični do današnjih dogajanj. Zavedajo 
se nujnosti kontinuitete iz prejšnjega v sedanji sistem za 
uspešen družbeni razvoj. Za svoje osamosvojitvene zasluge 
se ne kitijo z lastno samohvalo. Največja čast njim!
- Posamezniki, ki so se udinjali v prejšnjem sistemu. Za 
svojo lastno korist so vedno in povsod potegnili najdaljše 
konce in bili ideološko najbolj zagreti. A v njih očitno ni 
bilo nobene iskrenosti in poštenosti, saj so danes največji 
kritiki prejšnjega sistema. Po sistemu, ki so ga gradili, danes 
najbolj neobjektivno in nesramno pljuvajo. Iz zgodovinske 
preteklosti želijo izruvati vsa dejstva, slike, dokumente, 
pričevanja, ki jih povezujejo kot sodelavce prejšnjega sistema. 
Osamosvojitvene zasluge si jemljejo z največjo žlico. Na vsak 
način nas želijo prepričati, da se brez njih osamosvojitev 
sploh ne bi zgodila. Največja kritika njim!
(Saj ne, da tega ne bi poznali; toda ko je tako jasno in strnjeno 
napisano, nam morda da novo, bolj globoko spoznanje!) V 
teh opredelitvah se verjetno najdemo skoraj vsi Slovenci, ki 
smo bolj ali manj aktivno preživeli star sistem, živimo danes 
tega, predvsem pa nas je zaznamoval prelomni čas 1991. leta. 
Še posebej pa se najdejo tisti, ki se hočeš nočeš uvrščajo v 
zadnjo alinejo. Nobena imena niso potrebna, tam se najdejo 
sami, tudi mi jih poznamo, tja jih bo zanesljivo postavila 
zgodovina, če jih še ni. Veliko njih je danes v političnih in 
oblastnih strukturah naše države. Njihova dvojnost in ne 
pokončnost predstavljata hudo preizkušnjo legitimnosti 
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Financiranje verskih skupnosti

odločitvam, pri katerih  danes sodelujejo. Ker zaradi teh 
svojih stališč ali odnosa globoko v sebi zavedno ali izven 
zavedno nosijo občutke krivde in sramu pred samim seboj 
(njihov moralni in vrednostni sistem pa je tako samozaščit-
niški, da pred zunanjim svetom ne čutijo nobenega sramu 
ali krivde) zaradi lastne nepokončnosti, morajo to prikriti. In 
najlažje je to storiti z nekritičnim napadanjem tistega, kar je 
sicer travma lastne preteklosti, a je danes nasproti njim oz. 
nasproti njihovemu današnjemu prepričanju. Prepričanju, ki 
nima nobene moralne osnove, je le klatenje v smeri trenut-

nega vetra političnega dogajanja za svoje osebne koristi. In 
to je tisto, kar nas postavlja na dva ločena bregova z okopi, 
ki žal postajajo vse višji. In ne nižji, kar se bi v razmerah, če 
bi bila pogojenost le iz preteklosti, dejansko tudi zgodilo. 
Nasprotja pa so današnja zaradi travmatiziranosti posa-
meznikov in so na odnosni, čustveni, ozko osebni ravni. So 
zato močno ukoreninjena in bo pot zaradi tega do narodove 
pomiritve ravno zaradi teh ljudi še dolga in težka.

Marijan Lačen

Pa so za nami zelo pomembne volitve za nadaljnji 
uspešen, socialni in pravni razvoj naše družbe. Ko 
to pišem, rezultatov volitev še ne poznamo, ko pa 

bomo to brali, bodo rezultati že znani. Kakorkoli se že bodo 
iztekle volitve, dejstvo je, da nobena stranka ni v programu 
potegnila nekih smelih potez, ki bi pretresle samo stranko 
in tudi našo družbo kot celoto, v razvojno pozitivnem smislu 
seveda. Vse skupaj je Deja vu. 
Pa bi bilo potrebno v programe strank vpeljati kar veliko 
novega, inovativnega, da bi izšli iz zatohlosti šentflorjans-
kega mešetarjenja v tej naši moralno vse bolj hirajoči državi. 
S tem namenom se v tem razmisleku ponuja ena velika 
sprememba, ki bi kar močno razbremenila našo vsakdanjo 
vpetost v nasprotja zaradi nasprotij in nedorečenost, ki nas 
vse prevečkrat vodi v nepotrebne razprave, ki nam jemljejo 
moč, čas in denar. To je uvedba zakona o cerkvenem davku 
ali drugega preglednega načina financiranja verskih skup-
nosti. Pa tega ni v svoj program vključila nobena stranka.
O tem davku oz. spremembi financiranja se je že kdaj pa kdaj 
kaj malega reklo, a tako skromno in sramežljivo, da večina 
ljudi sploh ne razmišlja v tej smeri oz. nima informacije, da 
(ali) je takšen zakon oz. sprememba sploh mogoča. Stran-
karski veljaki z leve in desne opcije (pa tudi sredinski) pa o 
tem oportunistično molčijo, vsak s svojo različno računico, 
da bi jim poseg v to materijo škodil. Ja, njim kratkoročno 
mogoče res, zanesljivo pa ne slovenski družbi kot celoti. 
Iz nadaljnjega razmišljanja je evidentno razvidno, da zakon 
ne bi prinesel nobene škode, zanesljivo pa veliko koristi za 
družbo kot celoto. Proti temu zakonu bi javno, predvsem 
pa iz  lobističnega podzemlja, bili le tisti, ki jim današnje 
stanje ustreza, da lahko ribarijo v kalnem, kar jim prinaša 
ideološke prednosti in neopravičene materialne koristi. 
In proti zakonu bi seveda bili tudi njihovi somišljeniki iz 
političnih in državnozborskih vrst. 
Takšen zakon (z različnimi variacijami) pozna kar nekaj 
držav, pa ni treba pogledati daleč; zakon o cerkvenem davku 
imata Avstrija (cerkveni prispevek) in Nemčija (cerkveni 
davek). To pa sta državi, s katerima se največkrat želimo 

primerjati, še posebej takrat, ko želimo uiti iz balkanskega 
prijema. Pa še res smo veliko časa preživeli v avstro-ogrski 
druščini, v kateri se je dodobra oblikovala naša nacionalna 
zavest. Kar veliko dobrega smo v svojo zakonodajo in nacio-
nalno mentaliteto prinesli iz te bivšo bivše države. Z Nemčijo 
pa imamo dobre in nadpovprečne gospodarske odnose, pa 
tudi sicer se radi preslikavamo iz nemškega področja. In če 
torej veliko dobrega prenesemo iz Avstrije in Nemčije, zakaj 
ne bi tudi zakona o cerkvenem davku, še posebej, ker se v 
teh dveh državah ta zakon dobro obnese.
Več se je o uvedbi zakona (ali pač o nekih drugačnih načinih 
financiranja verskih skupnosti) govorilo in pisalo leta 2012 
in 2018. Obakrat je bil odgovor pristojnih organov, da takšen 
zakon oz. ustrezna ureditev v tej smeri ni mogoča. Bistvo 
odgovora je bilo v tem, da bi država posegla v verske skup-
nosti in s tem prestopila mejo ločenosti cerkve od države. V 
dodatku je še bil odgovor, da bi pa neke manjše spremembe 
le bile potrebne. Pa do danes nič od tega. Odgovor, da bi 
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z zakonom kršili načelo ločenosti, je dejansko spreneve-
danje države, ki ne želi nič narediti oz. spremeniti. Kako je 
država že danes ne-ločena od verskih skupnosti (predvsem 
rimokatoliške cerkve), nam priča nepregledno in dejansko 
nezakonito (če upoštevamo nujnost ločenosti!) financiranje 
verskih skupnosti s strani države, ki se letno steka v zavidljive 
milijone evrov. Pri ločenosti cerkve od države!?
Pa zakaj bi sploh potrebovali takšen zakon oz. spremembo 
načina financiranja? Ravno zaradi tega, da bi bilo finan-
ciranje verskih skupnosti zakonito in transparentno, da 
ne bi bilo to financiranje na mnogih proračunskih odhod-
kovnih postavkah na pol skrito, da ima tako le malokdo 
popoln pregled v financiranje verskih skupnosti. In bolj ko 
je vlada naklonjena verskim skupnostim (predvsem seveda 
rimokatoliški cerkvi), lažje razporeja sredstva brez širšega 
družbenega konsenza. Vse to, kar so pristojne državne 
institucije navajale kot kršitev ločenosti države od cerkve, 
če bi sprejeli zakon o cerkvenem davku, se danes dejansko 
dogaja pri financiranju verskih skupnosti. Absurd, ki mu je 
težko najti primerjavo. Najslabše pri tem pa je, da državljani 
nimamo zaupanja v delitev davkoplačevalskega denarja, 
če je ta delitev netransparentna in posledično temu neza-
dovoljni ljudje.
Država in cerkev zelo neverodostojno razpolagata s 
podatkom, da se v Sloveniji rimokatoliški cerkvi prišteva 
od 66 do 70 odstotkov državljanov. To je verjetno podatek, 
koliko jih je bilo krščenih, zanesljivo pa ne, koliko se jih danes 
izreka za vernike rimokatoliške cerkve. Seveda podobna 
ugotovitev velja tudi za druge cerkve. Ob takšni predpostavki 
pa je financiranje cerkva, najmanj kar lahko rečemo, neurav-
novešeno. 
To sta dve najpomembnejši potrebi za spremembo finan-
ciranja cerkva, zanesljivo pa jih je še več. Z uvedbo zakona 

o cerkvenem davku bi odpravili mnoge anomalije sedan-
jega stanja, navedene zgoraj. Zakon pa naj ne bi nobenega 
državljana postavljal v slabšo pozicijo. Davek bi namreč 
plačevali vsi. Sami pa se bi odločali, kam bi ga namenjali: 
verniki svoji cerkvi, neverni pa izključno za socialno-hu-
manitarne namene. Davkoplačevalci s tem davkom ne bi bili 
nič bolj obremenjeni, kot smo sedaj, saj bi se ob tem ukinile 
neke druge dajatve, s katerimi se danes polni financiranje 
verskih skupnosti. Prihodki in odhodki državnega proračuna 
bi ostali isti, bili bi pa transparentni in pošteno razdeljeni 
glede na ideološko-versko-politično-moralno prepričanje 
državljanov. Bil bi to lep primer prakse: v državi imamo vsaj 
delni vpliv na delitev svojega denarja državljani sami, ne pa 
le vladajoča politika ali cerkvene ustanove. 
Druga možnost pa je financiranje verskih skupnosti iz dohod-
nine. Ustrezno je potrebno dvigniti delež 0,5 odstotka, ki ga 
bi posamezen državljan namenil financiranju svoje verske 
skupnosti oz. socialno-humanitarne organizacije. Nadaljnji 
način izvajanja financiranja pa bi bil enak oz. podoben kot 
pri predlogu zakona o cerkvenem davku.
Seveda bodo zdaj šli v zrak strokovnjaki, kako si to enostavno 
in nesprejemljivo predstavljam, kako to ni mogoče. Zanesljivo 
pa bodo pri tem prednjačili tisti, ki želijo zaradi zagovarjanja 
obstoječega stanja ščititi interese tistih, ki imajo pri sedanji 
nepreglednosti največje koristi. Tisti strokovnjaki, ki pa 
vedo, da so spremembe nujno potrebne za transparentnost, 
poštenost in uravnoteženost financiranja verskih skupnosti, 
bi za to laično razmišljanje poiskali ustrezne strokovne in 
zakonite rešitve. Kako in kdaj, bo pokazal čas. Neizpodbitno 
dejstvo pa je, da so spremembe za poštenost države do ljudi 
nujne in predvsem tudi možne, če je le politična volja. 

Marijan Lačen

PRVOMAJSKI RAZMISLEK 

Kajuhovo leto

Letos obeležujemo 100-letnico rojstva Karla Destovnika 
Kajuha. Zaradi tega je občina Šoštanj  (Kajuhov rojstni 
kraj) to leto razglasila za Kajuhovo leto. Temu se je 

pridružila ZZB NOB Slovenije. Kljub pobudam, da bi bilo 
Kajuhovo leto na državnem nivoju, je bila aktualna oblast 
za to gluha.
Dolga leta po Kajuhovi smrti je bil le-ta ob Prešernu, Gregor-
čiču, Aškercu in Kosovelu eden najbolj branih slovenskih 
pesnikov. Veliko ljudi je mnoge njegove verze znalo na pamet, 
dajali so jim upanje in vero v lepši jutri. Njegova umetniška 
beseda je klena, razumljiva in globoko čustveno izpovedna.  
Kdo je znal lepše in bolj prepričljivo kot on opisati: nacio-
nalno zavest (O, če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogajo 
na vsak ukaz, tedaj bi nas že kdaj odnesel plaz); materino 

ljubezen (Takrat, ko na prsih je tvojih še spal, takrat si mu 
nežno v solzah šepetala: Glej, kmalu iz tebe cel fant bo 
postal); sinovo ljubezen (A želel bi, da ne utihne prej mi glas, 
dokler ti ne porečem: Glej, ta svet je tudi zate); ljubezen (Bosa 
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pojdiva, dekle, obsorej, bosa pojdiva prek zemlje trpeče, sredi 
razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno v dlani koprneče); 
upanje v domovino in človeka (Ljudje, če v vaših bi očeh 
razbral, po kakšnih hodite poteh, in če vsakdo od vseh srca 
na dlan bi dal, da človek bi človeka prepoznal, takrat bi v 
hipu stari svet propal …).
Potem pa je prišla osamosvojitev in Kajuh je začel počasi 
izginjati iz našega repertoarja in zavesti ter predvsem iz 
šolskih programov. Novi oblasti nekako ni šlo v razumevanje 
njegovo poveličevanje partizanskega boja. Bolj leve politične 
opcije pa so kar nekaj let po osamosvojitvi sramežljivo skrivale 
glavo med rameni, boječ se braniti pridobitve zmage iz druge 
svetovne vojne in dobre strani prejšnjega sistema. In tako je 
med mladimi počasi izginjal tudi Kajuh. Ostal pa je med nami, 
starejšimi, ki bomo vedno cenili njegovo umetniško besedo 
in neizmerljivo ljubezen do domovine, ki ji je nenazadnje 
tudi daroval najdragocenejše, svoje življenje. Žal ne bomo 
nikoli izvedeli, kaj vse bi še lahko ustvaril, če ne bi preminul 
že pri 22 letih. A kljub rosno mlademu umetniškemu ustvar-
janju ga po izpovedovanju svoje duše in povednosti izraza 
le malokdo v slovenskem prostoru prekaša. Ker mladi ne 
poznajo njegovih stihov in s tem veliko izgubljajo, predvsem 
veliko vrednoto empatije do sočloveka, jim jih moramo vrniti. 
Še posebej zato, ker so mladi v tem času kapitalističnega 

hlastanja izgubili veliko vrednot. Glavne vrednote vse bolj 
postajajo denar, tekmovalnost, slava. Kajuhove pesmi pa bi 
jim vrnile tiste prvobitne vrednote, ki jih resnično nujno 
potrebujejo za zdrav osebnostni razvoj, da bo ta svet postal 
bolj prijazen za večino ljudi: čisto ljubezen, prava domovinska 
čustva in tudi malo naivne poštenosti.
Ko to pišem, rezultati volitev še niso znani; ko pa bomo to 
brali, bodo že znani. V kolikor je zmagala desna politična 
opcija, bo težko pričakovati kakršnekoli spremembe. V 
kolikor pa je zmagala leva politična opcija, le tej poziv:
Razglasite leto 2022 za Kajuhovo leto, če tega ne boste 
storili, dejansko niste prava in iskrena leva politična opcija. 
Pa če tudi gre samo za pol leta, bo še bolj poudarjen pomen 
žlahtnosti besede Karla Destovnika za slovenski narod, ki jo 
je prejšnja oblast želela skriti, zamolčati in jo želela izroditi že 
celih zadnjih 30 let; pa če človek poskuša biti še tako strpen 
in objektiven, se ne more znebiti občutka in spoznanja, da se 
je to dogajalo v imenu (in za)  konzervativizma, klerikalizma 
in domobranstva. Ob uradnem Kajuhovem letu bi začeli bolj 
poglobljeno razmišljati o njegovi veličini in mu vrnili mesto, 
ki mu kot slovenskemu partizanskemu pesniku v našem 
kulturnem in vsakodnevnem prostoru zanesljivo pripada.

Marijan Lačen

Gradovi
kralja Matjaža
- že 30 let
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FOTOREPORTAŽA 

Nekaj nagrajencev ...
Nočni veleslalomFoto: Boris Keber

Zmagovalci po izboru občinstva, najmlajša skupina vrtca Kralj Matjaž z 
mentoricama Urško Erženičnik in Urško Kompan z izdelanim sladkornim 
gradom in Ziplinom
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FOTOREPORTAŽA 

Učenci skupine USP B iz CUDV Črna na Koroškem pod 
vodstvom mentorice Tanje z risbo, ki je narisana z vodenimi 

barvami in ogljemMatevž Mesner, 3.b, 
OŠ Šentjanž

Izjave in spomini soustvarjalcev Gradov

Prireditev Gradovi Kralja Matjaža je bila zasnovana 
kot promocijski dogodek, na katerem smo želeli na 
drugačen način v naravi predstaviti potenciale našega 

okolja ter aktivirati idejni projekt za takrat nove oblike turis-
tične ponudbe. Z veseljem lahko ugotavljam, da smo poleg 
te zelo uspešne prireditve uresničili tudi skoraj vse takrat 
zasnovane ideje (Podzemlje Pece, gorsko kolesarska desti-
nacija itd.) in so te danes ključne za trženje turizma Koroške 
in Slovenije. 

Dušan Štrucl

Lepo je in ponosen sem lahko, da se je neka ideja, ki smo jo pionirsko 
začeli v takratni ekipi Nov’ne, tako dolgo obdržala. Vesel sem, da 
se je ta prireditev stalno dopolnjevala in nadgrajevala. Najbolj pa 
mi je v čast, da se nas, začetnikov gradnje snežnih Gradov Kralja 
Matjaža, na Občini Črna vselej spomnite.

Žare Tomšič

Kako je bilo takrat, ko smo bili mladi, polni energije, radovednosti 
in željni “vpijati” vase vse, kar življenje ponuja. MODERNO je imelo 
vso prednost. Danes bi rekli, VSE, KAR JE IN.
Meni sta Marta in Dixi nekako vzbudila iz globin “praspomin” na 
stara verovanja moje bice o čudnih dogodkih, cahnu in vraževerjih 
ljudi - mnogo, mnogo pred časi pralnih strojev, radia, televizije …
Naenkrat se znaš ozreti tudi NAZAJ - nepričakovano in pojavijo se 
bitja, kot so škopnek, gozdni mož, kralj Matjaž ...
Naenkrat začutiš, da ni ves svet od danes do naprej in da ni le 
tehnološko znanje VSE, kar te izgrajuje in oplemeniti, nadgradi. 
Bajke, povesti, miti ...
Začutiš neko drugo izpopolnitev, zadovoljstvo ob spoznavanju 

težko razumljivega, davnega, skoraj pozabljenega - tiho ždečega v 
zadnjem kotu možganov, iracionalnega. Začne se krepiti zavest o 
polnosti človeškega smisla, namembnosti ČLOVEKA. Spremeni te, 
zelo te spremeni in postaneš dojemljiv za več, mnogo več. Spoznaš 
drugačne strahove in ceniš tudi druge vrednote.
Gozdni mož, kralj Matjaž, jaga baba ... Tu smo - SLOVENCI! Majhno 
jedro, a veliko v svetovih, ki so prikriti, drugačni, nevsiljivi, nedoum-
ljivi. To ni udarna reklama za Coca colo ... Občutiš SVOJ narod, 
svojo bit in to nas živi že tisočletja in to nas ohranja takšne, kot 
smo. Mali in ponosni, samosvoji. Gozdni mož nam krepi moralo 
in samozavest, kralj Matjaž nas dela NAROD!!! Mi vsi smo kralj 
Matjaž; moramo biti, da bomo ohranili skupnost - slovenstvo, 
samozaupanje, čast in razvoj.
Ni me bilo težko navdušiti za vlogo kralja Matjaža, delovanje, 
slovenizem ... Verjamem, da nas njegov lik in podobe iz naše 
mitologije delajo prave, čuteče ljudi; verjamem, da nas vodijo na 
pravo pot neplehkosti, negrabežljivosti, negrdosti. Z vlogo kralja 
Matjaža in gozdnega moža sem bil v družbi ljudi, kolegov, ki imajo 
prave, velike vrednote Slovenca - MORALNEGA IN ČUTEČEGA 
ČLOVEKA.
Začelo se je tiho, bojazljivo, z malimi koraki, a razigrano. Podpeca 
- Mitnek.
Moč ideji čaščenja dobrega in plemenitega in igrivega se je krepila 
vedno bolj, iz leta v leto. Hoteli smo več, veliko več. Hoteli smo idejo 
o dobrem, igrivem vsaditi, širiti, širiti ...
Danes smo tu, kjer smo. Jutri? Vse je odvisno od nas in sami si 
delimo dobro ali gorje. Ne pozabimo na kralja Matjaža!!! Slovenci 
smo! Znamo gledati in umevati široko, igrajmo se še naprej.
Hvala vsem prijateljem, sodelujočim, da smo se igrali in občutili 
ponos in radost ustvarjenega. Lepo je bilo in bilo je VREDNO!

Drago Miloševič
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Bar Brunarca

Nenad, si oče, partner, gorski reševalec, plezalec, doma 
si na kmetiji, kjer je nemalo dela, udejstvuješ se tudi 
pri Olimplinu in verjetno sem še kaj pozabila. Skratka, 

polno zaposlen človek. Poleg vsega naštetega pa si se v letošnji 
oziroma lanski sezoni podal tudi v gostinske vode in najel 
brunarico na našem smučišču. Če greva čisto na začetek, 
me zanima, zakaj si se odločil postati tudi novi najemnik 
brunarice? 

Živim na kmetiji, kjer je pozimi bistveno manj dela kot poleti 
in imam tako več časa, druga stvar pa je, da že ogromno let 
delam v turizmu nasploh. Začel sem pri Dixiju z downhillom, 
kasneje pa sem bil prisoten tudi na drugih področjih turizma. 
Lani sem začel delati na Olimplinu in tam sem v bistvu zaznal 
eno pomanjkljivost, in sicer da se ljudje po samem spustu 
nimajo kje ustaviti na pijači. Govorim seveda o bližini cilja 
samega spusta, seveda je v centru kar nekaj gostiln. Večkrat 
so turisti spraševali, zakaj brunarica ni odprta in tako nekako 
se je porodila ideja, da bi poskusili brunarico spraviti v 
življenje in imeti odprto tako pozimi kot tudi poleti. Namen 
je bil, da se brunarica odpre že prejšnje poletje, vendar se 
zaradi določenih zadev ideja žal ni realizirala. Potem pa smo 
z Občino nekako našli skupen jezik in začeli z zimsko sezono, 
ki je bila res fenomenalna. V bistvu smo uvideli, da ljudje 
potrebujejo kraje, kot je brunarica, ki niso ravno v centru 
Črne in so bolj umirjeni. Ljudje nas z veseljem obiščejo, zato 
je tudi ideja, da se to nadaljuje čez celo leto. 

Letošnja zima je bila res idilična. Po podatkih »žičničarjev« 
je za vami več kot 100 delovnih dni, kar se menda ni zgodilo 
že leta. Kaj je po tvojem, glede na vse pozitivne komentarje in 
feedbacke, bil tisti ključni faktor oziroma recept za uspeh, za 
tako uspešno sezono? Tudi glede na to, da nimaš predhodnih 
izkušenj v gostinstvu? (smeh) 
Vse skupaj je bilo nekako povezano, del neke verige 
dogodkov, ki so pripeljali do takšnega uspeha. Prva stvar 
je, da smo bili dve leti bolj kot ne zaprti zaradi covid virusa in 
so bili ljudje željni svobode, gibanja in druženja. Res, letošnja 
sezona je bila vrhunska, niti v sanjah si ne bi predstavljal, da 
bo tako izpadlo. V prvi vrsti mislim, da je to skupen uspeh. 
Tako s strani Občine, »ratrakistov«, »žičničarjev«, kot tudi 
nas, gostincev. Gostinske vode so zame nekaj popolnoma 
novega, v bistvu o tem ne vem prav veliko (smeh), zato sem 
se že pred samim začetkom povezal z določenimi osebami, 
ki delajo v gostinstvu, saj mi je bilo jasno, da tega ne bom 
zmogel izpeljati sam. Kar pomeni, da sem potreboval nata-
karice oziroma delavke, ki se s tem ukvarjajo že več let in po 
domače »vejo, za ka se gre«. (smeh) Punce so resno zagrabile 
za delo, za kar sem jim tudi zelo hvaležen. Druga stvar pa je, 

da so bile proge super urejene, »žičnca« je lahko obratovala 
– letos niti šola ni mogla v Avstrijo in so vse dneve preživeli 
na našem smučišču, kar bi moral biti tudi namen Občine - da 
se to zadrži pri nas, saj konec koncev med tednom dopoldne 
brez šol v naravi smučišče verjetno ne bi obratovalo, ker je 
premalo ostalih obiskovalcev, ki so večinoma v službi. Tega, 
da pa bom kdaj gostinec, si nikoli nisem predstavljal in še 
vedno trdim, da nisem (smeh), ampak sem zgolj nekdo, ki 
skuša realizirati zadeve, ki so nekaj let spale. Najbolj pereč 
problem se mi je zdel ta, da je brunarica v bistvu propadala, 
da se vanjo ni kaj veliko vlagalo in to je tudi moj glavni namen 
in želja -  da se začne obnavljati in urejati. Želim si, da to 
postane nek drugačen objekt, posodobljen. Mislim, da je 
veliko za postoriti, tako v sami brunarici kot tudi okoli nje. 
Vem, da bodo npr. mamice z mlajšimi otroki z veseljem prišle 
na kavico na lokacijo, kjer ni prometa in lahko brez skrbi 
opazujejo svoje otroke v adrenalinskem parku.
     
Brunarica je bolj oddaljena od centra in kar se tiče nabave, 
ste bili bolj omejeni kot gostinci na lažje dostopnih lokacijah 
v centru Črne. S kakšnimi izzivi ste se, poleg logističnih, še 
soočali to prvo sezono? 
Seveda, sami začetki so bili težki. V prvi vrsti poiskati pravega 
dobavitelja, ki ti bo pijačo redno in dosledno dobavljal. Kar 
pa se tiče logističnega dela, moram priznati, da mi je šla 
Olga (Okrepčevalnica in picerija Kurnik) zelo na roko, saj 
mi je odstopila del svojega skladišča, kjer smo lahko imeli 
prehodno shrambo, namreč prostora na brunarici je res bolj 
malo, a upam, da bomo lahko v prihodnosti to spremenili 
in prostore malo razširili. Seveda pa so mi pomagali tudi 

Nenad Čmarec

(pogovor z Nenadom Čmarcem)



21

Uspešna ekipa na smučišču

»ratrakisti«, reševalci, saj se je pijača večinoma iz centra na 
brunarico vozila z ratrakom, manjše količine pa smo dovažali 
z avtomobilom ali motornimi sankami. Je absolutno težje kot 
pa nekomu sredi Črne, ki mu pijačo dostavijo dobesedno do 
vrat, ampak zadovoljstvo strank in osebja v bistvu odtehta 
vse in na koncu na to ne gledaš več kot na težavo, ampak 
kot na pot k zadovoljnim strankam in tako postane lažje. 
Ko je bilo potrebno nositi pijačo z ratraka do brunarice, so 
vedno na pomoč priskočili tako nadzorniki kot tudi reševalci 
in sami »ratrakisti« in s skupnimi močmi smo hitro opravili 
delo. Zahvala gre res celotni ekipi. Je pa to ena izmed zadev, 
ki bi se lahko v prihodnji sezoni rešila, in sicer bi se cesta do 
brunarice uredila, tako da bi se splužilo vsaj do »kapelce«, 
kar bi nam bistveno olajšalo delo.  

Letos bo brunarca prvič odprta tudi poleti. Kakšni so načrti 
za poletno sezono? Pozimi so ciljna publika pač smučarji, 
kaj pa se pričakuje poleti? Bolj lokalne obiskovalce ali bolj 
ciljate na turiste? 

Namen je pravzaprav povabiti vse ljudi, tako Črjane kot tudi 
turiste. Vesel bom obojih. (smeh) Je pa res, da glede na to, 
da se naše podjetje ukvarja tudi z izposojo plezalnih pasov, 
lahko na tak način pridobimo delček nekega turizma oziroma 
turistov, ki so v Črni zgolj prehodno ali samo na obisku. Pove-
zujemo se tudi z ostalimi ponudniki dejavnosti na področju 
turizma v Črni, tako s kolesarstvom kot tudi z Olimplinom, 
ki je na nek način tudi ključen pri privabljanju obiskovalcev. 
Seveda pa se fokusiramo tudi na ostale dejavnosti, ki so 
ljudem umanjkale v teh dveh letih – zabave, igre za otroke 
itd. To so stvari, ki so zaenkrat še v povojih, ampak mislim, da 
bomo to lahko izpeljali. Kot sem že dejal, se dogovarjamo tudi 
z določenimi skupinami, klubi za izposojo pasov in kasneje 
za prostor, kjer se lahko podružijo in kaj popijejo, tako da 
mislim, da če bomo pridni, iznajdljivi in se nadgrajevali, je 
skrb, da gostov ne bi bilo, povsem odveč. Je pa dejstvo, da je 
treba brunarico in njeno okolico začeti urejevati, pogovarjali 
smo se tudi že z lastiki glede prehodov, kar se tiče pešpoti, 
da bomo na nek način ogradili in označili pot na brunarico 
in bodo ljudje imeli dostop do nas z obeh strani, ne da bi se 
komur koli zamerili. 
 
Črna je v turističnem razcvetu že nekaj let, predvsem zaradi 
Olimplina v zadnjem času, pa tudi že prej zaradi kolesarstva 
ipd. Kam pa sede vaš košček mozaika v tej zgodbi? Zakaj je 
brunarica pomembna za turizem oziroma kaj lahko ponudi?  
V prvi vrsti, če se osredotočim recimo samo na Olimpline, so 
tukaj ljudje, ki se po »zajli« ne spustijo iz takšnih ali drugačnih 
razlogov in so samo spremljevalci. In medtem ko čakajo, da 
se njihovi partnerji, prijatelji, sorodniki spustijo, se v bistvu 
nimajo kam dati. Mislim, da če pridejo k nam, se lahko otroci 
brezskrbno igrajo v adrenalinskem parku, odrasli pa lahko 
uživajo ob pogledu na spuste. Potem gre tukaj tudi za neko 
sprehajalno točko, kjer ljudje hodijo ali na pokopališče, na 

sprehod ali pa sprehajajo svoje štirinožne prijatelje. Mislim, 
da je ta lokacija namenjena predvsem otrokom in starejšim, 
ki ne rabijo toliko centra in »galame«, saj je to umirjena 
točka, obkrožena z naravo. Je pa dejstvo, da bomo morali 
tako mi kot tudi vsi ostali, ki se v Črni ukvarjajo s turizmom, 
v prihodnosti sesti skupaj in začeti iskati poti, ki peljejo v 
skupno dobro vseh nas in ne vsakega posameznika posebej. 
To je stvar, ki jo je treba povezati v neko verigo in skupaj 
izpeljati ter zapisati eno lepo zgodbo, ki bo ljudi pustila 
zadovoljne in navdušene tako zelo, da bodo dober glas 
ponesli tudi kam drugam. Naj še omenim, da čeprav je v naši 
bližini že postavljen adrenalinski park za otroke, bomo tudi 
mi dodali nekaj mizic za naše najmlajše, da bodo tudi oni 
imeli svoj prostor na brunarci, kot se spodobi. V glavnem pa 
gre za okrepčevalnico, da se ljudje ustavijo, nekaj popijejo, 
se razgledajo, si malo spočijejo in nadaljujejo pot. 

Še zadnje vprašanje, in to s strani mlajše populacije. (smeh) Ali 
lahko poleti pričakujemo tudi kakšno »gawdo« na brunarci? 
Zagotovo. To je tudi v načrtu, kot sem že dejal. V planu so 
tako zabave za »tavečje« kot tudi igre za otroke, gledališke 
igre za upokojence itd. V bistvu se bomo potrudili, da bo 
nekaj za vse generacije in bodo vsi prišli vsaj enkrat na leto 
na svoj račun, da bodo lahko obiskali brunarco in iz nje odšli 
dobre volje, nasmejani in zadovoljni, kot se spodobi. Doga-
janja bo še ogromno, v načrtu so tudi predstavitve kolesarske 
in padalske opreme, dogovarjali smo se tudi z modelarji za 
letalski meeting, tako da bo pestro. Sam objekt oziroma 
ambient nam ponuja po eni strani zelo malo, po drugi strani 
pa vidim tukaj veliko priložnosti. Sam sebi sem prej dejal, 
da bi poletno sezono začeli po koroško. Če smo že Korošci, 
naj bo tudi prvi gost Korošec. Tudi sam ga rad poslušam, 
pa sem rekel: »Taj pa naj Milan pride kaj zabrenkat. Smo ga 
včasih kr fejst srali skop, tk da vem, da bo fajn,« (smeh) Kdaj 
in kako, pa še javimo. 
Nenad, hvala za tvoj čas in pa veliko uspehov v prihodnje!

Ana Mostnar 
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Kot tekmovalec U16
sem letos dosegel vse

Miha Oserban je odličen in perspektivni mladi 
smučar. To sezono se je velikokrat povzpel na 
najvišje stopničke in pred njim je zagotovo odlična 

smučarska kariera. Vztrajen in odločen na smučeh pa prijazen 
in prijeten mladenič, kot sogovornik pa pameten in preu-
daren. 

Kako se nam boš za začetek predstavil?
Obiskujem prvi letnik srednje šole na Muti, smer Okolje-
varstveni tehnik. Imam dve leti starejšega brata Jako, ki je 
tudi moj najboljši prijatelj. Tudi on je dober smučar, vendar 
je sedaj še boljši deskar na snegu. Tudi Jaka je smučal, vendar 
je zaradi zdravstvenih težav s koleni moral smučanje opus-
titi. Stanujem v najlepšem kraju - v Črni na Koroškem, kjer 
se rojevamo alpski smučarji. Moj dom je na Pristavi, kjer so 
preživeli svoje otroštvo tudi Mitja Kunc, Tina Maze in Tilen 
Debelak. 

Kdaj in kako si začel s smučanjem?
Ker je na Pristavi smučišče, sta mi starša že kot otroku, 
ki je komaj shodil, na bližnjem bregu za hišo nadela plas-
tične smučke. Le-te niso šle nikamor, zato sem dobil prave 
smučke. Ko sem se samostojno spustil po bregu, ki ga je oče 
poteptal s smučmi, velikokrat pa tudi mama, sta me skupaj 
z bratom Jako peljala na naše pravo smučišče. Spomnim 
se, kako me je oče dal prvič med noge, da me je lahko peljal 
po vlečnici. Najprej smo se vozili od prvega vodovoda, tako 
smo imenovali prvo izhodno točko na smučišču, in moral 
sem voziti za očetom. Ker sem bil hitrejši, sem se mu zlahka 
izmuznil. Mama je vedno vreščala: »Bolj počasi!« in na koncu 
ni pozabila reči: »Zavij!« Še danes se smejimo, ko pripo-
veduje o mojih prvih zavojih. Takrat je vodil mlajše cicibane 
trener Boštjan Delalut, ki je predlagal očetu, naj me vpiše v 
tečaj. Seveda nas je po prvem tečaju povabil na prvo tekmo 
v Avstrijo, ki je potekala na smučišču Peca. Tekmovanje 
se je imenovalo Petzen Cup. Ker sva bila v moji kategoriji 
takrat samo dva tekmovalca, sem seveda lahko prvič stopil 
tudi na stopničke. Bil je lep občutek. In tako sem se vpisal v 
Smučarski klub Črna, kjer sem pričel z rednimi treningi in 
tekmovanji, najprej kot mlajši ciciban, in vse do danes, ko 
sem starejši deček U16. 

Za sabo imaš veliko smučarskih uspehov. Naštej nam 
najpomembnejše.
Med svoje dosežke kot mlajši ciciban do U14 štejem osvojitev 
pokala Roka Petroviča: enkrat drugo mesto in enkrat prvo 
mesto. Bil sem zmagovalec Little Fox-a leta 2018. Pretekla 

leta sem bil v državi konec sezone v skupnem seštevku 
vedno tretji, saj sem v zadnji tekmi zmeraj šel ven in nisem 
dobil potrebnih točk za prvo mesto. Vendar me to ni nikoli 
obremenjevalo, saj sem pri sebi vedel, da sem boljši, in nikoli 
nisem kalkuliral, samo da zvozim. Vedno in še danes se 
peljem na polno. Tako sem na začetku letošnje sezone postal 
državni prvak v vseh kategorijah za leto 2021. V državi sem za 
to sezono dosegel skupno 1. mesto, postal sem tudi državni 
prvak v SG na Kopah. Prav tako sem na vseh mednarodnih 
tekmah (razen na eni) stal na stopničkah. V Italiji sem na Alpe 
Cimbra ex. Topolino zmagal v slalomu, v veleslalomu pa sem 
dosegel 4. mesto. V Kitzbuhlu smo predstavljali Slovenijo in 
smo dosegli 4. mesto. Sam sem dosegel najboljši skupni čas 
tekmovanja. Tudi na mednarodnem tekmovanju Opa sem 
stal na stopničkah. Bil sem tretji v superveleslalomu, prvi v 
veleslalomu in drugi v slalomu. Na pokalu Loka, ki je pri nas 
edino mednarodno tekmovanje, sem dosegel prvo mesto v 
slalomu, v veleslalomu pa sem šel ven. Seveda nisem vedno 
zmagoval, velikokrat sem odstopil, včasih tudi akrobatsko 
padel, vendar na mojo srečo nisem bil nikoli poškodovan.

Ampak letošnja sezona 2021/2022 je tvoja sezona, kajne? 
Zagotovo! Kot tekmovalec U16 sem dosegel vsaj zase vse, 
kar je v tem obdobju mogoče doseči. To je odličen rezultat 
in zaključek otroške smučarije. Sedaj se bo pričelo novo 
obdobje – obdobje FIS-a. Tukaj se vse začne s 1000 točkami, 
ki jih moraš spraviti oziroma zbiti na čim nižjo raven točk, 
da lahko pričneš tekmovati na mladinskih mednarodnih 
tekmovanjih in se znova pokažeš, iz kakšnega testa si. 

Pri takih rezultatih in ciljih so poleg tvoje odlične vožnje 



23

pomembni dobri starši in dober trener?
Ja, imam zelo velike cilje in to je pogojeno tudi z velikimi 
finančnimi vložki. Srečen sem, da imam takšne starše, ki 
mi stojijo ob strani. Čeprav s finančnega vidika ni vedno 
lahko, se starša zelo trudita, da mi omogočata kvalitetne 
treninge. Seveda mi veliko podporo nudi tudi Smučarski 
klub Črna, kjer je predsednik Boris Debelak. Smučarki klub 
ima zaposlenega profesionalnega trenerja Tadeja Amerška, 
ki je zadnja leta tudi moj trener. On je moj vzornik in trener, 
ki ves svoj čas nameni nam, mladim, in še posebej meni, me 
vsa ta leta bodri in spremlja na moji tekmovalni poti. Je tudi 
moj serviser. Po vseh teh rezultatih, za katere je zaslužen 
tudi moj trener in brez katerega moji uspehi ne bi bili takšni, 
kot so, upam na povabilo v slovensko reprezentanco. Upam, 
da bodo v reprezentanco sprejeli tudi njega, da bova lahko 
skupaj nadaljevala zastavljene cilje. Treningov brez njega si 
res ne znam predstavljati, kljub temu da se včasih pač ne 
strinjava z vsem, ker sva oba trmasta in karakterno čisto 
enaka. Na koncu priznam, da ima trener vedno prav. Je pa 
bil zaradi moje slabše vožnje že tako živčen, da je telefon 
vrgel čez ograjo in me ni mogel normalno spremljati.

Kaj vse še rad počneš? Kako uspevaš s šolo?
Rad smučam tudi takrat, ko ni treningov. Rad se družim s 
svojimi prijatelji, ki smo ekipa že vsa leta osnovne šole in tudi 
sedaj. Rad pomagam tudi najmlajšim v klubu, katerim sem 
vzor in se radi smučajo z mano. Če nisem na tekmi, jih grem 
vedno bodrit na naše smučišče. Smučanje je moje življenje. 
Čeprav imam rad vse športe, sem se odločil za smučanje, zato 
sem opustil nogomet, ki ga imam sicer tudi rad. Od športov 
kdaj pa kdaj igram košarko, namizni tenis in odbojko, poleti 
pa na morju rad lovim ribe. V šoli dobro shajam, sošolci me 
podpirajo, enkrat so si med poukom vzeli celo uro časa, da 
so si ogledali mojo tekmo. Ostaja mi tudi čas za druženje s 
prijatelji, vendar zadnje čase ugotavljam, da sem se zaradi 
dolgih odsotnosti malo spremenil. Veselega druženja je 
veliko na smučiščih, med vožnjami in seveda v hotelih, ko 
nam še vedno ostane energije za kako lumparijo; enkrat smo 
s stene hotelskega hodnika vzeli razstavljene stare smuči, 
si jih nataknili na noge in se vozili po stopnicah.

Kateri so tvoji bližnji in daljni cilji v smučanju?
Moji cilji za prihodnjo sezono 2022/2023 so, da bi se čim 
bolj približal najboljšim našim reprezentantom A-ekipe, še 
posebej Žanu Kranjcu in Štefanu Hadalinu. Za prihodnje štiri 
leta sem si zastavil osebni cilj, da bom dosegel normo za 
nastop na naslednjih Olimpijskih igrah v Italiji. Marsikateri 
drugi trener se mi bo morda smejal, vendar jaz verjamem 
vase in če ne bo kakšne poškodbe, vem, da tudi trener 
Ameršek in moja družina verjamejo vame. Težav s tremo 
pred nastopom nimam, morda na kaki mednarodni tekmi. 
Čez poletje bomo delali na dobri psihološki pripravi, na 
kondiciji (s trenerko Niko Radjenovič) in seveda na tehniki. 
Zaenkrat vozim vse štiri discipline alpskega smučanja, 

najljubša pa sta mi slalom in superveleslalom. Dal bom vse 
od sebe in osvojil velik kristalni globus. Moj dolgoročni cilj 
je biti najboljši med najboljšimi alpskimi smučarji na svetu.

Nekaj vzornikov si že imenoval. Koga bi še postavil v vrsto 
smučarskih idolov?
Največji vzornik mi je Tilen Debelak, ki je tudi moj sosed. Tilen 
mi je po svoji končani karieri podaril smučarsko opremo 
za celo lansko sezono. To mi je zelo veliko pomenilo. Moj 
dober prijatelj je tudi Nejc Naraločnik, ki me reši še s kakšno 
poceni opremo. Moji vzorniki so tuji smučarji, kot sta Marcel 
Hirscher in Alexis Pinturault, dolgoletna tekmovalca z izjem-
nimi rezultati. Tudi letos sem smučarsko elito spremljal v 
živo na Vitrancu v Kranjski Gori. Z njimi sem uspel narediti 
kakšen selfi; čeprav se nekateri niso želeli slikati, sem jih 
razumel in bil hvaležen, da so mi naklonili le besedo »after 
race«. Sam sem si rekel, da če se bo kdo od najmlajših v 
prihodnosti želel slikati z mano, se bom potrudil in si vzel 
čas, ker nam, mladim, to zelo veliko pomeni. Vem, da se 
govori, da morajo imeti tekmovalci mir, vendar če si dobro 
psihološko pripravljen, te najmlajši ne morejo spraviti v tak 
položaj, da bi od njih bil odvisen dober ali slab rezultat. 

Kaj bi svetoval mladim, ki se ne najdejo in niso tako zagreti 
za kako dejavnost?
V vsako dejavnost je treba vložiti veliko truda in če si močno 
želiš, ti bo marsikaj uspelo. Da postaneš odličen športnik, 
rabiš dobro fizično pripravljenost in moč, vse skupaj pa je 
treba uskladiti z rednim šolskim delom. Začneš lahko tudi 
kasneje, ne že v zgodnjem otroštvu, pa se še vedno lahko 
povzpneš do stopničk, poznam kak tak primer. Pomemben 
je tudi pravi karakter: bodi pozitiven, vzdržljiv in vztrajen, da 
znaš kljub slabšim dnevom iti naprej, pa spoštljiv in v dobrih 
odnosih s soigralci in trenerjem.

Hvala za zanimive odgovore, Miha. Iz tebe kar kipita pozitivna 
energija in odločnost. V imenu bralcev Črjanskih cajtng ti 
želim in privoščim najboljše smučarske uspehe.

Irena Greiner
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Več kot 50 kurentov je delno pregnalo zimo

FOTOREPORTAŽA  

Pust 2022

Kurente KUD Polanec iz Starš sta povabila Tjaša Vrčkovnik in Občina
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Foto Boris Keber

FOTOREPORTAŽA / ŠPORT 

Člani smučarskega kluba SK Črna-TAB zaključujemo še 
eno zelo uspešno sezono. Tudi pretekla sezona je bila 
zaznamovana z omejitvami zaradi virusa SARS-Cov-2 

(Covid 19), vendar je bila zima za smučarje, na srečo, ena 
bolj radodarnih v zadnjih letih. Vreme je omogočalo idealne 
pogoje na domačem smučišču in po nekaj letih je ekipa, ki 
skrbi za smučišče, lahko zasnežila tudi progo Kogelnik, kar 
je za tekmovalce, trenerje in prostovoljce, ki delamo v klubu, 
ključnega pomena. Večino treningov so ekipe lahko opravile 
na domačem smučišču, kar omogoča, da so bili izostanki 
otrok od šolskega pouka minimalni, manj je bilo prevažanja 
na smučišča v sosednjo Avstrijo in okoliška višje ležeča 
smučišča, kar je nenazadnje tudi pocenilo delovanje skupin.

Po že utečenem programu so bili otroci razdeljeni v tri 
skupine:
 - alpska šola in U8 ter U10,
- ekipa otrok starostne kategorije U12,
- starostna kategorija U14–16.
Kondicijsko pripravo so prvi, kot običajno, začeli otroci 
skupine U14–16, v sodelovanju s priznano strokovnjakinjo za 
kondicijsko pripravo vrhunskih športnikov Niko Radjenović. 
Program treningov smo popestrili z nekajdnevnimi kondi-
cijskimi pripravami, nato pa so se ekipe lotile treningov na 
snegu, na ledeniku v Hintertuxu in Moeltall v Avstriji.
Skupina pod vodstvom trenerja Tadeja Amerška je opravila 
cca 36 dni na snegu, pridružili so se jim tudi mlajši, člani 

Poročilo alpske sekcije SK Črna za 
sezono 2021–22

ekipe U12 pod vodstvom Blaža Jelena ter Jere Kompan in 
občasno ekipa U10 in U8 pod vodstvom Marka Sonjaka in 
Špele Verdel, ki jima je bil v pomoč Gal Oderlap. Ekipi U10 
in U8 sta imeli večino kondicijskih treningov v telovadnici 
OŠ Črna in na stadionu. 
Ekipe so bile tudi zaradi zgodnjih odličnih pogojev na 
domačem smučišču dobro pripravljene za vstop v tekmo-
valni del sezone.

a) Alpska šola U10: vodja Marko Sonjak, Špela Verdel, 
pomočnik Gal Oderlap
Otroci so večinoma smučali na domačem terenu, nekaj 
treningov so opravili tudi na Moeltalu in na Peci. Po dogovoru 
je za to starostno kategorijo zaželeno predvsem čim več 
prostega smučanja v različnih pogojih, širitev smučarskega 
znanja in osvajanje tehnike zareznega zavoja, da kasneje 
znanje lažje nadgradijo v tekmovalnem smučanju. Tekmo-
vanja za to starostno skupino otrok so bila organizirana v 
okviru tekem za pokal Vzhodne regije in Koroškega pokala 
ter tekme pokala Roka Petroviča. Tekmovalci so pokazali 
lep napredek in dosegli tudi nekaj zelo dobrih rezultatov.
Uvrstitve na tekmah VZH regije:
Marta Osojnik – 7. mesto, 5. mesto, 4. mesto, 3x3. mesto, 
1x 2. mesto
Vita Gorza – 1x 5.mesto, 2x 3.mesto, 3x 2. mesto,1x 1. mesto
Jan Obretan – 9. mesto, 2x 6. mesto, 2x 4. mesto, 2. mesto, 
5. mesto
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Regina Mori – 17. mesto, 12. mesto, 11. mesto
Ella Kert – 13. mesto, 16. mesto.

Koroški pokal – skupna razvrstitev: 
Štern Jera 1. mesto; Mešnjak Anja 2. mesto 
Letnik 2014: Pavše Neža 1. mesto: Britovšek Frida Sofija 4. 
mesto; Laznik Eva 5. mesto; Janežič Zoja 6. mesto; Piko 
Matevž 2. mesto
Letnik 2013: Kert Ella 3. mesto; Germadnik Neja 7. mesto; 
Sonjak Lenart 2. mesto; Potočnik Ažbe 7. mesto; Praprotnik 
Liam 9. mesto; Polanšek Rene 10. mesto
Letnik 2012: Gorza Vita 1. mesto; Osojnik Marta 4. mesto; 
Mori Regina 5. mesto; Obretan Jan 2. mesto

b) U12: trener Blaž Jelen, pomočnica Jera Kompan
Skupina U12 je vstopila v sezono skoraj nespremenjena glede 
na predhodno sezono in upravičeno smo pričakovali velik 
napredek v znanju in dobre rezultate. Že na startu sezone, 
na prvi državni tekmi, ki je štela za državno prvenstvo v letu 
2021 (izvedba v decembru 2021, ker prej ni bilo mogoče) je 
potrdila pričakovanja. Naslov DP v VSL za 2021 je, čeprav 
vhodni letnik (leto mlajši od nekaterih sotekmovalcev) osvojil 
Franc Maks Doler. 
Rezultati za sezono 2021–2022 so bili prav tako zelo dobri:
Tekme za državni pokal Doberman
Tinkara Mešnjak: Ravne 7. mesto; Kr. Gora 8. in 9. mesto, DP 
Cerkno10. mesto - vse v VSL
Urh Rebula: Ravne VSL 13. mesto: Kr. Gora 5. in 6. mesto v 
VSL; DP Cerkno 4. mesto v VSL
Maks Franc Doler: Ravne 6. mesto; Kr. Gora: 4. in 11. mesto; 
DP Cerkno 14. mesto
Tekme za pokal VZH regije:
Tinkara Mešnjak: Črna SL 3. in 5. mesto; Rogla SG 5. in 6 
mesto; Rogla VSL 4. mesto
Urh Rebula: Črna SL 1. in 3. mesto; Rogla SG 2. in 3. mesto; 
Areh VSL 2. mesto; Rogla 3. mesto
Maks Franc Doler: Črna SL 4. mesto; Rogla SG 9. in 11.mesto; 
Areh VSL 3. mesto
Kakovostna mala skupina tekmovalcev, ki posegajo po 
najboljših mestih  v  regiji in državi, bo zagotovo v prihod-
nosti pokazala še veliko.

c) U14/ U16 – mlajše/i - starejše/i deklice/dečki, trener: 
Tadej Ameršek  
Ekipo U14/16 so v letošnji sezoni sestavljali: Oserban Miha, 
Rebula Ajda, Trost Manja, Vesnicer Tjaš, Gorza Žana, Osojnik 
Metka in Flis Hana.
V poletnem pripravljalnem obdobju so, kot že omen-
jeno, moči ponovno združili s kondicijsko trenerko Niko 
Radjenovič. Po njenem programu so 5 x tedensko kondicijo 
izvajali skupaj na stadionu NK Peca, 2 x mesečno pa tudi pod 
budnim očesom Nike.
V pripravljalnem obdobju so od meseca junija do konca 
decembra opravili 44 smučarskih dni, kjer je bil poudarek na 

tehniki smučanja (20 dni na prosto, 5 dni na stabio količke, 
19 na količke), na ledeniku Hintertux in Moelltal. 
V tekmovalnem obdobju od decembra 2021 do aprila 2022 
so tekmovali na tekmah za pokal vzhodne regije in državnih 
tekmah za pokal Doberman, kjer smo dosegali zelo solidne 
rezultate. Med tekmami so večinoma trenirali na domačem 
terenu v Črni na progi Kogelnik, ki je v letošnji sezoni gostila 
2 regijski in 2 državni tekmi za kategorijo U14/16.
Še posebej se je v sezoni izkazal Miha Oserban, za katerim 
je fantastična, težko ponovljiva sezona. 
Miha je suvereno zmagoval v svoji kategoriji in ob prehodu 
v Fis tekmovanja mu želimo veliko potrpljenja, zdravja in 
energije za zahteven trening, da se bo tudi v bodoče kot 
tekmovalec in športnik lepo razvijal in dokazoval talent na 
največjih mednarodnih tekmovanjih.
Prepričljivo je osvojil 1. mesto v skupni razvrstitvi pokala 
Doberman in dosegal številne vrhunske rezultate v otroški 
kategoriji na tekmovanjih v tujini.
Miha Oserban: 1. mesto SL in 4. mesto VSL Pokal Topolino 
(Ita), 3. mesto SG, 2. mesto SL in 1. mesto VSL Pokal OPA 
(Ita), 3. mesto v Sl in 4. mesto v VSL na pokalu Pinnochio 
v Abetoneu, Italija. Čaka pa ga še nastop na mednarodni 

Najmlajši

Ekipa U12
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Alpinistični klub Črna na Koroškem 

Naš klub deluje že od davnega leta 1974, že prej pa so 
bili alpinisti vključeni v Koroški alpinistični odsek, 
še prej v planinska društva, zagotovo pa so ljudje 

na tem območju že od nekdaj hodili na planine. V vsem tem 
času se je nabralo lepo število dobrih vzponov in akcij, ki so 
se skozi generacije samo stopnjevale. Pravilno je, da se vsem 
občankam in občanom zahvalimo za izkazano dolgoletno 
podporo pri našem udejstvovanju v gorah in vam zaželimo 
varen korak v novi poletni sezoni.

Pripravili smo krajše poročilo naših letnih aktivnosti, vabimo 
pa vas k spremljanju oglasne deske, ki se nahaja v centru 
zraven vodnjaka pri TIC-u, in branju naše spletne in facebook 
strani www.akcrna.si, kjer lahko najdete najbolj aktualne 
informacije in novice. Navsezadnje pa tudi k vpisu v naš klub!
Trenutno imamo registriranih preko 70 članov, izmed 
katerih nas je 20 doseglo standard vzponov za registracijo 
aktivnega člana. Predvsem nas veseli, da našo šolo šport-
nega plezanja obiskuje kar 30 otrok, saj je plezanje postala 
olimpijska disciplina, nasploh pa je le-to zelo zdravo za 
telesno-gibalni razvoj v otroštvu. 

otroški tekmi v Val d’Iisere-u v Franciji.
Nekaj vidnejših uvrstitev ostalih tekmovalcev:
Rebula Ajda: 5. mesto SL drž. pokal, 9. m VSL drž. pokal, 9. 
VSL Vzh. regija
Trost Manja: 10. m. SL drž. pokal, 2x12. m. VSL drž. pokal, 6. 
m. VSL VZH regija
Vesnicer Tjaš: 9. m VSL drž. pokal, 11. m VSL drž. pokal,13. 
m. SL drž. pokal 6. m VSL Vzh. regija 
Gorza Žana: 13. m. SL drž. pokal, 10. in 12. mesto SL,VSL drž. 
pokal, 10. m. VSL Vzh. regija 
Osojnik Metka: 11.,12. in 13.,14. mesto VSL in SL drž. pokal, 7. 
mesto VSL Vzh. regija
Flis Hana: 43. mesto VSL drž. pokal, 32. mesto drž. pokal SL, 
14. mesto Vzh. regija VSL
Na mednarodne tekme se je v letošnji sezoni uvrstila tudi 
Trost Manja in dosegla 3. mesto v VSL, Mokra Gora (Srb).

Po dolgem času smo organizirali sklop tekem državnega 
pokala Doberman za U14–U16 in kar nekaj regijskih tekem 
in za organizacijo v zahtevnih Covid pogojih prejeli s strani 
SZS priznanje. V imenu kluba se vsem sodnikom, staršem in 
ostalim, ki so pomagali pri izvedbi, lepo zahvaljujem. 
Izteka se 4-letno obdobje in čaka nas volilna skupščina, kjer 
bo klub zastavil delo z novimi močmi za naslednje obdobje. 

Zahvaljujemo se tudi ekipi, ki je upravljala smučišče, ter 
Občini Črna in županji Romani Lesjak za veliko podporo 
pri delovanju kluba. Zahvala tudi glavnemu sponzorju kluba 
podjetju TAB d. d z željo, da nam stojijo ob strani še naprej 
in podpirajo našo dejavnost.

Športni pozdrav!
(5. 4. 2022)                                                          Vodja alpske sekcije

Mitja Zmagaj

Sodniki na 
državnem 
prvenstvu in 
Fis tekmi na 
Peci

V letu 2021 smo člani aplinističnega kluba še naprej aktivno 
urejali naše zunanje vadbene poligone, imenovane plezališča. 
Več prostovoljih akcij je bilo speljanih v plezališču Matvoz in v 
Burjakovih pečeh, na novo pa je nastalo plezališče Krpuhova 
peč za orodno plezanje v Žerjavu. Obnovili smo del obsto-
ječih podestov, naredili nove, obnovili klopi in označevalne 
table. Nastalo je tudi nekaj novih športnoplezalnih smeri, 
predvsem pa smo delno že preopremili nekatere najbolj 
plezane z novimi lepljenci (obstojneši tip svedrovca), ki nam 
jih je zagotovil OSP (projekt Opremimo slovenska plezališča). 
Kljub težavam s pandemijo smo organizirali tudi tradicio-
nalno tekmo ‘Mastn grif’, ki zadnja leta poteka v naravi, v 
plezališču Burjakove peči, in vsako leto privabi tekmovalce iz 
bližnjih in oddaljenih krajev. Poleg vsega tega je občina dobila 
novo ferato, ki je nekakšen približek plezanju, predvsem pa 
je ta pokazala, kako radi se ljudje gibajo. Dela v plezališčih 
je še veliko, vseeno pa vas vabimo, da se pri plezanju preiz-
kusite. Kot zanimivost, Ljubljančani v začetku februarja 
iščejo pogoje za zunanje športno plezanje predvsem na 
Primorskem, mi pa lahko te najdemo na sončni strani Alp 
v plezališču Matvoz. Veseli nas tudi, da se skoraj v vseh 
koroških občinah stvari premikajo na področju umetnih 
sten za plezanje.

Spodnje Javorje 5
2393 Črna na Koroškem
Slovenija
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Tek na smučeh podjetja
Šport in kreativa

Aktivni smo bili tudi na področju alpinizma, kjer smo skupaj 
opravili preko 300 vzponov, izmed katerih nekateri veljajo za 
uspehe na državnem ali celo svetovnem nivoju. Posamično 
so naši člani v letošnjem potovalno uteženem letu plezali 
v Italiji, Avstriji, Švici in Bosni. Na Peci so nastale 3 nove 
smeri, izmed katerih gre izpostaviti predvsem Spominsko 
smer Gregu Lačnu VIII-/A1, ki sta jo plezala Andrej Jež in 
Andrej Gradišnik. Največ se je plezalo predvsem na Raduhi, 
kjer smo ponovili kar lepo število klasičnih smeri. V Mali 
Raduhi pa je nastala tudi nova smer Planika, težavnosti 7a, 
katero sta Andrej Jež in Davo Mihev opremila s svedrovci 
po standardih t. i. modernih smeri. Izpostaviti velja tudi 
naslednje preplezane smeri naših članov: Helba z Ladjo (VII+) 
v Triglavu, Tik pred dvanajsto (VII) v Vežici, Puntarska smer 
(VII) v Vršaču, Comici-Diami (VII+) v Veliki Cini in Cassinova 
smer (VI+) v Piz Badilu. Na področju balvanskega plezanja so 
se plezale smeri do težavnosti 7B v Ožbaltu in 7a+ na Češkem.
Organizirali smo tri plezalne tabore: na Klemenči jami, v 
Boru na Češkem in v Omišu na Hrvaškem, četrtega v Dolo-
mitih pa nam je odnesla negotova situacija, kateri smo priča 
zadnja leta. Uspel pa je tabor najmlajših članov v Ospu na 
Primorskem. Veliko aktivnosti je bilo namenjenih tudi vzgoji 
novih alpinistov in njihovemu varnemu gibanju v gorah v 
okviru alpinistične šole. Poleg zimskih pristopov so naši 
člani (turno) smučali z vseh višjih koroških gora. 
Svoje aktivnosti bomo nadaljevali tudi v prihajajočem letu. 
Plezanje kot šport želimo približati ljudem tudi v okviru 
rekrativne dejavnosti in aktivnega življenja. Po več letih 
bomo poskušali organizirati skupni tabor vseh koroških 
alpinističnih klubov, ponovno bo organizirana tekma ‘Mastn 
grif’, člani športne sekcije odhajajo plezat balvane v Španijo, 
zastavljeno imamo odpravo v tuja gorstva, gostili bomo 
dva tabora za perspektivne alpiniste v okviru Planinske 
zveze Slovenije, sodelujemo pa tudi pri pripravi razstave 
o zgodovini koroškega alpinizma, ki bo gostovala po vseh 

Tek na smučeh ima v Črni na Koroškem že zelo dolgo tradicijo in 
s tem so dobri temelji za sam razvoj in obuditev teka na smučeh 
kot ene izmed paradnih zimskih disciplin v Črni že na nek način 

postavljeni. Pred štirimi leti, ko sem odpirala svoje podjetje, je bila ena 
izmed glavnih želja in usmeritev moje firme Šport in kreativa ponuditi 
v svoji domači Črni vse za tek na smučeh na enem mestu: od izposoje 
celotne tekaške opreme do ponudbe tečajev, teambuildinge ter ponuditi 
možnost testiranja tekaške opreme in seveda servis opreme in smuči. 
Zdaj je ta velika želja dejansko prešla iz tistega prvega zagona v realno 
podobo in tudi že izoblikovano ponudbo izposoje in servisa, ki bo na 
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Plezanje Herletova smer Ojstrica

Tabor Klemenča jama

občinah na Koroškem, in pri planinskem  filmskem večeru 
E. M. Savellija.

Člani AO Črna 
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Veleslalom z gorskimi kolesi

Pred davnimi, davnimi časi, kakšnih 25 ali več let nazaj, 
je Dušan Štrucl Dixi organiziral prvo tekmovanje z 
gorskimi kolesi na snegu na smučišču v Črni. Zabavno 

tekmovanje je bilo promocijske narave, saj se je Dixi vedno 
rad poigraval z idejami izven okvirjev. Od takrat so se gorska 
kolesa precej spremenila. Obenem je do danes minilo toliko 
časa, da se je ideja o ponovni izvedbi takšnega dogodka 
zdela skoraj nova.
Obilica naravnega snega v decembru in odlično delo ekipe 
Smučišča Črna je botrovalo k temu, da je bila letošnja 
smučarska sezona na domačem bregu izredno bogata in 
lepa.
Začetek obratovanja smučišča takoj v decembru, skupaj 
skoraj 100 obratovalnih dni, res zgledna urejenost smučišča, 
super obiskanost smučarjev iz cele Mežiške doline in širše, 
številna tekmovanja, še številčnejši treningi klubov iz cele 
Slovenije, šole v naravi, smučarski tečaji, individualni tečaji 
in še bi lahko naštevali. Pohvale ekipi Blaža Jelena!
Ko so smuči ob vedno toplejših dnevih sredi marca počasi 
romale v klet, smo ob zaključnem vikendu fajne smučarske 
sezone pripravili nekaj povsem drugega. Bistrjan Nenad 
Čmarec, ki na smučišču vodi Bar Brunarca, je obudil Dixijevo 
idejo o pripravi veleslaloma z gorskimi kolesi. Nekaj lokalnih 
gorskih kolesarjev nas je bilo takoj ZA, kot tudi Blaž, ki je dal 
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polno zaživela že v 2022/23, upam, da v zimo z obilico 
naravnega snega. 
V letošnji zimi smo v podjetju Šport in kreativa začeli z 
razširjeno ponudbo tečajev teka na smučeh za začetnike, 
kot tudi nadaljevalce v obeh tehnikah teka (klasični in pros-
ti-skate tehniki), tako za odrasle, otroke, kot tudi za družine 
in podjetja. Tečaje teka na smučeh podjetja Šport in kreativa 
je obiskalo več kot štirideset znanja in izkušenj v teku željnih 
posameznikov, kar je res super in dobra popotnica za delo in 
trud naprej. Smo pa tudi že v fazi, kjer za naslednjo zimsko 
sezono pripravljamo nekaj novitet, ki bodo še dodatno pope-
strile našo ponudbo zimskih doživetij. Obiskanost naših 
tečajev teka je bila za prvo sezono, brez nekega velikega 
marketinškega pompa, res super, kar me zelo razveseljuje 
in navdaja z optimizmom, da bo moja Črna v naslednjih letih 
le dobila spet tisto res ta pravo tekaško podobo kot pred 
desetletji nazaj. 
Pri organizaciji tečajev teka smo zelo dobro sodelovali z 
Občino Črna in županjo Romano Lesjak, za kar se ji prav 
lepo zahvaljujem, saj ima res posluh za oživitev teka na 
smučeh v našem kraju. Upam in verjamem, da se bo to dobro 
sodelovanje v naslednjih ključnih letih za razvoj teka v Črni 
lahko samo še nadgrajevalo, predvsem v smeri zagotovitve 

in dobre urejenosti tekaške proge v Logih.
Zahvala pa gre tudi CUDV-ju, Dalji Pečovnik in Matjažu 
Ferariču, ter gospodu Tomšiču za dobro urejene tekaške 
proge in ves trud pri vsem tem delu.
Naj zaključim z mislijo, da bomo lahko le skozi zgledno 
sodelovanje postali ena izmed vodilnih butičnih outdoor 
destinacij v Sloveniji.

Darja Jernej, sportinkreativa.si

zeleno luč za pripravo proge in uporabo vlečnice.
Družabna prireditev odprte narave je privabila 24 
udeležencev iz celotne Koroške, nekaj celo iz sosednje 
Savinjske. Sploh fajn je bilo videt večidel mlajših in mlado-
letnih udeležencev.
Razgibano progo smo pripravili na predvečer, da je čez noč 
kolikor toliko zmrznila. Ob robu smučišča je progo sestavl-
jalo 8 dvignjenih zavojev, 3 valovi, 2 skoka, 1 ciljni table-a skok 

Foto: Tai Oprešnik
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Najstarejši aktivni športnik v
Črni na Koroškem

Ničkolikokrat je že bilo povedano, da so ljudje, ki se 
ukvarjajo s športom, precej bolj zdravi in vitalni. 
Zmerno ukvarjanje s športom ugodno vpliva na 

fizično in psihično kondicijo človeka. Se ve, da niso vsi športi 
za vsakega, a vsak sam lahko najde tisti šport, ki mu je 
najljubši in se z njim tudi najlažje ukvarja. Vsi športi pa tudi 
niso za vsa življenjska obdobja od mladosti do starosti. So pa 
športi, ki jih lahko gojimo tudi v pozni starosti, ne glede na to, 
koliko let že prebivamo na Zemlji. Predvsem je pomembno, 
da smo že od mladosti fizično aktivni, tako da v pozna leta 
pridemo čim bolj fit in tudi zdravi, kar nam tudi v poznih 
letih omogoči, da se ukvarjamo s športom.
Zato bi vam rad predstavil enega od teh, ki je še v poznih letih 
aktiven in še vedno celo tekmuje na regijskem in občinskem 
tekmovanju v kegljanju. V tej ligi nastopa 10 društev upoko-
jencev iz cele Koroške regije. Udeležuje se treningov, ki so 
dvakrat na teden, enkrat na teden pa tekmuje na regijskem 
tekmovanju, ki se odvija v Radljah, Slovenj Gradcu, na Ravnah, 
Prevaljah in v Črni. Poleg tega pa tekmuje še v občinski ligi in 
se udeležuje tudi kegljaških turnirjev. To je naš krajan Jože 
Oserban, ki bo maja star že 87 let.

Jožetu želimo še mnogo zdravih let, da bo lahko zastopal 
„upokojenško društvo Črna“.

Aleš Moličnik

in skupno 16 VSL vratic. Proga je bila v soboto zjutraj še fajn 
trda, sploh zgornji del je bil res zabaven. Tekom dopoldneva 
jo je pomladno sonce hitro omehčalo, kar je povsem spre-
menilo pogoje, a nikakor zmanjšalo zabave na kolesu. Vsak 
udeleženec je imel na voljo poljubno število spustov, trije 
(po želji udeleženca) so bili časovno merjeni. Pri vzponu 
smo si pomagali z vlečnico. Zmagal je najmlajši Lovro Sago-
ničnik, kot tudi Neža Maček, najhitrejši čas pa je dosegel Jan 

Polovsak. Čestitke in hvala vsem udeležencem in gledalcem. 
Hvala Baru Brunarca - Nenadu Čmarecu, Smučišču Črna na 
Koroškem, Petru Pumpasu, GRS Koroška. Hvala tudi Taiu 
Oprešniku in Iztoku Mencingerju za fotografije.
Navkljub številnim padcem smo jo odnesli brez poškodb 
telesa ali opreme. Tudi to nekaj šteje!

Jani Hercog
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VABILO
Vabimo vse krajane, ki radi pišete, za kak prispevek, ki se dotika našega kraja in okolice, ljudi, zgodovine, pridobitev, 
problemov ..., da nam pošljete zapis ali vsaj idejo, koga bi še lahko predstavili in kaj bi lahko obdelali v našem lokalnem 
časopisu. Z veseljem bomo objavili.
Vabimo tudi literate za kak prispevek v rubriko Šilce literature.

Urednica
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Ne glej na sladkorno bolezen,
kot da tebe ne more doleteti

Branko Lepičnik

Črjani dobro poznamo sokrajana Branka Lepičnika, 
saj s svojo ekipo na mnogih dogodkih po celi Mežiški 
dolini skrbi za redno kontroliranje krvnega sladkorja. 

Sladkorna bolezen, znana tudi kot diabetes, je zelo razšir-
jena bolezen in diabetikov je vedno več. Gre za skupino 
presnovnih motenj glukoze, za katero je značilna kronično 
povišana vrednost glukoze v krvi. Glukoza, ki ji lahko rečemo 
tudi krvni sladkor, je pomemben vir energije za celice mišic 
in drugih tkiv, hkrati pa najpomembnejši vir energije za 
delovanje možganov.
Branko Lepičnik, dolgoletni predsednik Društva diabe-
tikov Mežiške doline in predsednik črjanskega društva, 
pomaga ljudem odkrivati simptome in dejavnike tveganja za 
nastanek sladkorne bolezni ter jim primerno svetuje, sploh 
ker je bolezen tiha in te sprva nič ne boli, lahko pa ima hude 
posledice za telo. 

Za Črjanske cajtnge je povedal, da človek s sladkorno 
boleznijo ni sam! Pomaga mu zdravstveni sistem z rednimi 
pregledi in brezplačnimi zdravili, pomagajo mu ožji sorod-
niki, veliko pa lahko naredi včlanjenost v društvo. 
»Društvo diabetikov Mežiške doline je bilo ustanovljeno 
1987. leta na pobudo takratne direktorice Zdravstvenega 
doma Ravne gospe Lenasi, prvi predsednik pa je bil Bojan 
Proje, in to 25 let. Potem sem predsedovanje prevzel jaz, 
ki sem na tem položaju že tretji mandat. Sedež imamo na 
Ravnah, trenutno smo zaradi koronavirusa v prostorih nad 
bivšo davčno službo. 
Kaj pravzaprav dela to društvo? V prvi vrsti osveščamo 
ljudi o sladkorni bolezni, opravljamo meritve sladkorja in 
holesterola, prirejamo razna predavanja za diabetike in tudi 
za druge. Organiziramo okrevanja, in sicer trikrat na leto: 
v Strunjanu, Lendavi (ki jo bomo kmalu zamenjali z drugo 
destinacijo) in Rogaški Slatini. Na teh okrevanjih so razna 
predavanja, delavnice in skupni pohodi. Za diabetike, ki so 
člani društva (članarina je 12 €), priskrbimo bolj ugodno 
ceno, pridruži pa se lahko tudi partner, ki plača polno ceno. 
Večkrat gremo na kakšen izlet, najraje po Koroški, da vidimo 
domače lepote, ki nam jih ne zmanjka. Lani smo si na Muti 
ogledali slap, potem pa se tam zapeljali več kot 1000 m 
visoko na kmečki turizem. Šli smo tudi na Roglo, do koče 
na Pesku in v vinsko klet. Letos imamo v planu izlet k Črni 
Mariji: do kmetije Kumer se bomo zapeljali, šli peš do cerkve 
in si potem privoščili kosilo. 
V društvu nas je čez 500 članov, toda v naši dolini je zagotovo 
več kot 3000 diabetikov. Mnogi se nam nočejo pridružiti, 
eni podcenjevalno gledajo na nas, iz več razlogov ostajajo 

sami z boleznijo. A kak nasvet podelimo tudi njim, če nas 
kaj vprašajo oziroma pokličejo. V pomoč je lahko tudi naša 
revija Sladkorna bolezen, ki jo petkrat na leto prejme vsak 
član. Vsako leto imamo zbor članov v Kulturnem domu Črna, 
lani pa smo dogodek prestavili na poletje in si naredili piknik 
pri Kajžarju, kar je super uspelo: najprej je bilo predavanje 
s strani NIJZ, in sicer o raku na črevesju, nabralo pa se nas 
je čez 80 članov. 
Kadarkoli nas kam povabijo, gremo opravit meritve sladkorja 
in holesterola: na Ravnah aprila in v času Ravenskih srečanj, 
na Prevaljah na Jesenskih srečanjih, na Lešah, ko potekata 
akciji Dober dan, sosed in Pravljična dežela, v Šentanelu 
Pod lipo, v Mežici na dan zdravja pri Kajžarju, v Črni pa smo 
seveda večkrat. Črjanska občina je zelo uspešna na tem 
področju. Naša ekipa je šla celo na srečanje Solčavanov in 
Črjanov v Grohat v okviru Turističnega tedna in Štajerci so 

bili vidno zadovoljni ob naših meritvah. Znotraj črjanskega 
društva smo še posebej aktivni, kajti vsako sredo gremo 
na pohod, se pogovarjamo o izkušnjah in omejitvah zaradi 
bolezni, o zdravem življenju in o svojih uspehih ter drug 
drugega spodbujamo. Tako druženje nam naredi bolj pestro 
življenje. 
V Črni je včlanjenih čez 100 članov, vabila nam pomaga 
raznositi Simon Potočnik, in sicer gremo osebno k vsakemu 
članu na dom: tako ima vsak možnost kaj vprašati, damo mu 
nasvete, morda popravimo aparat, ki se mu je pokvaril … S 
firmami, ki nam prodajajo aparate, namreč dobro sodelu-
jemo.
Jaz sem zbolel leta 1987, sprva sem bil šokiran, nisem vedel 
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Vaška skupnost Javorje
V Javorju vsako leto pripravimo kratek program in pogostitev za vse krajanke ob dnevu žena in materinskem dnevu. 

Po covidu nam je letos spet uspelo posedeti in poklepetati v prostorih nekdanje OŠ. Letošnje leto smo za program 
poskrbeli Črjanski harmonikaši, Jošt in Javorske dčve, sama pa sem recitirala nekaj pesmic. 

Mateja Modrej

Srečanje sladkornih bolnikov v Bistri

Foto Adrijana GrabnerPrireditev v prostorih nekdanje OŠ Javorje

za društvo, šele kasneje me je prijatelj povabil med člane, kjer 
dobiš kak nasvet in podporo. In že pri naslednjih volitvah 
so me povabili v odbor društva. Ves čas sem na injekcijah; 
ko sem začel s tem, smo še prekuhavali igle, zdaj bi že lahko 
prestopil na zdravljenje s črpalko, toda zame je trenutno 
največja pridobitev senzor za merjenje sladkorja, ki ga imam 
ves čas na roki, da se mi ni treba tako pogosto pikati v roko. 
Najboljša novost za diabetike je injekcija, ki si jo vbrizgaš 
samo enkrat na teden. Obstaja tudi taka, ki pospeši hujšanje 
pacienta, kar je tudi dobro. Sladkorna bolezen je dedna, 
moji predniki je sicer niso imeli, moja hči Melita pa jo ima 
in uporablja inzulinsko črpalko.
Pri diabetiku so najpomembnejše noge! Vsak si mora noge 
redno pregledovati in če si sam ne more, naj mu pomaga kdo 
od bližnjih: vsak odtisek ali zatrdlina lahko povzroči zaplet, 
tako da je potem treba odrezati prst ali pa še kaj več. Najpa-
metneje je hoditi k pedikerju, in to takemu, ki obvlada nego 
diabetičnih nog. Ljudje zapravljamo denar za razne traparije, 
torej nam ne sme biti žal denarja, ki ga damo za nego svojih 
nog, saj so zelo pomembne – nosijo nas celo življenje! 
Včlanjeni smo tudi v Zvezo diabetikov Slovenije, vsega 
skupaj je med Slovenci čez 15 tisoč članov. Jaz se vsako 
leto udeležim posveta predsednikov, kjer razrešujemo kak 
problem oziroma spremljamo novosti. Že dvakrat pa smo 
na Koroškem organizirali srečanje diabetikov Slovenije, 
vendar je to naporna in draga zadolžitev. 14. novembra je 
svetovni dan diabetikov in takrat pri spomeniku v Črni gori 
modra luč, mi pa se na ta dan vedno dobimo na Lešah in 

obeležimo naš praznik.«
Branko Lepičnik je najin razgovor končal z nekaj koristnimi 
nasveti: da se je treba poučiti o tej bolezni, kako deluje in kako 
poteka zdravljenje, da je treba zdravo živeti (z veliko gibanja 
in pravilno prehrano), da se moramo izogibati stresu … 

Branku Lepičniku se v imenu bralcev Črjanskih cajtng zahval-
jujem za ta izčrpni pogovor, mu čestitam za uspešno in odgo-
vorno vodenje društva ter želim osebnega zdravja
.

Irena Greiner

Vaška skupnost JavorjeVaška skupnost Javorje
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Športno društvo Najevska Lipa
ne počiva
Športno društvo Najevska 

lipa je društvo z dolgo-
letno tradicijo, saj deluje 

že od leta 2001. Med sabo pove-
zuje člane vseh starosti, ki radi 
uživajo v naravi, športnih aktiv-
nostih, izletih in druženjih. Zelo 
pomembno se nam zdi, da vsi naši 
člani čutijo pripadnost, sprejetost 
in so med sabo dobri prijatelji.  
V času korona krize je bila orga-
nizacija dejavnosti velik izziv, zato 
je bilo dogajanje malenkost okrn-
jeno. Ker se razmere izboljšujejo, 
člani pa smo željni druženja in 
aktivnosti, nam je v letošnjem 
letu, z novim predsednikom 
Rokom Krajncem na čelu, že 
uspelo izpeljati nekaj dogodkov. 
V začetku februarja smo na progi 
Orožija–Mlinarsko uspešno 
izpeljali sankaške tekme. V boj za 
najboljša mesta se je podalo okoli 
40 tekmovalcev, ki so bili razdel-
jeni v različne starostne skupine. 
Med moškimi je bil najhitrejši 
Vili Obretan, med ženskami pa 
Polona Obretan. Podelili smo tudi 
nagrado za najstarejšega tekmo-
valca, ta je pripadla Poldanu Kosu.
V Črni se seveda ne sme zamu-
diti gradnje snežnih gradov Kralja 
Matjaža, kjer smo kot društvo 
sodelovali in se uvrstili na četrto 
mesto. Naši člani so tekmovali 
tudi na tradicionalnem nočnem 
slalomu na smučišču v Črni.
Za vse sladkosnede smo na turis-
tični kmetiji Plaznik organizirali 
dve delavnici peke sladkih dobrot, 
ki ju je vodila naša slaščičarka 
Kristina Adamič. Pred pustnim 
rajanjem se je bilo obvezno 
preizkusiti v peki pustnih 
krofov, kasneje pa še v pripravi 
velikonočne potice. Izdelki so bili 
zelo lepi in predvsem okusni.
Društvo skrbi tudi za ohranjanje 

stare tradicije podeljevanja »plohov« za pusta. Poročeni člani društva so se podali 
od hiše do hiše, kjer so morali naši neporočeni fantje svojim dekletom z žago 
odrezati kos debla. Ob vsakem obisku so bili toplo sprejeti, sami pa so poskrbeli 
tudi za glasbeno spremljavo. Vsi »koruzniki« so prejeli diplomo ter se zavezali k 
organizaciji piknika.
Meseca marca je bil organiziran že tradicionalni nočni pohod na Smrekovec. V dobri 
družbi smo se s Pudgarskega podali proti koči na Smrekovcu. Po nekaj vmesnih 
postankih smo prišli do cilja, kjer nas je čakala topla večerja. Za zaključek zimskih 
radosti pa smo izvedli še smučarske tekme na progi v Hlipovcu. V lov za kolajnami se 
je podalo okoli 20 tekmovalcev, najhitrejša pa sta bila Martin Kurnik in Petra Obretan.
Društvo pa ne počiva in že planira nove dejavnosti, da članom ne bo dolgčas. Vsi se 
že zelo veselimo toplejšega vremena ter novih druženj. Če se nam želite pridružiti, 
pa vam sporočamo, da bomo vseh zelo veseli in jih bomo sprejeli odprtih rok.

Barbara Lužnik
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Koroški ribiči skrbijo za varstvo in gojitev rib ter za varovanje vsega 
življa v vodah in na brežinah

DRUŠTVA 

Potočna postrv in rak jelševec
počasi izginjata

Koroški ribiči smo združeni v ribiško družino 
Koroške s sedežem v Dravogradu. Ustanovljena je 
bila leta 1954. Sestavljajo jo aktivi Dravograd, Slovenj 

Gradec, Ravne na Koroškem ter združeni Prevalje, Mežica 
in Črna. Koroška ribiška družina šteje 350–400 članov in 30 
mladincev. Število pa se spreminja iz leta v leto. Upravljamo 
z okoli 250 hektarjev vod. Naše glavne naloge so varstvo in 
gojitev rib ter varovanje vsega življa v vodah in na brežinah 
rek. V občini Črna nas je registriranih manj, kot je prstov na 
obeh rokah, nekoč pa nas je bilo blizu 30.
V naši občini izvira najdaljša koroška reka Meža s pritoki 
Topla, Bistra, Javorski potok, Jazbina in mnogo je še manjših 
potokov, ki so pomembni za življenje vodnih organizmov. 
Ravno v teh potočkih se začne razvoj naše lepe potočne 
postrvi. Ribiči v društvu poleg športnega ribolova skrbimo 
za ribe v naših vodah, saj zraven naravnega drsta vsako leto 
vložimo v Mežo in njene pritoke 300 do 400 kg potočnic 
(od 20–25 cm), v gojitvene potoke pa med 15000 in 25000 
mladic, starih nekaj mesecev in vzrejenih na Koroškem. 
Številke so kar velike, toda težava je v tem, da pri naravnem 
drstu potočnice preživi le 1 do 2 % ribic. Ob naši strokovni 
pomoči umetnega oplojevanja pa se ta številka poveča na 
10 do 15 % in še več. Večino mladih postrvi za poribljavanje 
vzgojimo sami v valilnici – ribogojnici nad Mežico.
Zakaj ni več toliko rib v naših potokih? Ekosistem je nekoliko 
porušen, ker so se v potokih v zgornjih predelih delale razne 
pregrade, ki predstavljajo ovire za življenje rib. Ribe pa so 
glavna hrana vidram in ker zgoraj v potokih ni več rib,  gredo 
vidre iskat hrano nižje. Ker v naših potokih ni več rib, tudi 
čapelj ni več toliko v naših predelih. Vse ribojede živali pa so 
zaščitene: vidra, čaplja in kormoran. A to ni problem le pri 
nas, po celi Evropi je manj rib. Potočna postrv in potočni rak 
jelševec zato počasi izginjata – predvsem zaradi močnih in 
nestrokovnih posegov v struge in brežine vod. Poribljavanj 
pa bi bilo še več na veselje ribičev in občanov, a moramo žal 
plačevati državi zajetno vsoto za koncesijo.
Koroška ribiška družina ima v lasti poleg ribiškega doma in 
valilnice še ribnik Brdinje. Ta se nahaja v občini Ravne na 

Koroškem in je ribnik komercialnega pomena. V njem plavajo 
ploščiči, amurji, zelenike, krapi, babuške, linji, rdečeoke, 
smuči in še kaj se kdaj ujame. Na tem ribniku lahko lovi vsak, 
le opremo in karto mora imeti. Karte se lahko kupijo kar pri 
ribniku. Tu vsako leto organiziramo ribolov za otroke, in 
sicer med počitnicami enkrat na teden od ene do dve uri. 
Lov imajo brezplačen, morajo pa se prej prijaviti. Za opremo, 
to je palice, najlon, plovce, trneke in uteži, poskrbijo naši 
mentorji. Zaželeno pa je, da imajo svojo opremo. 
Za vsa naša opravila imamo strokovno usposobljene kadre 
z državnimi izpiti. Poleg gospodarjev in ribogojcev imamo 
tudi ribiške čuvaje.
To je skromna predstavitev koroških ribičev in njihovega 
dela. Potrebno je pohvaliti vse predstavnike Občine Črna, 
saj dobro sodelujemo. Veseli smo nove čistilne naprave 
in ureditve komunalnih odplak v kraju in okolici. Vse, kar 
pripomore k čistejši vodi, je zelo pomembno za vodna bitja 
in posredno tudi za nas. 
Dober prijem!

Miro Mavc

OBVESTILO

Črjanske cajtnge lahko prebirate tudi na spletni strani 
Občine Črna.
www.crna.si
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Sajenje medovitih 
rastlin

Pazite, da majhen klop ne postane 
vaš velik problem

V soboto, 26. 3. 2022, je pod okriljem Čebelarske zveze 
Slovenije potekala izvedba projekta »Dan sajenja 
medovitih rastlin«, katere so se udeležili člani Čebe-

larskega društva Žerjav, otroci OŠ Črna na Koroškem – 
podružnica Žerjav, člani Društva tabornikov “Rod Pogorevc”, 
predsednik Krajevne skupnosti Žerjav Alojz Zmrzlikar, 
poslanec Državnega zbora RS Jani Prednik ter županja mag. 
Romana Lesjak, ki so poskrbeli za zasaditev medovitih rastlin 
v Žerjavu.
Občina Črna na Koroškem, Čebelarsko društvo Črna na 
Koroškem in Čebelarsko društvo Žerjav so v okviru javnega 
razpisa za dodelitev sadik, ki ga je objavila Čebelarska zveza 
Slovenija, uspešno pridobili medovite sadike za zasaditev 
okolice, s katerimi bomo pomembno prispevali k ohranitvi 
narave, čebel in ostalih opraševalcev za prihodnje rodove.

S pomladnimi meseci in vedno višjimi temperaturami 
v prihajajočih mesecih prihajajo tudi klopi, ki lahko 
pošteno ogrozijo naše zdravje. V letu 2021 je zaradi 

vboda okuženega klopa z virusom klopnega meningoence-
falitisa (KME) v Sloveniji zbolelo 52 oseb. Med obolelimi je 
bilo 28 moških in 24 žensk. Najvišja stopnja obolevnosti je bila 
v primorsko-notranjski regiji, sledita koroška in gorenjska. 
KME povzročajo virusi, ki se z ugrizom klopa prenesejo v 
človeka. Okužba lahko poteka brez simptomov kot lahka 
vročinska bolezen ali z znaki vnetja možganskih ovojnic 
in možganov. Poteka v dveh fazah: neznačilni vročinski 
bolezni sledi obdobje brez težav in nato vnetje osrednjega 
živčevja. Možnost zdravljenja so omejene zgolj na lajšanje 
znakov bolezni, ki trajajo, dokler organizem ne premaga 

povzročitelja. Prav zato je zaščita pred vbodom in preven-
tivno cepljenje še toliko bolj smiselno.
Cepljenje proti KME je dokazano najučinkovitejši ukrep za 
preprečevanje klopnega meningoencefalitisa, priporoča 
se vsem osebam od enega leta starosti naprej, ki se gibljejo 
ali živijo v območju, kjer je KME endemičen. Za osnovno 
zaščito se cepimo s tremi odmerki cepiva.
Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu  je na voljo 
skozi vse leto. Sicer pa priporočamo, da se cepljenje s prvima 
dvema odmerkoma opravi v zimskih mesecih, da se vzpostavi 
zaščita pred boleznijo še pred aktivnostjo klopov. V toplem 
delu leta, ko so klopi aktivni in je potrebna čim hitrejša 
zaščita, se lahko uporabi “pospešene sheme cepljenja”.

SHEMA CEPLJENJA

0 DAN     1 - 3                                           9 – 12                                                             3 LETA                                                 5 LET
             MESECE                                    MESECEV                                                                                          PO 60. LETU STAROSTI NA 3 LETA
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POSPEŠENA SHEMA CEPLJENJA ( KO JE AKTIVSNOST KLOPOV ŽE VISOKA)

0 DAN     14. DAN                                  9 – 12                                                           3 LETA                                                           5 LET
                                                               MESECEV                                                                                                   PO 60. LETU STAROSTI NA 3 LETA
 
Od leta 2019 se odrasli, stari 49 let (generacije 1970, 1971, 1972 
in 1973), proti klopnemu meningoencefalitisu lahko cepijo 
pri izbranem zdravniku v breme obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (OZZ). Cepljenje v breme OZZ pripada tudi 
otrokom, starim tri leta (letniki 2016, 2017, 2018 in 2019), 
cepljenje lahko opravijo pri izbranem pediatru. 

Samoplačniško cepljenje proti klopnemu meningoence-
falitisu je mogoče pri izbranem zdravniku in na območnih 
enotah NIJZ. Na NIJZ OE Ravne na Koroškem se je na 
cepljenje potrebo predhodno naročiti. To lahko storite od 
ponedeljka do četrtka od 11.00 do 14.00 ure in v petek od 
11.00 do 12.00 ure, na tel. št. 02 87 05 608.

Kako lahko preprečimo vbod klopa ?
Človek dobi klopa, ko oplazi npr. grmovje in ga klop zazna s 
svojimi čutili. Med zadrževanjem v naravi je pomembno, da 
uporabljamo svetla oblačila iz gladkega materiala, ki klopom 
onemogočajo, da bi se oprijeli. Odkrite dele telesa večkrat 

premažemo s snovmi, ki odganjajo mrčes (repelenti). Ko se 
vrnemo domov, je pomembno, da opravimo temeljit pregled 
telesa. Posvetimo se predvsem poraščenim delom telesa, 
kožnim gubam, uhljem, pazduham in dimljam. 

Kako odstranimo klopa iz kože? 
Če klopa opazimo, ga odstranimo takoj. Klopa primemo 
s koničasto pinceto čim bližje koži in ga z enakomernim 
gibom izvlečemo. Pomembno je, da ga ne primemo za telo, 
temveč za glavico. Stisk telesa lahko namreč pospeši izlo-
čanje okužene sline v kožo. Če deli klopa ostanejo v koži, 
tudi te čimprej odstranimo. 
Na klopa ne dajemo olja, alkohola in drugih tekočin, ker je 
verjetnost za okužbo pri takem odstranjevanju večja. Po 
odstranitvi klopa očistimo kožo z alkoholom ali pa kar z 
vodo in milom.
   

Valerija Glavica, dipl. m. s.
NIJZ OE Ravne na Koroškem

Srečanje županje s predsedniki društev in drugimi vodilnimi prostovoljci
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Na kratko o … rejništvu
Kako napisati kratek prispevek o rejništvu? Kako v nekaj 
stavkih opisati tako pomembno nalogo? Napisati jedrnato, 
po besedilu zakonov, napisati tako, da bo morda pritegnilo 
koga, ki razmišlja o razširitvi svoje družine, da bi v svoj dom 
sprejel otroka, človeško bitje, ki potrebuje varnost, ljubezen, 
odgovorno, osebnostno zrelo odraslo osebo. 

Po zakonih osnovno: iz Družinskega zakonika izhaja, da je 
namen rejništva, da se otrokom pri osebah, ki niso njihovi 
starši, omogoči zdrava rast, vzgoja, izobraževanje, skladen 
osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in 
delo. Oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, mora imeti 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, imeti zaključeno 
vsaj poklicno oziroma strokovno izobrazbo, biti polnoletna. 
Rejnik mora poleg zgoraj navedenih zakonskih pogojev 
izpolnjevati tudi druge za otroka izjemno pomembne pogoje. 
Biti mora pripravljen skrbeti za otroka iz druge družine, ga 
imeti rad, biti do njega sočuten, mu nuditi nego, varnost, 
spoštovanje. Mora biti sposoben nuditi toplino v odnosu, 
se znati naklonjeno odzivati na otrokove potrebe, spre-
jeti njegove starše in razumeti njihovo stisko. Za dobrega 
rejnika je pomembna njegova sposobnost in zmožnost uvida, 
vpogleda v način lastnega delovanja, ker s tem lahko oceni 
svoje zmogljivosti in moči za izvajanje rejništva. 

Na Centru za socialno delo Koroška, enoti Ravne, imamo 
trenutno 7 rejniških družin. Trudimo se, da poleg uradnih, 

zakonskih nalog, ki jih od centrov za socialno delo in rejniških 
družin zahteva rejništvo, zanje organiziramo tudi manj 
formalna druženja, izlete, tabore, izobraževanja … V letu 
2021 smo se tako poleti podali na Roglo, na Pot med kroš-
njami, jeseni pa smo se družili z alpakami na čudoviti kmetiji 
Novak na Strojni. 

Ena od naših rejnic je o vlogi rejnika dejala: Moraš biti za to. 
Moraš biti tak človek. Moraš imeti nekaj v sebi, da lahko imaš 
preprosto otroka rad. Kaj pa vi? Bi bili pripravljeni sprejeti 
otroka, ki zaradi različnih razlogov ne more odraščati pri 
svojih starših? Ga sprejeti, sprejeti njegovo zgodbo, njega, 
ga imeti rad, spremljati na poti v odraščanje, samostojnost? 
Če ste o tem po tihem že razmišljali, se o tem na glas s 
svojo družino že pogovarjali, pa ste okrevali, ali bi naredili 
naslednji korak, če bi radi izvedeli več informacij, se o vašem 
razmišljanju pogovorili … vas vljudno vabimo na pogovor na 
Centru za socialno delo Koroška, enoti Ravne na Koroškem 
(Gozdarska pot 17). Lahko nas pokličete na 02 82 16 350 ali 
02 82 16 368 ali nam pišete na gpcsd.ravne@gov.si. 

Patricija Petrič, strokovna delavka Centra
za socialno delo Koroška,

enote Ravne na Koroškem
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Stoji gostilna zidana
(Ivan Modrej, Koroški Fužinar, leto xxx, 25. 11 1980, št. 4)

Lahko bi trdili, da so gostilne kraji, ki se jih spominjamo 
večkrat in z rahlo otožnostjo v današnjih časih, ki nam 
prinašajo drugačen način življenja, kot so ga živeli še naši 
starejši krajani, in drugačno izrabo prostih ur, drugačne 
potovalne navade. Nekdanje gostilne nam hkrati obarvajo 
z varljivim občutkom lepih starih dni. 

Gostilne delimo z obzirom na obiskovalce na gostilne 
ob prometnih žilah (furmanske, božjepotne, sejmarske, 
splavarske, brodarske, kontrabantske, »politične« - kleri-
kalne, delavske, sokolske, socialdemokratske, pa na lovske, 
železničarske, kmečke, vojaške).
Furmanske gostilne poznajo po vsej Sloveniji. To so bile 
obcestne gostilne, kjer so se ustavljali prevozniki lesa; te 
gostilne so se v letih pred začetkom druge svetovne vojne 
preživljale z njimi. Vendar pa furmani niso bili imenitni gostje 
in gostilničarji, ki so jim stregli v veži, so dobro vedeli, da je 
dolga miza za prehodne goste, furmane in berače. 

Za »politično« gostilno niso bili značilni njeni običajni obis-
kovalci, ampak je ta naziv dobila gostilna šele tedaj, ko so se 
v njej pričele dogajati politične stvari: formalni in neformalni 
politični zbori somišljenikov. Ljudje so te gostilne opredel-
jevali za »liberalne« ali »klerikalne«. Funkcija gostilne je bila 
zbiranje ljudi. Vedno bolj so veljavo pridobivale gostilne, 
kjer so točili dobro vino in postregli z dobro pripravljeno 
hrano. Ponudba hrane je postajala vedno bolj pestra. Najos-
novnejšemu jedilniku se je sicer reklo: čista juha z rezanci 
ali jajci, goveje meso s kuhanim hrenom, telečja pečenka z 
žemljicami. 

Ob svatbah – »ovsetih« - v času pred prvo vojno in med 
vojnama pa so postregli tudi že z boljšimi jedmi. Tudi 
pogrebščina ali sedmina je imela svoja pravila. Na Koroškem 
in Štajerskem so bile bolj imenitne kot na Kranjskem. 
Pijača je bila v starih časih pomembna reč. V navadi je bilo 
vino, belo in rdeče. Vino so si gostilničarji nakupili jeseni in 
spomladi. Najeli so številne prevoznike, ki so imeli močne 

konje ter masivne vozove »parizarje«. Ti močno okovani 
vozovi so se v naših krajih uveljavili v času napoleonskih vojn. 
S temi »parizarji« so odšli v vinorodne kraje na Bizeljsko. Če 
je imel gostilničar dovolj denarja, je kupil vino kar za celo 
leto. Vozili so to vino po Savinjski dolini na Šoštanj in čez 
Šent Vid v Črno. Pri takšni vožnji je našel smrt moj praded 
leta 1864. Od Šent Vida proti Kamniku se je na slabi kmečki 
cesti prevrnil voz s sodi, polnimi vina, ter mu zdrobil prsni 
koš. Vozil je vino za svojo gostilno pri »Dervodelu« v Spod-
njem Javorju. Ko pa je bila proti koncu preteklega stoletja 
zgrajena železnica po Savinjski ter po Mislinjski dolini do 
Dravograda, so našim gostilničarjem pripeljali vino do Prevalj 
po železnici. Železnica Maribor–Dravograd–Prevalje je bila 
zgrajena že prej. S Prevalj so vozili vino v Črno furmani. 

Furmani so bili navadno zmeraj žejni, saj so bili navadno 
ves dan na cesti in na soncu. Nekateri med njimi so imeli v 
torbah za malico tudi svedre za les. Med vožnjo v Črno, če 
so vozili vino, so si ga privoščili kar iz soda. Naredili pa so 
tako, kakor mi je pripovedoval star furman, da so nekoliko 
zbili s kladivom obroč iz prvotne lege ter v prejšnji legi obroč 
s svedrom izvrtali majhno luknjico v sod. V to odprtino so 
vtaknili cevko in vino je teklo v čutarico …

… V gostilni Drofelnik se je več let zadrževal po nekaj mesecev 
Matija Thaler. Delal je »taverke« po gostilnah, kar je zaslužil, 
je pa zapil. Bil je veseljak, zmeraj je prepeval. 

Večkrat je tudi zapel:

Ponedeljek je prvi dan,
v torek je sveti Boštjan,
v sredo je sveta Angela,

v četrtek se ne dela,
v petek je sveti Vid,

v soboto se pa ne vid,
v nedeljo pa ga gremo spet pit.

ŽIVEL 1. MAJ!
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Vabilo bralkam in bralcem!

V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko BILO JE 
NEKOČ V ČRNI IN NJENI OKOLICI, v kateri želimo 
objavljati 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 
drugim krajanom. Prosimo, da nam zaupate svojo 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 naslov urednice: 
irena.greiner18@gmail.com ali jo prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

Tokrat je fotografije prispevala Romana Stakne. 

Moj dedi
Franc Prevalnik

Faktorjeva družina in teta Vančka (Grobelšekova)

Zlata poroka Legvatove (Vohove) bice

Igralci v Žerjavu, sedijo mama, bica, dedi
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Srečanje ljubiteljev smučanja po starem

Občina Črna na Koroškem je marca na domačem 
smučišču v sodelovanju z Gornjesavinskim 
smučarskim klubom organizirala 14. Srečanje 

ljubiteljev smučanja po starem. Med sodelujočimi smučarji, 
ki prihajajo iz cele Slovenije, sta bila na snegu le dva 
domačina, vendar če bo prireditev postala tradicionalna, 
jih bo kmalu več. Pogoj za udeležbo na tekmi je stara 
oprema: smuči iz obdobja pred letom 1960 in starodobna 
oblačila ter čevlji, ki ustrezajo tej stari smučarski opremi.

Foto: Jani Gradišnik
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Marija Jelen

Antonija Štumfel
Frančiška Urbancl

Čestitke 
90-letnicam
Pa še veliko 

zdravja!

Helena Strmčnik, p.d. Brezovnik iz Bistre Marija Kurnik
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Mici Brdnik Štefanija Hribernik

Ernestina Vugleš 
Januarja letos je svoj visoki jubilej, 90 let, praznovala 

Črjanka Ernestina Vugleš. 
Vsekakor se še vedno počuti Črjanka, čeprav se je pred 

11 leti preselila v svoje stanovanje v hišo družine hčerke 
Danice v Ruše. Kot prijazna, dobronamerna oseba si je tudi 
v novem okolju skovala nova prijateljstva in dobre odnose 
med novimi sosedi. 
Kljub temu pa se srčno rada spomni svoje Črne, kjer se je 
v družini Ane in Filipa Grabner, kot najmlajša, rodila še s 
tremi brati in tu preživela skoraj 80 let.  Ko pride na grob 
svojih staršev, brata in mnogo prerano preminulega moža, 
še vedno rada obišče sosede in prijatelje v Črni. Za vsakega 
ima lepo besedo in ne obišče koga, da mu ne bi podarila vsaj 
majhne pozornosti.
Prav tako naši družini še vedno splete nogavice, kompletke 
za najine vnuke, skvačka čudovite prtičke, pred leti nam je 
pa tudi kaj sešila, saj je bila znana kot odlična in natančna 
šivilja za svoje sosede in prijateljice.
Njeno mlado življenje ni bilo posuto le z rožicami. Da sta z 
možem zgradila hišo, sta se zelo trudila, delala sta tudi v 
Nemčiji. Usoda pa je hotela, da sreča ni trajala dolgo. Ostala 
je sama. Hčerka Danica je odšla v srednjo šolo v Ruše, tam 
tudi ostala in si ustvarila svojo družino, mož Pepček pa je 
za posledicami prometne nesreče mnogo prerano za vedno 
odšel. Tako sta se ob obiskovanju grobov svojih pokojnih 
srečevala in spoprijateljila tudi z našim atom Rudijem, s 
katerim sta v razumevanju in skrbi drug za drugega preživela 
še prijetnih 26 let.
V teh letih še vedno rada kaj postori na vrtu, skrbi za svoje 
zdravje, pripravlja zdravilne zeliščne čaje, tinkture in mazila, 

rada pa tudi koga obišče, kot npr. hčerko svoje črjanske 
prijateljice, ki živi  Mariboru. Saj veste, korenine so pa le 
korenine, nikoli ne gredo iz srca!  Zato pa 
še vedno rada bere Črjanske cajtnge, ki ji jih vedno pošljemo. 
Pa tudi kako črjansko knjigo.
Za 90. rojstni dan so se je spomnili mnogi prijatelji in sosedi, 
prav tako naša družina. Tudi ona se vedno spomni na rojstni 
dan vsakega od nas (in to zelo pravočasno!). Na tem mestu 
ji še enkrat čestitamo, želimo veliko zdravja in prijetnega 
počutja med svojimi dragimi!

 Majda in Ivan Kos
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Na seji Sveta Koroške regije, ki ji je od junija 2020 do 
junija 2021 predsedovala Občina Črna na Koroškem, 
so predstavniki agencije SPIRIT predstavili sodelo-

vanje Slovenije na svetovni razstavi EXPO 2020 v Dubaju in 
možnost, da se tudi Koroška regija predstavi v slovenskem 
paviljonu. Svet Koroške regije je soglasno sprejel sklep, da 
se na EXPO 2020 le-ta predstavi in zadolžil RRA Koroška, 
da izpelje vse potrebne aktivnosti za celovito predstavitev.
V  okviru predstavitve makroregije alpska Slovenija se je 
Koroška regija kot prva med njimi predstavila na EXPO 2020 
v začetku decembra 2021. Predstavitve se je udeležila dele-
gacija koroških županov in županj, članov občinske uprave, 
predstavnikov RRA Koroška in javnega zavoda Spotur Slovenj 
Gradec ter predstavnika podjetja Medeni raj Perger 1757 iz 
Slovenj Gradca. Koroško delegacijo pa sta spremljala tudi 
mag. Polona Rifelj, državna sekretarka za področje malega 
gospodarstva, podjetništva in obrti v Kabinetu predsednika 
vlade, in dr. Robert Drobnič, v. d. direktorja Direktorata za 
regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo.
EXPO 2020 je svetovna razstava, na kateri se predstavlja 192 
držav, večina s svojimi samostojnimi paviljoni, prav tako pa 
je na ogled 10 paviljonov posameznih organizacij, 5 partner-
skih in 7 posebnih tematskih paviljonov. Svetovna razstava 
je postavljena na velikanskem območju, ki obsega kar 1083 
hektarjev in se nahaja na južni strani Dubaja, dobrih 30 minut 
vožnje iz centra Dubaja proti Abu Dhabiju.
Glavna tema svetovne razstave je »Povezovanje umov, 
ustvarjanje prihodnosti«, podteme pa so: priložnost, mobil-
nost in trajnost. Razstava nosi letnico 2020, saj je bila načr-
tovana za leto 2020, pa je bila zaradi izbruha pandemije 
prestavljena v leto 2021– odprta je bila od oktobra 2021 do 
konca marca 2022.
Koroška regija se je predstavila v slovenskem paviljonu, ki 
stoji na odlični lokaciji – tik ob glavnem vhodu na Expo 2020 
in s svojo elegantno zaobljeno obliko, lesenim nadstreškom, 
zelenjem in vodo zbuja pozornost in privablja obiskovalce 
iz celega sveta, da jim predstavi Slovenijo kot zeleno in 
pametno državo v srcu Evrope.
Direktor slovenskega paviljona Jurček Žmavc s svojimi 
sodelavci nam je najprej predstavil slovenski paviljon in 
ključne podatke o dosedanjem uspešnem predstavljanju 
Slovenije, nato pa smo Koroško regijo s filmi, prezentacijami 
in zanimivimi informacijami predstavili povabljenim obis-
kovalcem, med katerimi je bil tudi črnogorski princ Nikola 
Petrović Njegoš, pravnuk kralja Nikole. Predstavitve se je 
udeležil tudi veleposlanik RS v Združenih arabskih emiratih 
Oto Pungartnik, ki tudi sam izhaja iz Koroške regije.
Tuji obiskovalci so bili navdušeni nad predstavljenimi poten-
ciali naše regije in so po končani predstavitvi z veseljem Črno smo predstavili v slovenskem paviljonu

EXPO 2020 Dubaj– skok v prihodnost
nadaljevali pogovore o  možnostih, ki jih naša regija ponuja 
na področju poslovnih in turističnih priložnosti. Še posebej 
je obiskovalce navdušil Hrabroslav Perger s svojimi sladkimi 
medenimi dobrotami in svojo edinstveno predstavitvijo svoje 
dejavnosti in izdelkov, ki smo ji tudi člani koroške delegacije 
z zanimanjem prisluhnili. Z veseljem pa smo poklepetali tudi 
s Slovenkama Andrejo Krajnc in Sonjo Lavrenčič, ki že več 
let živita v Dubaju in sta nam zagotovili svoje sodelovanje 
in pomoč pri nadaljnji turistični promociji in vzpostavljanju 
sodelovanja z arabskimi ponudniki.
Po predstavitvi Koroške regije smo se odpravili na ogled 
nekaterih sosednjih paviljonov, med katerimi so nekateri 
stavili na bolj enostavne predstavitve  – na primer Avstrija, 
Srbija, Češka, Hrvaška, Singapur, čeprav so v sebi skrivali 
velike zaklade, kot je najhitrejši električni avto na svetu 
RIMAC, ki je predstavljen v hrvaškem paviljonu. Singapur se 
predstavlja s svojo zeleno džunglo, orhidejami in zanimivim 
in bujnim rastlinskim svetom, ki si ga prizadevajo čim bolj 
varovati in ohranjati.
Na drugi strani pa so nekatere države, kot so Saudova 
Arabija, Združen arabski emirati, Dubai, Egipt, Švica … 
zgradile megalomanske paviljone, v katerih je z najsodob-
nejšo tehnologijo predstavljena njihova zgodovina, znanst-
veni dosežki in pozivi k bolj trajnostnemu in odgovornemu 
ravnanju do našega planeta. V teh paviljonih res stopiš v 
prihodnost, saj te v njih s pomočjo najsodobnejše digitalne 
in računalniške tehnologije popeljejo v čudovit virtualni svet 
in nepredstavljiva dogajanja. 
Najveličastnejša predstavitev, ki smo si jo ogledali, je bila v 
velikanskem paviljonu mobilnosti Alif, kjer smo se sprehodili 
skozi zgodovino mobilnosti – vse od prvih svetovnih popot-
nikov do popotovanja v vesolje. Nepozabne so tudi pred-
stavitve v trajnostnem paviljonu Terra, ki se razprostira na 
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kar 25.000 kvadratnih metrih površine in združuje trajnostno 
arhitekturo in futuristično tehnologijo. Z virtualnim spre-
hodom med koreninami dreves in v globinah oceanov želijo 
obiskovalce spodbuditi k spoštovanju in ohranjanju okolja, k 
pametnim izbiram, k zmanjšanju onesnaževanja in uporabi 
trajnostnih rešitev.
Sredi območja EXPO 2020 stoji veličastna zlata kupola Al 
Wasl Plaza – živo srce Expa 2020, katere premer meri kar 150 
m, njen namen pa je združiti ljudi iz najrazličnejših okolij in 
jih povezati v iskanju skupnih rešitev. V kupoli, ki nosi staro 
zgodovinsko ime Dubaja – Al Wasl in v arabščini pomeni 
»povezava«, se dogajajo različne prireditve, koncerti, 
dogodki in prezentacije, opremljena je z najsodobnejšo 
zvočno in svetlobno tehnologijo in predstavlja 360-stop-
injsko projekcijsko površino, ki omogoča čisto posebno 
izkušnjo zvoka, svetlobe in slike, vidne tako znotraj kot 
zunaj kupole.
Po vseh teh »čudesih« sodobnega sveta, s katerimi smo se 
srečali na Expo 2020, se zdi, da nas res ne more prav nič več 
presenetiti. Pa vendar nas je tudi Dubaj – mlado mesto sredi 
puščave, ki so ga intenzivno gradili v zadnjih 20 letih, s svojim 
bliščem, dih jemajočimi visokimi, elegantnimi zgradbami in 
zelenimi parki - kar nekajkrat pustil z od začudenja odpr-
timi usti. Dubaj je mesto presežkov – ponaša se z najvišjo 
zgradbo – Burj Khalifa, z najglobljim bazenom, največjim 
okvirjem za slike, najdaljšim pokritim smučiščem, največjim 
nakupovalnim središčem Dubaj Mall, največjim umetnim 
otočjem – Palm Island … 
Obiskali smo bleščečo najvišjo zgradbo na svetu Burj Khalifa, 
kjer ti vzame dih že pogled na zgradbo od blizu, saj se zdi, 
da se vije v neskončnost proti vedno sinje modremu nebu. 
Kako vznemirljiv je šele obisk razgledne ploščadi v 124. in 125. 
nadstropju stavbe, s katere je  prelep pogled na ves Dubaj, 
in kako čudovito je šele večerno doživetje, ko Burj Khalifa 
zažari v soju milijonov luči in ob njegovem vznožju oživijo 
vodne fontane, ki brizgajo vodo po taktih čudovite melodije!
Do vznožja Burj Khalife smo se sprehodili skozi Dubaj Mall, 
največje nakupovalno središče, kjer se v šestih nadstropjih 
nahaja na tisoče trgovin in restavracij. Obiskali smo tudi 
največji okvir za slike, ki je visok kar 48 nadstropij, ves odet 
v zlato in predstavlja ločnico med starim in novim delom 
Dubaja. Na zgornji stranici okvirja je razgledna ploščad, kjer 
se sprehodiš po steklenih tleh in gledaš na čudovit zeleni 
park v globini 160 m pod sabo, skozi okna na obeh straneh pa 
se razprostira bleščeči novi del mesta z visokimi stavbami na 
eni in stari del mesta z majhnimi belimi kvadratnimi hišami 
na drugi strani.
Doživeli smo tudi pristno arabsko izkušnjo – tradicionalno 
kosilo, pogrnjeno na tleh, ob katerem nam je prijazna 
domačinka predstavila njihovo kulturo, zgodovino in zanimi-
vosti. Riž ali krompir s piščančjim, zajčjim ali ovčjim mesom, 
pikantna zelenjavna juha in miške z datljevim sirupom so 
bili zelo okusni, podobni našim jedem, le z več arabskimi 
začimbami, ki jedi naredijo še bolj okusne in aromatične.

Kratek obisk Dubaja nas je res navdušil, saj te to mesto prese-
neti na vsakem koraku. Ko že misliš, da ne more biti več kaj 
lepšega, bolj veličastnega ali neverjetnega, pa se vedno znova 
pojavijo še bolj čudovite znamenitosti, stavbe, hoteli, parki, 
lučke … Zdi se, kot da te podobe niso resnične, da gledaš 
čudovite plakate s podobami prekrasnih nebotičnikov, ki 
se stegujejo v vedno modro nebo, zvečer pa jih osvetljujejo 
milijoni skrbno izbranih in razporejenih lučk.
Člani koroške delegacije smo bili enotnega mnenja, da je 
to res drugačen svet, ki ga je vredno obiskati in spoznati, 
vendar pa smo tudi mi lahko ponosni na našo majhno zeleno 
državo in Koroško regijo z mogočnimi gorami, gozdovi, 
polnimi divjih živali, na čisto vodo, cvetoče travnike, slikovite 
soteske, skrivnostne jame, zelene doline, odlično kulinariko 
in prijazne ljudi.
Vse to smo s ponosom predstavili na Expo 2020 in povabili 
predstavnike z različnih koncev sveta, da nas obiščejo 
in doživijo našo zeleno nepozabno izkušnjo, pristen stik 
z neokrnjeno naravo, kar v svetu ni več samoumevno in  
marsikje niti ni več mogoče.
Lepo je bilo stopiti v prihodnost, lepo pa je bilo tudi vrniti se 
nazaj v sedanjost, v realni svet, v našo malo Črno z velikim 
srcem. Nimamo vsega, kar imajo veliki in tega niti ne potre-
bujemo, saj imamo veliko več – svoj mali edinstveni zeleni 
raj na Zemlji, ki ga moramo skrbno varovati in ohraniti za 
naše bodoče rodove. 
Ob tej priložnosti naj se še zahvalim vsem članom koroške 
delegacije, ki so vsak posebej pomembno prispevali k uspehu 
našega obiska svetovne razstave. Županja, župani in pred-
stavniki občin smo v nekajdnevnem druženju spletli še 
trdnejše vezi in prepoznali nove priložnosti za sodelovanje. 
Iskrena zahvala direktorici in predstavnikom RRA Koroška 
za odlično organizacijo potovanja in zanimivo predstavitev 
Koroške regije. Prav posebna in velika zahvala pa gre direk-
torju slovenskega paviljona Jurčku Žmavcu in njegovim 
sodelavcem v paviljonu, ki so nas res prijazno gostili, nam 
z nasmehom in dobro voljo priskočili na pomoč, ko je bilo 



45

ŠILCE LITERATURE 

Paviljon mobilnosti

treba napolniti kakšen mobitel ali skuhati dobro slovensko 
kavo, prav tako pa so nam omogočili oglede drugih paviljonov 
brez čakanja v vrstah, tako da smo lahko kratek čas, ki smo 
ga imeli na voljo, čim bolj učinkovito izkoristili. Hvala tudi 
za odlično in slikovito predstavljanje Slovenije, za odpr-
tost, s katero sprejemajo številne slovenske obiskovalce, in 
dobro voljo, s katero ustvarjajo prijetno vzdušje v zelenem 
slovenskem paviljonu. 

Irena Nagernik

Objavljamo nekaj pesmi iz zbirke Poljubi in besede, avtorice Nine Stopar, ki je kot 
ustvarjalka predstavljena v tej številki Črjanskih cajtng.

črna metulja pleševa ob času magičnih želja
in v notranjosti naju kdaj požgečkajo barve
ki se stekajo v telo kot vzorci abstraktne slike
dotikanja se stikajo z odmikanjem
tesnejša so prepogibanja v sklepih
ki se še niso izpahnili
in nato drugačnejše polnejše odmikanje
neskončno dolgo odmevanje
na drugo stran magičnosti
dokler
ne zaspiva Uspavanka za lahko noč je bila

tvoja ljubezen, ocean modrosti,
nemirna moč in nevidna sila
tista, ki raste rože in
tista, ki diha moja pljuča,
tista, ki jo imenujemo življenje, a jaz ji pravim ljubezen …
Tvoja uspavanka,
moja pot in moje upanje in moje vse,
vse, resnično vse je bilo ujeto v veje,
vse moje dihanje in ves moj zrak,
vse je bilo tam, v očeh, v tisti beli svetlobi
med mojim in tvojim srcem,
vse je bilo tam, najini otroci in tvoja smrt,
vse je bilo tam –
ti in jaz,
ne,
tebe morda ni bilo, a bilo je moje življenje s tabo.

Sometimes you trample your
                   heart’s landscape
                             as if it was
          a mute image of words
                                              Včasih poteptaš svojo
                                               pokrajino srca
                                               kot bi bila
                                               nema slika besed

ŠILCE LITERATURE



46

IZ LENČKINE CULE

»Iskreno prijateljstvo je edini 
cement, ki lahko poveže svet!«

Korenine tradicije in prenašanja izročila iz roda v 
rod pomenijo spoštovanje običajev in biti nekaj, biti 
del nečesa večjega, pomembnega, skrbeti zase in za 

druge, ljubiti in biti ljubljen, ustvarjati družino in negovati 
medčloveški odnos, držati zaobljube in pomirjeno stopati 
v življenje. Ljubezen je ključ! Dokler nekaj ljubimo, nas to ne 
more nikoli razočarati. Z vzpostavitvijo ljubezni do okolice 
se rodi dobro in želeno, kajti ljubezen lahko vzbudi samo 
ljubezen. Kar ljubimo, nas mora po duhovnih zakonih dvigati, 
kar sovražimo, pa nam more le škodovati, pravi Martin Kojc. 
Zato moramo svojo usmerjenost do okolice naravnati na 
ljubezen, razumevanje in uvidevnost ter živeti v harmoniji s 
»svetom«. S tem vzamemo ZLU naboj, da se počasi spremeni 
v dobro. Kjer vladajo ljubezen, harmonija in zaupanje, ne 
more biti nobene bolezni ali nesreče. Svet nam harmonijo 
vrača z obiljem in srečo. Če pa se človeška volja sebično 
poganja za izpolnitvijo, deluje v nasprotno smer, kar povz-
roča bolezen, nesreče, stiske in obup.
Sedaj živimo v shizofrenih časih, kjer je izhod prava rešitev. 
Verjetno je iluzorno čakati na nekega rešitelja, ki nas bo 
popeljal v lepši jutri. Težko, da bi bil dovolj en človek, ki bi 
mu s svojo vizijo uspelo spodbuditi vse množice, da mu 
sledijo in da bi se bolj zavedali sebe, šli na volišča volit in 
s tem ustvarjati okolje, v katerem si želimo živeti. Treba je 
slišati svoj notranji glas in mu slediti, ne glede na to, kaj reče 
okolica, kajti vsak človek je svet zase.
Nezadovoljstvo je tihi ogenj, uničujoč proces, ki se počasi 
in skoraj neopazno prikrade v življenje. Materialne reči, ki 
jih kopičimo, nas ne osrečijo, vsi to vemo, pa vendar iščemo 
smisel življenja v kopičenju še več, več … Resnična sreča pa 
prihaja od znotraj, torej iz tega, kdo smo in kaj smo postali. 
Tudi nezadovoljstvo je posledica tega, kdo smo postali. 
Nehati moramo jemati moško za univerzalno in žensko za 
manjšinsko, ker ženske niso manjšina in morajo biti vpete 
v vse procese. Ženske kvote ne govorijo o tem, da bi prišle 
nesposobne ženske na položaje, ampak da bi bilo manj 
nesposobnih moških na položajih.
Povsem preprosto in povsem dovolj je spoznanje, da je 
gibanje bistvena in najlepša lastnost narave. Tisti, ki se 
gibamo, ne priklenjeni na verige strahu, pač pa kot delci 
verige, v katero smo povezani vsi ljudje, lažje razumemo, 
da smo ljudje priče in ne sodniki, da mora človek najprej 
pospraviti pred svojim pragom, da velja poslušati svoje srce 
in ne tistega, kar vpije množica, še zlasti, kadar je jezna. 
Strast je lepilo, ki najbolje veže zdravo telo k zdravemu duhu. 
S strastjo do življenja se bomo zagotovo pomaknili naprej, 
iz tega časa in občutij, ki niso dobri ne za nas ne za vse ljudi 
okoli nas. Pri gibanju kot religiji, ki je zgolj naša, je dobro, da 
smo lahko sami svoj bog in nam ni treba biti cesar, diktator 

ali predsednik. Slovenski krščanski skrajneži so nam ob 
kolajnah naših izjemnih skakalk povedali, da ženske tudi v 
vrhunskem športu nimajo kaj iskati. Pravijo, da to uničuje 
bistvo ženske, kajti ta sodi za štedilnik in v porodno sobo, so 
dodali še drugi skrajneži. Čeprav človek ve, da se nikoli ne 
more dotakniti neba, nikoli potovati v središče Zemlje in da 
nikoli ne more doseči srca onih, ki so na oblasti, mu gibanje 
v naravi podarja neskončno moč in še kakšno spoznanje.
Ko to pišem, smo praznovali kulturni praznik, 8. februar, 
Prešernov dan in začeli KAJUHOVO LETO. Sporočilo 
Kajuhovih pesmi za današnji čas je pravzaprav trajno slov-
ensko in človeško: »Ne obupaj, tudi če si še tako potlačen, 
če se zdi čas še tako surov in blaten! Ostani človek; in če ti je 
usojeno trpljenje, trpi z uporno dvignjeno glavo in vztrajaj.« 
Tako smo Slovenci tudi obstali, čeprav nas je samo za drobiž 
med narodi, smo vseeno veliki v glasbi, športu, predvsem 
pa po človečnosti prekašamo mnoge.
Ob bližajočem se 8. marcu, dnevu žena, se moramo spom-
niti, da je bil boj naših partizanov in partizank tudi boj za 
enakopravnost žensk. Po drugi svetovni vojni so ženske 
lahko začele enakopravno in svobodno politično delovati. 
Lahko smo se izobraževale, zaposlovale in enakopravno 
delovale. V naši družbi, ki se utaplja v lastni nepristnosti, 
preplavljeno pogoltnostjo, po pameti komaj dosegljivo; kot 
morala komaj umljivo. V zadnjem času vidimo in čutimo, da 
ta enakopravnost in tudi vse skozi zgodovino pridobljene in 
priborjene pravice očitno niso več samoumevne. Vsaj ne za 
trenutno oblast, ki z žaljenjem, poniževanjem in zanikanjem 
njihovih pravic jasno sporoča, da nas želi vrniti v mračne čase 
brez osnovnih človekovih pravic, v čas srednjega veka. Letos 
se bo odločalo o tem, ali se bomo vrnili v mračno preteklost 
ali v svetlejšo prihodnost nas vseh. Bodimo SLOVENCI in 
ne Slovenčki.
Zdaj je tu, med nami. VOJNA, v kateri ne veljajo več nobena 
pravila. Bombardiranje civilnih ciljev, bolnišnic, porodnišnic, 
kolone beguncev, starcev in otrok so dejanja čiste zlobe, 
ki presegajo vse, kar je sploh mogoče doumeti. Begunski 
val, ki je pljusknil čez meje Ukrajine, je neustavljiv. Naj nam 
bo v tolažbo razmišljanje pediatrinje in psihiatrinje dr. 
Anice Mikuš Kos, ki je velik del življenja posvetila pomoči 
beguncem, zlasti otrokom. »Mojo podobo sveta je oblikovalo 
vse, kar sem dobrega doživela med vojno. Zapomnila sem 
si, da tudi v največjem zlu obstaja dobro kot tako in seveda 
ljudje, ki so izvajalci tega dobrega.«  
Svoje pisanje bom zaključila z besedami avstrijskega pred-
sednika Aleksandra van der Bellna: »Sovraštvo ne more 
biti nikoli tako močno, kot je naša skupnost v svobodi, 
demokraciji, toleranci in ljubezni.«   
(Viri: Martin Kojc, Matjaž Kmecl, Primož Kališnik)               

Helena Ošlak
Februar 2022                   
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ETROV KOT(L)IČEK

Pred nedavnim sem zopet prijel v roke zanimivo knjigo 
Kuharica v Prešernovem času (Cankarjeva založba, 
2005). Stari recepti (navodila za pripravo hrane) so mi 

bili vedno pri srcu in zato sem vam napisal (prepisal) enih 
par zanimivih v obeh oblikah.

IZ SALAMO ŠPIKAN ŠLEGL
Šlegl se osoli salamo se na dolge kose izreže našpika v peč 
den zraun kisle smetane in kozi pečen v kislo smetano poli 
dej na mizo.

S SALAMO PRETAKNJENO STEGNO
1,5 do 2 kg telečjega stegna, sol, 25 dag salame, 5 dag masla, 
1 dl kisle smetane
Stegno dobro natremo s soljo in pretaknemo s salamo, ki smo 
jo narezali na rezance. Stegno prelijemo z vročim maslom, 
damo v pomaščen pekač in pečemo pri 180 stopinjah dve 
uri. Pred koncem peke ga premažemo s smetano. Pečeno 
stegno narežemo in postrežemo s kislo smetano.

ČOKOLADNI KOH
U eno kozo se dene dobriga mleka in vanilie in den kuhat de 
vre potem moke in čekulade, cukra, de bo koker testo den v 
sklede dva jajca, in dobro mešaj …

ČOKOLADNI NARASTEK
3 dl mleka, 1 strok vanilije, 6 dag masla, 10 dag mehke moke, 
10 dag čokolade, 10 dag sladkorja, 2 jajci

Iz kuharskih bukev Valentina Vodnika

Ko mleko, ki smo mu dodali strok vanilije in maslo, zavre, 
s šibo zakuhamo moko in s kuhalnico mešamo na vročem, 
dodamo nastrgano čokolado in sladkor in mešamo tako 
dolgo, da se testo zgosti in loči od posode. Ohlajenemu med 
mešanjem dodamo jajca. To paljeno ali kuhano testo damo 
nato v pomaščen pekač, prelijemo s šodojem in pečemo pri 
200 stopinjah 40 do 50 minut.

In če smo že pri starih receptih, je tu še original iz Vodnikovih 
Kuharskih bukev.

Peter Lenče

Domača jajca na kmetiji Komprej v Javorju

Ker se zadnje čase veliko govori in piše o pomenu 
zdrave prehrane, sem se tudi jaz odločila, da vam 
predstavim svoje delo, ki je velikega pomena pri 

zdravi prehrani.
Doma na kmetiji v Javorju, po domače pri Kompreju, se že 
sedem let ukvarjam s kokošmi nesnicami in prodajo svežih 
domačih jajc. Velik pomen pri kvaliteti kokošjih jajc imajo: 
prosta reja, čistoča kokošnjaka ter sveža in čista voda, ki je 
kokošim ves čas na voljo,  primerna in kvalitetna hrana, svež 
zrak in veliko sonca. Vse te naštete stvari imajo moje kokoši 
v izobilju. Prilagam vam tudi fotografijo za lažjo predstavo 
vsega naštetega.
Ni vsako jajce kvalitetno jajce, pomembno je, da ima kokoš na 
razpolago vse našteto, potem pa lahko govorimo o kvaliteti 
jajca, ki ga uporabimo v prehrani.

Brez podpore in vas, ki mi zaupate in verjamete, moje delo 
ne bi imelo tolikšnega pomena, kot ga ima, na kar sem zelo 
ponosna. Hvala, še naprej se bom trudila za vas!

Štefka Cigale
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K R I Ž A N K A

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, april 2022.
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Križanko sestavil: Ivan Kos


