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NAGOVOR ŽUPANJE

Nič ni več vredno kot današnji dan. /Goethe/

Krepko smo že zakorakali v prazničen me-
sec december, ki bo zaokrožil leto 2018. Kot 
vsako leto se tudi tokrat pogovarjamo o tem, 
kako hitro mineva čas in kako bi ga veljalo 
bolje izkoristiti. Pa tega nikoli ne naredimo, 
pač pa se po vseh takšnih pogovorih hitro 
vrnemo nazaj v stare tirnice. Čas pa beži …
Praznični dnevi so dnevi veselja, upanja, 
pogleda v prihodnost, načrtovanja novih 
poti. So tudi čas, ko se ozremo nazaj in ugo-
tavljamo, kaj smo dobrega naredili v prete-
klosti. Čas je za prijaznost,  za še večje so-
čutje do soljudi, za obiske, za topel stisk roke 
in za prijazno besedo, za vse, kar se ne da 
kupiti z denarjem, pa je še kako pomembno 
za notranji mir in srečo.
Praznični december je tudi čas, ko se lahko 
Črnjani pohvalimo s številnimi priznanji, 
med katera sodijo tudi tri, ki smo jih prejeli v 
zadnjem četrtletju letošnjega leta.
Prvo je vsekakor priznanje, ki smo ga do-
segli v okviru mednarodnega evropskega 
tekmovanja Entente Florale, kjer smo prejeli 
srebrno priznanje za najlepše urejen kraj 
do 5000 prebivalcev. Člani komisije so prišli 
iz desetih evropskih držav in ocenjevali do-
sežke v desetih kategorijah. Mednarodna 
komisija je zelo dobro ocenila aktivnosti, ki 
jih občina izvaja na področju obnovljivih vi-
rov energije, varovanja naravnega okolja, 
spodbujanja in promoviranja okoljevarstve-
nega izobraževanja, skrbi za uravnotežen 
in trajnostni razvoj na vseh področjih ter še 
posebej na področju izvajanja društvenih 
dejavnosti in vključevanja vseh prebivalcev 
v najrazličnejše aktivnosti. Še posebej so bili 
navdušeni nad poštno znamko s posebnim 
žigom z datumom obiska in dvojezičnim na-
miznim koledarjem, kjer so bile fotografije 
našega kraja in opisi ocenjevanih kategorij. 
Podelitev je bila v mestu Tullamore na Ir-
skem, kjer sem z velikim ponosom v imenu 
Črnjanov prevzela naše skupno priznanje, 
ki ga bomo vzidali v stavbo občine in za ka-

terega menim, da ga lahko nekoč spremeni-
mo tudi v zlatega. 
V mesecu novembru smo ponovno pridobili 
certifikat »Mladim prijazna občina«, ki velja 
do leta 2022. Mladi v Črni postajajo pomem-
ben dejavnik razvoja v naši občini, svojo ak-
tivnost vedno bolj širijo in krepijo, tako da se 
iz ozkega kroga delujočih posameznikov že 
oblikuje širša sredina mladih, ki so priprav-
ljeni delovati v lokalni politiki, kar se odraža 
tudi v novi sestavi občinskega sveta, kjer se-
dita sedaj dve mladi občinski svetnici. Upam, 
da bodo mladi v prihodnje še bolj prevzemali 
organizacije prireditev in dogodkov kot tudi 
vodenje Medgeneracijskega centra Plac, ki 
je namenjen za druženje in različne dejav-
nosti.
Pred nekaj dnevi smo v Lukovici, kjer je sedež 
Čebelarske zveze Slovenije, osvojili 1. mesto 
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za čebelam najbolj prijazno občino v letu 
2018, za kar gre zahvala in čestitke vsem na-
šim čebelarjem in predsednikoma Maksimu 
Projetu, ki vodi ČD Črna, in Zoranu Mičiću 
iz ČD Žerjav. Priznanje si je občina prisluži-
la s sajenjem medovitih dreves in cvetic ter z 
urejenimi cvetličnimi nasadi tako v Črni kot 
v Žerjavu. Posebno pozornost je pritegnil 
tudi nasad sončnic v Žerjavu, pa tudi dejstvo, 
da dajem ob rojstvu otroka sadiko sadnega 
drevesa. Sodelovanje čebelarjev na priredi-
tvah in dogodkih v občini je zgledno, prav 
tako se obe društvi skupaj z mano udeležu-
jeta Tradicionalnega slovenskega zajtrka v 
vrtcu in šoli. V sklopu praznovanja prvega 
svetovnega dneva čebel so koroški čebelar-
ji vključno z našima društvoma postavili na 
Uršlji gori najvišje ležeči slovenski čebelnjak 
in z veseljem sem se odzvala povabilu in pos-
tala njegova botra. Obe naši društvi imata 

dolgo tradicijo, saj je bilo v Črni ustanovlje-
no leta 1914, v Žerjavu pa čebelarijo že 54 let, 
pri svojem delu so neutrudni, zato jim naj 
tudi v prihodnje čim bolj medi. 
In ne nazadnje sem na volitvah prejela veli-
ko osebno priznanje, saj ste mi tudi v tretje 
z veliko večino zaupali vodenje naše Črne 
in podprli Nestrankarsko listo Rajka Lesja-
ka, ki mi bo v močno oporo pri mojem delu, 
za kar se vam in vsem članom naše liste še 
enkrat iz dna srca zahvaljujem in obljubljam, 
da se bom z njimi vred  trudila po svojih naj-
boljših močeh za kraj in za krajane.
Vsem skupaj želim lep preostanek meseca 
decembra, vesel skok v novo leto, predvsem 
pa zdravja in sreče v krogu vaših najdražjih.

Županja:
Romana Lesjak

Entente Florale - Irska, 22. 9. 2018
1. mesto za čebelam najbolj prijazno občino v
letu 2018
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P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana/županje, članov/članic občinskega 

sveta Občine Črna na Koroškem in članov/članic sveta
Krajevne skupnosti Žerjav

Redne volitve za župana/županjo Občine 
Črna na Koroškem in za člane/članice ob-
činskega sveta Občine Črna na Koroškem 
so potekale v nedeljo, 18. novembra  2018. 
V volilne imenike na območju občine je bilo 
vpisanih 2726 volivcev, volitev se je udeležilo 
1728  volivcev, kar predstavlja 63,39 %. 
Pri volitvah za župana/županjo Občine 
Črna na Koroškem je bilo oddanih 1728 gla-
sov, od teh so bile veljavne 1704 glasovnice, 
neveljavnih pa je bilo 24 glasovnic.

Posamezna županska kandidata sta prejela 
naslednje število glasov:
Ime  in priimek kandidata:   Št. glasov:  % glasov:
ROMANA LESJAK  1440           84,51
IGOR PRODNIK  264          15,49
  

Za županjo Občine Črna na Koroškem je 
bila s 84,51 % glasov izvoljena ROMANA 
LESJAK, rojena 27.12.1956, stanujoča na Pri-
stavi 21, Črna na Koroškem, po poklicu ma-
gistrica upravnih znanosti;  delo, ki ga opra-
vlja: županja; predlagatelj: Rajko Lesjak in 
skupina volivcev. 

Pri volitvah za člane/članice občinskega 
sveta Občine Črna na Koroškem je bilo od-
danih 1728 glasovnic, od teh je bilo veljavnih 
1688 glasovnic in neveljavnih 40 glasovnic.

Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: 
  Ime liste:         Št. glasov:   % glasov:
  NESTRANKARSKA LISTA RAJKA LESJAKA   653     38,68
  SD - SOCIALNI DEMOKRATI     490     29,03
  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA   260     15,40
  LISTA MARJANA KODRUNA     124     7,35
  NSI- NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI  84     4,98
  SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA   77     4,56

Za člane/članice občinskega sveta Občine Črna na Koroškem so bili izvoljeni naslednji kandi-
dati:
Ime in priimek kandidata: Naslov:    Predlagatelj:   Ime liste: 

Mag. ROMANA LESJAK Pristava 21, Črna na Koroškem  Samo Kozar iskupina volivcev  Nestrankarska lista Rajka Lesjaka

RAJKO LESJAK  Podpeca 54, Črna na Koroškem  Samo Kozar in skupina volivcev  Nestrankarska lista Rajka Lesjaka

MARINA LESKOVEC  Rudarjevo 23A Črna na Koroškem Samo Kozar in skupina volivcev  Nestrankarska lista Rajka Lesjaka

ALOJZ ZMRZLIKAR  Žerjav 77, Črna na Koroškem  Samo Kozar in skupina volivcev  Nestrankarska lista Rajka Lesjaka

MOJCA PETRIČ  Mušenik 3, Črna na Koroškem  Samo Kozar in skupina volivcev  Nestrankarska lista Rajka Lesjaka

JOŽE KROPIVNIK, mag. Žerjav 74, Črna na Koroškem  Samo Kozar in skupina volivcev  Nestrankarska lista Rajka Lesjaka

Mag. DRAGICA MAZEJ Mušenik 1 Črna na Koroškem   SD – Socialni demokrati  SD – Socialni demokrati

Mag. PETRA KUNC  Pristava 27d, Črna na Koroškem  SD – Socialni demokrati  SD – Socialni demokrati

MITJA PRANJIČ  Rudarjevo 6, Črna na Koroškem   SD – Socialni demokrati  SD – Socialni demokrati

ALEŠ TOMŠE  Sp. Javorje 7c, Črna na Koroškem SD – Socialni demokrati  SD – Socialni demokrati

BOJAN GORZA  Ludranski Vrh 25a, Črna na Koroškem SDS – Slovenska demokratska st.  SDS – Slovenska demokratska str.

VALENTINA KOKOŠINEK, mag. Pristava 38, Črna na Koroškem  SDS – Slovenska demokratska st.  SDS – Slovenska demokratska str.

MARJAN KODRUN  Javorje 6C, Črna na Koroškem  Marjan Kodrun in skupina volivcev Lista Marjana Kodruna
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Nov občinski svet                                                                                                                                  Foto: B. Keber

VOLITVE

Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je na svoji 1. redni – konstitutivni seji dne 6.12.2018 
seznanil z določili  37.a in 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi, ki pravijo, da funkcija žu-
pana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, in sprejel ugotovitveni sklep, da zaradi 
nezdružljivosti funkcij preneha mandat članici občinskega sveta mag. Romani Lesjak, ki je bila 
izvoljena za županjo.
Občinski svet je pozval Občinsko volilno komisijo, da izvede nadaljnji postopek za imenovanje 
nadomestnega  člana občinskega sveta.
V skladu s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah bo Občinska volilna komisija izpeljala na-
daljnji postopek za imenovanje nadomestnega člana občinskega sveta - naslednje kandidatke 
na Nestrankarski listi Rajka Lesjaka - to je Tara Simetinger, stanujoča Lampreče 26, Črna na 
Koroškem. 
Pri volitvah za člane/članice sveta Krajevne skupnosti Žerjav je imelo pravico izraziti svojo  
voljo 367 volivcev. Volitev se je udeležilo 220 volivcev, kar predstavlja 59,95 % udeležbo.  
Vseh oddanih glasovnic je bilo 220, od tega je bilo veljavnih 217 glasovnic, neveljavne so bile 3 
glasovnice. 

Za člana/članico sveta Krajevne skupnosti Žerjav so bili izvoljeni.

Ime  in priimek kandidata: Naslov:     Predlagatelj:    Št. glasov:  % glasov:
 ALOJZ ZMRZLIKAR Žerjav 77, Črna na Kor.  Katja Pučko  in skupina volivcev  165   14,69
MILAN JAVORNIK   Žerjav 23, Črna na Koroškem  Katja Pučko  in skupina volivcev  123   10,95
MILENA JAVORNIK Žerjav 23, Črna na Koroškem  Katja Pučko  in skupina volivcev    99    8,82
JASMINA KEVP   Žerjav 59, Črna na Koroškem  SD – Socialni demokrati      98    8,73
JOŽE KROPIVNIK  Žerjav 74,  Črna na Koroškem Katja Pučko  in skupina volivcev    98    8,73
ZORKA ODERAP   Žerjav 46, Črna na Koroškem  Katja Pučko  in skupina volivcev    88    7,84
MARIJAN ODERLAP Žerjav 43B, Črna na Koroškem Katja Pučko  in skupina volivcev    87    7,75

Tajnica občinske volilne komisije Občine Črna na Koroškem

Irena Nagernik                                                                 
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KOMUNALNA DELA

Asfaltiranje 
ceste v Jazbini, 
odsek Jurin

Preplastitev ceste Pristava (izgradnja
kanalizacije in pločnika za pešče,
obnova vodovoda, javne razsvetljave,
CATV in komunikacijskih vodov) -
odsek rondo–kapelica

Preplastitev ceste 
Žerjav in izgradnja 

vodovoda (odsek 
Špeh–Trost)

Mojca Dimnik

Ureditev struge
potoka

v Koprivni
Sanacija plazu na cesti v
Javorju (odcep Matvoz–Kavšak)
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KS ŽERJAV

V PRIČAKOVANJU

Nov svet KS Žerjav

Cvetoče sončnice v Žerjavu

Mesec november je mesec, ko se dnevi začno 
krajšati, vreme postane turobno, narava se 
pripravlja na počitek.
November je bil tudi mesec volitev, na kate-
rih ste s svojim glasom dali zaupnico meni in 
novo izvoljenim članom sveta krajevne skup-
nosti Žerjav: Milanu in Mileni Javornik, Jo-
žetu Kropivniku, Marjanu Oderlapu, Zorki 
Oderlap ter Jasmini Kevp.
Ob tem bi se vam rad zahvalil v svojem ime-
nu in v imenu novoizvoljenih članov sveta KS 
Žerjav.
Še naprej se bomo trudili, da bo naš kraj 
Žerjav ostal tak, kot je zdaj, in še lepši.
Trudili se bomo, da realiziramo vse zadane 
naloge v dobrobit kraja in da stopamo po 
novi poti z roko v roki z vami, spoštovani 
krajani. Vedno smo in bomo odprti za vaše 
pobude in ideje, kako naš kraj še obogatiti in 
polepšati.

Vstopili pa smo že v praznični mesec, mesec 
obdarovanj, pričakovanj, veselja, dobrih že-
lja.
V prazničnem decembru bi vas radi povabili 
na:
- gledališko predstavo: MUTASTI MUZI-
KANT gledališke skupine KD Svitanje z Ra-
ven na Koroškem,
-novoletni sejem prodajalne Nika v Delavskem 
domu,

- obisk dedka Mraza in lutkov-
no predstavo za otroke Žerja-
va v Delavskem domu,
- koncert pevke Nine Pušlar v 
Delavskem domu.

Ko zadnji list na koledarju odtrgan je, 
prihaja čas, 
ko novo leto, mlado leto
se na saneh pripelje v vas.
naj nam nikar ne zmanjka časa
za srečanje in za pozdrav,
za iskrivo misel, svet sanjav.

Vsem Vam, spoštovane krajanke in krajani 
Žerjava, želim veliko lepega in novega v letu, 
ki prihaja. Predvsem pa strpnosti in medse-
bojnega razumevanja.                                                                                                                  

Alojz Zmrzlikar,
predsednik KS Žerjav
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Novinarska konferenca županov 
ob zaprtju poslovalnice NLB

Neurje v Koprivni

Odprtje Demenci prijazne točke

Srečanje s krajani, starimi nad 75 let

Predstavitev nove KBM v Kulturnem domu

Obisk ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano

Zadnji protest pred banko

AKTUALNI
DOGODKI
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NADALJUJEMO O JAVORJU

Koncert Big banda, dec. 2017

Menim, da posebnost Javorja s kar štirimi 
akademsko izobraženimi glasbeniki izhaja 
iz desetletja starih običajev. Starejši še pom-
nimo, da je bila pri vsaki drugi hiši doma 
harmonika in se je ob vsaki priložnosti pelo, 
igralo in so se ob tem družili sosedje, prija-
telji, sorodniki. Naj je bila nedelja, praznik, 
likof kakega kmečkega dela, druženje v go-
stilni ali je bil samo lep poletni večer, se je 
od nekod slišala harmonika in se je oglaša-
lo petje. Posebej veliko so peli na družinskih 
praznovanjih, ohcetih, gasilskih veselicah …  
O dobrem pevcu se je govorilo in je bil do-
brodošel v vsaki družbi. Pogoste so bile dru-
žine, kjer so bili doma dobri pevci in se je pri 
njih veliko pelo. Petje in druženje je našim 
prednikom pomagalo, da so lažje živeli svoj 
vsakdan kljub težkemu delu in tegobam, ki 
jih tudi nekoč niso imeli malo. 
Naši glasbeniki izhajajo iz okolja, v katerem 
jim je bila glasba položena v zibelko.

RADO KOMPAN

Tudi akademski glasbenik Rado Kompan je 
bil doma v Javorju pri Kavniku. Zdaj živi z 
ženo Lariso v Trebnjem na Dolenjskem in je 
zaposlen na Glasbeni šoli Marjana Kozine 
v Novem mestu kot profesor klarineta in sa-
ksofona. Poleg poučevanja dirigira šolskemu 
pihalnemu orkestru, igra v big bandu glasbe-
ne šole, je vodja glasbene skupine SkorBand, 
aranžer njihovih glasbenih priredb, še vedno 
pa aktiven član Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje. 
Povabili smo ga na pogovor. Poleg je bila tudi 
žena Larisa.

Čeprav živim daleč od doma, me na koroški 
in štajerski konec še vedno veže ogromno 
reči. Oba z ženo se rada vračava sem, pred-
vsem zaradi družine, prijateljev, največkrat 
pa zaradi mnogih nastopov in vaj, ki jih ima-
mo z glasbeno skupino SkorBand. 

Pobude in začetek vaše glasbene poti.
Moja glasbena pot s klarinetom se je zače-
la, ko sem bil star 11 let. Veliko dejavnikov 
je vplivalo na odločitev za glasbeno šolo. Za 
to, da sva se oba z bratom Alojzom vpisala 
v glasbeno šolo, so najbolj zaslužni najini 
starši, predvsem oče Marjan ter ena izmed 
takratnih učiteljic na osnovni šoli Javorje, 
Anica Grabner. Vesel sem, da so me njihova 
spodbuda, podpora in vztrajnost pripeljale 
do Glasbene šole Frana Koruna Koželjske-
ga Velenje (podružnice Šoštanj) in tako do 
prvega profesorja klarineta, Janeza Maze-
ja. Takoj ko sem se naučil prvih tonov, smo 
z očetom (igra harmoniko) in bratom (igra 
trobento) začeli preigravati narodno-zabav-
no glasbo na domačih prireditvah. Imenova-
li smo se Ansambel Kavnik. S prestopom iz 
šoštanjske podružnice v Velenje pa sem do-
bil novega mladega profesorja Boštjana Me-
sarca, novo znanje, izkušnje, prijatelje, kar 
pa me je tako navdušilo, da sem se odločil za 
nadaljnje glasbeno izobraževanje.
Po končani osnovni šoli sem se sicer najprej 
vpisal na srednjo strojno šolo v Velenju. Leto 
kasneje pa sem se, prav tako v Velenju, za-
čel še vzporedno izobraževati iz klarineta 
na srednji glasbeni šoli Frana Koruna Ko-
željskega pri profesorju Otu Kožuhu. Tu je 
moja glasbena pot postala resnejša, veliko 
sem nastopal kot solist in kot član kvarteta 
klarinetov, šolskih orkestrov, postal sem tudi 
član Pihalnega orkestra Premogovnika Ve-
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lenje, kjer igram še danes. Leta 2007 sem po 
končani srednji glasbeni šoli naredil spreje-
mni preizkus in se vpisal na Akademijo za 
glasbo v Ljubljani k profesorju Slavku Gori-
čarju. Začelo se je nadvse zanimivo in glas-
beno pestro obdobje.

Študentska leta so za mnoge nepozabna.
Tudi pri meni je bilo tako. Študij klarineta 
je zahteval večurne dnevne vaje in priprave 
na razne koncerte, projekte, individualne 
vaje s profesorjem in substitucije za razne 
orkestre. Kot študent sem namreč igral v pi-
halnem in simfoničnem orkestru Akademije 
za glasbo, v orkestru Slovenske vojske ter v 
drugih slovenskih orkestrih. S Pihalnim or-
kestrom Premogovnika Velenje in Pihalnim 
orkestrom Zarja Šoštanj sem večkrat nasto-
pil tudi kot solist. Poleg ustvarjanja resne 
glasbe me je vedno navduševala narodno-
zabavna glasba, ki mi je bila položena v zi-
belko. Z domačim Ansamblom Kavnik smo 
občasno še vedno nastopali (tudi na festival-
ski ravni), vendar sva si z bratom želela še 
aktivnejšega delovanja na tem področju. S 
kolegi glasbeniki smo zato ustanovili Kvintet 
Hey in z mednarodno ekipo začeli profesio-
nalno igrati po Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in 
Švici. Izdali smo tudi svojo zgoščenko. 
Leta 2011 sem z odliko zaključil študij klari-
neta in takoj dobil priložnost za zaposlitev 
na Glasbeni šoli Marjana Kozine v Novem 

mestu. Pot pod noge in na Dolenjsko, kjer na 
tej šoli mlade glasbenike poučujem klarinet 
in saksofon. Po končani akademiji sem na-
mreč v štirih letih uspešno zaključil še sre-
dnje izobraževanje iz saksofona v Velenju, 
pri profesorju Alešu Logarju. V tem času 
smo z bratom, mojo ženo in prijatelji (še iz 
Kvinteta Hey) ustanovili glasbeno skupino 
SkorBand, začeli ustvarjati lastne aranžma-
je za mnoge popularne uspešnice in nasto-
pati po Sloveniji. Do sedaj smo izdali že dva 
lastna singla in videospota.

Novo mesto je središče Dolenjske. Kako ve-
lika je vaša glasbena šola?
Našo glasbeno šolo obiskuje nekaj več kot 
600 učencev, profesorjev nas je polno zapo-
slenih okoli 40, imamo pa še nekaj takih, ki 
nas dopolnjujejo. To je ena večjih glasbenih 
šol v Sloveniji. Poleg individualnega pouka 
instrumenta in teorije se učenci izpopolnju-
jejo tudi v raznih komornih sestavih in šol-
skih orkestrih. 

Vodite šolski orkester. Koliko otrok igra v 
njem? 
Pihalni orkester, ki je eden izmed najšte-
vilčnejših na šoli, sem pred dvema letoma 
prevzel jaz. V našem orkestru igra okoli 60 
učencev, kar je veliko. Prevzem dirigentske 
palice je bil zame velik izziv, saj sem bil obi-
čajno vajen sedeti v orkestru in igrati klari-
net. Sem pa vedno z zanimanjem opazoval 
dirigente pri vodenju orkestrov, v katerih 
sem igral. Z dirigiranjem sem se sicer srečal 
že na akademiji za glasbo v sklopu rednih 
predavanj. 
S prevzemom mladinskega pihalnega or-
kestra se je zame odprlo novo področje, ki 
je zahtevalo tudi novo znanje. Vzporedno z 
vodenjem mladega orkestra sem zato začel 
obiskovati seminarje za dirigiranje pri pri-
znanem slovenskem dirigentu profesorju 
Miru Sajetu. Na seminarjih se teoretično in 
praktično učimo dirigiranja pred raznimi 
pihalnimi orkestri po Sloveniji.
Seveda je poleg učenja skupnega igranja 
otroke potrebno znati motivirati na pravi 

SkorBand
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način, jim pokazati pravo mero avtoritete in 
jih navdušiti za igranje. Sam se namreč spo-
minjam svojih prvih ur v šolskem orkestru. 
Imeli smo krasnega dirigenta, bil je dober 
animator in pedagog. Znal nas je navdušiti 
za igranje in ukrotiti, ko smo bili razigra-
ni. Spoštovali smo ga. Danes je z disciplino 
otrok mnogo težje. Z učnim pristopom se 
moramo učitelji veliko prilagajati in si zna-
ti sami zgraditi spoštljiv odnos, če jih doma 
tega starši ne naučijo. Nekateri otroci so 
preobremenjeni z vsemi dejavnostmi.

Voditi orkester, da igra, kot si je nekdo (diri-
gent) zamislil, mora biti zahtevno delo.
Prva stvar dirigenta je povezati orkester, 
da glasbeniki radi hodijo na vaje, izbrati 
program, ki je zanimiv in težavnostno pri-
meren, jasno dirigirati, prizadevati si za mu-
zikalnost in dober zvok orkestra. Nekateri 
dirigenti ne dirigirajo estetsko, znajo pa iz 
orkestra vseeno privabiti odličen zvok. Po-
membno je torej, da dirigent dobro sliši in 
ima zadostno znanje o kompozicijah, posa-
mezni zvrsti glasbe in glasbenih obdobjih. 
Pri nas je vse več izobraženih dirigentov, 
ki so sposobni dobro voditi orkestre, zato 
se tudi nivo izvajanja amaterske orkestrske 
glasbe dviguje. Kot glasbenik v orkestru lah-
ko veliko pridobiš od dirigenta. Sam sem se 
o dirigiranju naučil največ, ko sem igral pod 
taktirko dirigentov, kot so Marko Letonja, 
Nikolaj Žličar, Milivoj Šurbek, Mitja Drago-
lič, Miro Saje in drugi. 

Kako se čuti vaša glasbena šola v širšem 
okolju?
Cilj glasbene šole je, da učence pripravi vsaj 
do tega, da lahko kasneje igrajo v amater-
skih orkestrih ali drugih skupinah. V no-
vomeškem okraju deluje kar šest pihalnih 
godb in en simfonični orkester, kamor se 
lahko vključijo naši učenci.
Potrebno je omeniti, da je novomeški simfo-
nični orkester eden izmed boljših neprofesi-
onalnih orkestrov v Sloveniji. To pomeni, da 
iz naše šole izhajajo dobri mladi glasbeniki. 
Po dolenjski regiji vse bolj odmeva tudi glas 

o našem novem šolskem big bandu, ki smo 
ga s sodelavci ustanovili pred štirimi leti. Big 
band predstavlja čudovito nadgradnjo in 
daje priložnost nadarjenim učencem in pro-
fesorjem, ki želijo poglobiti svoje znanje na 
področju jazz glasbe. V tem kratkem obdob-
ju smo imeli z big bandom že dosti nastopov 
doma in v tujini (letos septembra v Bruslju 
– v okviru prireditve Zgodovinska mesta 
Slovenije, zastopali Novo mesto), kjer sem se 
imel kot solist priložnost predstaviti z impro-
vizacijo na saksofonu. Z nami večkrat kot 
pevka nastopa tudi moja žena Larisa.

Še vprašanje ženi Larisi.  Kaj počnete?
Delam veliko reči. Seveda je tudi moja naj-
večja strast glasba (zaradi glasbe sva se z 
Radom nenazadnje tudi spoznala). Končala 
sem srednjo glasbeno šolo iz prečne flavte 
in solopetja v Velenju in do danes izkusila 
že marsikateri glasbeni oder. Sem pevka in 
»frontmanka« skupine SkorBand, v kateri 
smo sedaj že trije Kompani, nastopam pa 
tudi samostojno. Poučujem petje in prečno 
flavto na Glasbeni šoli Rošer v Ljubljani, re-
dna poklicna pot pa me je sicer odpeljala v 
prodajne in administrativne vode. Glasba 
pa je vedno tista, kjer se najdem. Vesela sem, 
da imam možnost peti v takšni skupini, kot 
je SkorBand in da lahko delam muziko sku-
paj s svojim možem. (Smeh) 

Živita v Trebnjem. Kakšen kraj je to?
Trebnje je zanimivo, razvijajoče se mesto 
nekje na pol poti med Ljubljano in Novim 

Zaključni koncert šol. orkestra v Novem mestu
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mestom. Zelo nama ustreza zaradi lokaci-
je, prometnih povezav, saj sva zelo leteča po 
Sloveniji. To je močno industrijsko področje 
(Trimo, TPV, Bartog), imamo tudi dosti dobrih 
restavracij. Pogrešava pa več kulturnih in 
glasbenih prireditev, hribe in več možnosti 
odmika v naravo. Tudi zato se še vedno ve-
likokrat vračava na koroški in štajerski ko-
nec. Je pa toliko bolj pestro v Novem mestu, 
ki je eno najstarejših slovenskih mest. Poleg 
gospodarstva (Krka, Adria, Revoz) je življe-
nje pestro tudi na kulturnem področju. Mno-
go je prireditev, ki jih redno obiskujeva.

Za konec; bi lahko rekli, da ste zadeli svoj 
poklic? In še službo imate, kar danes ni pov-
sem samoumevno.
Res je. S svojim poklicem sem zelo zadovo-
ljen. Vseskozi se trudim biti dober učitelj in 
dajati učencem tako glasbeno znanje kot tudi 
zgled za življenje. Vsak učenec je drugačen 
in zahteva svoj pedagoški pristop. Mislim, 
da sem s svojim pristopom na pravi poti, saj 
mi učenci to vračajo s svojo uspešnostjo na 
tekmovanjih, pridnim delom in veseljem do 

igranja instrumenta. Vesel sem tudi, da lah-
ko poleg pedagoškega poklica in dirigiranja 
veliko nastopam, aranžiram in imam odprte 
roke za raznolikost glasbenih žanrov. Marsi-
kaj se še zna zgoditi. (Smeh) 

Rado Kompan, lepa hvala za tale zanimiv 
pogovor. Odstrl nam je vašo glasbeno pot in 
področje, ki ste ga osvetlili z druge strani, kot 
jo poznamo mi, ki kdaj gremo na kak koncert. 
Koliko let vsakdanjih vaj je potrebnih, da se 
lahko glasbenik kot član orkestra postavi na 
oder, igra, gledalci pa navdušeno zaploska-
mo! Ampak  to je priznanje za vsa leta dela, 
s katerim ste dosegli, da se veselimo vašega 
nastopa, da z vami delimo posebno veselje, 
navdušenje, ki ga omogoča le glasba.
Čestitamo ob vseh osebnih in poklicnih uspe-
hih! Naj vam glasba omogoča še nadaljnji 
vzpon na področju glasbene ustvarjalnosti in 
še v naprej uspešno delo z učenci, ki jim s svo-
jim delom bogatite življenje in jim ga usmer-
jate na pravo pot.

Marta Repanšek in Rado Kompan

ALOJZ KOMPAN

Predstavljamo še četrtega akademskega glas-
benika iz Javorja, to je trobentar Alojz Kom-
pan, ki je bil doma pri Kavniku. Sedaj živi 
v Preserjah pri Radomljah, kjer si je ustva-
ril dom z ženo Andrejo in hčerko Viktorijo. 
Dnevno se vozi v službo v Škofjo Loko, kjer je 
zaposlen na tamkajšnji glasbeni šoli kot pro-
fesor trobil. Poučuje trobento, rog, pozavno, 
evfonij in tubo ter vodi šolski pihalni orke-
ster. V prostem času igra v SkorBandu in Pi-
halnem orkestru Mengeška godba, še vedno 
pa se rad vrne k Pihalnemu orkestru premo-
govnika Velenje.

Od kod pobuda za poklicno glasbeno pot?
Oče Marjan je pri nas doma igral harmoni-
ko, zato je bila glasba v domači hiši nekaj  
povsem samoumevnega. Poleg glasbenih 

spodbud iz domače hiše je svoje prispevala 
tudi učiteljica Anica Grabner, ki je pri meni, 
kot tudi bratu Radu, zaznala glasbeni talent. 
Tako pravzaprav ni bilo presenetljivo, da so 
naju z bratom vpisali na nižjo glasbeno šolo 
Fran Korun Koželjski v Velenju, kamor naju 
je večinoma vozil oče. Sprva smo se iz Javor-
ja vozili enkrat tedensko, kasneje pa zara-
di vključenosti v mladinski pihani orkester 
dvakrat tedensko.
Oče je velik ljubitelj narodno-zabavne glas-
be, zato ni bilo nič čudnega, da sva z bratom 
Radom takoj, ko sva za silo obvladala svoja 
inštrumenta, skupaj z njim igrala narodno-
zabavne skladbe v ansamblu Kavnik. 
Za mlade glasbenike je pri razvoju glasbe-
nega talenta učitelj ključnega pomena. Moj 
prvi učitelj Damir Tkavc je bil zagotovo pravi 
motivator in učitelj, ki je ljubezen do glasbe 
le še poglabljal, zato sem po uspešno opra-
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vljenih sprejemnih izpitih šolanje pri njem 
nadaljeval še na srednji glasbeni šoli v Vele-
nju. Odločitev, da bo glasba tista, ki bo pre-
žemala moje življenje, je bila jasna, ko sem 
uspešno opravil tudi sprejemni izpit na lju-
bljanski Akademiji za glasbo in leta 2012 tudi 
diplomiral v razredu prof. Stanka Arnolda 
(prav tako prihaja s Koroške, natančneje z 
Raven na Koroškem, in spada med vodilne 
domače, kot tudi tuje, soliste in koncertne 
trobentače) in pridobil naziva akademski 
glasbenik trobentar ter profesor trobente. V 
času svoje glasbene poti sem se udeležil tudi 
državnih tekmovanj, kjer sem osvojil srebr-
no in bronasto plaketo, prav tako pa sem v 
času študija z Brass AG dobil tudi študent-
sko Prešernovo nagrado. Kot trobentar sem 
sodeloval z orkestrom Slovenske policije, or-
kestrom SNG opera in balet Ljubljana, Slo-
vensko filharmonijo ter evropskim mladin-
skim pihalnim orkestrom EUYWO. 

Nižja glasbena šola v Škofji Loki. Kako ve-
lika je?
V študentskih časih se mi je sprva obetala 
služba v orkestru Slovenske policije (njego-
vega vodjo in glasbenika Romana Grabner-
ja smo predstavili v prejšnji številki ČC), kjer 
sem po opravljeni avdiciji ves čas študija tudi 
igral. A življenje je zame izbralo drugo pot, 
saj se mi je takoj po opravljeni diplomi po-

nudila služba na Glasbeni šoli Škofja Loka, 
kjer so iskali učitelja trobil. V današnjem 
času imeti službo ni nekaj samoumevnega, 
zato sem službo z veseljem sprejel.
Našo glasbeno šolo obiskuje 352 učencev, ki 
se poleg igranja trobil (trobenta, rog, pozav-
na, evfonij in tuba), učijo tudi igranja pihal 
(flavta, klarinet, saksofon, kljunasta flavta), 
inštrumentov s tipkami (klavir, orgle, har-
monika), godal (violina, viola, violončelo), 
tolkal, brenkal (kitara) in petja. Prav tako 
na naši šoli poučujemo balet. Glasbena šola 
Škofja Loka pokriva široko območje, saj uči-
telji poučujejo tudi na dislociranih oddelkih: 
Žiri, Železniki in Gorenja vas - Poljane. Na 
dislociranem oddelku Žiri sem nekaj let učil 
tudi sam.
 Na šoli skrbimo tudi za komorno in orkestr-
sko igro, saj imamo godalni, harmonikarski 
in pihalni orkester, katerega ustanovitelj in 
pobudnik sem bil sam. Da bi bil vodenju pi-
halnega orkestra kar se da čim bolj kos, sem 
se v okviru Zveze slovenskih godb udeležil 
tudi dvoletne šole za dirigente pod mentor-
stvom Mira Sajeta.
 Naši učenci nastopajo na šolskih nastopih 
v kapeli Puštalskega gradu ter na številnih 
prireditvah izven šole. Na naši glasbeni šoli 
se lahko pohvalimo s številnimi nadarjenimi 
učenci, ki se udeležujejo tako državnih kot 
tudi mednarodnih tekmovanj. Sam sem na 
svoje učence izredno ponosen, saj so npr. 
zgolj v lanskem letu na mednarodnem tek-
movanju v Beogradu dosegli visoke rezulta-
te: tri zlata priznanja, dve izmed njih sta bili 
celo prvonagrajeni, ter eno srebrno prizna-
nje. Vesel sem tudi, da svoje znanje uspešno 
prenašam na mlade nadobudne glasbenike, 
saj so trije izmed mojih učencev uspešno 
opravili sprejemni izpit na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Ljubljani in tam nadalju-
jejo šolanje.

Poleg službe je vaš hobi še igranje v bandu 
skupaj z bratom Radom in še kaj se najde
Z bratom Radom že od malega nastopa-
va skupaj. Sprva sva z očetom igrala v že 
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Alojz Kompan v sozvočju s svojim inštrumentom. 
Leta 2012 v Slovenj Gradcu.

omenjenem ansamblu Kavnik, nato pa smo 
s prijatelji ustanovili svoj narodno-zabav-
ni ansambel Hey kvintet. Ker smo si želeli 
glasbena obzorja dodatno razširiti in poleg 
narodno-zabavne glasbe ustvarjati tudi še v 
drugih glasbenih stilih, zadnja leta s prijate-
lji iz okolice Skornega delujemo v glasbeni 
skupini SkorBand. 
Prav tako igram v pihalnem orkestru Men-
geška godba, katere članica je tudi moja 
žena Andreja. Igranje v pihalnem orkestru 
Mengeška godba je tako za naju ena izmed 
najinih skupnih dejavnosti. Še posebno sem 
bil ponosen, ko sem za ženo napisal prired-
bo za pikolo in pihalni orkester, ki smo jo 
nato izvedli na enem izmed preteklih božič-
no-novoletnih koncertov Mengeške godbe. 
Še vedno pa sem tudi član pihalnega orke-
stra premogovnika Velenje, kamor se rad 
vračam, a zadnje čase žal bolj poredko. Prav 
tako rad priskočim na pomoč tudi kakšne-
mu drugemu orkestru, npr. Roman Grabner 
me povabi k pihalnem orkestru Škofja Loka, 
kjer je tudi kapelnik. V  Sloveniji je ogromno 
ljubiteljskih orkestrov, ki igrajo vsak dan bo-
lje, zato se tam ogromno lahko naučiš. Tudi 
zame so bile take izkušnje zelo dobrodošle. 

Imate družino.
Glasba ima pri meni posebno mesto tudi 
zato, ker naju je združila z ženo Andrejo, ki 
sem jo spoznal med študijem na ljubljanski 
Akademiji za glasbo. Imava še leto in pol sta-
ro hčerko Viktorijo, ki pa tudi že kaže nav-
dušenje nad glasbo in veselo prepeva (Kuža 
pazi, Marko skače že skoraj zna). Živimo v 
Preserjah pri Radomljah (to je blizu prelepe-
ga parka Arboretum Volčji Potok), kjer sva 
kupila starejšo hišo, jo prenovila in se letos 
vselila. 
Tudi žena je flavtistka, akademska glasbeni-
ca in je zaposlena v Glasbeni šoli Domžale. 
Do službe ima le sedem km, kar je idealno. 
Delovnik v glasbenih šolah poteka zgolj v 
popoldanskem času. Zato Viktorija trenutno 
še ne obiskuje vrtca, pač pa smo z družino 
dopoldan skupaj doma, gremo na kakšen 

sprehod in skuhamo kosilo. Ko pa se odpra-
viva v službo, Viktorijo odpeljeva k babici in 
dediju, ki imata na srečo takšne službe, da 
se uspemo uskladiti in ne potrebujeva dru-
gega varstva, saj popoldanskega vrtca žal v 
tem okolišu (še) ni.
Danes bi ženo in hčerko z veseljem pripeljal 
s seboj, a sta ostali v Javorju pri bici in de-
diju, ki Viktorijo že tako ali tako pogrešata 
in komaj čakata, da se z družino oglasimo 
doma na Koroškem. Življenjski tempo in šte-
vilne obveznosti nam namreč ne omogoča-
jo, da bi tedensko prihajali na Koroško, a so 
zato tisti trenutki, ko smo skupaj, toliko bolj 
dragoceni.

Hvala Alojzu Kompanu za tole prijetno 
razgrnitev življenja, kot ga živi družina glas-
benikov. Čestitamo vam k številnim osebnim 
in poklicnim uspehom na širokem področju 
glasbenega ustvarjanja. Vaš poklic je eden 
tistih, ki daje možnost mladim, da odrašča-
jo ob glasbi, ki jim v najbolj občutljivih letih 
zapolni vsakdan in jih usmeri v pozitiven ra-
zvoj, ne gleda na to, koliko bodo razvili svoje 
glasbeno delovanje. Prav v nižjih glasbenih 
šolah pa dobijo temeljno znanje  tudi vrhun-
ski glasbeniki.
Naj vam glasba še v naprej bogati osebno in 
poklicno življenje.

Marta Repanšek, Alojz Kompan
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POPRAVEK

V avgustovski številki ČC se mi je zgodila neljuba napaka. Na strani 20 pod naslovom EDIN-
STVENO JAVORJE beremo o učiteljici Anici Grabner:
 »… je znala poučevati večino predmetov na višji stopnji osnovne šole. Pozneje so ji pošiljali uči-
teljico angleščine in še koga … «
Popravek: »Anica Grabner je do leta 1999  poučevala vse predmete na višji stopnji osnovne šole 
v Javorju, vključno z angleščino, kjer so se njeni učenci celo izkazali v znanju.« 
Za napačen podatek se opravičujem vsem prizadetim. 

Marta Repanšek

TATARSKA AJDA V JAVORJU

Ajda, skromna rastlina, se vrača na polja slo-
venskih kmetov. Prejšnji teden smo, v sodelo-
vanju s prof. dr. Ivanom Kreftom v Javorju 
na kmetiji Mežner pri družini Stopar sejali 
sorodnico navadne ajde, tatarsko ajdo. Na-
vadno ajdo so na Koroškem v preteklosti že 
sejali, vendar so setev v zadnjem času opuš-
čali. Gospodar na Mežnerjevi kmetiji je po-
vedal, da je bila včasih ajda na njivah glavni 
posevek, kar pomeni, da je bila na njivi tisto 
leto edini posevek. V dolinah so ajdo nava-
dno sejali kot drugi posevek, po žetvi ječme-
na ali pšenice. 
Tatarska ajda je na ozemlju današnje Slo-
venije znana vsaj od leta 1816. In kako je 
prišla v naše kraje? Leta 1815 je bil v Indo-
neziji velik izbruh vulkana Tambora. Pepel 
in pline iz izbruha je odneslo 50 km nad ze-
meljsko površino. Zemlja je bila v tem času 
že v obdobju ohladitve. Zaradi prahu, ki se 
je z vetrom razširil tudi nad severno poloblo, 
je manj sončnih žarkov doseglo zemljo, zato 
se je temperatura še dodatno znižala. Veli-
ko kmetijskih rastlin zaradi nizkih tempe-
ratur in nizke intenzitete svetlobe ni dalo 
dovolj pridelka. Ljudje so bili lačni, kar je vo-
dilo tudi do mnogih nemirov in uporov. Za 
Evropo je bilo to najhujše obdobje lakote v 
19. stoletju. V tistem času je dobil baron Žiga 
Zois semena rastline, ki naj bi bila skromna 
in dala pridelek tudi v razmerah znižanega 

sončnega sevanja in nizkih temperatur. Ba-
ron Žiga Zois je semena tatarske ajde dobil 
z območja današnje Češke in jih razdelil lju-
dem, ki so jo posejali. Skromna rastlina je 
dala pridelek in s tem mnogo Slovencev v 
tistem času rešila lakote. Ker je bila tatarska 
ajda namenjena prehranjevanju nižjih slojev 
prebivalstva, so jo s slabšalnim prizvokom 
imenovali »cojzla«. 
Okus tatarske ajde je nekoliko grenak, zato 
jo imenujejo tudi grenka ajda. Cvetovi so ze-
lenkasti, ne beli ali roza kot pri navadni ajdi, 
zato jo imenujejo tudi zelena ajda. Zakaj je 
tatarska ajda grenka? Grenkobo ji daje ve-
lika vsebnost flavonoidov, snovi, ki imajo 
antioksidativno vlogo in imajo veliko zdra-
vilnih učinkov na naše telo. Tatarska ajda 
ima približno 50-krat več flavonoidov kot 
navadna ajda, zato je bolj grenka, a obenem 
tudi mnogo bolj zdrava. Snovi v ajdi varuje-
jo srce, blagodejno vplivajo na črevo in pre-
prečujejo nastanek novotvorb, preprečujejo 
krhkost kapilar in s tem nastanek edemov 
in krčnih žil, lovijo proste radikale in na ta 
način preprečujejo poškodbe v celicah. V 
ajdi je tudi veliko vitaminov. Ajda ima urav-
noteženo aminokislinsko sestavo, kar ji daje 
visoko biološko vrednost. Zelo zdravilen je 
tudi čaj iz zelenih delov ajde. Vendar pa ve-
lja opozoriti, da se odsvetuje izpostavljenost 
soncu takoj po pitju tega čaja. Zeleni deli 
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Ogled kmetije Mežner in njiva, pripravljena
za setev

namreč vsebujejo fagopirin, snov, ki na koži 
povzroča reakcije, tudi mehurjaste izpušča-
je. Če pa pijemo čaj iz semen ajde, pa lahko 
gremo brez skrbi tudi na sonce.
Ajda izhaja iz Kitajske, Junana in Tibeta z 
visokih nadmorskih višin. Je skromna rastli-
na, prilagojena na visoke intenzitete sončne-
ga sevanja. Ne prenese dognojevanja, zato je 
primerna za ekološko kmetovanje.
Po tradicionalnem načinu v Sloveniji ajdo 
požanjejo, sušijo, poparijo in oluščijo. Olu-
ščeno ajdo jemo kot kašo. Če zrna ajde zme-
ljemo, dobimo moko. Iz ajdovih luščin delajo 
tudi vzglavnike, ki dobro prevajajo vlago in 
toploto in omogočajo dober spanec. Ven-
dar morajo biti za vzglavnike uporabljene 
ajdove luščine po pridobivanju kaše, ki so 
brezprašne; luščine po mletju ajde za moko 
vsebujejo ostanke drobnih delcev moke, kar 
med spanjem lahko moti dihanje.
Navadno ajdo poznamo v naših krajih že 
dlje časa, prvi zapisi segajo v leto 1426, tako 
da je verjetno prišla k nam že nekaj let prej. 
Prinesli naj bi jo križarji iz vzhodnih de-
lov Azije - iz Kitajske preko Rusije po svilni 
poti do naših krajev. Ajda v stari slovenšči-
ni pomeni nekoga, ki je velik, »ajd«, pogan. 
Angleško ime ajde je buckwheat in nemško 
Buchweisen, ker ima ajda semena, podobna 
bukovim. So namreč trikotne oblike.
Razlik med navadno in tatarsko ajdo je več. 
Navadna ajda ima večja semena in so ta bolj 
značilno trikotne oblike ter bele ali roza cve-
tove. Tatarska ajda ima manjša semena, ki 
so manj izrazito trikotne oblike in rahlo zgr-
bančena, cvetovi so zelenkasti, manj opazni. 
Tatarska ajda je večja, bolj robustna in tudi 
bolj skromna rastlina. Na visokih nadmor-
skih višinah v Bosni sejejo obe vrsti ajde po-
mešano kar na njivah v gozdovih. Okoljske 
razmere se spreminjajo tekom leta in prav 
tako med leti, kar pomeni, da ima vedno vsaj 
ena od pomešanih vrst ajde dovolj pridelka. 
Semena ajde so za tamkajšnje prebivalce 
zelo pomembna, za njih zelo skrbijo in jih 
varujejo, da se ne skrižajo ali izgubijo kalji-
vosti.

V Sloveniji so tatarsko ajdo nehali sejati 
pred približno 40 leti, ker ljudem ni bil všeč 
njen grenek okus. Že več kot 5 let pa jo lah-
ko spet najdemo na slovenskih poljih. Prvi jo 
je pri nas ponovno začel sejati kmet Rangus 
na Dolenjskem. Anton Rangus je tudi edini 
v Evropi, ki ima luščilnico za pripravo kaše 
iz tatarske ajde. Luske tatarske ajde so na-
mreč mnogo bolj trde od lusk navadne ajde 
in tehnologija luščenja je zelo zahtevna. 
V Sloveniji poznamo veliko jedi iz ajde. Na 
Koroškem so najbolj znani žganci. V Prek-
murju nam postrežejo z zlevanko in ajdovo 
kašo, v Beli krajini odlično pečejo ajdovo po-
gačo. Veliko jedi iz ajde v Sloveniji je znanih, 
priljubljenih in imajo dolgo tradicijo. Taki 
so na Koroškem ajdovi rezanci, znani zlasti 
v okolici Šentanela, ponudili so jih k juhi iz 
stročjega fižola. Nove jedi, domiselne in oku-
sne, se razvijajo tudi v zadnjem času. V Iz-
obraževalnem centru Piramida Maribor so 
razvili mnogo izvirnih in dobrih jedi iz ajde. 
Zakaj smo prišli na kmetijo v Javorju? So-
avtor prispevka, prof. Ivan Kreft, je prido-
bil projekt, katerega eden od ciljev je tudi 
preučevanje lastnosti ajde na visokih nad-
morskih višinah. Družina Stopar nam je 
prijazno ponudila del njive na svoji kmeti-
ji, kjer smo posejali dve varieteti tatarska 
ajde in darjo, sorto navadne ajde. Na polju 
na Biotehniški fakulteti v tem času dela po-
skuse prof. Park iz Južne Koreje, ki je sve-
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UTRINKI

Ko imajo v rokah orodje izkušeni kmetovalci, 
delo hitro steče

Na obisku v Domu starejših Prevalje

tovno znani poznavalec ajde. Tako je neko 
sončno soboto v juniju vsa ekipa, oborožena 
z motikami in lopatami, prispela k Mežnar-
ju, da bi sejala ajdo (slika 1). Oprema je bila 
odveč, saj so nam na kmetiji njivo prijazno 
že vnaprej pripravili. Prepuščena sta nam 
bila le še rahljanje zemlje in setev (slika 2). 
Obe vrsti ajde smo sejali tudi na polju Bio-
tehniške fakultete v Ljubljani in na Javorju v 
Gorjancih na Dolenjskem. Lastnosti rastlin 
ajd, ki bodo zrastle na različnih nadmorskih 
višinah, bomo kasneje analizirali v labo-
ratoriju. Izgradnja flavonoidov, ki varujejo 
rastline pred poškodbami, ki jih rastlinam 
povzroča močno sončno sevanje, je odvisna 
od nadmorske višine. Zato predvidevamo, 
da bo imela »koroška« ajda, ki bo rasla naj-
višje, tudi največ zaščitnih snovi.
Obisk pri Mežnarjevih je bil zelo prijeten. 
Med gostoljubnimi in vedoželjnimi ljudmi 
smo preživeli lep dan. Ni manjkalo tudi pe-
smi in plesa. Franci nam je na frajtonarico 
zaigral »Po Koroškem po Kranjskem že ajda 
zori«. Ogledali smo si kmetijo, muzej, cerkev 
in šolo, ki ima za soavtorico članka še pose-
ben pomen. Gost iz Koreje je bil izredno nav-

dušen nad njihovo gostoljubnostjo, kmetijo, 
muzejem, cerkvijo in razgledom na koroške 
hribe. 
Vsem Mežnarjevim se zahvaljujemo za mož-
nost, da smo lahko pri njih sejali ajdo, in za 
prevzeto skrb za posevek. Z raziskavami 
bomo nadaljevali in se vračali. Na Koroškem 
je najlepše …

Mateja Germ in Ivan Kreft
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KULTURNI UTRIP SVOBODE 2018

Gledališka skupina

Stečine

Smo, kar smo

MePZ Mato

Kulturni utrip Svobode se je odvijal že os-
mič. To je priložnost, ko se v isti zgodbi, v 
istem prostoru, na istem odru srečamo vse 
štiri trenutno delujoče sekcije društva.
Najmlajša po stažu in letih je VIS STEČINE. 
Predsednica Taja Raztočnik in pevovodkinja 
Cecilijo Piko. Povedali so, da so se odločili 
pogumno stopiti po poti kulturnega delova-
nja v svojem kraju.

GLEDALIŠKI KROŽEK MLADIH združuje 
mlade, ki so začutili čar igre na odru. Z men-
torjem, režiserjem, avtorjem, scenaristom, 
vse v eni osebi, Gvidom Jančarjem, si uspeš-
no utirajo pot v svet odra in že smelo načrtu-
jejo nove izzive.

Pevska skupina SMO, KAR SMO s predse-
dnikom Alešem Moličnikom in pevovodkinjo 
Mojco Kamnik tudi v bodoče snuje smele na-
črte.

MePZ Markovič Kristl MATO s predsedni-
kom Željkom Burico in pevovodkinjo Tatia-
no Drabysheuskaja pripravlja nove, redko 
slišane pesmi. 

Gost večera je bil pisatelj Florjan Lipuš iz 
Lobnika pri Železni Kapli. Mož, ki je skozi 
naporen čas ostal pokončen, neuklonljiv. 
Ima rad materni jezik, se zanj bori in se v 
njem izraža. Prejemnik mnogih nagrad, 
tudi Prešernove nagrade 2004, letos pa pre-
jemnik najvišjega avstrijskega kulturnega 
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Florjan Lipuš

Foto: Pavel Pušnik

Zlata plaketa zboru Mato

priznanja za literaturo v slovenskem jeziku 
za roman Gramoz. Aleš Moličnik ga je uspel 
pripeljati med nas.

Vsem kulturnim snovalcem želim mnogo 
idej za nove predstave in prijetno počutje, v 
novem letu pa vsem bralcem vse najboljše, 
kar je možno.

December 2018
Za DPD Svoboda Črna na Koroškem

Marinka Petrič, predsednica

MePZ ŽUPNIJE ČRNA NA KOROŠKEM
V LETU 2018

December je tak čas, ko v našem zboru vsa-
ko leto naredimo analizo dela v zadnjem 
letu.Za leto 2018 bi lahko rekli – nič novega. 
Morda bi bilo treba omeniti le čudovit maj-
niški koncert, ki so ga nam popestrili pevci 
okteta Zavodnje, in naš najpomembnejši na-
stop, ko smo peli pri sveti maši, ki jo je vodil 
naš župnik, mag. Tone Vrisk, in jo je snemala 
RTV Slovenija, v neposrednem prenosu pa 
so jo gledali po vsej Sloveniji. Veliko pohval 
in lepih besed smo prejeli od gledalcev iz 
mnogih krajev naše države. Sicer pa vadimo, 
pojemo pri mašah in nastopamo na priredi-
tvah v naši Črni ter na reviji Od Pliberka do 
Traberka, pa še kje, če tako nanese. Kakšnih 
»turnej« si ne moremo privoščiti, ker pač ni-
mamo denarja. Vodi nas še vedno g. Simon 
Potočnik, pa tudi zasedba zbora ostaja ista.
Večina zborov, ne samo cerkvenih, se spopa-

da s problemom starosti in v zvezi s tem s 
težavami starajočih se pevcev. O tem so ob 
godu sv. Cecilije, zaščitnice pevcev, govorili 
tudi zborovodje cerkvenih pevskih zborov iz 
naše dekanije, njihovo razmišljanje pa smo 
na nedeljo Kristusa Kralja (25. novembra), 
ko se končuje cerkveno leto, ponesli tudi v 
naše cerkve. Za razmišljanje o žgočih pro-
blemih so v našem zboru zadolžili mene. Ker 
se mi je ob tem porodilo kar nekaj vprašanj, 
jih posredujem tudi Črjanskim cajtngam. 
Morda bo vzpodbudilo koga, da se priključi 
kakemu zboru v našem kraju, čeprav bom 
sama govorila o cerkvenem petju. Vemo, da 
človeka spremlja pesem vedno in povsod, še 
najbolj pa ob posebnih čustvenih trenutkih, 
ko z njo izražamo veselje, žalost, klic na po-
moč, si dajemo vzpodbudo itd. V Cerkvi pa 
delimo pesmi na častilne, hvalne in prosilne. 
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KOTIČEK ZA MLADE

Definicija le-tega je ta, da je cerkvena 
glasba prepevanje Bogu in hkrati lep-
šanje bogoslužja. Anton Martin Slom-
šek  je o cerkvenem petju dejal, da gre 
za oznanjevanje. In še: »Petje pri bogo-
služju ima blagodejen vpliv na verska 
čustva, tako da npr. dobra pesem pri 
sv. maši zaleže včasih več kakor pri-
diga!« In zakaj pojem v cerkvenem 
zboru tudi jaz, čeprav sem bila že 
večkrat povabljena tudi v posvetne 
zbore? Ker mi je tu všeč! Morda me 
je v ta zbor pripeljal vzgled, kajti na 
koru je pela tudi moja mama, potem 
pa sem v njem ostala iz različnih ra-
zlogov. V prvi vrsti me je pritegnil do-
ber sestav kvalitetnih pevcev z zelo 
dobrim zborovodjem! Najbrž se bo ob 
tej moji trditvi kdo od bralcev - odlič-
nih pevcev - prizanesljivo nasmehnil, 
pa vendar sama mislim tako, saj gre 
za zbor, ki ne poje profesionalno, am-
pak zaradi vseh zgoraj naštetih dej-
stev! Ljubim orgle, instrument z dušo, 
ki doni ob našem petju in ga naši or-
ganisti izvrstno obvladajo, pa vsebine, 

ki nagovarjajo izključno in predvsem k dobroti, 
ne nazadnje pa tudi zahtevnost pesmi z velikimi 
glasovnimi razponi. Vse našteto zelo koristi moje-
mu okrnjenemu zdravju, zato bom s petjem v tem 
zboru nadaljevala!
Rada pa bi v naše vrste povabila še koga. Mla-
dostni entuziazem bi zbor gotovo obogatil, do 
neke mere spremenil, ga oplemenitil in naredil 
privlačnega še za druge. Zato prisrčno vabljeni!
Pa srečno v novem letu!

Martina Podričnik, predsednica zbora

Pridobitev certifikata
Mladim prijazna občina
2018–2022 42 maratonov v 42 dneh                                   Foto: B. Keber
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Dijaki šole za hortikulturo postavljajo adventni venec

Pump track, Evropski teden mo-
bilnosti,

foto: B. Keber

Dan brez avtomobila

Sprejem novorojenčkov

Mini olimpiada,                                  foto: B. Keber

Pešbus
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MLADI

Lutkovni tabor

Na osnovni šoli že osmo leto vodim lutkovni 
krožek. Vsako leto želim interesno dejavnost 
na nek način popestriti, nadgraditi, obogati-
ti. Da je učencem lutkovni krožek privlačen 
in zanimiv, kaže številčni vpis k lutkam, ki 
je tolikšen, da imamo na šoli več lutkovnih 
skupin. Všeč mi je, saj običajno k lutkam 
zahaja starostno zelo razgibana skupina. 
To so učenci in učenke od prvega do šes-
tega razreda, kar se mi zdi zelo dobro, saj 
lahko starejši učenci nemalokrat priskočijo 
na pomoč mlajšim, hkrati s tem pa krepijo 
tople medsebojne in prijateljske vezi. Daleč 
najbolj mamljiv pa je zagotovo dvodnevni 
lutkovni tabor, ki ga vsako leto izvedemo na 
podružnični osnovni šoli v Žerjavu. Tako se 
v petek po pouku zberemo pred šolo, opre-
mljeni z goro kovčkov in nahrbtnikov, jedače 
in pijače, materiala za izdelavo lutk in dru-
žabnih iger.
Čemu sploh lutkovni tabor? Namen je zago-
tovo vsestranski, saj v okviru danih zmož-
nosti izdelujemo lutke, kostume zanje, va-
dimo svoje vloge besedila, si privzgajamo 
ljubezen do besedne in lutkovne umetnosti, 
razvijamo govorne sposobnosti in fino mo-
toriko, skozi dramatizacijo zadovoljujemo 
svoje potrebe po gibanju, igri in govorjenju, 
krepimo dobre medsebojne odnose, pletemo 
prijateljske vezi, se učimo koristno preživlja-
ti prosti čas, navajamo na samostojnost, raz-
vijamo ustvarjalnost in individualnost.  
Kako poteka naš tabor? Že petek je običajno 
izredno pester. V učilnicah si uredimo svoje 
dvodnevno bivališče, urimo besedila, ima-
mo tonske vaje, sledijo pa bolj sproščene, 
družabne in športne igre na zunanjem igri-
šču. Zvečer se učenci dobro organizirajo, si 
razdelijo delo ter si samostojno pripravijo 
slastno večerjo – običajno imamo tople send-

viče, ki so že prav tradicionalni. Po večerji 
skočimo v pižame in že smo nared za šolski 
kino. Ker nas film običajno še ne uspava 
dovolj, še malo  zaplešemo in poklepetamo, 
nato pa precej utrujeni le zlezemo v spalne 
vreče. Jutra so običajno zgodnja. Po zajtrku 
nadaljujemo z našimi prijateljicami lutkami. 
Koliko ustvarjalnosti je na tem mestu! Le 
kdo bi si mislil, da ob sobotnem dopoldnevu 
v učencih preveva toliko energije. Poleg igre 
vlog in urjenja besedil vadimo še izgovorja-
vo, intonacijo in pravorečje. Sledi daljši od-
mor, ki ga izkoristimo za igre z žogo, rolanje, 
vožnjo po toboganu. Po športnem oddihu si 
privoščimo špagete, tudi ti so naša stalnica. 
Sledi le še pospravljanje jedilnice in nato še 
naših spalnic, zvijanje spalnih vreč ter skrb-
no zlaganje oblačil, pospravljanje lutk in 
igrač. Tako kot pri naših lutkah, pravljicah 
in Sneguljčici – konec dober, vse dobro. Mar-
sikaj poučnega in nepozabnega doživimo 
na naših lutkovnih taborih. 

Lovski tabor na Ježevem

Učenci 5. razreda smo junijska dneva preži-
veli v naravi na 3. lovskem taboru v lovski 
koči Ježevo. Lovski tabor so organizirali lovci 
lovskih družin Bistra, Koprivna in Pogorevc. 
Z lovskimi tabori želijo lovci mlade seznani-
ti z varstvom divjadi in naravnega okolja. 
Udeležence tabora ozaveščajo, da lovstvo 
ni samo lov, ampak veliko več – lovstvo je 
tudi lovska kultura, lovska kinologija, lovsko 
strelstvo itn. Dvodnevno druženje z lovci je 
bilo poučno, razgibano in zanimivo. 
Gaia Gorza, učenka in udeleženka lovskega 
tabora 2018, je svoje vtise z lovskega tabora 
takole zapisala: »Proti koncu šolskega leta, 
ko smo bili z mislimi že skoraj na počitni-
cah, nas je naša razredničarka presenetila 
z novico, da bomo odšli na 3. tradicionalni 
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dvodnevni lovski tabor na Ježevo. Tega smo 
se zelo razveselili, saj smo vedeli, da so se 
pred nami lovskih taborov udeleževali učen-
ci devetih razredov. Težko smo čakali, da smo 
se v četrtek popoldne odpravili na Ježevo. 
Ob prihodu na lovsko kočo so nas črnjanski 
lovci lepo sprejeli in bili smo radovedni, kaj 
vse so nam pripravili. Najprej smo si izbrali 
sobe za spanje, nato pa se je naše druženje 
z lovci nadaljevalo s predavanjem o gozdu 
in divjih živalih, kjer smo izvedeli marsikaj 
novega. Lovca sta nam predstavila tudi ču-
dovito pravljico o svatbi ruševca na Uršlji 
gori in o dvorjenju jelena v času jelenjega 
ruka, ko jeleni dvorijo svojim damam košu-
tam. Po koncu predavanja smo se razdelili 
v skupine in z lovci odšli na lov. Nekateri so 
imeli srečo in so videli kar nekaj divjih živali: 

srnjad, gamse; drugi pa smo se mo-
rali zadovoljiti s ptiči in vevericami. 
Ob prihodu nazaj na lovsko kočo 
nas je pričakal že na daleč viden ta-
borni ogenj. Lovci so nam dejali, da 
si bomo večerjo pripravili kar sami. 
Na ognju smo si spekli hrenovke, 
katere še nikoli poprej niso bile tako 
okusne. Po večerji smo polni novih 
znanj kar popadali v postelje, ven-
dar še nismo zaspali, pogovarjali 
smo se o lovskih dogodivščinah s 
prelepega dne. Naslednje jutro smo 
po okusnem zajtrku odšli na streli-
šče na preizkus streljanja z zračno 
puško. Nekateri so se izkazali za 

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.
Urednica

prave strelce, drugi malo manj, vendar smo 
se vsi zelo zabavali. Za kosilo so nam pripra-
vili okusen srnin golaž. Prav vsi udeleženci 
tabora pa smo v spomin prejeli zelene lovske 
majice. Ob zaključku tabora smo imeli še 
skupinsko fotografiranje, obiskala pa nas je 
tudi županja Romana Lesjak. Hitro je napo-
čil čas, ko so po nas prišli starši.« 
Lovci so s taborom dosegli, da so lahko učen-
ci občutili lovstvo na lastni koži in dojeli, da 
gre pri lovstvu za združitev širokega spek-
tra naravovarstvenih in družbenih dejavno-
sti. Vodji tabora, predsedniku LGB Črna na 
Koroškem, gospodu Janezu Švabu ter vsem 
ostalim lovcem, ki so bili dva dni naši gostite-
lji in so skrbeli za nas, se iskreno zahvaljuje-
mo za vso gostoljubje, ki smo ga bili deležni. 

Vesna Burjak
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Priznanje županji Romani Lesjak od žerjavskih 
borcev

Izvršni odbor organizacije ZB za vrednote 
NOB Žerjav je 5.5.2018 podelil županji Roma-
ni Lesjak srebrno plaketo. Obrazložitev: Že 
več let v vseh svojih mandatih pomaga naši 
organizaciji in širi vrednote NOB, ki jih, kot 
pravi tudi sama, nikoli ne smemo pozabiti. 
Za svoje prizadevanje in sodelovanje si je 
prislužila srebrno plaketo. Čestitamo.
Izvršni odbor organizacije ZB za vrednote 
NOB Žerjav je 1.9.2018 podelil srebrno pla-

keto Milanu Javorniku. Milan Javornik je že 
vrsto let aktivni član ZB za vrednote NOB 
Žerjav. Je tudi član izvršnega odbora orga-
nizacije, kjer nam snema in fotografira naše 
prireditve in vse dogodke v kraju in okolici, 
ob naših srečanjih pa nam potem predvaja 
posnetke dela v minulem letu. Zato si je pri-
služil srebrno plaketo. Čestitamo.
Poleg teh dveh plaket smo podelili tudi pri-
znanja ob 70. obletnici ustanovitve organi-
zacije ZB Slovenije. Priznanja so prejeli: Ana 
Predikaka za dolgoletno delo kot blagajni-
čarka organizacije ZB za vrednote NOB 
Žerjav; Dušan Vesnicer, ki je bil tri manda-
te predsednik organizacije ZB za vrednote 
NOB Žerjav; Alojz Marko je že več manda-
tov tajnik organizacije ZB za vrednote NOB 
Žerjav. Zaradi prizadevnega dela so si pri-
služili priznanje organizacije ZB za vredno-
te NOV Slovenije. Čestitamo.

Predsednik organizacije ZB 
za vrednote NOB Žerjav

Zmago Ošep

VSAK IMA V SEBI NESKONČNO MOČ, DA 
DELA DOBRO, 

TO JE SKRIVNOST, KI JE NIHČE NE UNIČI
Živimo v času, ko je vse, kar počnemo, kar 
doživljamo, velikega pomena za naše živ-
ljenje sedaj in v prihodnosti. Obdani smo z 
različnimi stresnimi situacijami, ki vse prej 
kot pozitivno vplivajo na naše počutje. Da 
se naučimo umiriti um, telo in duha, smo le-
tos kot vsako leto krajani Vaške skupnosti 
Bistra - Ludranski Vrh pripravili vsakoletno 
srečanje.

V deželi zelenih gozdov, pod nekoč ognjevi-
tim Smrekovcem, je za nami težko leto. Na-
rava nobeni od kmetij ob silovitem vetrolo-
mu ni prizanesla. Ujme in njihovi uničujoči 
pohodi vplivajo na nas, živeče na obrobju 
obrobja v Črni na Koroškem. Ker pa smo 
poosebljeno zelo trmaste narave in pika na 
koncu pike pri nas nikoli ne pride v poštev, 
se trudimo naprej in smo hvaležni Občini 
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Ludranski Vrh – srečanje krajanov
Miklavževanje

ter Gozdnemu gospodarstvu za vso pomoč 
pri sanaciji in adaptaciji cestišč na našem 
območju. Še posebej smo ponosni na asfal-
tiranje cestnega odseka Visoki most pro-
ti Pudgarskemu, na območju Prhanije in 
proti Permanškovim. Trudimo se vsak po 
svoje, dolgo sejemo, ko se žanje, se skupaj 
veselimo in smo si vselej vedno pripravljeni 
priskočiti na pomoč. Tako teče življenje in 
takšna so pota in zato smo tudi letos bili ob 
žetvi na Turistični kmetiji Smrečnik Gorza 
zelo lepo pogoščeni z lovskim golažem, ki 
ga je prispevalo Lovsko društvo Bistra, go-
spodinje so spekle pecivo, pekli smo kostanj, 
organizirali različne družabne igre, tako v 
ruskem kegljanju kot v odbojki, in najboljše 
tudi nagradili. Občina je poskrbela, da smo 
vsi udeleženci pridobili spominske majice 
in bili vselej dobre volje ob izmenjavi lepih 
besed, ki venomer znova največ štejejo.
Letos je bilo drugače: nekdo, ki ga v na-
ših krajih izredno cenimo, ni bil prisoten 
z nami, smo pa bili mi z mislimi z njim, ki  
vede ali ne vede vedno ostajajo enake: »Gos-
pod župnik, želimo vam zdravja!«
Iskrena zahvala domačim na Turistični 
kmetiji Gorza za izjemno gostoljubnost, 
Lovskemu društvu Bistra za pomoč, župa-
nji Romani Lesjak za izjemnost, podžupanu 
Bojanu Gorzi za zavzetost in vsem udeležen-

cem ter članom Odbora vaške skupnosti 
Bistra – Ludranski Vrh za udeležbo.
Posebej ob tej priložnosti moramo poudari-
ti tudi izredno prizadevnost in dobro delo 
Športnega društva Najevska lipa pri orga-
nizaciji prireditev v letu, ki odhaja. Pohod 
na Smrekovec, sankaške tekme, organizaci-
ja pohoda k Najevski lipi, kostanjev piknik, 
izleti, turnir v odbojki, turnir v nogometu, 
obdarovanje najmlajših ob božiču, občni 
zbor itd. Iskrena zahvala predsedniku Pe-
tru Kosu za delo na družabnem področju; 
mogoče se zdi, da se včasih zaradi tempa, 
ki ga narekuje življenje, vsebine ne vidijo in 
širijo na ves glas, kot bi si kdo želel, a člani 
društva jih čutimo, se jih udeležujemo in z 
njimi živimo.
Konec leta je začetek novih sanj. Krajani 
si želimo, da se cestna infrastruktura še 
izboljša, da se telekomunikacijske poveza-
ve poistovetijo z ostalimi naselji in da nam 
narava v prihodnje čim bolj prizanese. Naj 
bodo sanje v prihodnosti lepe, jasne, pogu-
mne, dobrosrčne in samo vaše. 
Srečno vam želimo!

Tanja Šepul, predsednica vaške skup-
nosti Bistra - Ludranski Vrh 
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Kulturno društvo
Pihalni orkester Rudnika Mežica

DRUŠTVA

Kaj smo počeli letos?
Kulturno društvo Pihalni orkester Rudnika 
Mežica je bilo ustanovljeno leta 1901 in ne-
prekinjeno deluje vse do današnjih dni.
Ves čas se udeležujemo tekmovanj, ki jih or-
ganizirata Javni sklad za kulturo in Zveza 
slovenskih godb. Na našem zadnjem tekmo-
vanju orkestrov v 2. težavnostni stopnji leta 
2017 smo osvojili srebrno plaketo. 
Vsako leto organiziramo več samostojnih 
koncertov v domačem kraju ter v občini 
Črna na Koroškem. Naši koncerti in nastopi 
so pravzaprav že tradicionalni. Vsako leto iz-
vedemo koncert v Žerjavu, ob njihovem kra-
jevnem prazniku, ob koncu junija je v Mežici 
Kresni večer, kjer imamo promenadni kon-
cert pred Narodnim domom v sodelovanju z 
moškim pevskim zborom Mežiški knapi ter 
Turističnim društvom Mežica, zadnji vikend 
v juniju pa že od samega začetka sodeluje-
mo pri Najevski lipi, kjer igramo zabavnejši 
program.  Najbolj obiskana, organizacijsko, 
finančno in instrumentalno zahtevna sta 
Miklavžev koncert v Črni na Koroškem ter 
Božični koncert v Mežici. Že  nekaj let v naš 
orkester vključujemo znane slovenske vokal-
ne in instrumentalne soliste. Letošnje leto 
bodo gostje Četrta dimenzija, ki praznuje 
40. obletnico od svojega začetka ter citrarka 
Tina Kseneman. Ob tej priložnosti vse vlju-
dno vabimo na naš koncert.
Poleg koncertov igramo še prvomajsko 
budnico v Mežici, Žerjavu in Črni na Koro-
škem, ki je za nas po eni strani zelo prijetno 
druženje, po drugi strani pa precej fizično 
in kondicijsko naporna, saj igramo skupaj 
okrog 12 ur. Budnica se vsako leto konča z 
igranjem pod šotorom, kjer SKEI Koroške 
organizira druženje za svoje člane. 
V mesecu novembru vsako leto sodelujemo 
na komemoraciji v Mežici  in v Črni na Ko-
roškem. Poleg teh tradicionalnih obveznosti 
sodeluje orkester še na različnih prireditvah, 

proslavah, paradah ob jubilejnih obletnicah 
drugih orkestrov in ne smemo pozabiti na 
pogrebe, ki jih je okoli 40  letno. Junija je or-
kester gostoval na Ohridu, na kar smo zelo 
ponosni, saj smo bili izbrani na razpisu  Slo-
venskega veleposlaništva v Makedoniji. Na 
Ohridu se je zbralo preko 700 slovenskih 
članov in članic različnih društev, od folklo-
re, pevskih zborov, pihalnih orkestrov, ki so 
predstavili del svojega programa in s tem 
našo slovensko kulturo in dediščino. V začet-
ku septembra je orkester prvič sodeloval v 
Velenju na Knap festu. Ne smemo pozabiti 
na sodelovanje pri oddaji Dobro jutro, kjer 
so predstavili Mežico širni Sloveniji. 
Vsi ti nastopi pa zahtevajo veliko odrekanja, 
prilagajanja in časa. Včasih ne utegnemo po-
jesti kosila, drugič si moramo menjati  služ-
bene izmene, tretjič vzamemo dopust. Vse to 
pa delamo z veseljem in srcem. Med člani so 
se spletle prave prijateljske vezi, kar pome-
ni druženje tudi v prostem času. Posledično 
igramo tudi na  neuradnih nastopih, največ-
krat na praznovanjih okroglih jubilejev. 
Orkester se je v letošnjem letu precej šte-
vilčno okrepil, saj se nam je meseca januar-
ja priključilo sedemnajst mladih glasbenikov 
in glasbenic iz Mežice in Črne. Orkester šte-
je sedaj okoli 80 članov, največ do sedaj. Novi 
člani so našo starostno strukturo  pomladili 
in prinesli novo energijo ter zagon. Na dru-
gi strani pa smo v zadnjem letu zelo veliko 
izgubili, saj so nas zapustili kar trije zvesti 
godbeniki Franc Ipavic, Otmar Perklič in Er-
vin Hercog. Vsi trije so več kot petdeset let 
igrali v našem orkestru, imeli različne funk-
cije in bili ves čas redni in aktivni pri vseh 
nastopih. Otmar Perklič je bil naš častni 
član, Franc Ipavic in Ervin Hercog sta igra-
la in bila povezana z glasbo do konca svojih 
dni. Še enkrat en velik poklon in zahvala za 
njihov pečat v našem orkestru.

Predsednica KD PORM, Mateja Bruder
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Prvi nastop novih članov v Žerjavu

MOJA LETOŠNJA PARADNA DISCIPLINA
BO SUPERVELESLALOM

Začela se je nova sezona alpskega smučanja, 
tudi za Tilna Debelaka, mojstra alpskih di-
sciplin. Že več let se kosa z najboljšimi smu-
čarji sveta. Vodja alpske sekcije SK Črna Mi-
tja Zmagaj je o njem ob koncu prejšnje sezone 
zapisal: »Tilen kot tekmovalec svetovnega 
pokala še vedno dozoreva in prepričani smo, 
da njegov najboljši rezultat še pride.« Tilen se 
nam v tem razgovoru na kratko predstavlja 
in nam razodeva, kakšna bo ta zimska sezo-
na in na kaj stavi s svojimi paradnimi disci-
plinami.

Kje si trenutno na lestvici naših in svetov-
nih smučarjev?
Na svetovni lestvici sem trenutno top 100 v 
superveleslalomu in kombinaciji, v smuku 
pa 170. Od Slovencev pa mi v smuku, super-
veleslalomu in kombinaciji, kjer imamo pet 
mest v svetovnem pokalu, pripada 5. mesto.

Kakšna bo letošnja sezona, s čim bi bil zado-
voljen? Katera bo tvoja paradna disciplina?
Predvsem bi bil zadovoljen z dobrim smuča-

njem v teh treh disciplinah: v smuku, super-
veleslalomu in v kombinaciji. Glede samih 
rezultatov pa je jasno, osvojiti točke pred-
vsem v superveleslalomu in kombinaciji ter 
si s tem posledično narediti svoje mesto na 
tekmah svetovnega pokala. Paradna disci-
plina bo nedvomno superveleslalom.

Lani si imel kar nekaj smole. S kakšnimi 
občutki in pričakovanji si začel lansko se-
zono?
Lansko sezono je bilo res kar nekaj smole, 
novembra in decembra sem bil v zelo dobri 
formi, en teden pred začetkom sezone sve-
tovnega pokala v Lake Louisu sem bil na 
treningih eden najhitrejših Slovencev. Nato 
pa so me na prvih tekmah zaustavili veter, 
sneg, kaotični pogoji. Nadaljeval sem v Ame-
riki, kjer mi je do točk zmanjkalo 40 stotink, 
sledil je odpovedan superveleslalom v Gar-
deni, padec v Bormiu in hitro mi je zmanjka-
lo časa, da bi napravil normo za olimpijske 
igre.
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Kaj pa letošnji začetek?
Letos sem imel v pripravljalnem obdobju ne-
kaj težav s smučarskimi čevlji, ki smo jih reši-
li šele nekaj smučarskih dni pred začetkom 
tekem v Ameriki. Začetek svetovnega pokala 
se je zame začel v Beaver Creeku, kjer sem 
štartal superveleslalom. S številko 62 in zao-
stankom 2.2 sekundi je v strnjeni moški kon-
kurenci zadoščalo za 50. mesto. Do polovice 
proge sem bil v trideseterici, nato pa sem v 
drugem delu izgubil preveč. Za tem smo s 
Klinetom in Hrobatom štartali še Severno-
ameriški pokal v kanadskem Lake Louisu. 
Osvojil sem 4. mesto v superveleslalomu. S 
samim smučanjem sem trenutno zadovoljen, 
na smučeh se počutim odlično, kar mislim, 
da bo tudi ključnega pomena, da v nadalje-
vanju sezone dosežem nekaj vidnejših rezul-
tatov.

Za tabo so intenzivni treningi pod vodstvom 
Aleša Gorze in pomočnika/serviserja Bo-
štjana Delaluta. Kako ste se pripravljali in 
kakšno je sodelovanje v vašem timu?
Naše sodelovanje traja zdaj že sedmo se-
zono, tako da smo že zelo dobro usklajeni 
glede vsega: napotkov glede proge s strani 
Aleša in priprave smuči s strani Boštjana. 
Pripravljali smo se zdaj že kot po pravilu z 
reprezentanco za hitre discipline, s katero 
imamo praktično enak program skozi celot-
no pripravljalno obdobje. Najprej Čile, nato 
Amerika in do konca sezone Evropa.

Kaj pa psihična priprava? Imaš kaj treme 
in podobnih živčnih napetosti pred tekmo?
S psihološko pripravo sem imel v preteklo-
sti največje probleme, na tekmah sem bil 
povsem drug človek. Nato sem si poiskal po-
moč pri športnem psihologu Alešu Vičiču, s 
katerim sva potrebovala kar nekaj časa, da 
sva se približala nivoju smučanja s treninga 
na tekmo. Moram reči, da se šele zadnji dve 
sezoni počutim dobro na tekmi in da lahko 
tam pokažem tudi svojo najboljšo vožnjo, 
kakršno imam prej na treningu.

Vrniva se k tvojim rosnim začetkom smuča-
nja, ki so bili zagotovo na črnjanskem smu-
čišču. Kdaj si začel, kako, s kom?
Začel sem tako kot večina na črnjanskem 
smučišču, bolj natančno na »faroškem« in 
pa na travnikih v Koprivni in Ludranskem 
Vrhu. Večino mojih prvih smučarskih dni na 
»faroškem« sem preživel z babico Marico.

Za sabo imaš veliko dobrih dosežkov. Kate-
re so bile tvoje najboljše tekme in katere so 
ti ostale v grenkem spominu?
Najbolj v spominu mi ostajajo nekatere otro-
ške tekme, tiste najpomembnejše  mednaro-
dne in pa seveda Wengen, kjer sem dosegel 
svoje prve točke v svetovnem pokalu. V naj-
bolj grenkem okusu so mi ostale tri tekme v 
moji karieri: mladinsko svetovno prvenstvo, 
kjer sem si na treningu smuka strgal ko-
lenske vezi, lanski padec v Bormiu, kjer sem 
prvič štartal v top 30 v svetovnem pokalu, in 
pa superveleslalom v Kitzbuehlu, kjer sem 
se v cilju zavedal, da je olimpijskih sanj vsaj 
za naslednja štiri leta konec.

Kdo ti je pri tvojih uspehih največ pomagal 
in ti stal ob strani?
Vsekakor družina; tudi kadar sem že sam 
obupaval nad vsem, so mi domači stali ob 
strani in me bodrili. Pri tem mislim seveda 
očeta in mamo ter tudi punco. Ampak ker 
sem konec koncev na štartu sam, sem moral 
sam najti motivacijo, voljo in narediti plan 
za naprej, kako in kaj lahko spremenim, da 
bom boljši od konkurence.
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Si imel že kake resnejše poškodbe?
Imel sem strgane križne vezi, malo uščip-
njen meniskus, zlomljen palec in skrbi me 
obrabljeni disk v hrbtenici.

Šola je bila vedno vzporedna s športom ali 
celo zadaj. Kako si to usklajeval in kje si se-
daj glede študija?
Ja, šola je pri nas, športnikih, vedno pro-
blem. Najprej se nam zdi, da je ne potrebuje-
mo, nato pa, ko se zavemo, da jo, je pa včasih 
že prepozno. Tudi sam sem imel kar nekaj 
težav, sploh v gimnaziji. Na srečo sem dovolj 
hitro spoznal, da po koncu kariere ne bo tudi 
konec življenja in da če hočem v prihodnosti 
delati nekaj, kar me veseli, rabim izobrazbo. 
Letos sem diplomiral iz ekonomije, ampak 
mislim, da bom študij še nadaljeval, rad bi 
pridobil naziv magistra ekonomije. 

Veliko si zdoma in na to si že navajen, pa 
vendar, ali pogrešaš družino, prijatelje, 
punco, črnjansko smučišče?
Seveda pogrešam vse od naštetega, ampak 
sem tega res navajen in tudi moji najbližji so 
morali to sprejeti. Tako pač je, če si športnik, 
sploh pa smučar, ki veliko potuje - marsikaj 
je treba vzeti v zakup.

Ali ostane kaj prostega časa? S čim se še 
ukvarjaš in s čim bi se, če bi utegnil?
Ostane mi čas predvsem od aprila do konca 
julija, kjer manevriram med kondicijskimi 
treningi in vsem ostalim, kar rad delam. Na-
doknadim čas z bližnjimi, rad igram tenis, 
rad sem na morju, lovim ribe. Edino, česar 
ne morem, je ležati na plaži.

Imaš kak nasvet za mlade športnike, ki so 
na poti do uspešnega smučanja?
Imam, predvsem to, da morajo v športu uži-
vati, ne sme jim biti težko zjutraj vstati in iti 
na trening. Vsi se zavedamo, da je pot do 
vrha zelo zahtevna, ampak če hočejo kdaj 
osvajati lovorike, kakršne spremljajo pri svo-
jih vzornikih, morajo vztrajati. 

Hvala, Tilen. Držimo pesti za tvojo uspešno 
smučarsko sezono. Vedi, da ko si na progi, 
cela črnjanska srenja navija zate!

Irena Greiner

Po 10-urnem letu smo ob deseti uri po lokal-
nem času končno pristali na mestnem letali-
šču. Po nastanitvi v hotelu smo začeli spoz-
navati Kathmandu, milijonsko mesto kaosa. 
Občutek dobiš, da je dejansko na premalem 
prostoru prevelika množica ljudi. Vsaka naj-
manjša ulica je do potankosti izkoriščena, 
predvsem za potrebe turizma.Cestno-pro-
metni predpisi so tukaj zgolj formalnost. Do-
mačini vozijo in živijo čisto v svojem svetu, 
kot bi bili na drugem planetu.

Po treh dneh spoznavanja in urejanja pa-
pirologije smo se zopet znašli na letališču, 
tokrat z namenom, da poletimo do Lukle 
in od tam začnemo s pristopom do bazne-
ga tabora. Že na samem začetku nas je pri-
zemljilo dejstvo, da so objektivne stvari, pro-
ti katerim nimamo moči karkoli storiti, po 
celem svetu enake. Skoraj bi zaradi megle 
nad letališčem v Lukli ostali v Kathmandu-
ju. S pomočjo agencije smo uspeli pridobiti 
let s helikopterjem in z nekajurno zamudo 
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smo kljub temu že večerjali jakove steake v 
lodžu nad Luklo. Problem je nastal s prevo-
zom transportnih vreč, ker zaradi teže niso 
mogle vse z nami na helikopter. Nismo bili 
pretirano zaskrbljeni, ker je bilo dogovorje-
no, da pridejo naslednji dan za nami. Ta nas-
lednji dan pa se je razvlekel na pet dni, ki pa 
ne bi  bi l i  problematični ,  če bi  imeli 
vse potrebno pri sebi. Naslednja dva dni 
smo preživeli v Namche Bazarju, pravljični 
vasici na 3400 metrov n. v. Po devetnajstih 
kilometrih hoje smo bili pred večerom že v 
skupnem prostoru lodža, ki nam bo nudil 
prenočišče naslednja dva dni. Lepo mestece, 
ki očara s prijetnimi domačini. Občutek do-
biš, da so še kraji na svetu, kjer malenkosti 
veliko pomenijo in kjer spoštovanje do dru-
gih ni izbrisala doba “superkapitalizma.” 
Naslednja vas, v kateri bomo prenočili, je 
zopet nekaj posebnega. Tyangboche je vas, 
ki leži na 3850 m in je posebna zato, ker je 
tam budistični tempelj. Vsak drugi sin v bu-
distični družini je darovan bogovom in zato 
v templju preživi vse svoje življenje. Bili smo 
prisotni tudi pri popoldanski molitvi. Zani-
miva izkušnja, ki je ne doživiš povsod. Če je 
šlo do tu gladko, pa so se na 5000 m, v vasi 
Lobuche, začele pojavljati prve težave z viši-
no. Ker se je stanje počasi slabšalo, smo se 
odločili, da je najpametnejši sestop do niž-
je vasi. Ostali člani pa bi nadaljevali do ba-
znega tabora, ki bi ga naj dosegli naslednji 

dan. Ko se bodo težave z višino uredile, pa se 
nam bo v bazi pridružil še preostanek ekipe. 
Po štirih urah hoje smo prispeli do baznega 
tabora, ki je bil postavljen med dve ledeniški 
jezerci, direktno pod južno steno Pumorija. 
Vsi smo bili lepo presenečeni, saj je bil tabor 
zelo dobro založen. Vsak je imel svoj šotor, ki 
mu bo zatočišče za naslednjih 10 do 12 dni, 
poleg tega še velik skupinski šotor za 6 oseb, 
ki je mišljen za obedovanje in druženje ob 
dolgih večerih, ko ne bomo na gori. Poleg je 
stal še en enako velik šotor, ki je bil name-
njen kuhanju in pripravljanju hrane. Niti na 
WC niso pozabili. Sicer to ni stranišče, kot 
ga poznamo doma, je pa ob vseh težavah 
s prebavo na tej višini zelo uporabno. Proti 
vzhodu smo lahko direktno iz šotorov opazo-
vali Everest, najvišjo goro sveta. Z delom na 
gori smo želeli začeti čim prej, ker se lahko 
vreme hitro spremeni in poslabša, tudi poču-
tje nam je dovoljevalo, da čim prej pristopi-
mo k stvari. Po dnevu počitka smo uspešno 
postavili tabor 1 na višini 5700 m in ga tudi 
delno opremili za nadaljnje vzpone. Prvič 
smo tudi jasno videli samo smer, po kateri 
bomo plezali do tabora 2. Največje objektiv-
ne nevarnosti nam bodo pretile ravno v tem 
delu smeri. Problem so seraki, ki so razpo-
tegnjeni nekje od višine 5850 m in vse do sed-
la, ki se začne na približno 6400 m. Višje zna 
biti problem tudi s snežnimi plazovi, ker je 
smer obrnjena proti jugovzhodu in se v njo 

Gašper Zapečnik, Ne-
nad Čmarec, Gašper 
Stopar, Aleš Paradiž, v 
ozadju Pumori,

foto: Peter Mlinar
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cel dan upira sonce. Odločili smo se, da si 
vzamemo dan počitka in nato po kosilu zo-
pet odidemo do tabora 1 in tam prespimo. V 
kolikor bo preživeta noč minila brez hujših 
težav z višino, bomo zjutraj s fiksnimi vrvmi 
opremili smer do tabora 2. Imeli smo privile-
gij občudovati sončni zahod s pogledom na 
Everest, Lhotse, ki je s svojimi 8516 m četrta 
najvišja gora sveta, in Nuptse. V daljavi se je 
rdeče obarvala vršna piramida Ama Dabla-
ma, res lepi pogledi, ki so vredni vsega tru-
da! V sami smeri do tabora 2 nismo imeli 
pretiranih tehničnih težav, problem je bilo 
le pomankanje snega in posledično veliko 
skalnih skokov, ki smo jih morali vse opre-
miti z vrvmi, da je povratek hitrejši in var-
nejši. Vsake toliko časa se je po nas vsul plaz 
kamenja in ledenih kep, ki pa na srečo niko-
mur ni povzročil hujših poškodb. Do tabora 
2 smo porabili vseh 600 metrov fiksnih vrvi. 
Niti ena vrv, ki je bila nameščena od predho-
dnikov, ni bila cela in zato si s temi vrvmi ni 
bilo moč pomagati. Ob dejstvu, da je poleg 
naše odprave, ki poskuša po normalni sme-
ri osvojiti Pumori, bila ta čas le še odprava 
Špancev pod Pumorijem, ki pa so medtem 
zaradi osebnih razlogov in ne ravno ideal-
nih razmer z osvajanjem Pumorija že zaklju-
čili. Romuni, ki so bili naši neposredni sosed-
je v baznem taboru, pa so imeli mogočnejše 
načrte, s prvenstveno smerjo čez južno ste-
no. Na dodatne vrvi, ki bi jih potrebova-

li, smo torej lahko pozabili. Kanček upanja 
pa je vseeno ostal, ker smo vedeli, da se to 
da urediti tudi s pomočjo agencije, ki nam je 
urejala vse stvari, da se je ta odprava sploh 
lahko zgodila. Bili so nam pripravljeni pris-
krbeti dodatne vrvi, seveda v zameno za pla-
čilo. Ob predpostavki, da so v smeri slabše 
razmere od pričakovanih, da je sam tabor 
2 v neposredni vpadnici plazov in glede na 
vremensko napoved za naslednjih pet dni, 
ki je napovedovala močan veter nad 6000 m, 
smo se skupaj odločili, da je cena, ki jo agen-
cija zahteva v zameno za vrvi, nesprejemlji-
va in smo z osvajanjem Pumorija zaključili. 
Ni enostavno sprejeti dejstva, da si dejansko 
tako blizu, a ne boš niti za korak bližje. Pa 
vseeno, ko se naučiš sprejemati poraze, tak-
rat nekaj znaš. Zmagovati je lepo, to bi vsak, 
to je “enostavno.” Zanimivo, da kljub neizpol-
njenemu glavnemu cilju odprave nisem čutil 
pretiranega razočaranja. Dobil sem odgo-
vore na veliko vprašanj, morda vse skupaj 
vredno več kot sam vrh. Lepo bi bilo stati na 
vrhu, vsekakor, ampak ne za vsako ceno.
Ker smo z odpravo predčasno zaključili, 
smo naenkrat imeli nekaj dodatnega časa, 
ki bi ga lahko izkoristili v Nepalu. Po raznih 
nasvetih in pogovorih smo želeli pobliže 
spoznati še mesto Pokhara, ki leži približ-
no 200 km zahodno od Kathmanduja. Hiteli 
smo s sestopom, da bi ulovili čimprejšnji let 
iz Lukle do Kathmanduja. Kot se je izkaza-
lo kasneje, to ne bi bilo potrebno, ker je bila 
naša zadnja destinacija le Kathmandu. Za-
radi bolezni skoraj vseh članov odprave smo 
bili primorani na predčasno vrnitev v Slove-
nijo, Pokharo in ves ostali privilegij gorske-
ga sveta pa smo pustili za prihodnjič …

Ob tej priložnosti bi se v imenu vseh članov 
odprave lepo zahvalil vsem, ki ste kakorkoli 
pripomogli k temu, da je bila odprava izpe-
ljana. Posebna zahvala tudi vodji odprave, ki 
si je zelo prizadeval, da se je vse skupaj izpe-
ljalo in uresničilo.

Aleš Paradiž

Tabor 1 na višini 5700 m, pogled proti Ama
Dablamu                                      Foto: Gašper Zapečnik
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Športne urice za otroke – izvajanje projekta v so-
delovanju z Dm Slovenija in Zdrava Črna

Leto 2018 se bliža svojemu koncu in tudi to je 
bilo za NK Peca pestro ter polno dogodkov. 
Trenutno so ekipe na polovici tekmovalne 
sezone, seveda pa tudi v zimskem času do-
gajanja ne primanjkuje.
Članska ekipa je preteklo sezono (2017/18) 
končala na osmem mestu lestvice 1. članske 
lige MNZ Maribor, kar je bilo sicer manj 
od pričakovanja pred začetkom precej tur-
bulentne tekmovalne sezone, ki je bila polna 
vzponov in padcev. Do sredine pomladi je 
ekipo še vodil trener Milan Čavnik, nekaj te-
kem pred koncem pa je nov veter v člansko 
ekipo prinesel »novi stari« strateg Boštjan 
Lupša. Ta je uspel igralce dvigniti na nekoli-
ko višji nivo in jim vliti nekaj dodatne motiva-
cije za dokončanje sezone, ki je prinesla kar 
nekaj zmag in novih točk. Med poletjem so 
se člani s številnimi prijateljskimi tekmami 
pripravljali na novo sezono, ki je pri-
nesla tudi nekaj novih obrazov v moštvo. 
Velja omeniti tudi odhode iz nogometnega 
kluba, kajti pomemben korak nasproti nogo-
metni karieri je naredil tudi Andraž Vrabič, 
ki je prestopil k prvoligašu iz Velenja Rudar. 
V članski ekipi je za nami tudi prvi – jesenski 
del tekmovalne sezone, po katerem so fantje 
pod okriljem trenerja Lupše z 22 točkami 
na sedmem mestu lestvice ter si v zimskem 
premoru nabirajo energijo za nove uspehe v 
pomladnem delu tekmovanja.
Še naprej pa so v razcvetu tudi mlajše selek-
cije Nogometnega kluba Peca, ki jih odlično 
vodi in razvija kader trenerjev (Franc Vra-
bič, Domen Klarič, Primož Kotnik in Boštjan 
Oprešnik), na čelu z Juretom Lesjakom. Že 
nekaj časa črnjanski klub sodeluje tudi z ra-
venskim NK Fužinar, v sodelovanju s kate-
rim so poleti na Ravnah priredili nogometni 
kamp, ki se ga je udeležilo lepo število otrok 

iz vse doline. Od avgusta naprej se naveza s 
Fužinarjem še krepi, saj imajo selekcije od 
U7 do U13 vsakotedenske skupne treninge. 
Dolgoročni načrt in cilj združevanja moči 
obeh klubov je tudi vzpostavitev skupne 
perspektivne ekipe selekcije U15, ki bi lah-
ko posegala po uvrstitvi v najvišjo prvo ligo. 
Čeprav je zima in veseli december, pa tudi 
naši mladi upi ne počivajo, v sredini de-
cembra namreč selekciji U11 in U13 zopet 
odhajata na mednarodni nogometni turnir 
v Zagreb, kjer se bodo pomerili in družili z 
vrstniki iz drugih držav.
V okviru medobčinskih nogometnih zvez 
pa tudi pri nas nekajkrat na leto potekajo 
regijski centri za nogometaše U12 in U13, 
na osnovi katerih kasneje določijo sestave 
mlajših reprezentanc. Treningov, na podlagi 
katerih se na koncu osnuje slovenska repre-
zentanca mlajših nogometašev, se tako ude-
ležuje tudi nekaj naših najperspektivnejših 
fantov iz kluba.
Nogometni klub Peca je letos aktiven tudi v 
sklopu projekta Rastemo s športom v sodelo-
vanju z Drogerie Markt Slovenija in Zdravo 
Črno. Že od junija so na stadionu (in kasneje 
v telovadnici osnovne šole) enkrat tedensko 
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Podmladek NK Peca na poletnem nogometnem 
kampu na Ravnah, ki so ga izvajali trenerji Fu-
žinarja in Pece

Koroški derbi med članskima ekipama NK Peca in NK Korotan (2 : 2)

organizirane športne urice za otroke od pe-
tega do trinajstega leta, kjer otroci spozna-
vajo gibalne igre ter različne športe. Tako 
krepijo svoje zdravje, obenem pa se zabava-
jo in družijo. Projekt je doživel zelo pozitiven 
odziv v Črni, udeležba na športnih uricah 
pa je že vseskozi številčna, saj se poleg otrok 
pridejo razgibat tudi starši (uporaba fitnes 
naprav na stadionu ali rekreacijski tek po 

atletski stezi). 
Na našem stadionu je potekal še en pomem-
ben dogodek, ki je privabil večje število ude-
ležencev. To je bil septembrski dobrodelni 
maraton, ko je tekač Bogomir Dolenc enega 
izmed svojih 42 maratonov v 42 dneh odtekel 
tudi okrog našega stadiona, pridružilo pa se 
mu je še ogromno malih in velikih tekačev. 
Dogodek je bil pester tudi za ostale obisko-
valce, saj je bil pospremljen z zanimivim za-
bavnim in izobraževalnim programom za 
otroke, starše in nasploh vse udeležence. 
Pred iztekom leta 2018 se celoten klub zah-
valjuje vsem občanom in navijačem za pod-
poro. Hkrati vas vabimo, da si 26. decembra 
ogledate ali sodelujete v že 14. tradicional-
nem božično-novoletnem turnirju v malem 
nogometu, ki bo potekal v telovadnici osnov-
ne šole Črna. 
Želimo vam vesele in mirne praznike ter us-
pešen prehod v novo leto pred nami, ki bo 
nedvomno kot preteklo sezono polno novih 
dogodkov in izzivov. In seveda – se vidimo 
spomladi na zelenicah!

Tara Simetinger
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ŠAHOVSKI KLUB ČRNA NA KOROŠKEM

V letu 2018 smo šahisti izpeljali vse predvide-
ne aktivnosti. 
V klubu smo izpeljali tekmovanja v hitropo-
teznem  (5 minut) in v pospešenem šahu (15 
minut). V obeh skupnih razvrstitvah je bil 
prvi Zdravko Burjak. V decembru pa smo 
pričeli z občinskim prvenstvom v počasnem 
šahu. V sodelovanju z Osnovno šolo Črna na 
Koroškem izvajamo šahovski krožek, ki  po-
teka enkrat tedensko v klubskih prostrorih. 
V času 63. Turističnega tedna smo organi-
zirali tradicionalni turnir v hitropoteznem 
šahu, ki je bil tudi letos zelo številčno obi-
skan, udeležilo se ga je 41 šahistov. Prvič smo 
turnir organizirali v šotoru pri slaščičarni 
Senica for you. Prvo mesto je osvojil David 
Brinovec, drugi pa je bil njegov oče Dušan 
Brinovec, oba sta člana ŠK Žalec. Tretji mes-
to je osvojil Jernej Špalir ŠK Slovenj Gradec. 
Najboljši Črnjan je bil Ivan Podlesnik na 8. 
mestu. Ostali črnjanski šahisti so zased-
li naslednja mesta: 10. Zdravko Burjak, 14. 
Drago Golob, 17. Fikret Šahinovič, 18. Mitja 
Pranjič, 21. Aljoz Golob, 24. Veljo Čagorović, 
28. Hubert Ipavic, 30. Šemso Omerovič, 32. 
Jože Modrej, 34. Branko Konečnik, 35. Jože 
Jamnik, 37. Ciril Sonjak, 40. Ferdinand Le-
skovec. Udeležence turnirja so pozdravili: 
županja mag. Romana Lesjak, župan Šolte 
Nikola Cecić Karužić ter Rafal Drab, župan 
Dzialoszyna, in člani folkorne skupine iz 
tega poljskega mesta, ki so udeležencem ša-
hovskega turnirja tudi zapeli nekaj poljskih 
narodnih pesmi.
V sodelovanju s Planinskim društvom Črna 
na Koroškem smo organizirali 4. šahovski 
turnir za pokal Smrekovca. Turnir je bil odi-
gran v soboto, 8.9.2018 v Domu na Smrekov-
cu. Udeležilo se ga je 26 šahistov. Igranje te 
kraljevske igre v planinskem domu na Smre-
kovcu je privabilo šahiste iz Koroške ter iz 
Šaleške in Savinjske doline. Prvo mesto in 
prehodni pokal je osvojil Vladimir Kodrič iz 
Maribora, drugi je bil Fikret Šahinović ŠK 

Črna, 3. mesto pa je osvojil Hubert Golob iz 
Mozirja. Ostali črnjanski šahisti so zasedli 
naslednja mesta: 6. Mitja Pranjič, 7. Ciril So-
njak, 8. Drago Golob, 15. Veljo Čagorović, 16. 
Ivan Podlesnik, 19. Hubert Ipavic, 20. Alojz 
Golob, 21. Ferdinand Leskovec, 23. Jože 
Jamnik, 24. Boštjan Lovenjak, 25. Peter Tom-
še. Veseli smo, da se nam je pri igranju letos 
pridružil tudi Pavel Lesjak, podpredsednik 
Planinskega društva Črna, ki je prejel prav 
posebno tradiconalno nagrado za zadnje 
mesto, ki jo je pripravil oskrbnik Doma na 
Smrekovcu. Organizacijo tega turnirja na-
črtujemo tudi za naslednje leto, ko bo to že 5. 
turnir. Za pomoč pri organizaciji se zahva-
ljujemo Planinskemu društvu Črna ter Ob-
čini Črna in županji mag. Romani Lesjak, ki 
je tudi sodelovala pri podelitvi prehodnega 
pokala in medalj. 
V sodelovanju s koroškimi šahovskimi klu-
bi ŠK Slovenj Gradec, ŠK Fužinar, KOŠK 
Dravograd in klubom iz avstrijske koroške 
Schahmaty iz Rudna smo tudi letos izvedli 
deset turnirjev v pospešenem šahu. Vsak 
izmed sodelujočih klubov je organiziral 
dva turnirja. V skupnem točkovanju je prvo 
mesto osvojil Branko Špalir ŠK Slovenj Gra-
dec. Najboljši Črnjan je bil na petem mestu 
Zdravko Burjak. 
Ekipa ŠK Črna je po izpadu iz 2. Šahovske 
lige vzhod v letu 2017 v letošnjem letu nasto-

Na turnirju
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pala v 3. Šahovski ligi vzhod 2018. V ligi je 
sodelovalo 22 ekip. Prvo mesto je osvojila 
ekipa ŠK Gambit Maribor, drugo pa ŠK Slo-
venec Poljčane. Ekipa ŠK Črna je osvojila 3. 
mesto in s tem dosegla lep uspeh. 

Za ekipo so nastopali:
1. Pranjič, Mitja       5.0/8 
2. Burjak, Zdravko     5.0/9  
3. Šahinovič, Fikret   4.5/6   
4. Planinšek, Branko  1.0/4  
5. Podlesnik, Ivan      2.5/4  
6. Konečnik, Branko    1.5/3
7. Modrej, Jože          1.5/2
8. Jamnik, Jože           1/1

Bogata zgodovina nas zavezuje, da s svojim 
delom prispevamo k ohranjanju organizi-
ranega igranja šaha v naši občini. Tako tis-
tim, ki jih igranje te kraljevske igre veseli, 
zagotavljamo pogoje, da se lahko aktivno 
ukvarjanjo s to dejavnostjo. Za svoje delova-
nje imamo zagotovljene dobre pogoje. Zelo 
veliko nam pomenijo klubski prostori. Vsem, 
ki spremljate naše delo, rezultate in nam 
pri uresničevanju naših clijev pomagate, se 
iskreno zahvaljujemo. 

Mitja Pranjič

Ustvarjalna delavnica s fimo maso v
Medgeneracijskem centru Plac 13. obletnica cvetličarne Pušlc

Na Smrekovcu

7. obletnica prodajalne Nika
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DAN
•Ko je dan, ne spimo.
•Gremo v vrtec.
ZAKAJ IMAMO URE?
•Da vemo, koliko je »cajt«.
•Koliko časa moramo biti tiho …
•Da vemo, kdaj imamo pevske vaje.
•Kdaj moramo priti z obiska.
BOLEZEN
•To je tisto, ko moraš biti v postelji in piti čaj.
•Lahko te bolijo možgani - to je huda bole-
zen.
•Bacili in virusi nam delajo škodo.
•Moj brat je imel »škratelino« (škrlatinko).
•Jaz pa sem dobil tako injekcijo, da ne bom 
več nadležen.
•Eno jabolko na dan odžene enega zdravni-
ka stran.
KAJ PA JE LJUBEZEN?
•Fant in punca se poročita in se »fajn« ima-
ta.
•Ljubezen je lepa.
OKUŠANJE IN VONJANJE
•Cimet - to je za »štrudel«.
•Kaka - to je otroški »kafe«.
•Sladko - to je »cuker«.
•Bučno olje - to je bukovo olje, za solato.
•Limona - me spominja na limonin sok.
KAKO  PRIDE VODA NA ZEMLJO?
•Dež pade do hriba, zlije se v potoček, nas-
tane srednji potok, pol pa je že reka Meža. 
Potem je Drava, Donava, ta se izlije v Črno 
morje, pol v Sredozemsko, pol pa gre v 
Atlantski ocean, pol pa izhlapi, pol pa je 
konc. In potem pride v oblak in spet kroži. A 
si napisava vse?  
ALI VI PIJETE VODO?
•Ja, da se nažejamo (odžejamo).
•Pa tudi kak sok paše!
KAKO NASTANE DEŽ?
•Oblaki se skop naberejo, pol pa dež gre.
•Sonce zagreje oblak, postane črn in nasta-
ne dež.
•Beli oblaki pa so za okraševanje neba.

kopterje … Ko se še jaz nisem rodil, je biv moj 
ati v vojski.
Ko je bvo pa vojne konc, so pa že bli človeki. 
No, ko smo zdaj človeki, smo pač človeki. Ži-
vimo!«
KAJ SO SANJE?
•Sanje podnevi spijo, ponoči pa se zbudijo.
•Meni se zdi, da še podnevi sanjam.
•Moje sanje so doma.
•Jaz pa imam sanje v glavi. 
NOČ
•Ponoči se spočijemo, spimo.
•Če bi bil samo dan, bi bili vsi »zmatrani«, 
utrujeni in tečni.
•Ko je noč, prižgeš luč, da se ne zgubiš.

KAKO  JE NASTAL ČLOVEK?

Nace pripoveduje:
»Prvo je pračlovek, pračlovek, pračlovek, pa 
še en pračlovek in pol je človek. Včasih niso 
meli nč drujga ko sam vodo, zdaj mamo pa 
vse - odžejamo se lahko od jabke, hruške, li-
mone, pa zdaj mamo čisto vodo. Včasih niso 
meli jabk in hrušk, ker niso poznali semen. 
Ulovili so živali, da so se najedli, iz kože so si 
naredli obleko. Živeli so v gozdu, pragozdu, 
meli so star dom, hiše iz kamna, niso meli 
vrtca, ker niso meli betona, orodja, niso meli 
igrač, risank, televizije in blaga. Ko so nehali 
bt  pračloveki, so bli vitezi. Oni so si delali če-
lade in sable. Po vitezih so bli Rimljani. Bli so 
v arenah. To je okrogel grad, ko se nt borijo. 
Ko je bvo Rimljanov konc, so bli pol Egipča-
ni. To so bli revni človeki. Po Egipčanih pa 
so bli pirati, ki so živeli na ladji in strelali na 
druge ladje. Zdaj obstajajo samo še v filmah.
Pol je bva prva svetovna vojna. Prvo so meli 
sable, pol pa puške na en metek, take poča-
sne. Pol je bva pa še druga svetovna vojna. 
Meli so isto, samo puške na dva metka. Mu-
čili so ljudi. Po drugi svetovni vojni je bva še 
tretja. Poznali so vsega boga - letala pa heli-

VRTEŠKE
(nadaljevanje iz prejšnje številke)

HUMOR
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ZAKAJ JE MORJE SLANO?
•Nekdo ga je posolil.
•Zato ker se vse reke izlivajo v morje.
KAKO PA NASTANE LED?
•Iz mrzle vode.
•Led je iz vode in mraza.
OBISK POLICAJA V VRTCU; policaj sprašu-
je:
Ali se lahko igrate na pločniku?
•Ne, ker ni mivke!
Ali se lahko sankate po cesti?
•Ne, ker ni zadosti snega, ko ga splužijo, pa 
še hriba ni na cesti!
Zakaj pa se ne vozimo s kolesi po pločniku?
•Zato ker lahko pademo!
Štejemo gumbe vsak na svoji obleki. Kolikor 
imaš gumbov, toliko imaš denarja.

Otrok: »Jaz mam nula denarja« (ni našel no-
benega gumba).
Vzgojiteljica: »Kdo ve, kakšen rudnik je bil v 
Žerjavu?«
Jana: »Svinski.«
Andraž: »Jaz sm tk srečen.«
Mira: »Zakaj pa?«
Andraž: »Zato, ker mamo kosilo.«
Otrok: »Jutr se gremo pa kopat.«
Vzgojiteljica: »A res, ali greste v Topolšico?«
Otrok: »Ne.«
Vzg.: » V Banovce?«
Otrok: » NE,V BANO!«
Luka: »Mira, če ne bi bvo tebe, ne bi bvo živ-
ljenja!«

Zbrala Mira Pušnik

FOTOREPORTAŽA

Komunalna dela

Izgradnja ploč-
nika za pešce, 

kanalizacije, ob-
nova vodovoda 

in ostalih teleko-
munikacijskih 

vodov v spo-
dnjem Javorju

Rekonstrukcija 
ceste v Bistri 
(odsek Visoki 
most - Lah)

Most čez Mežo 
pri odcepu
v Toplo

Rekonstruk-
cija ceste v 

Ludranskem 
Vrhu (odsek 

Prhanija - 
Stavba)
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ANA ŠUŠEL

Ob havzu je v korito tekla voda, ki je pritekla z 
Igerčevega. Berta Simetinger (Anina sestra) pere 
beš na perilniku. Zadaj je plot, na katerem so su-
šili plenice, janke …, okoli leta 1940

(foto: Štefan Glančnik)

JUBILEJ

Dobro jo poznamo, Ano Šušel, ko živahno 
hodi po opravkih v Rudarjevem, po Črni, na 
srečanja pridnih rok, kjer ustvarjajo pleteni-
ne, prelepe vezenine in kar je še takega. Nad 
trideset let je aktivna članica organizacije 
Rdečega križa v Črni, redno jo še zdaj videva-
mo na krajevnih prireditvah.
Celo svoje življenje je preživela v Črni. Rojena 
je bila v družini Simetinger v Mušeniku, veči-
no svojega življenja pa živi v 'nemškem' blo-
ku, ki je bil zgrajen leta 1942. Njeno življenje v 
delavski družini je bilo eno mnogih, ki so jih 
doživljali naši krajani, pa vendar edinstveno.

Rojena sem bila 23. junija 1931 v danes za-
puščeni hiši na koncu Mušenika. O, koliko 
nas je tam živelo! Pred 2. svetovno vojno se  
je v tisti hiši  v pritličju, prvem nadstropju in 
na podstrešju stiskalo 14 družin, skupaj nas 
je bilo kar 72 stanovalcev! Same družine ru-
dniških delavcev, ki so vse imele veliko otrok. 
Nas je bilo sedem, s starši vred devet in smo 
imeli dva prostora, kuhinjo in sobo. V kuhinji 
je bila tudi ena postelja, v sobi so bile tri. Ko-
maj si se premikal po prostoru. Na podstreš-
ju smo imeli še eno veliko sobo, kamro, kjer 
sta bila dva kaslna, v njih zimska oblačila in 
dve postelji, v katerih pa smo spali le, dokler 
ni bilo premrzlo. Voda je bila zunaj. Takoj za 
mostom je ob hiši v korito tekla voda in smo 
si jo natakali in nosili v kuhinje. Ob koritu je 
bil še perilnik (glej sliko), kjer so prali perilo. 
Za hišo je še danes mostiček, preko katere-
ga smo prišli do hlevov in skednja za seno. 
Skoraj vsaka družina si je zredila kakšnega 
prašiča, redili smo koze, da smo imeli mle-
ko in mlade kozličke. Tako je bilo na mizi tu 
in tam tudi domače meso. Vsaka družina je 
imela gredo, kjer smo si pridelali zelenjavo, 
krompir. Samo tako smo lahko preživeli z 
očetovo plačo. Ni se nam zdelo, da nam je 
hudo, saj nismo poznali boljšega življenja, 
lačni pa tudi nismo bili. 
Otroci smo imeli družbo; bilo nas je res veli-

ko, vedno je bil živžav, za hišo je bilo veliko 
prostora in okolica nas je bila polna. Zjutraj 
smo šli na bližnjo žago (tam je danes parki-
rišče TAB-a) po obrezline, ki so tam bile kot 
odpadek. Popoldne je bil naš in zelo smo se 
med seboj razumeli.  

Kako ste živeli?
Na svoja otroška leta imam lepe spomine. Z 
očetovo plačo smo živeli skromno, radi smo 
se imeli, zato nam je bilo kar lepo. Pridno 
mamo smo imeli. Za nas je znala vse zašiti, 
štrikala nam je. Jaz še v šolo nisem hodila, 
ko sem znala že štrikati. To je veliko pome-
nilo, saj smo marsikateri kos oblačila znali 
narediti doma. Strgane nogavice smo štop-
fali, pokrpali smo kakšno obleko, otroci smo 
oblačila nosili drug za drugim pa je šlo. 
Vendar smo se mi že leta 1942 preselili v 
prvi 'nemški' blok, ki so ga Nemci zgradili 
za delavske družine zaposlenih pri rudniku. 
To je bilo nekaj nepredstavljivega. Tukajšnje 
stanovanje je imelo tri sobe, kuhinja je bila 
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Zaposleni v trgovini Gozdarsko-lesni magacin 
leta 1949. Od leve: Pepi Sterže, Rajko Kancjan, 
Pepi Medved, Ana Simetinger in Karel Šeler. 

velika, vse je bilo prostorno. Skoraj se nismo 
mogli načuditi, kakšne sprememba na bolj-
še je bila to. Toliko sob, kuhinja, voda na pipi, 
kotliček, kjer si spodaj malo zakuril in smo 
imeli toplo vodo, kopalnica, lastno stranišče! 
Spodaj je bila krušna peč, v kateri smo lah-
ko pekli kruh. Poleg je bila deska, na katero 
so ženske s kredo napisale, kdaj bo katera 
pekla kruh. Krušna peč je bila tudi za stran-
ke sosednjega bloka. Vendar niso vse ženske 
pekle, tako da si zlahka prišel na vrsto. Prav 
tako je bila v kleti tudi pralnica s tekočo vodo 
in kotlom za kuhanje perila. In še v šolo smo 
imeli krajšo pot. Presrečni smo bili, ko smo 
dobili to stanovanje. V tem bloku nas je v pe-
tih stanovanjih živelo 38 stanovalcev. 
 
Ste bili še vsi doma, ko ste se preselili?  
Vsi smo še bili doma. Kmalu pa je brat mo-
ral v vojsko, starejša sestra je odšla služit. 
Očetu ni bilo treba k vojakom, ker je delal v 
topilnici, kjer so pridobivali svinec, ki je bil 
za Nemce in za njihovo vojno pomembna su-
rovina. Tako je bil vsa leta doma in mu je bilo 
prihranjeno vojskovanje na fronti. Moram 
pa povedati, da nas je bilo nenehno strah. 
Vojno smo čutili na vsakem koraku, leta 1944 
so partizani zažgali žago … 
Tudi tu smo lahko redili prašiče, koz pa ne, 
ker ni bilo paše zanje, ne travnikov, kjer bi 
kosili in si pridelali krmo za čez zimo. Gre-
de pa smo tudi tu dobili. Še zdaj obdelujem 

tisto gredo, ki smo jo takrat dobili, ko smo se 
preselili v ta blok. Pridelam si zelenjavo in 
zelo rada negujem rože, kar mi je v posebno 
veselje.
Ko je bilo konec vojne, smo v Črni imeli tudi 
obrtno šolo. Ati je bil v šolskem svetu, pa je  
uredil, da sem lahko obiskovala obrtno šolo, 
četudi nisem imela mesta vajenke. Pozneje 
sem tudi to dobila, in sicer v 'Gozdarsko-les-
nem industrijskem magacinu'. Tako se je 
imenovala trgovina, kjer so lahko kupovali 
samo delavci gozdarskega obrata in žage, 
ki je bila v Mušeniku.  Za olcarje smo imeli 
tudi špeh in podobna živila. Trgovina je bila 
v prostorih, kjer je prej imel svojo trgovino 
trgovec Puhan (danes cvetličarna Pušlc). 
Istočasno je bila za rudniške delavce trgo-
vina pri prejšnjem trgovcu Punzengruberju 
(danes občinski prostori v pritličju).  Takrat, 
po vojni, se je kupovalo na karte. Vsaka dru-
žina je mesečno prejela določeno količino 
kart glede na število družinskih članov in 
tolikšno količino živil si je lahko kupila. Ven-
dar je bilo tega toliko, da je bilo dovolj, da 
nismo bili lačni. 
Učila sem se dve leti in postala sem trgovska 
pomočnica. Prodajali smo blago in tudi vse 
drugo, kar smo morali imeti v gospodinjstvu: 
moko, sladkor, proja in divka, olje, konzerve, 
vžigalice … Posebej veliko je bilo metrskega 
blaga, saj konfekcije ni bilo na prodaj, imeli 
pa smo v Črni kar nekaj šivilj in krojačev, ki 
so šivali za krajane in so imeli vselej veliko 
dela. Zato je bila ponudba blaga za izdelavo 
oblačil pestra. Za izdelavo zimskih plaščev, 
moške obleke je bilo potrebno imeti več vrst 
blaga: volneno blago, 'kamgarn', 'kanafast', 
vatelin, žepovino, svilene podloge raznih 
barv …; za ženska oblačila: 'barhent', flane-
la, tiskano blago za predpasnike, blago za 
poletne in zimske obleke, inlet za zglavnike, 
blago za krila - hlač ženske še nismo nosile 
- … V škatlah spodaj je bilo spodnje perilo, 
nogavice, več vrst sukanca, šivanke, krpa-
nec, gumbi, krema za čevlje … Kmalu se je ta 
trgovina preimenovala v Trgovsko podjetje 
''Peca'' Črna pri Prevaljah in je postala trgo-
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vina za vse prebivalce. 

Ste tudi moža našli  v Črni?
On je mene našel! Bil je Žerjavčan. Poročila 
sva se 29. maja 1952 in najprej sva stanovala 
kar pri nas. Mož je hodil na 'šiht', jaz sem še 
delala v trgovini. Leta 1952 se nama je rodil 
prvi sin Rajko in sem še hodila delat, potem 
je leta 1955  privekal še Zorko. Leta 1959 sva 
z možem sprejela še 5-letnega Benota, sina 
moje sestre, ki je preminila ob drugem po-
rodu. Takrat je postala moja služba preveč 
naporna, saj je bilo z otroki dovolj dela. Zato 
sva z možem sklenila, da sem ostala  doma in 
skrbela za družino. Tudi moja mama je bila 
potrebna postrežbe, bratje so bili še doma. 
Kmalu potem sva se z možem in obema ot-
rokoma preselila v stanovanje v sosednjem 
bloku. Beno je ostal pri mojih starših, a sem 
še skrbela tudi zanj. Lepo nam je bilo. Veliko 
smo hodili po planinah, vsako leto smo bili 
na dopustu v Portorožu, otroci so rasli, se iz-
učili …

Mož je ves čas delal v topilnici?
Ja, vsa leta je delal v topilnici ali na drugih 
delovnih mestih, ki so bila v zvezi s svincem. 
Leta 1981 je umrl, ovdovela sem, tega je že 
37 let. Fantje so bili že pri kruhu, imeli smo 
že vnuka Marjana in Grega. Še vedno sem 
rada hodila v planine. Z vnuki smo hodili na 
Raduho, Olševo, Peco, bili večkrat pri Čr-
nem jezeru na Smrekovcu … Za 80. rojstni 
dan sem bila na Peci, pri 81. letih sem bila 
na Obirju.
Ker že dolgo živim, imam štiri vnuke in de-
vet pravnukov. Vseh sem vesela.
Zdaj živim v manjšem podstrešnem stanova-
nju v najstarejšem 'nemškem' bloku. Okoli 40 
stopnic je do njega. Menda je hoja koristna 
za rekreacijo. Zaenkrat to kar zmorem, sem 
zdrava, moji me 'lepo imajo', zadovoljna sem 
s svojim življenjem.

Gospe Šušelnovi Ančki, kot jo radi poimenu-
jemo, želimo le trdno zdravje, da se bo lahko 
še dolgo veselila lepih vsakdanjih trenutkov, 

ki ji jih poklanja življenje.
Naj se le še dolgo rekreira po svojih stopni-
cah!                          

Marta Repanšek    

Družina Šušel leta 1962: oče Vili, Rajko, mama 
Ana in Zorko.

Stanislava
Kladnik

90
LET
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KO ČUSTVA OŽIVIJO IN SPREGOVORIJO

Na predstavitvi pesniške zbirke Lenčke Ošlak

V poročni dvorani je bila predstavljena 
tudi knjiga Dan za objem, avtoric
Mirjam Senica in dr. Manje Miklavc

Črna ima novo pesniško zbirko, in sicer je 
izšel prvenec Helene Ošlak Ko čustva oživijo 
in spregovorijo. Predstavitev je bila v petek, 
30. novembra, v polni poročni dvorani in v 
imenitnem vzdušju pesmi in poezije.
Pesmi Helene Ošlak so izpovedi romantika, 
realistične slike nemirnega duha, včasih iz-
gubljenega, drugič odločnega, z notranjimi 
boji in z željo po človeški sreči. Avtorica kljub 
vsemu poje hvalnico življenju. Bralec lahko 
začuti tako težo življenja kot svetlo hrepe-
nenje in zanos. Njene življenjske ugotovitve 
včasih zvenijo otožno, nekaj pa je tudi takih 
z vznesenostjo in žarom. Prizorišče avtori-
čine življenjske drame je ljubezen, izpoved 
le-te pa je večinoma trpka in polna želja. 
Zbirka neposrednih lirskih izpovedi je raz-
deljena na devet sklopov. Začenja z domo-
vinsko izpovedjo in nostalgijo do otroštva in 
staršev ter z življenjsko modrostjo o minlji-
vosti. V veliko pesmih je dobra opazovalka 
narave, ki jo občuduje in ji le-ta daje uteho. 
Smisel najde v knjigah in besedah, v ustvar-
janju, gibanju, plesu in glasbi. Posebno pog-
lavje so njene pesmi o magičnem morju, kjer 
slikovitim opisom dodaja bežne spomine in 
male modrosti. Zbirka se končuje z jesensko 
barvitostjo in umirjenim zimskim razpolo-
ženjem. Preproste enokitične pesmi Helene 
Ošlak zvenijo melodično, imajo malo rime 
in primerno metaforiko, v svoj miselni svet 

vabi bralca z nagovori in vprašanji, pogosta 
tropičja pa dopuščajo bralcu dokončati ne-
katere njene verze.
»Pesnik je slikar duše,« je nekoč zapisal 
Disraeli. In v pričujoči osebnoizpovedni pe-
sniški zbirki nam avtorica čudovito prika-
zuje človekovo notranjost, zato bodo pesmi 
dobra družba bralcem, ki želijo nahraniti 
svojo dušo.

Irena Greiner
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DR. KRISTIJAN JEZERNIK

OBVESTILO
Črjanske cajtnge lahko prebirate tudi na spletni strani Občine Črna.

www.crna.si

Na literarnem večeru, ki je potekal sredi 
63. Koroškega turističnega tedna, smo bili 
deležni predstavitve knjige Ugašanje teme. 
Naš gost, pisatelj, predavatelj na Medicinski 
fakulteti v Ljubljani in raziskovalec na po-
dročju biomedicine, je bil dr. Kristijan Jezer-
nik.
Dr. Kristijan Jezernik se je rodil v tretji zimi 
po drugi svetovni vojni v Črni na Koroškem. 
Po gimnaziji in končanem univerzitetnem 
izobraževanju ga je znanja željna pot pripe-
ljala na Medicinsko fakulteto v Ljubljano, od 
koder je potem potoval širom sveta. Danes 
se kot upokojen državljan vneto predaja pi-
sani besedi.
V prostem času odgrinja nove svetove, ki jih 
sproti skrbno beleži. Objavil jih je v književ-
nem delu Drzne sanje, v katerem opisuje živ-
ljenje svojega strica, Jozefa Štrukla, prvega 
pilota iz Črne na Koroškem, ki je na našem 
pokopališču v Črni tudi pokopan. Številni pa 
dr. Jezernika zagotovo poznajo po njegovem 
delu Poljane sle in zla. 
V knjigi Ugašanje teme so objavljena njego-
va razmišljanja, ki odstirajo zanimive sveto-
ve. Predstavljajo jih kratke zgodbe, izbrska-
ne iz teme in vrnjene v svetlobo. Vtkane so 
v usode oseb na različnih življenjskih poteh, 
sledijo dozorevanju čustev in snovanju kri-
tičnih razmišljanj, ki oblikujejo lastni notra-
nji svet posameznika. Knjiga ima natanko 
tristo strani. Zanimiv je že sam začetek knji-
ge, v katerem je avtor napisal, da te knjige 
ne moremo brati brez ustreznih navodil. 
V prijetnem pogovoru sva kar nekaj časa 
posvetila zgodbi Ugasnite temo, ki se zdi iz-
med vseh najpomembnejša, kajti prislužila 
si je istoimenski naslov kot knjiga sama. V 

zapisu je avtor pokazal vso svojo izrazno, 
čutečo in leposlovno ustvarjalnost. Govori o 
možu, ki je desetletja prebil na delu, v temi 
jamskega podzemlja, in je vselej v življenju 
ugašal temo med ljudmi. 
Knjiga vsebuje tudi nekaj avtorjevih ilustra-
cij. Na predstavitvi knjige smo prisluhnili le 
nekaterim odlomkom za pokušino, več pa si 
boste lahko, če že niste, prebrali sami doma, 
v miru, ob luči ali v temi, h kateri je doprine-
sel jesenski premik urinega kazalca.
Ob zaključku je sledilo prijetno druženje z 
avtorjem, ki je knjigo vsem tudi z veseljem 
podpisal. 
Zahvaljujem se dr. Kristijanu Jezerniku za 
prijeten klepet, hkrati pa mu želim še 
ogromno užitkov ob ustvarjanju in pisanju 
novih del.
Pa naj zaključim, kakor pravi avtor knjige: 
»Je luč in je tema, je dan in je noč.« 

Vesna Burjak

Dr. Jezernik na predstavitvi
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DA NE POZABIMO

ŽERJAV NEKOČ

Okoli l. 1962, avtobusna postaja, današnji Petrol

Izbiralnica okrog leta 1950

Kopališče
Žerjav, 1960                               

Ročni prevoz rude v topilnico                                          

Žerjav pred
l. 1954                                      

Fotografije
zbral
Milan Javornik,
vir:
Marjan 
Vončina/
Maks Buhner                               

Žerjav okrog leta 1965

Šolska telovadba na igrišču leta 1968
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BILO JE NEKOČ V ČRNI 

Družina Atelšek, po domače Brložnik , okoli 1915. leta.
To je družina moje mame (na sliki skrajno desno) in prvih
lastnikov Smrekovca. Dedinja hčerka Franca ga je poklonila
PD Šoštanj.

Atijeva mama. Moja babica Marija Pudgar,
Mrakova iz Javorja.

Moj dedi Virtič Florjan, po domače
Maligijev iz Javorja, ki je padel v prvi
svetovni vojni pri Doberdobu.

Vabilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah objavlja-
mo rubriko BILO JE NEKOČ 
V ČRNI IN NJENI OKOLICI, 
v kateri želimo objavljati kako 
fotografijo, staro več desetletij. 
Vsaka taka fotografija je dra-
gocen dokument pričevanja o 
življenju v našem kraju nekoč, 
mi pa bi radi to bogastvo po-
kazali tudi drugim krajanom. 
Prosimo, da nam zaupate svojo 
staro fotografijo, dopišete da-
tum ali letnico in imena oseb 
ali dogajanje; napišite vse, kar 
veste o posnetku. Če datuma ne 
veste, nam posredujte približno 
letnico posnetka. Svojo fotogra-
fijo lahko pošljete po internetu 
na naslov urednice: irena.grei-
ner@guest.arnes.si ali jo prine-
sete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnje-
no.

Tokrat je za to rubriko Helena Ošlak prispevala tri družin-
ske fotografije.



45

JUBILEJ

ZLATA POROKA

GUSTI KOČIVNIK

V Koprivni se je letos obeležil pomemben in 
pravzaprav redek dogodek. Praznovali smo 
namreč zlato poroko. Nežka in Silvester 
Kogelnik ter Marica in Jože Rotar (Fekova 
Nežka in Jože sta brat in sestra) so v zakon-
ski stan skupaj stopili 4. MAJA LETA 1968. 
Letos, po petdesetih letih, smo se zbrali v 
cerkvi sv. Jakoba v Koprivni in se pri maši, 
ki jo je daroval gospod župnik Franc Linasi, 
zahvalili za vsa leta skupnega življenja. Slo-
vesno mašo so spremljali črnjanski cerkveni 
pevci pod vodstvom Simona Potočnika. Da-
nes hvaležni in ponosni, leta 1968 pa rosno 
mladi Nežka in Vester ter Marica in Jože 
najbrž niti v sanjah niso vedeli, na kakšno 
pot so se podali. Letos, po 50-ih letih, ko se 
ozrejo nazaj, je spominov in dogodkov za 
celo knjigo, strani v tej knjigi pa so nekate-
re mavrične, igrive, večkrat tudi žalostne in 
sive – kot življenje. Le redkim zakoncem pa 
uspe v knjigi napolniti toliko strani. Del teh 
strani v knjigi smo bili tudi zbrani, ki smo bili 
z njimi povezani na različne načine, nekaj 
jih je začelo to pot povezanosti z njimi maja 
leta 1968, večina pa se nas je pridružila kas-
neje, na različnih straneh življenja. Otroci, 
vnuki, pravnuki, sorodniki, sosedje, prijate-
lji: iz štirih glavnih oseb smo se razširili tako 

rekoč širom po Sloveniji. Vsi zbrani smo se 
na srečanju in pri maši zahvalili za vse, kar 
so nam starši zmogli in znali dati, in za vred-
note, ki so nam jih podarili. Učili so nas, da je 
življenje dar, ki ga je treba spoštovati, da se 
v težavah ne smemo vdati; da je delo vredno-
ta in da je najbolj poplačan trud lastnih rok; 
da nam ne sme biti nikoli vseeno za druge-
ga človeka; da je družina najpomembnejša 
in nikoli pretrgana nit in da so najbolj zado-
voljni ljudje tisti, ki imajo srečo v očeh, mir v 
duši in pogum v srcu ter da nikoli ne smemo 
obupati.  

Terezija Napečnik

Skromen in na videz zadržan. Malce samo-
tarski in nezaupljiv se nam zdi na prvi 
pogled, a ko se kotički njegovih ustnic razle-
zejo v nasmeh in je pripravljen na pogovor, 
kaj kmalu ugotovimo, da gre za izredno odkri-
tega in poštenega človeka, ki vedno pove, kaj 
misli, in ki  mu največ pomenijo lepa beseda, 
spoštovanje in čas, ki mu ga kdo nakloni. Gus-
ti Kočivnik je dokaz pregovora, ki pravi: Tam, 
kjer je volja, je tudi pot … in če imaš voljo, lah-
ko dosežeš  in se naučiš marsikaj v življenju. 
Če ne gre pri eni stvari, se najde rešitev in 

smisel pri drugi – kljub oviram. 
Gusti Kočivnik je uporabnik Centra za uspo-
sabljanje, delo in varstvo v Črni na Koroškem. 
Tu je zdaj tudi doma in si ne želi drugam, saj 
se v Centru dobro počuti. V Črno je prišel iz 
Zgornje Mute, ko je bil star osem let, saj doma 
ni bilo nikogar, ki bi zanj poskrbel tako, kot se 
za nežno otroško dušo spodobi. Na zgodnje 
otroštvo nima najlepših spominov, saj jim je 
že pri njegovih dveh letih zgorela hiša, od 
takrat se tudi spopada z astmo. Tudi  šola mu 
ni dišala – pravi, da je raje delal v štali, kot 
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sedel v šoli, pa še ves čas so se pretepali. V 
Centru je sprva ostal do svojega šestnajstega 
leta, v tem času si je pridobil različna znanja 
na mnogih področjih. Odšel je nazaj domov, 
se zaposlil v tovarni na Karavaniku, pa so se 
spet pojavile težave, ki jih ni zmogel sam pre-
mostiti, zato se je vrnil v Center. Sedaj pra-
vi, da je to edina sreča, saj bi v nasprotnem 
primeru najbrž obležal v kakšnem jarku in 
ga ne bi bilo več. Hvaležen je sestri Mariji in 
njenemu možu Franju, ki mu ves čas nudita 
podporo in mu stojita ob strani, ter delavcem 
Centra, da so mu pomagali prebroditi njego-
vo težko pot. Danes je Gusti eden tistih, ki se 
lahko pohvali z znanji, sposobnostmi in uspe-
hi, ki jih ima le redko kdo. Znan je po tem, 
da trmasto vztraja pri stvareh, ki se jih loti, 
in ne neha, dokler jih ne dokonča. Pa pri tem 
sploh ne gre za tekmovalnost z drugimi, v živ-
ljenju je vedno tekmoval sam s sabo. Redko 
kdo ve, da je Gusti eden  tistih, ki je v enem 
letu 260-krat prekolesaril pot iz Črne do Sle-
mena in nazaj in je zato rekorder. Že kot maj-
hen deček je imel željo po svojem kolesu, pa 
je tajalo kar nekaj časa, da si ga je končno 
kupil sam. Trenirati je začel postopoma, sam 
pravi: »Bolj sem imel krvave noge od padcev, 
bolj sem vozil.« Najsrečnejši pa je bil, ko je bil 
izžreban na kolesarskem tekmovanju in dobil 
kolo. Njegova strast je bil tudi tek: najprej je 
tekal iz Zg. Mute do Radelj in nazaj. Zaradi 
tega se najbrž ne moremo čuditi, da je z lah-
koto premagoval razdalje na različnih tekih 
in maratonih. Gusti je od malega tudi smučar, 
s smučanjem je začel doma, kar po strmem 
hribu za hišo; poleti je delal palice, pozimi jih 
je pa lomil. Pa tudi tek na smučeh mu ni tuj. 
V športu si je tako nabral pestro zbirko poka-
lov, medalj in diplom. 
A Gusti ni fenomen le v športnem smislu, 
prav tako ga lahko imenujemo za mojstra 
ročnih spretnosti in s tem povezanimi znanji 
v službi in prostem času, ki so prešli že kar 
v strast, hkrati pa mu pomenijo tudi dodaten 
vir zaslužka. Najprej bi omenili  klekljanje, 
ki je zagotovo njegov najpomembnejši hobi, 
sam pa trdi, da lahko s klekljanjem pozabiš 
na vse drugo, kar te teži. Izpod njegovih na 
videz okornih moških prstov prihajajo pre-
čudoviti izdelki, ki krasijo marsikateri dom, 
v zadnjem času pa ima ogromno naročil za 

zapestnice. Njegova »čipkarska zgodba« se je 
začela pred približno štirimi leti, ko je na tele-
viziji videl fanta na invalidskem vozičku, ki je 
klekljal. Gospa Boža Mlinar ga je povabila k 
sodelovanju h klekljarskemu krožku, ki ga je 
vodila, in tako se je rodila ljubezen do tehni-
ke, ki jo zna le malokdo. Seveda ni steklo vse 
čisto gladko, največ težav so mu predstavljali 
»špici«, a ker njegova vztrajnost nima meja, se 
lahko danes pohvali z množico različnih moti-
vov, ki jih je izdelal in jih je moč videti na raz-
stavi klekljaric in razstavi CUDV, največ na-
ročil pa ima kar od delavcev Centra. Gusti je 
pravi mojster v ročnem izdelovanju vezenih 
novoletnih čestitk, ki sodijo v umetnost obliko-
vanja drobnih okraskov, za katero je potreb-
na prav tako izjemna natančnost. Precej let 
je bil mojster na statvah, iz katerih so nastali 
zavidanja vredni tkani izdelki. Eden od njih 
– seveda dovršen z ostalimi tehnikami in iz-
delki – krasi vhod CUDV (Matjaž in Alenčica) 
in Dom starostnikov na Prevaljah. V službo 
vsakodnevno hodi v delavnico gline, kjer iz 
gline, das mase in keramofiksa izdeluje raz-
lične izdelke: od kralja Matjaža, perkmandl-
ca, angelčkov, podstavkov za pisala … Osvojil 
je celoten postopek izdelave, dela popolnoma 
samostojno in se drži tega, da je vsak izdelek, 
ki se ga loti, narejen kvalitetno in natančno. 
A Gusti ostaja skromen, v življenju si želi le 
zdravja in lepe besede. Danes je ponosen sam 
nase in vesel, kadar pride do zadanega cilja. 
                                                                                      

Terezija Napečnik
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UTRINKI

KUD Gozdar na Poljskem

Magnetki, ki jih lahko najdete v TIC-u                                     

Poškodovana Najevska lipa                                 

Zaprtje prodajalne TriK                              

Postavitev elektropolnilnice                                      

Izlet v naravnem parku Bistra                                               
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50 LET SOŽITJA

Sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja sta 
finančna obremenitev zdravstvene dejavno-
sti v državi na eni strani in razvoj sodobnih 
tehnično zahtevnih in dragih tehnologij v 
zdravstvu na drugi strani zelo jasno nareko-
vali rešitev, da v vsaki vasi ne more biti bol-
nišnice. Zato je država sprejela sklep, da se 
ukine več bolnišnic v Sloveniji, med drugim 
tudi v Črni. Seveda se Črnjani s tem niso 
strinjali in se je rodila kar mala revolucija, 
ki je trajala okoli enega meseca. Nič ni po-
magalo (tako kot ob ukinjanju banke letos 
ne) in bolnišnica je po več kot 50 letih zaprla 
svoja vrata. Ostala pa je stavba, v sicer nič 
kaj uglednem stanju. In kaj z njo? Kar nekaj 
idej, kaj z njo, je tistega 1967. leta krožilo po 
Črni, po Koroški, po Sloveniji. Kot največja 
družbena potreba v državi se je pokazala 
potreba po domskem varstvu oseb z motnjo 
v duševnem razvoju (takrat so jih imenova-
li duševno prizadeti). V edinem tovrstnem 
zavodu v Sloveniji v Dornavi so imeli preko 
400 nujnih prošenj za sprejem otrok in mla-
dostnikov. 15.12.1967 je republiška skupšči-
na sprejela zakon u ustanovitvi Zavoda za 
delovno usposabljanje mladine (dolga leta 
Zdum Črna, danes Cudv Črna – Center za 
usposabljanje, delo in varstvo). 20.2.1968 je v 
Črno prišlo prvih 8 otrok (zato center že vse-
skozi praznuje ta dan kot Dan Centra). Čr-
njani seveda s to rešitvijo niso bili zadovoljni 
in so kar glasno izražali svoje nestrinjanje. 
Temu sta botrovala predvsem dva vzroka: 
takrat smo živeli v dobi hitre industrializaci-
je in proletarskih idej, družbene in uslužno-
stne dejavnosti so bile bolj drugorazredne 
in raje postavljene bolj stran od osrednjih 
dogajanj (tako je bilo na primer logično in 
družbeno sprejemljivo, da se je prvi koroški 
dom starostnikov zgradil na črneškem polju 
in ne v urbanem središču) in bi zato Črnja-
ni raje pridobili kakšno gospodarsko dejav-
nost. Drugi, in verjetno še močnejši vzrok, 
pa je bil predsodek krajanov: A sedaj bomo 

pa živeli skupaj z norci? (Za nekatere je ta 
predsodek trajal kar precej časa.) Nespreje-
manje kakršne koli drugačnosti je bilo tak-
rat družbeno sprejemljiva norma, celo bolj 
kot sprejemanje drugačnosti. Torej ne glede 
na vse, je Zavod – Center zaživel in živi še 
danes, pravkar začenši pot v drugo polovico 
stoletja. 
In kakšna je bila ta pot? Da ne bi stvari idea-
liziral, je potrebno kritično ugotoviti in zapi-
sati, da je bila zelo različna, imela je poti in 
stranpoti, bila je vzpenjajoča in padajoča, na 
trenutke polna sreče in zadovoljstva, pa zo-
pet razočaranj in žalosti (torej resnično pol-
na »solz in smeha«, kakor se zgovorno tudi 
imenuje glasilo Centra, ki ga izdajajo varo-
vanci). A kar je najpomembnejše, vseh teh 
50 let je ta pot uspešno vodila k bistvenemu 
cilju, h kvaliteti življenja prebivajočih v Cen-
tru. In če osvetlimo nekaj najpomembnejših 
vidikov te poti, te kvalitete, lahko zapišemo:
- Popolnoma nenamenske in funkcionalno 
neustrezne prostore smo uspeli optimalno 
narediti za primeren dom varovancem; pro-
stori, ki niso bili grajeni za to dejavnost, se-
veda nikoli ne bodo najboljši, uspelo pa nam 
jim je vdihniti domačnost, prijetnost in topli-
no, kar so nam pritrjevali mnogi obiskovalci 
Centra, tako laiki kot strokovnjaki.
- Center je izšolal in pridobil ustrezen kader 
in torej iz nič ustvaril zelo uspešno in kvali-
tetno kadrovsko bazo, ki je najbolj uspešno 
obvladovala stroko v slovenskem prostoru. 
V tem obdobju je izšlo veliko programov, 
strokovne literature in bilo izvedenih mnogo 
strokovnih posvetov in brez udeležbe stro-
kovnih delavcev iz Črne se ni zgodilo v Slo-
veniji in Jugoslaviji praktično nič.
- Center je bil pravi inkubator sodobnih vse-
bin in metod dela, v praksi in teoriji. Ko da-
nes pogledamo v preteklost, zanesljivo lahko 
vidimo, da je Center pozitivno zrevolucioni-
ral stroko in danes te ideje stojijo kot stan-
dard v procesu vzgoje in izobraževanja ter 
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življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju 
nasploh, če naštejemo le nekatere: pravica 
do drugačnosti, spolnosti in partnerstva, do 
samostojnega življenja, do telesno-športnih 
aktivnosti, do kooperantskih del in integri-
rane zaposlitve, do letovanj, do služenja in 
trošenja svojega denarja, do lahkega branja, 
do vključevanja v okolje, do participacije v 
skupnosti idr.
- V Centru smo ves čas razvijali spozna-
nje in prepričanje, da je Center gost v tem 
kraju (z motom »ta kraj je star tisoč let, ko 
centra še ni bilo, in bo živel še prihodnih ti-
soč let, ko centra več ne bo«) in da se mora 
temu primerno obnašati. Zato je bilo veliko 
pozornosti in energije usmerjene v to, da se 
je center kraju prilagajal in če je le šlo, bil 
tisti, ki je prvi storil korake in prilagoditve 
k medsebojnemu sodelovanju. Mislim, da je 
bil to eden večjih uspehov centra, saj so se 
zaradi tega varovanci v kraju ves čas dobro 
počutili in prav tako delavci. Nastalo je zgle-
dno sodelovanje v obojestransko dobro in 
korist. Da je to velika dobrina in ne samo po 
sebi razumljivo dejstvo, me je vedno znova 
prepričevalo vedenje, da imajo v marsika-
terem zavodu težave s krajem oz. krajani. 
Ker teh težav v  centru resnično nismo ime-
li nikoli, ker smo se vedno počutili sprejete 
(manjša odstopanja so seveda le primeri, ki 
potrjujejo pravilo in so zanemarljiva), je to 
vedno znova in znova spodbujalo k nadalj-
nji rasti in medsebojnemu sožitju. Center kot 
celota je za tako dobre temeljne pogoje dela 
in predvsem varovanci za krasno počutje v 
kraju bil, je in verjamem, da bo vedno hvale-
žen kraju oz. krajanom. 
Ker pa je razumevanje in sožitje tisto pravo, 
dobro le takrat, če je obojestransko stimuli-
rano in imajo od tega vsi na koncu pozitivno 
pridobitev, se je nujno vprašati: »Kaj pa ima 
od tega, od centra torej, kraj oz. krajani?« Pa 
če poskušam kaj od tega navesti (vsak po-
samezni krajan pa si bo seveda sam naredil 
vrednostno sodbo, kaj od tega drži in kaj ne), 
lahko zapišem:
- Danes so za razliko od preteklosti (kar sem 

navedel v začetku tega razmišljanja) raz-
lične oblike družbenih dejavnosti zaželene, 
umešča se jih v urbana središča, kraj, ki jih 
ima, ima dejansko višjo kvaliteto sobivanja. 
Sedaj se to imenujejo skupnostne oblike bi-
vanja in pomenijo sodobno skupnost, z vse-
mi vzvodi bogatega življenja. Brez njih so 
kraji le brezdušna spalna naselja. In Črna, 
poleg drugega seveda, to s centrom ima.
- V Črni veliko govorimo o razvoju turizma. 
Verjamem, da marsikomu sledeča misel ne 
bo všeč, a resnica je, da v Črni zanesljivo, 
žal, turizem vsaj v prihodnjih 25 letih ne bo 
dejavnost, od katere bi kraj množično živel, 
posamezniki seveda da. V mnogih prihod-
njih letih zanesljivo ne bomo imeli hotela (ali 
več hotelov) s kapaciteto 250 postelj, ki bi bil 
v letu 100% zaseden (najbolj donosni hoteli so 
letno zasedeni optimalno okoli 60–70%). Cen-
ter pa ima takšno kapaciteto in je tudi celo 
leto polno zaseden, torej je dejansko visoko 
dobičkonosen hotel. Za državo je center se-
veda strošek, in ne mali, za občino pa je v 
zgoraj navedenem smislu čisti prihodek.
- Poleg tega varovanci Centra niso le hotelski 
gostje, temveč v kraju stalno živijo in v raz-
ličnih lokalih in trgovinah še dodatno trošijo 
(kar pravi hotelski gostje praviloma ne, ker 
si svoje potrebščine kupujejo v svojem kraju) 
in s tem dvigujejo standard lokalnih obrtni-
kov in podjetnikov.
- Permanentno se Center v celotnem svojem 
obdobju pojavlja kot donator različnim dru-
štvom in organizacijam. Seveda je bilo to vse-
skozi nejavno, saj Center ne sme biti v takšni 
funkciji in za to vedo le tisti, ki so donacijo 
prejeli; pa je bila to pomoč pri investicijah 
(največja zanesljivo pri zdravstvenem domu, 
ki ga brez vložka Centra sploh ne bi bilo), 
različnih projektih, prireditvah, pomoči dru-
štvom, vzdrževanju in urejanju tekaške pro-
ge, oblikam pomoči posameznikom idr.
- 220 delovnih mest (od tega nekaj manj kot 
200 v Črni) pomeni, da je Center drugi naj-
večji zaposlovalec v občini, in to ne kakršen 
koli: predvsem je zaposlovalec ženske delov-
ne sile, kar je v industrijsko orientirani do-
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lini, ki zaposluje predvsem moške, še kako 
pomembno za bivalno ravnovesje; izobraz-
bena kadrovska struktura je visoko nadpov-
prečna, kar daje kraju višji intelektualni po-
tencial, plače v Centru so bile vsa desetletja 
precej nad povprečjem, s tem tudi potrošnja 
v kraju na višji ravni (predvsem po zaslugi 
Centra je bila občina mnoga leta na prvem 
mestu na Koroškem po višini plač).
- In na koncu, a ne nazadnje, mogoče na za-
četku ali kjerkoli v sredini, po pomembnosti 
namreč, pa je kvaliteta odnosov med ljudmi. 
Črnjani smo v tem smislu, hoteli ali ne, pri-
dobili neko novo kvaliteto, na katero smo 
lahko še kako ponosni: pozitiven odnos do 
drugačnosti, sprejemanje in spoštovanje 
drugačnosti. Slovenci na splošno žal nima-
mo internaliziranega (vgrajenega vase) po-
zitivnega odnosa do drugačnosti. V primer-
javi z velikimi narodi smo polni predsodkov, 
bojazni in zadržanosti ter zaradi tega po-
sledično negativno razpoloženi do kakršne 
koli drugačnosti, do južnjakov, do Romov, 
do drugih ver, do istospolnih, do kakršnih 
koli oblik invalidnosti. Zelo verjetno je temu 
vzrok naša majhnost in že v gene vgrajen 
strah pred velikimi, često agresivnimi sose-
di, kar se je nato generaliziralo na drugač-
nost nasploh. Namen tega prispevka seveda 
ni, da bi našteval in utemeljeval vse mnoge 

primere, ki potrjujejo takšno stališče, a teh 
primerov je vsak dan nič koliko. In seveda 
v ta predsodek padejo tudi osebe z motnjo v 
duševnem razvoju. To so mi večkrat potrdili 
tudi starši otrok z motnjo, ko so mi rekli, da 
se v Črni dobro počutijo. Pa sem jih seveda 
večkrat povprašal, zakaj. In so mi odgovorili: 
»Veste, zato ker ko gremo po vaši vasi, nihče 
ne bulji v nas in gleda za nami zaradi dru-
gačnosti našega otroka, verjemite, da nas, 
navajene vsega hudega, takšni pogledi ved-
no zabolijo.« Da, v Črni je drugačnost posta-
la vsakdanjost in s tem pravica drugačnih, 
da so drugačni, ker drugačni pač ne morejo 
biti. Takšno sprejetje pa je osnovni pogoj za 
normalizacijo in srečo njihovega življenja. In 
to so dobili v Črni. S tem pa smo pridobili 
tudi mi, Črnjani smo postali dejansko bolj-
ši ljudje, z eno kvaliteto več, ki je kar velik 
primanjkljaj marsikje v Sloveniji. Pa pri tem 
ne gre samo za pozitiven odnos do motnje 
v duševnem razvoju, temveč se ta pozitiven 
odnos spontano prenese tudi na druge dru-
gačnosti. Skratka, mi imamo nekaj, kar se 
drugi šele učijo ali se šele bodo začeli učiti. 
Neizpodbitno pa naša evropska civilizacija 
in kultura gre v to smer, mi pa smo že tam.

Marijan Lačen
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Demenca je neozdravljiva nevrodegenera-
tivna bolezen – propadanje možganskih 
celic iz različnih vzrokov (starost, poškodbe 
možganovine, zastrupitve, dednost, nezdrav 
življenjski slog …), zaradi katerih pride do 
motenj v delovanju možganov. Te motnje 
se običajno kažejo s težavami na področju 
pomnjenja, mišljenja, razumevanja, govora, 
orientacije in presoje. Najpogosteje so to 
motnje spomina in orientacije, sprememba 

razpoloženja in vedenja, težave pri pisanju 
in govorjenju ter zmedenost in depresija. Če 
se vzrok demence odkrije pravočasno, lahko 
pri obolelih upočasnimo razvoj simptomov 
in s pravilnim pristopom zagotovimo boljšo 
kvaliteto življenja osebi z demenco, kakor 
tudi njenim svojcem. Demenci prijazno oko-
lje spodbuja osebe z demenco k aktivnemu 
vključevanju v družbo, pomaga ohranjati 
njihovo samostojnost, integriteto ter social-
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no vključenost v okolje. S tem pa nedvomno 
veliko prispeva k zvišanju kakovosti življe-
nja obolele osebe.
V Črni na Koroškem že nekaj let sledimo 
trendom porasta demence v družbi, saj stro-
kovnjaki v zadnjih desetih letih porast de-
mence v svetu beležijo v kar 40%. V Sloveniji 
imamo že okoli 33.000 oseb, obolelih za de-
menco, vsake 4 sekunde nekdo na novo zboli 
za to epidemijo sodobnega časa. Že od leta 
2014 v Črni na Koroškem osebno vodim sve-
tovalnico za demenco, ki je sprva imela svoje 
prostore v prostorih Društva upokojencev, s 
pridobitvijo Medgeneracijskega centra pa 
se je svetovalnica preselila v prostore Med-
generacijskega centra Plac v Centru Črne.
V mesecu septembru, ki je tudi mesec de-
mence, smo v Črni na Koroškem, v sodelova-
nju z društvom Spominčica, odprli Demenci 
prijazno točko. Demenci prijazna točka je 
točka, ki je namenjena osebam z demenco, 
njihovim svojcem in širši laični in poklicni 
javnosti (policisti, gasilci, bančni in poštni 
uslužbenci, sosedje in prijatelji oseb z demen-
co, sorodniki …). Na Demenci prijazni točki 
vam nudimo informacije, kako prepoznava-
ti prve znake demence in kako komunicirati 
z osebo z demenco, ter usmerimo svojce, pri-
jatelje in znance po nadaljnjo strokovno po-
moč že v začetnih fazah demence in takrat, 
ko se pričnejo težave pri osebah z demenco 
stopnjevati (izgubljanje v času in prostoru, 
tavanje v prostoru, jezavost, socialni umik 
…). Namen ozaveščenosti in informiranosti 
je pomoč osebam z demenco ter njihovim 
svojcem, da skupaj ohranjamo dostojanstvo 
osebe z demenco ter jim nudimo ustrezno 
podporo. Pomoč in svetovanje pri bivanju 
in pomoči osebam z demenco potrebujejo v 
veliki meri tudi svojci, zato lahko na Demen-
ci prijazni točki podelijo izkušnjo, pridobijo 
podporo, pomoč in svetovanje, kako ob ve-
likokrat naporni skrbi za svojca poskrbeti 
tudi zase. Le s skupnim sodelovanjem je mo-
goče osebi z demenco omogočiti, da bo os-

tala čim dlje v domačem okolju, kar je tudi 
priporočilo Alzheimer Europe, katere člani-
ca je tudi Spominčica - Alzheimer Slovenija, 
ki podpira tudi vse Demenci prijazne točke 
v Sloveniji.
 
ZAKAJ DEMENCI PRIJAZNE TOČKE V 
OKOLJU?

- V lokalnem okolju zagotavljajo ustrezno 
usposobljeno osebje za nudenje informacij 
in pomoči osebam z demenco, njihovim svoj-
cem ter širši laični in poklicni javnosti.
- Spodbujajo vključenost oseb z demenco in 
njihovih svojcev v družbo.
- Povečujejo ozaveščenost lokalnega okolja o 
demenci.
- Nudijo pomoč pri prepoznavanju prvih 
znakov demence in usmerjajo v ustrezno 
strokovno pomoč in podporo v okolju.
- Svetujejo pri prilagoditvi prostorov osebam 
z demenco v domačem okolju.
- Spodbujajo k izvajanju ustreznih pristopov 
in storitev v domačem okolju.

Pomembno je vedeti, da osebe z demenco ne 
počnejo stvari namenoma in so upravičeno 
negotove ob neznanih dogodkih, saj zaradi 
upadanja možganskih funkcij težko razume-
jo različne dogodke v njihovi okolici ter se 
težje orientirajo v času in prostoru.
Demenci prijazna točka v Črni na Koro-
škem je dostopna vsem občanom Črne na 
Koroškem. Odprta je zadnjo sredo v mesecu 
od 17. do 18. ure. Vabljeni ste na pogovor ali 
po strokovno učno gradivo, kjer boste prido-
bili nasvete in usmeritve za delo in življenje 
z osebami z demenco. Demenci prijazna 
točka je namenjena tudi izvedbi predavanj 
o demenci za društva, delovne organizacije 
ali katerekoli druge zainteresirane skupine. 
Telefonsko številko kontaktne osebe lahko 
vsak dan pridobite v TIC Črna na Koroškem.

Dalja Pečovnik
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KURILNA SEZONA PRINAŠA TUDI
ONESNAŽEN ZRAK

OBVESTILA

Onesnažen zrak je v razvitem svetu naj-
pomembnejši okoljski problem. Prispeva 
namreč k nastanku številnih bolezni in 
skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zato na Na-
cionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) 
izpostavljamo, da je zrak v času kurilne se-
zone pri nas velikokrat onesnažen, še pose-
bej so problematični delci (PM). Gre za me-
šanico trdnih in tekočih snovi, razpršenih v 
zraku. Njihova glavna sestavina je ogljik, na 
katerega so vezane različne škodljive snovi, 
kot so npr. strupene kovine, organske spoji-
ne. 
Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih vi-
dimo s prostim očesom, do najmanjših ul-
trafinih nanodelcev. Od velikosti delcev je 
odvisno, kako globoko v dihala prodrejo in 
kakšne posledice povzročajo. Najmanjši 
delci prodrejo najgloblje do pljuč in gredo 
naprej v kri. Manjši kot so, dlje v telo prodre-
jo in bolj so škodljivi.

Kaj povzročajo v našemu telesu?
• Osnova njihovega škodljivega delovanja je 
povzročanje vnetja. Z vdihavanjem pridejo v 
naša pljuča in povzročajo draženje, poškod-
be tkiva in vnetje. Najmanjši delci iz pljuč 
vstopajo v kri in se s krvjo odplavijo v raz-
lične organe: v srce, jetra, ledvice, možgane 
... ter tudi tam povzročajo vnetja in različne 
škodljive kronične učinke.                        
• Najpomembnejši so vplivi na srce in oži-
lje ter na dihala: povzročajo vnetja dihalnih 
poti, pospešujejo nastanek astme.
• Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo 
spremembe v krvi in na ožilju, ki imajo lah-
ko za posledico povečano nevarnost za na-
stanek krvnih strdkov in infarkta. 
• Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak, 
ki je posledica gorenja fosilnih goriv (nafta, 
premog, les, naftni derivati) sodi namreč v 
prvo skupino rakotvornih snovi, ki dokaza-

no povzročajo raka.
• V zadnjem času povezujejo delce tudi z ne-
katerimi nevrološkimi boleznimi ter s slad-
korno boleznijo. Škodljivo vplivajo praktično 
na celo telo.

Kdo je najbolj ogrožen?
• bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in pljuč-
nimi boleznimi
• starejši ljudje, majhni otroci
• sladkorni bolniki
• zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično ak-
tivni na prostem - zaradi poklica, športa (di-
hajo globlje, hitreje)
 
Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zra-
ku so najbolj prizadeti akutni bolniki. Krat-
koročno so najbolj ogroženi tisti, ki trpijo 
zaradi že obstoječih dihalnih in srčno-žilnih 
bolezni, saj se lahko njihova osnovna bole-
zen hitro poslabša. 

Kako ravnati v času povišanih ravni delcev 
PM10 v zraku?
Svetujemo, da prebivalci ravnajo po pri-
poročilih, ki so  objavljeni na spletni strani 
NIJZ na naslednji povezavi.
(http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/
uploaded/pm_priporocila_za_prebivalce_
jesen_2018.pdf). Ob povišanih koncentra-
cijah priporočamo zmanjšanje fizičnih ak-
tivnosti, zlasti na prostem in še posebej pri 
osebah, ki imajo že od prej težave z dihali, 
srcem in ožiljem oziroma zaznavajo težave. 
Še posebej smo na to pozorni v obdobjih, ko 
so vrednosti  delcev več dni skupaj močno 
presežene. Zato je priporočljivo spremljati 
podatke o onesnaženosti zraka v Sloveni-
ji, ki jih na svoji spletni strani redno obja-
vlja Agencija Republike Slovenije za okolje 
(ARSO) na naslednji povezavi. (http://www.
arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podat-
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ki/amp/) Skupaj z ARSO smo na NIJZ 
pripravili tudi stopenjske napovedi onesna-
ženosti zraka z delci in priporočila za rav-
nanje v obliki barvne lestvice. Različnim 
stopnjam onesnaženosti zraka (od nizke, 
zmerne, visoke do zelo visoke), ki so označe-
ne z zeleno, rumeno, oranžno in rdečo bar-
vo, so priloženi ustrezni zdravstveni nasveti.
Hkrati z napovedjo prekomerne onesna-
ženosti zraka podaja ARSO tudi osnovna 
priporočila za ukrepanje (priporočila glede 
kurjenja in pravilne priprave drv, zmanjša-
nja ogrevanja, uporabe javnega prevoza ...). 
                       
Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa 
tudi vsak posameznik, ki z odgovornim rav-
nanjem lahko veliko naredi: uporaba jav-

nega prometa, dobra izolacija stavb, ogre-
vanje s centralnim daljinskim sistemom, 
vzdrževane in dobro delujoče peči z dobrim 
izgorevanjem, ogrevanje na plin, toplotne 
črpalke ... Če uporabljamo les, pa le kako-
vostna, čista in pravilno posušena drva ali 
druge oblike pravilno pripravljene lesne 
mase. Kurjenje onesnaženega, lakiranega, 
barvanega odpadnega lesa, smeti, tekstila, 
plastike je silno škodljivo. S tem povzroča-
mo sproščanje strupenih snovi skozi di-
mnik, ki jih neposredno vdihavamo vsi, mi 
sami in naši otroci. 
                                       

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Center za zdravstveno ekologijo,
člani strokovne skupine za Zrak
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PRAVO VSEM 
HUMANITARNO DRUŠTVO PRAVO ZA VSE
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Humanitarno društvo Pravo za vse je sopo-
menka za brezplačne pravne nasvete, ki se 
dajejo v okviru pravnih klinik ter v okviru 
spletnega svetovanja. Društvo je bilo usta-
novljeno leta 2012 iz vrst takrat še študentov 
Pravne fakultete UM, danes uspešnih prav-
nikov. Društvo sestavlja 30 članov z najmanj 
univerzitetno izobrazbo. Namen ustanovitve 
društva je bil v zagotavljanju preventivnega 
pravnega varstva pravic posameznikov. 
Društvo je svojo primarno brezplačno stori-
tev zasnovalo na podlagi spletnega svetova-
nja. Spletno svetovanje je hitro, enostavno, 
anonimno in brezplačno. Spletno svetovanje 
poteka preko spletnega obrazca, ki je dosto-
pen na www.pravozavse.si. V obrazec lahko 
vsakdo, ki ima dostop do interneta, postavi 
svoje pravno vprašanje. Preko te storitve 
smo od leta 2012 s pravnimi nasveti poma-
gali že več kot 10.000 uporabnikom, ne le iz 
Slovenije, na nas se obračajo tudi tujci, ki se 
znajdejo v labirintu slovenske zakonodaje.
Ambicije ekipe se po postavitvi spletnega 
svetovanja niso ustavile. Pravno svetovanje 
se je nadgradilo s klasično obliko svetova-
nja »z oči v oči«. Člani društva tako danes 
svetujejo že v treh pravnih klinikah. Pravne 
klinike zagotavljajo anonimno in neposred-
no svetovanje strankam, ki dobijo takojšen 
odgovor na svoje vprašanje. Pravne klinike 
ne nadomeščajo dela odvetnikov, namen 
je dobiti zgolj prvo brezplačno informacijo 
pred nadaljnjim postopanjem. Na pravnem 
posvetu ne sestavljamo listin ali pišemo dru-
gih pisanj, pač pa le usmerjamo in dajemo 
odgovore na morebitna vprašanja in dileme. 
V pravnih klinikah vas pričakujemo na nas-
lednjih lokacijah:
Klinika v Mariboru, na naslovu: Univerza 
v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, 
dvorana Severni stolp. Čas svetovanja je vsa-
ko sredo od 18:00 do 20:00.
Klinika v Črenšovcih, v prostorih občine, na 
naslovu Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. 

Dosegljivi smo vsako prvo in tretjo soboto v 
mesecu, od 13:00 do 15:00.
Klinika na Ravnah na Koroškem, v društve-
nih prostorih nad Havano Ravne, Prežihova 
ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem. Svetovanje 
poteka vsako prvo in tretjo soboto v mesecu, 
od 10:00 do 12:00.
V društvu se vse bolj zavedamo tudi, da ljud-
je iščejo pomoč šele oziroma predvsem te-
daj, ko je običajno že prepozno, ko so roki 
za pravna sredstva in druga opravila že 
potekli. Vsled navedenega smo dejavni tudi 
v okviru raziskovalno-pedagoškega dela, 
na način, da objavljamo različne pravne 
prispevke na teme s področij, s katerimi se 
ljudje v večini srečujejo in imajo težave. Pri-
spevke smo najprej objavljali na različnih 
medijskih portalih, sedaj pa najdete obširno 
pravno bazo na naši spletni strani www.pra-
vozavse.si pod zavihkom Pravo za vse infor-
mira ali arhiv člankov. 
Februarja 2015 smo pričeli triletni projekt v 
sodelovanju z varuhinjo človekovih pravic 
Republike Slovenije pri izvajanju nalog in 
pooblastil državnega preventivnega meha-
nizma po določbi 5. člena Zakona o ratifika-
ciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti 
mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali 
poniževalnim kaznim ali ravnanju, v okviru 
katerega izvajamo nadzor na krajih odvze-
ma prostosti ter preverjamo ravnanje z ose-
bami, ki jim je bila odvzeta prostost. S tem 
pripomoremo k izvajanju nadzora nad spo-
štovanjem prava v institucijah, ki so družbe-
no odmaknjena.
Filozofija društva je, da so pravo ljudje, zato 
želimo vrniti zaupanje v pravo, zaupanje v 
ljudi.

Žiga CVETKO, mag. prav.,
Humanitarno društvo Pravo za vse
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BREZPLAČNA RAČUNALNIŠKA IZOBRAŽEVANJA
ZA PREBIVALCE MEŽIŠKE DOLINE

POTOVANJE V LAOS, KAMBODŽO IN NA TAJSKO

OBVESTILO, POPOTOVANJE

LAS Mežiške doline  sodeluje v projektu so-
delovanja štirih LAS, z nazivom Digitalne re-
šitve ZA izzive podeželja. Projekt je sofinan-
ciran s strani Evropske unije iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
Republike Slovenije v okviru Programa ra-
zvoja podeželja 2014–2020. Projekt smo zače-
li izvajati v začetku septembra 2018, zaključi-
li pa ga bomo konec maja 2021. 
V okviru projekta bomo v letih 2019 in 2020 
izvajali BREZPLAČNA računalniška izo-
braževanja v manjših skupinah z najmanj 
petimi udeleženci. Izobraževanja bodo vse-
binsko prilagojena potrebam prebivalcev 
Mežiške doline, izvajali pa jih bomo povsod 
tam, kjer bodo skupine prebivalcev za to iz-
kazale interes. 
Računalniška in digitalna pismenost je 
osnovno znanje, nujno potrebno za razvoj 
posameznika na vseh področjih. Še večji 
pomen ima to znanje na odmaknjenih ob-
močjih našega podeželja, saj je potrebno za 

lažje zaposlovanje, komuniciranje, iskanje 
informacij ter vodenje kmetijskega gospo-
darstva in s tem povezane birokracije. Z ra-
čunalniškimi izobraževanji bodo vključeni 
posamezniki pridobili znanja, ki bodo pripo-
mogla k dvigu kvalitete njihovega življenja.
VABIMO vse prebivalce z območja LAS Me-
žiške doline, da se vključite v BREZPLAČNA 
izobraževanja s področja informacijsko ko-
munikacijske tehnologije in prepoznate pri-
ložnost in možnost za pridobitev oziroma 
nadgradnjo vaše računalniške in digitalne 
pismenosti. 

Za več informacij smo vam na razpolago na 
telefonski številki  02 82 17 860 ali na elek-
tronskem naslov: info@las-md.si. Več o pro-
jektu si lahko preberete na naši spletni stra-
ni www.las-md.si

LAS MEŽIŠKE DOLINE
A.L.P. PECA, d.o.o.,

vodilni partner LAS Mežiške doline

V začetku poletja se je nama z Dubravko 
ponudila priložnost, da novembra odpotuje-
va s skupino še petih v JV Azijo, in sicer v 
Laos in Kambodžo. Tajska, ki je v nekaterih 
pogledih že precej »zahodnjaška«, nam je 
bila predvsem kot izhodišče za Laos in Kam-
bodžo. Pogoj, da sem se odločil za potovanje, 
je bil, da potujemo v lastni režiji, ki dopušča 
veliko svobode in pristnega stika z domači-
ni. Idejni vodja našega potovanja je bil Borut 
Čegovnik. Starejši se verjetno še spominjate 
njegovega očeta, ki je kot zdravnik dolga leta 
deloval v Zgornji Mežiški dolini. Borut živi v 
Ljubljani, je kardiolog, zaposlen na UKC Lju-
bljana, za naše potovanje pa pomemben kot 
izjemen poznavalec tega dela sveta, ki ga je 

že večkrat obiskal. Poleg Boruta so z nama 
potovali še trije Mežičani, Matjaž Mlačnik, 
Peter Obreza in Srečko Ladinik (živi na Du-
naju) ter Boris Lestan (revmatolog), Primo-
rec, ki živi v Ljubljani.
Prve informacije, s katerimi nas je zalagal 
Borut, so bile, da gremo sicer v deželo pri-
jaznih ljudi, so pa tam tudi prevaranti in 
preprodajalci, zato previdnost ni odveč. Pa-
ziti je potrebno pri hrani in pijači … pogre-
šali bomo svež alpski zrak, hladno vodo iz 
pipe, domačo hrano, čistočo in še marsikaj. 
V zameno bomo deležni veliko sonca in to-
plote, svežega sadja (mango, ananas, bana-
ne, durian, kokos, longan, lychee …), sveže 
zelenjave, rib in drugih morskih sadežev in 
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Člani ekipe, s katerimi sem na drugem koncu 
sveta doživel nepozabno potovanje

velikooo riža. 
Čeprav je Črna majhen kraj, je tu veliko po-
potnikov, ki so potovali na različne konce 
sveta. Ta del precej dobro poznata Čriček in 
Rok, zato je logično, da sem za nasvet in ko-
ristne informacije vprašal tudi njiju. Čeprav 
me je Čriček opozoril, da pozna le Tajsko, 
v Laosu in Kambodži še ni bil, in da so tam 
lahko stvari drugačne, mi je o tem delu sve-
ta povedal veliko zanimivega, Faka pa mi je 
svetoval, naj bom v hotelih previden, saj je v 
Laosu veliko droge in hitro ti lahko kdo kaj 
podtakne. 
Potovanje se zares začne, ko se v Zagrebu 
poslovimo od Alje in Jureta in poletimo pro-
ti Dohi. Pogledam Dubravko in jo vprašam, 
če je Alji povedala vse potrebno in napisala 
pine od kartic, saj nikoli ne veš …, potem pa 
se prepustim toku novih dogodivščin. Letimo 
Zagreb–Doha–Bangkok, z notranjim letom 
pa na sever Tajske, Chiang Rai. Prtljago smo 
zaradi notranjega leta in da smo bili čim bolj 
mobilni, morali omejiti na 7 kg ter velikost 50 
cm krat 20 cm. S sabo smo za cel mesec po-
tovanja vzeli samo par majic, spodnjih hlač, 
kopalke, zdravila in nekaj malenkosti. 
Za prvi del potovanja si izberemo Laos, eno 
najrevnejših držav na svetu. Edina država v 
JV Aziji, ki nima morja. To je gorata dežela 
z veliko džungle. Poleg riža, ki ga pridelajo 
največ, so za izvoz pomembni še opij (tega 
sicer ne priznajo), kava, začimbe in bombaž. 

Preden zares zakorakamo v deželo slonov, 
moramo opraviti še par formalnosti – za 
pridobitev vize in žiga v pasušu je potrebno 
podkupiti carinike. 
Prva dva dni v Laosu si izberemo za potova-
nje z ladjo po reki Mekong. Na ladji, pome-
šani med domačine in turiste, ob enakomer-
nem zvoku motorja občudujemo čudovito 
zeleno pokrajino in dokončno dojamemo, 
da smo vstopili v drug svet. Občasno nam z 
obale pomaha kakšen domačin; le-te pobira-
mo ali odlagamo vzdolž našega potovanja. 
Ob enem postanku priteče do nas skupina 
deklic, ki zabredejo do pasu v nevarno reko 
in z iztegnjenimi rokami ponujajo »bogatim« 
turistom ročno izdelane zapestnice. Borut 
se s solznimi očmi obrne stran, rad ima te 
ljudi in ne more gledati ganljivega prizora. 
Pozno popoldan prispemo v Luang Pra-
bang, po mnenju mnogih najlepše mesto v 
Laosu. Znan je predvsem po samostanih in 
menihih v oranžnih oblačilih, ki zjutraj zbi-
rajo daritve; opravijo obred darovanja hra-
ne menihom. Z zgodnjim vstajanjem smo to 
darovanje tudi sami doživeli. 
Naslednji dan smo za raziskovanje bližnje 
okolice najeli motorje in se zapeljali do sla-
pov Kuang Si in Sae. V popoldanskih in ve-
černih urah si ogledamo še znamenitosti 
mesta, številne templje, kraljevo palačo, tr-
žnico …
Naslednji cilj je bil Phonsavan. Ta pot je 
poglavje zase. Normalne ceste v Laosu 
praktično ni; čeprav smo Korošci vajeni sla-
bih cest, smo imeli možnost videti, da nekje 
na drugem koncu sveta le obstajajo še slab-
še. Avtobus nima klime, namesto nje iz stro-
pa visi sobni ventilator in zaradi neznosne 
vročine so vrata odprta, šofer pa mora za-
radi prahu voziti z masko. Vožnja je poča-
sna, ponekod cesto zaradi zemeljskih plazov 
z gradbenimi stroji šele delajo, občasno jo 
zapre kak pokvarjen tovornjak. Okrog nas 
se razteza razgibana živo zelena gričevna-
ta pokrajina. Lepo je, ne moti nas, da se po-
mikamo počasi. Ko prispemo v Phonsavan, 
lahko vidimo katastrofalne posledice vojne, 
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Laoške deklice prodajajo zapestnice ob reki 
Mekong

ki je tukaj potekala v času ameriških napa-
dov na Vietnam v 60. in 70. letih prejšnjega 
stoletja. Na Laos je bilo odvrženih približ-
no 10 milijonov ton eksplozivnega materia-
la in pokrajina je še vedno polna ostankov 
min in drugega eksploziva. Vidni so kraterji 
bomb, odstranjevanje vseh teh eksplozivov 
pa je nevarno, dolgotrajno in drago opravi-
lo. Največ pomoči Laosu nudita Francija in 
Nemčija, Američani pa se pretvarjajo, da s 
tem nimajo nič. Po mestu je videti ostanke 
bomb, ki jih tamkajšnji ljudje uporabljajo za 
različne stvari: gradnjo hiš, izdelavo orodja, 
jedilni pribor in spominke. Prav neverjetno, 
kako znajo ljudje tukaj v še tako negativni 
stvari najti nekaj pozitivnega. 
Glavni razlog za obisk Phonsavana so bili 
Plains of jars, ki so pod Unescovo zaščito. 
To so velike kamnite skodelice različnih ve-
likosti. Tam stojijo že nekaj tisočletij in znan-
stveniki še vedno ne vedo, čemu so služile. 
Obstajajo sicer različne razlage; po eni naj bi 
jih uporabljali za pogrebne obrede, po dru-
gi naj bi v njih shranjevali hrano. Domačini 
menijo, da so bile postavljene pred stoletji, 
po zmagi nad Kitajci, v njih pa so pripravi-
li riževo vino. Vsekakor zanimiv ogled. 
Naslednji dan odpotujemo naprej, na jug La-
osa, tik pred kamboško mejo, na 4000 Islands 
(4000 otokov). Izberemo si otok Don Khone 
na reki Mekong. Število otokov se spreminja 
glede na višino vode Mekonga. Otoki so po-

znani med drugim po rečnih delfinih, ki pa 
jih je zaradi onesnaževanja vedno manj. Za 
ogled otoka smo najeli kolesa, s katerimi se 
da prevoziti cel otok v enem dnevu, vmes pa 
si ogledati glavne znamenitosti in naravne 
lepote. Vidni so tudi še ostanki železnice, ki 
so jo zgradili Francozi. (Laos je bil od 1893 do 
1949 francoska kolonija.) Preden smo zapus-
tili Laos, državo brez avtoceste ali železnice, 
a s slikovito živo zeleno hribovito pokrajino 
z riževimi polji, in vstopili v Kambodžo, smo 
si šli ogledat še največje slapove Khone Pha 
Pheng v JV Aziji, ki so zares impozantni.
Podobno kot pri vstopu v Laos smo mora-
li za vstop v Kambodžo poleg nakupa vize 
nekaj dati tudi kamboškim carinikom, nato 
pa so nam takoj čez mejo za edini možni 
prevozniki do prvega kraja, Stung Treng, v 
pozno popoldanskih urah za kratko vožnjo 
z avtobusom zaračunali veliko preveč. Z de-
narjem je bilo kar nekaj heca – tri države, 
tri valute. V Laosu so to kipi, v Kambodži 
rieli, na Tajskem bahti. Imeli smo še dolarje 
in potrebnega je bilo kar precej preračuna-
vanja.  Ko je Peter hotel plačati za ananas 3 
dolarje (trikrat več) namesto 3000 rielov, se 
je trgovka prijazno nasmejala in pokazala, 
da so tudi trgovci pošteni. Potovanje smo na-
daljevali preko Phnom Penha (glavno mesto 
Kambodže) proti morju do Sihanuokville. Iz 
mesta do naše destinacije na plaži Otres be-
ach, kjer smo ostali teden dni, smo najeli tuk 
tuk (motor, ki je spojen s posebno prikolico 
za potnike). 
Po skoraj dveh tednih nenehnih potovanj, 
ogledov in močnih vtisov, ki jim sploh ne 
utegnem slediti, si vzamemo teden dni po-
čitka. Na morju me prevevajo občutki, polni 
resnično ekstremnih kontrastov. Z Dubrav-
ko spiva v eksotični leseni hiški, par metrov 
od morja. Na plaži kilometri mivke, toplo 
morje, v katerem včasih tudi po uro in več 
debatiramo, prijazni domačini, ženske ponu-
jajo masažo na plaži za 10 dolarjev, izvrstni 
lignji, ki ti jih spečejo na plaži za 3 dolarje, 
zastonj ležalniki in že kar kičasti pogledi na 
sončne zahode in otoke pred nami. 
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Drevo na Poljih 
smrti, na katerem 
so Rdeči Kmeri 
pod vodstvom Pol 
Pota pobijali
otroke

Vse kaj drugega pa vidimo, ko se obrnemo 
proti celini. Veliko gradbišče z investitorji Ki-
tajci, ki gradijo vile, hotele, igralnice najpre-
stižnejših oblik, čemur ne sledi preostala 
infrastruktura; na tleh ležijo veliki kupi 
plastike, kanalizacije so speljane direktno 
v morje, domačini in delavci spijo na tleh v 
lesenih kolibah ali visečih mrežah, dela se 
cele dneve, tudi ponoči in vsak dan v tednu. 
Verjetno smo ujeli še ene zadnjih eksotičnih 
dni naselja Otres beach, ker v letu ali dveh, 
ko bodo zgrajeni hoteli, tega zagotovo ne bo 
več. Zadnji dan na morju gremo na skupno 
večerjo, potem pa se naša ekipa razdeli. Bo-
rut, ki je na Poljih smrti in v Angkor Watu 
že bil, bo ostal še nekaj dni na morju in bo 
šel nato na ogled drugih templjev. Luka pa 
pravi, da ima za nekaj let dovolj »udobnih« 
prevozov z avtobusi in bo do Siem Ripa, ki je 
izhodišče za Angkor Wat,  prišel z letalom. 
Po prespani noči v Phnom Penhu se zjutraj 
odpravimo proti Killing Fields (Polja smrti). 
Zgodovina Kambodžanom ni prizanašala. 
Bili so francoska kolonija, dve desetletji tra-
jajoča vietnamska vojna, ki je potekala tudi 
na ozemljih Laosa, bolezni, lakota … vse to 
jih je zaznamovalo. Vendar jih je prava kata-
strofa doletela nedavno, med letoma 1975 in 
1979, ko so oblast po kamboški državljanski 

vojni prevzeli Rdeči Kmeri pod vodstvom Pol 
Pota. Pod njegovo vladavino so pobili okoli 2 
milijona ljudi, zgodil se je genocid nad četr-
tino prebivalstva. Njegova politika je teme-
ljila na antikapitalističnih marksističnih na-
čelih. Evakuirali so mesta in ljudi pregnali 
na podeželje, ukinili denar, banke, privatno 
lastnino, šole, bolnice, prepovedali vse vrste 
religij. Postali naj bi brezrazredna družba 
brez revnih in bogatih. Izobraženci, zdrav-
niki, učitelji so postali državni sovražniki. Za 
smrtno obsodbo je bilo dovolj že, če si nosil 
očala, znal kak tuj jezik, pisati ali risati. 
Park Polja smrti daje danes občutek spo-
kojnosti, je miren park, sredi katerega je 
postavljena stupa, napolnjena z lobanjami 
iz množičnih grobov. Med potkami so števil-
ne jame, kosti še vedno prihajajo na plano. 
Spoznanje, da se je vse skupaj odvijalo ne-
davno nazaj, vzbuja še večjo grozo. Težko 
dojemam … a le kako naj, če niti ljudje, ki so 
to sami preživeli, ne morejo razumeti. Vsak 
s svojimi mislimi se brez besed skozi ulico Jo-
sipa Broza Tita vračamo v vsakdanji vrvež 
Phnom Penha. 
Po morečem dnevu se odpravimo naprej 
proti Siem Reapu, ki je izhodišče za največji 
in po mnenju mnogih najlepši verski spome-
nik na svetu, obrnjen proti zahodu Angkor 
Wat (Tempeljsko mesto) nad jezerom Tonle 
Sap. Angkor Wat je bil prvotno zgrajen kot 
hindujski tempelj, proti koncu 12. stoletja se 
je preoblikoval v budističnega. Velja za eno 
od svetovnih čudes, za Kmere (prebivalci 
Kambodže) pa ima izjemen simbolni pomen, 
je vrhunec kmerske arhitekture in simbol 
Kambodže. Pojavlja se na nacionalni zastavi 
in je glavna turistična atrakcija v državi. 
V okolici Angkor Wata je še več čudovitih 
templjev, priljubljen je tempelj Ta Prohm, 
kjer so snemali film Tomb Raider. Ko pogled 
usmeriš preko templjev, uzreš veliko zelenja 
– džunglo. Po kamnitih strukturah se ovija-
jo tropske ovijalke, prosto živeče opice, ki se 
tam gibljejo, in zvoki džungle pa poskrbijo 
za izjemne občutke, tuje zahodnemu svetu. 
Naše potovanje se počasi bliža koncu in 
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V Otres beach smo lahko naročili lignje kar na 
plaži

Ureditev ceste 
nad gasilskim 
domom

Priprava podlage 
za asfaltiranje 

ceste v Koprivni 
(trafo - Kamnik)

zjutraj se odpravimo proti Bangkoku. Po 
naporni vožnji z avtobusom, štiriurnemu 
čakanju na kamboško-tajski meji, nada-
ljevanju poti s kombiji in nazadnje s tuktu-
kom v večernih urah popadamo v postelje v 
prvem hostlu, ki smo ga našli. Zjutraj nama 
z Dubravko pridejo prav informacije, ki 
nama jih je o Bangkoku dal Čriček. Ogleda-
va si Grand palace, tempelj Wat Pho z leže-
čim Budo (dolžina 46 m), spada med 10 naj-
bolj impresivnih religijskih kipov na svetu, 
ter tempelj Wat Trimiter, v katerem je zlati 
Buda iz 5,5 ton čistega zlata. Po vodnih kana-
lih Bangkoka obiščemo Floating market, na-

zadnje pa še nakupovalni center MBK, kjer 
dobiš dobesedno vse. Dokler ga nisem videl, 
sem mislil, da je BTC velik. 
Večer pred odhodom domov se nam ponov-
no pridruži Borut, ki smo ga že precej po-
grešali. Sam je dalj časa ostal v Kambodži 
in si ogledal še nekaj znamenitosti. Je rekel, 
da se glamuroznemu Bangkoku raje izogne. 
Borut je idejni vodja potovanja in dokler je 
bil z nami, je poskrbel praktično za vse. Raz-
veselili smo se ponovnega srečanja in veliko 
smo si imeli povedati o dnevih, ko nismo bili 
skupaj. 
Zbudimo se v dan za vrnitev proti domu. 
Čaka nas dolgo potovanje, ki ga začnemo 
z vlakom in nadaljujemo s sky trailom do 
letališča. Nato 13 ur z letalom preko Dohe 
do Zagreba. Na letalu katarske družbe nas 
postreže slovenska stevardesa in ko smo 
se začeli spuščati na megleno in deževno 
zagrebško letališče, smo se zavedali, da se 
končuje potovanje, polno močnih doživetij, 
lepih pogledov po razgibanih pokrajinah, 
kjer smo padli v drugo okolje, kulturo, raz-
mere in spoznali številne prijazne, iskrene 
in prisrčne ljudi.

Milan Plesec 
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JESEN
Jesen ima čisto drugačen obraz, pa naj bo 
še tako topla in sončna, indijanska, kot se 
zadnje čase kaže. V življenje se po tihem 
vrivajo dolžnosti, obveznosti, po domače 
povedano »MUS«. Ne le koledar, tudi ura je 
spet neznansko pomembna, včasih gre celo 
za minute. Začela se je šola, najmlajši spo-
znavajo vrtec. Babice in dedki imajo vlogo 
spremljevalcev in šoferjev najmlajših, neka-
teri pa tudi sami postanejo šolarji, zagnani 
kot najhujši »štrebarji«; v dobrem pomenu, 
seveda. Značilnost za jesen je tudi turobnost. 
Njive in vrtovi so opusteli, pridelki pobra-
ni. Nekatera drevesa molijo svoje gole veje 
v zrak, še trava je vsa kilava, kot bi rasla 
navznoter, v korenine. Noč krade ure dnevu, 
vsak dan nekaj minut ... Ne da bi hoteli, se 
naše misli zapletejo v premišljevanju o mine-
vanju, življenjskem krogu, ki se zapira. Topla 
polovica leta je videti nedosegljivo daleč.
Jesen pa je lahko tudi bolj vesela in tako 
imam najraje. To je prava podoba blaginje, 
razvajanja. Ob sončnih dnevih je narava 
osupljivo lepa, barvna paleta pa komaj re-
snična, kot bi eksplodiralo sonce in bi žareči 
delci polegli po planjavah. Celo ob dolgočas-
nih cestah je grmovje na brežinah tako lepo 
obarvano, da krade poglede. Kašče so bolj 
ali manj polne, police v shrambah pa se ši-
bijo pod zimskimi shranki. V sodih je dozo-
rel mošt, kozarci z mladim vinom trkajo ob 
spremljajoči pojedini. Jesen podarja pravo 
razkošje barv, okusov in vonjev. Na trenutke 
je skoraj vsega preveč. Ali sploh lahko govo-
rimo o preveč, kadar gre za nekaj dobrega? 
Kako naj bo preveč veselja, preveč radosti, 
preveč sreče? Ljubezni ni nikoli preveč. Os-
taja nam spreminjajoča narava in z njo spre-
hodi, sprehodi po ne še prehladnem  zraku, 
ki dajejo moč in kisik za prihajajoče dneve, 
ko se bomo zavili v plasti toplih oblačil in se 
za nekaj časa skrili v tople domove v priča-
kovanju bližnjih najlepših praznikov. Ko vse 
to pišem, me stiska pri srcu, ko se spomnim, 
koliko ljudi vsega tega ne bo doživelo. Pa si 
rečem, pravzaprav ne moreš nič pomagati, 
raje nadaljuj bolj veselo.

KAVA  IN  POEZIJA
»Ljubezen je v zraku in diši po kavi.« Ljubitelji 
kave se radi poslužijo teh Youngovih verzov 
za uvod v razgovor ob kavi in o njej. Nova po-
buda množičnega pesnenja »Srečaj se z ver-
zi« ob letošnjem svetovnem dnevu kave, ljudi 
iz 25 držav vabi, da svoja prijateljstva obudi-
jo ob skodelici kave. V Sloveniji si bo mogoče 
kavo  - ali čaj – prislužiti z verzi za zdaj le v 
15 kavarnicah. Akcija je na pogled zelo po-
dobna tisti, s katero 21. marca, na prvi po-
mladni dan, počastimo svetovni dan poezije. 
To je, tako kot tokratno, leta 2013 zasnova-
la dunajska pražarna kave Julius Meinl in 
z njo združila tisoče ljudi pri ustvarjanju ob 
kavi ali čaju. V njej že četrto leto sodeljujejo 
tudi številne kavarne v Sloveniji. Lani je bilo 
napisanih okrog 5700 verzov; letos pa je bilo 
v projekt vljučenih že več kot 60 kavarn, v 
katerih je nastalo več kot 8000 verzov.
Kava je ena od treh pijač  - poleg vode in čaja 
– ki se jih na svetu popije največ in ki se pije-
jo najpogosteje. Kavoljubi smo mednarodni 
dan kave dobili 1. oktobra; letos je torej tret-
jič zapored. Prvič so ga praznovali v okviru 
razstave Expo 2015 v Milanu, organizirala 
pa ga je Mednarodna organizacija za kavo, 
takrat je tam potekal tudi globalni forum o 
kavi. Kava je pri nas nasplošno zelo prilju-
bljena, Slovenija spada med države, kjer se 
v povprečju porabi pet do šest kilogramov 
na prebivalca letno. Večino kave uvozimo iz 
Italije in Brazilije. Sem ni všteta brezkofein-
ska kava, ob kateri si ljubitelji pripovedujejo 
naslednjo šalo: »Najbolj črn vic je brezkofe-
inska kava.« Ni pa šala, da se je kava v lo-
kalih od leta 2003 do leta 2016 podražila za 
68 odstotkov. V zadnji treh letih ostaja cena 
povprečno enaka, a ker je kava dandanes 
podobno kot nafta gorivo našega življenja, 
ni pričakovati, da bo še kdaj cenejša – razen 
če se ob njej srečamo z verzi.

TRI SKODELICE KAVE
Kuhamo kavo in razpravljamo o njej. Spozna-
vamo različne vrste kav, pogovarjamo se o 
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načinih mletja, spoznavamo različne posode 
in načine kuhanja kave in o načinih servira-
nja le-te. Potem pa se včasih zgodi, da jo kje 
popiješ tudi iz kozarca kot vino. Ostaja pa 
želja spoznati jo bolj osebno in narediti vtis 
poznovalca. Lepo, ni kaj. Vendar je vse to da-
leč od načina, kako kavo postrežejo oziroma 
pijejo v Bosni. Poznajo tri skodelice – takole:
D o č e k u š a. To je tista kava, ki jo gostitelji 
kuhajo v pričakovanju gosta. Tako priprav-
ljajo vzdušje, skratka topel sprejem.
R a z g o v o r u š a. To je kava, ki se kuha 
takrat, ko so gostje že prispeli. Tista, ki je 
sredi dogajanja, v vsebini, v bistvu. Zakaj 
imamo radi kavo? Zato ker ljudi povezuje v 
nekakšno zaupnost in sproščenost. Ni težko 
biti zjutraj dolgočasen za kavnim omizjem, 
kajti veš, da drugim ni hudo, saj so tam bolj 
zaradi kave kot tebe. Zaradi tega, ker je 
prekrasen način izkazovanja pozornosti. 
Kako pogosto svojemu ljubemu ali ljubi pri-
nesete zjutraj v posteljo kavo? Kako bi sploh 
lahko komu rekli, da bi se radi družili z njim, 
če ne s povabilom na kavo? Sama se najbolj 
veselim, ko me zjutraj kakšna soseda povabi 
na kavo ali jaz njo. Veselim pa se tudi pone-
deljkov, ko me bivše sotelovadke povabijo na 
kavo v Izložbo, kjer nas razgovoruša v celoti 
zadovolji.
S i k t e r u š a. To pa je zadnja kava, ki jo 
postrežejo v Bosni. Izraz prihaja iz turške 
besede »izgini«, kuhala pa naj bi se takrat, 
ko imaš tega svojega gosta že čez glavo in 
ne veš, kako bi mu namignil, naj se pobere. 
Slovenci radi predlagamo, da gremo mi zdaj 
spat. Zadnja kava se, da ne bi povzročila na-
sprotnega učinka ugodja, kuha menda kar 
iz usedline vseh prejšnjih in naj bo redka in 
obupna, tako da o namenu ne sme ostati no-
benega dvoma.

SAMOTA IN LJUBEZEN
Ko brskam za nekimi znanimi recepti, mi 
pred oči prileti nekaj drugega. Kot po nava-
di v življenju. Ko kaj iščeš, najdeš nekaj dru-
gega. Najdem iskrive misli, ki so jih o hrani 
izrekli znani ljudje. Vse, kar nas v resnici os-

rečuje, je precej preprosto – ljubezen, seks in 
hrana, je rekla Meryl Streep. In spomnim se 
enega njenih najlepših, najbolj romantičnih 
in najbolj žalostnih filmov - Najini mostovi, 
v katerem se vse troje zgodi v enem večeru. 
Skupno kuhanje in pripravljanje mize in 
vse, kar se ob tem zvrtinči med dvema. Od 
omamnih vonjav, steklenice  rdečega vina 
tudi v kozarcu do boržunasto zamolčanih 
besed, ki pokajo od vznemirjenja. »Ko bese-
de niso dovolj, je hrana simbol ljubezni,«  je 
druga misel, ki sem jo našla. Zapisal jo je dr. 
Alan Wolfelt, ameriški strokovnjak za ža-
lovanje in čustvene izgube. Hrana je veliko 
več kot seštevek hranljivih snovi in okusov, 
zato se mnogim, ki so sami, samski, vdovi, 
ne ljubi »mazati loncev« in kuhati samo zase. 
Hrana je, poleg omenjenega zapeljevanja in 
srečavanja v oblakih, tudi akt premirja. Je 
dobrodošlica tistemu, ki prihaja domov, če 
ga imaš in če se veseli tvoje kuhe. Če pa ku-
haš le sebi, se je včasih težko odločiti, ali je 
vredno kuhati samo zase ali ne, potem pa 
se prebiti ob skledi solate - ki je in ni »kuha-
rija« - sadju, jogurtu in kefirju. Prepričani 
so, da malo posta tudi ne škodi. Za posladek 
pa ena lepa misel ameriškega pisatelja Tho-
masaWolfa: »Ni bolj privlačnega prizora na 
zemlji kot pogled na žensko, ki pripravlja ve-
čerjo za nekoga, ki ga ljubi.« Zato je kuhanje 
magija, ljubezen pa  začimba, ki hrani daje 
tisti posebni, neponovljivi okus.

LUČ  V  SRCU
Čas okoli božiča in novega leta je vedno še 
posebno zaznamovan z lučjo. Okrašene in 
razsvetljene ulice, izložbe in drevesa v nas 
vnašajo toploto prazničnih dni. Doma bomo 
z lučkami krasili jelke in prižigali svečke, da 
bo slovesnejše. Žal ne vsi. Mnogi po svetu in, 
žal, tudi mnogi v naši domovini si tega ne 
bodo mogli priviščiti. Zato je prav, da v teh 
posebnih dneh pomislimo tudi nanje. Človek 
ni nikoli tako bogat kot takrat, ko tisto, kar 
ima, deli z drugimi. In nič nas ne razvese-
li bolj kot prijazna beseda in topel nsmeh. 
Oboje je v tem materialnem svetu tako zelo 
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redko, čeprav nič ne stane. Luč, ki najbolj 
sveti, je tista, ki jo nosimo v srcu. Posvetite 
z njo k osamljenemu sosedu ali pozabljene-
mu sorodniku ali neznancu, ki vam na ulici 
nastavlja mrzlo dlan. Odprite srce za svetlo-
bo odpuščanja in sočutja. Boste videli, kako 
toplo vam bo potem. Zadnja leta je ponekod 
postalo spontano ulično praznovanje nove-
ga leta. Ljudje počasi spoznavamo, da nismo 
le posamezniki, ampak da skupaj tvorimo 
eno samo veliko družino, ki jo imenujemo 

človeštvo. V pravi družini ni privilegijev in so 
vsi enako deležni dobrega in slabega. Zato, 
ljudje, prižgimo luč, kot nas je pozval naš Je-
žek, prižgimo luči, ki nas bodo ozavestile in 
vsem nam prinesle lepše življenje.
Želim vam lepe praznike in veliko tople luči 
v vaših domovih in srcih!

VIRI: Danica  Lešnjak, Brane Maselj, Kari-
na Reščič, Danica Petrovič, Ana Kovačič

ČRNJANI SMO SPET SI NOVO ZMAGOPRIBORILI, 
TOKRAT NAS NI ŠPORT PONESEL V SVET KOT OBIČAJNO -

DALEČ NA IRSKEM SMO EVROPSKO PRIZNANJE »ENTENTE FLORALE« PREJELI,
KER SMO ZA NAŠO VAS LEPO Z ROŽICAMI  POSKRBELI, 

IN TAKO JE ČRNA 
SPET ZA NEKAJ ČASA POSTALA SREBRNA.

MI, KI RADI ČRNO  IMAMO,
NIKAKOR SE SPRIJAZNITI NE MOREMO IN NE ZNAMO, 

DA VSAKO LETO JE JE MANJ IN MANJ.
TAKO KOT PRED MNOGIMI LETI,  

KO SMO KLJUB PROTESTOM TAKRAT CELE MEŽIŠKE DOLINE  
BITKO ZA BOLNIŠNICO IZGUBILI,

SMO SE TUDI LETOS ČRNJANI ZNAŠLI V PODOBNI ZAGATI.
TUDI UPOR IN VSI PODPISI KRAJANOV ZA BANKO NISO POMAGALI,

LE-TO SO 1. DECEMBRA ZAKLENILI IN JO ODSELILI.
SICER STAVBA ŠE STOJI, A NOTRI ZAPOSLENIH NI!

IN TAKO NAŠA »TRGOVSKA ULICA« VEDNO BOLJ SAMEVA,
S PRAZNIMI LOKALI PRAV ŽALOSTNO IZGLEDA, REVA! 

PA OČITNO NOBENIH IZGLEDOV NI, 
DA SE KAJ SPREMENI!?

KOT DA TO ŠE NI BILO ZADOSTI,
SO STROKOVNJAKI ZA STAROST KRAJEV UGOTOVILI,

DA 880 LET PRVE PISNE OMEMBE NAŠEGA KRAJA PODATEK PRAVI NI,
Z DOKAZNIMI DOKUMENTI SO NAŠO VAS POMLADILI IN ZA NEKAJ DESET LET

PROSLAVLJANJE TAKE ČASTITLJIVE OBLETNICE PRELOŽILI.

MALO ZA ŠALO
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Spet iz Spretne kuharice (1922. leta) nekaj 
receptov, primernih morda za praznične 
dni.

Puranova pečenka
Osnaženemu puranu odsekaj vrat, zadnji 
del, perut in kremplje, odrgni ga s soljo znot-
raj in zunaj in pusti, da se čez noč vleži. Dru-
zega dne zreži slanine na lističe, ovij je okoli 
purana in poveži je s snažno nitjo. Purana 
peci potem počasi, in sicer mladega do 5/4 
ure, starega in pitanega mogoče tudi po tri 
ure. Četrt ure, predno ga deneš na mizo, 
odstrani ovitek in polivaj purana z mastjo.

Solata iz repne cime
Repno cimo ali izrastke bele repe dobro in 
večkrat opari s kropom, da ji odvzameš duh. 
Oblij jo tudi naposled z mrzlo vodo, da jo oh-
ladiš, in pripravi s kisom in oljem. Pravi se, 
da je solata od repne cime prav zdrava so-
lata.

Cimetove prestice
Naredi testo od 21 dek moke, 10 dek surove-
ga masla, 10 dek sladkorja, 1 žlice zdroblje-
nega cimeta, 2 žlic kisle smetane in 2 rume-
njakov – nastane rahlo testo, ki ga zvaljaj 
z roko v ravno klobaso, razreži na koščke 
orehove velikosti, razvaljaj te v svinčnikove 
palčice in naredi prestice. Pomaži prestice z 
jajcem in potrosi jih s sladkorjem in cimetom 
ter jih speci.

Peter lenče

ČE POGLEDAMO NA DRUGO STRAN VASI,  UGOTOVIMO,
DA SE TUDI V TEM DELU NIČ NOVEGA NI  ZGODILO.

STARA MATEVŽEVA HIŠA Z LETNICO 1850 ŠE KAR STOJI NESPREMENJENA,
ŠE VEČ, DEL NJE JE ŽE TAKO NAČET,

DA LAHKO KAR HITRO ODPADE KAK OMET.

ZATO NOVI - STARI OBČINSKI EKIPI
OB VSTOPU V NASLEDNJI ŠTIRILETNI MANDAT

ZAŽELIMO V REŠEVANJU TEH IN DRUGIH PROBLEMOV
USPEŠEN SPOPAD IN UGODEN REZULTAT!

SREČNO 2019!

IVAN KOS

MALO ZA ŠALO



64

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, december  2018.

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

Izžrebanega srečneža čaka nagrada!

Izžrebani nagrajenec prejšnje križanke Slavko Sušec, Podpeca 103, 2393 Črna na Koroškem,
naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu bodo podelili praktično nagrado.


