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NAGOVOR ŽUPANJE

RADA DELAM ZA NAŠ KRAJ
IN NAŠE LJUDI

»Sledi tistemu, kar imaš rad! Ne ponižuj se z 
vprašanjem, kaj iščejo »oni«. Vprašaj se, kaj 
imaš v sebi. Ne sledi interesom, ki se spremi-
njajo, ampak temu, kar si in kar imaš rad: 
in to se ne bo in se ne sme spremeniti.« To 
je sicer citat ameriške novinarke Georgie 
Anne Geyer, vendar bi lahko bil tudi moj, saj 
se lahko z njim popolnoma poistovetim. V ve-
liko veselje mi je in zelo rada delam za kraj, 
predvsem pa za ljudi. In prav njih poskušam 
vedno postavljati v ospredje, zato mi ni nič 
odveč in nikoli se mi ne zdi škoda časa zanje. 
Čut in posluh za soljudi nameravam še nap-
rej postavljati v ospredje, hkrati pa s podpo-
ro sodelavcev skrbeti za nadaljnji napredek 
kraja. 
Leto 2015 lahko ocenim kot uspešno, saj smo 
v danih razmerah in vedno večjemu krčenju 
finančnih sredstev vseeno veliko investirali. 
Tudi za leto 2016 načrtujemo več kot polovi-
co proračunskih sredstev za investicije. Naj-
večji finančni in tudi sicer zalogaj letošnjega 
leta je bila sanacija plazu Matvoz, kjer se je 
celovito rešilo drsenje terena in poskrbelo za 
varnost nižje ležečih hiš. Hkrati nam je uspe-
lo v drugi polovici leta pridobiti še sredstva 
za odstranitev posledic plazu Kavšak in po-
plav na cesti Šumel–Luže, kar je prav tako 
oboje že izvedeno. Za vse navedeno smo po 
prizadevanjih prejeli sredstva od Ministr-
stva za okolje, kar nekaj sredstev pa smo do-
dali sami, ker je to bil pogoj za sofinancira-
nje države. Ploščad pred Kulturnim domom 
in cesta Lampreče, kjer se je obnavljala tudi 
komunalna infrastruktura, sta v pretežni 
meri že zaključena, v celoti dokončana pa 
bosta spomladi, ko bo na cesto položen še 
zgornji sloj asfalta, pred Kulturnim domom 
pa postavljene klopi in zasaditev grmovnic 
in drevja. Upam, da bo hotel v naslednjem 
letu že imel najemnika, s katerim potekajo 
resni razgovori in da bomo skupaj poskrbeli 
za urejen videz tako restavracije kot prosto-

ra pred njo. V zaselkih smo preplastili kar 
nekaj cest mimo hiš in s tem nameravamo 
nadaljevati tudi v naslednjem letu. Veliko 
dela smo opravili tudi v okviru režijskega 
obrata, tudi že tretji nov most v Bistri je nji-
hovo delo. 
Ob državni cesti Center–Koprivna urejamo 
pločnik, izvedena pa bo še preplastitev regi-
onalne ceste. Prav tako bomo pri Faktorju 
uredili parkirišče, v naslednjem letu pa bo 
kupec tamkajšnje stavbe pričel z njeno ob-
novo, kar bo zaokrožilo urejenost tega dela 
Črne. 
Poleg veliko izvedenih del na komunalni 
infrastrukturi pa smo letos kar nekaj dela 
opravili tudi na smučišču, kjer bomo na ta 
način zmanjšali precejšnje stroške zasneže-
vanja in poskrbeli za boljšo ponudbo obisko-
valcem naših belih poljan. Tudi prihodnje 
leto bomo nadaljevali z urejanjem in obnovo 
športnih površin v kraju, saj je že marsikate-
ro načel zob časa. 



3

NAGOVOR ŽUPANJE

Kot doslej smo poskrbeli za redno financira-
nje tako kulturnih kot športnih društev, ki s 
svojo ustvarjalnostjo in rezultati dokazujejo, 
da jim je to, kar počnejo, v veselje. Prav za-
radi njih je Občina že drugič zapored prido-
bila naziv  »Prostovoljstvu prijazna občina«.
Še posebej sem ponosna na naše prosto-
voljke - skupine za pomoč starejšim, katere 
gonilna sila je Joža Kropivnik in ki deluje v 
okviru Društva upokojencev, saj so nedavno 
prejele priznanje na področju socialnega 
varstva, ki ga podeljuje Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve. S to nagrado 
je vsaj delno poplačan njihov neprecenljiv 
trud, ki ga vlagajo v sočloveka in jim zanjo 
še enkrat čestitam. Našim sokrajanom, ki jih 
obiskujejo, so izboljšale kvaliteto življenja, jih 
vključile v različna dogajanja v kraju, zato 
so jim za njihove obiske in skrb vsi hvaležni.
Občina je v začetku decembra prejela še li-

stino »Občina po meri invalidov«, za kar gre 
zahvala vsem članom projektnega sveta, ki 
so s poglobljeno analizo o položaju invalidov 
v občini in z uresničevanjem akcijskega na-
črta za neodvisno življenje invalidov v letu 
2015 omogočili pridobitev te listine, ki je do-
kaz, da smo k projektu pristopili z največjo 
odgovornostjo in da sta nam pomembna ka-
kovost in celovitost življenja vseh občanov. 
Že četrto leto zapored pa smo prejeli prizna-
nje Turistične zveze Slovenije, kar dokazuje, 
da je Črna lepa in gostoljubna. Ne dvomim, 
da ne bi bilo tako tudi v prihodnje.

Le še malo časa nas loči od leta 2016. Dragi 
sokrajani! Želim, da bi bili srečni, zdravi in 
polni upanja ter pričakovanj, ki se vam naj v 
največji možni meri uresničijo!

Županja: Romana Lesjak

Skupina za pomoč starejšim občanom Društva upokojencev Črne je prejela od ministrice
A. K. Mrak (MDDSZ) priznanje za uspešno delo na področju sociale. 
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Asfalt pri Najevniku

Asfalt v Jazbini pri kmetiji Močilnik

Asfaltiranje ceste na Najbrževem v Podpeci

Asfalt v Javorju mimo kmetije Pik

Asfaltiranje na Pristavi

INVESTICIJE V OBČINI V LETU 2015

FOTOREPORTAŽA
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Asfaltiranje pri Stoparju v Žerjavu

Postavitev kozolcev v centru Črne

Sanacija lokalne ceste Šumev–mejni prehod Luže

Planiranje 
in izgradnja 
zasneže-
valnega 
sistema na 
smučišču

Asfaltiranje v Bistri, Visoki most

Rekonstrukcija ceste Lampreče

FOTOREPORTAŽA
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Sanacija 
fasade v 
centru

Sanacija ob 
Javorskem 
potoku proti 
Matvozu

Vrtec Črna, ureditev igrišča

Sanacija mostu v Bistri

Sanacija plazu Kavšak

Zunanja ureditev pred Kulturnim domom

Mojca Dimnik

FOTOREPORTAŽA
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Kostanjev
piknik
v Žerjavu

KS ŽERJAV

NAJ BO VESELO IN ZDRAVJA POLNO 2016

Končuje se leto. Za nekatere veselo, srečno, 
uspešno, za druge mogoče žalostno, skro-
mno in malo manj uspešno. Pa vendar ne 
dvomim: v tem času, zadnji mesec v letu, vsi 
delamo načrte za drugo leto, podajamo ob-
ljube sebi in s tem tudi drugim. In ta mesec 
je čas, da se poslovimo od starega, se vese-
limo novega in z novim upanjem zaživimo 
v naslednjem letu.  Mesec december bomo 
v Žerjavu zapolnili s prireditvami. Najprej 
se bo odvijalo srečanje starostnikov  nad 70 
let. Kot vsako leto, bo tudi letos srečanje v 
dvorani Delavskega doma s pogostitvijo in 
programom. Veseli smo, da se tega dogod-
ka vsako leto udeleži velika skupina ljudi 
in verjamem, da  bo tudi letos tako. 17. 12. 
sledi okraševanje dvorane, kjer bomo v po-
poldanskem času skupaj z mlajšimi in malo 
manj mladimi krajani pričarali decembrsko 
vzdušje še v dvorani. 20.12. 2015 bomo imeli 
novoletni sejem, prav tako v dvorani. Dedek 
Mraz bo otroke obiskal 27. 12. in že danes 
se  veselim iskric v očeh otrok. In za konec, 
tudi letos bo silvestrovanje na vasi. Vse vas 
prav vljudno vabim. Poskrbeli bomo za dob-
ro družbo in veselo vzdušje.  Rad bi še po-
vedal, da v dvorani potekajo različne dejav-
nosti. Od namiznega tenisa do rekreacije za 
ženske, zumbe in drugih vmesnih dejavno-
sti. Trudimo se skrbeti za to, da zapolnimo 
vedno krajše zimske dneve in da poskrbimo 
za druženje med krajani.  V prejšnjih član-

kih sem že pisal o tem, kaj smo v Žerjavu po-
storili, kaj imamo namen narediti in kaj so 
naše želje. In da se ne ponavljam, bi raje tale 
članek izkoristil za drugačno pisanje. Tiste-
ga dne, ko smo s SMC - jem pred trgovino v 
Žerjavu imeli druženje s krajani, nisem pri-
čakoval takšne podpore niti  nisem pričako-
val zmage. Pa vendar, vse se je zgodilo z na-
menom in verjemite mi, da ne mine dan, da 
se ne spomnim svojih obljub, kot tudi tega, 
kaj vse me še čaka. Bili so tudi slabi trenutki, 
ki pa so minili. In moram se zahvaliti »svoji 
ekipi«, ki so mi stali ob strani tako v dobrem 
kot slabem: Jasmini Kevp, Dušanu Vesnicer-
ju, Milanu Javorniku in Romanu Rozmanu. 
Seveda gre zahvala tudi Petru Raztočniku 
in Jožetu Kropivniku. In ja, dobro leto je za 
nami. V veliko podporo mi je bil tudi Jože  
Kaker, kateremu se še posebej zahvaljujem. 
Brez vas ne bi bilo vsega tega. Veliko pod-
poro pa mi je seveda izkazala tudi županja 
Romana Lesjak. Hvala tudi njej. 
In tem zahvalam dodajam tudi voščilo – naj 
leto 2016 prinese veliko dobrega, srečnega, 
uspešnega in veselega.  Za konec pa še – gle-
de na vse dogodke vas pozivam k strpnosti. 
Nestrpnost je zid med ljudmi in vsak od nas 
si zasluži svoj žarek na tem svetu. Hvala. 
 

Alojz Zmrzlikar,
predsednik KS Žerjav
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Pano s fotografijami zgodovine rudarjenja

350 LET RUDARJENJA

POHOD PO KNAPOVŠKIH POTEH

V letošnjem letu v naši dolini obeležujemo 
častitljivo obletnico - 350 let organiziranega 
rudarjenja v naših krajih. V počastitev te 
obletnice potekajo v obeh občinah Zgornje 
Mežiške doline tekom celega leta priložno-
stne prireditve. Osrednja proslava je bila ok-
tobra v Mežici. Slavnostni govornik na njej 
je bil predsednik republike Borut Pahor .
Helena (kraj se danes imenuje Podpeca) ve-
lja za zibelko rudarjenja v naših krajih. Do-
mačini so že mnogo pred tem datumom (ki 
velja za uradni pričetek organiziranega ru-
darjenja pri nas) v pogorju Pece kopali svin-
čeno rudo in jo v koših nosili na Pecnikovo, 
kjer so jo topili. Tam so še ohranjeni ostanki 
talilne peči.
Tudi v poznejši zgodovini rudarjenja igra 
Helena pomembno vlogo. Leta 1905 je ru-
dišče v Heleni dajalo kar 89 % takratne ru-
dniške proizvodnje. 
V vaški skupnosti Podpeca smo se odloči-
li, da v sodelovanju z Občino Črna in Ru-
darskim muzejem v Mežici v počastitev te 
obletnice organiziramo pohod. Poimenovali 
smo ga Pohod po knapovških poteh.

Zbrali smo se pred rudarskim muzejem na 
Glančniku. Po pozdravnem govoru župa-
nje, magistre Romane Lesjak, smo si najprej 
ogledali zunanji del muzeja. Zatem smo se 
peš podali do Fridriha. Tam smo si nadeli 
čelade, prižgali svetilke in skozi jamo nada-
ljevali pot do Igerčevega. Med potjo nam je 
vodič Miran opisal delo rudarjev. Po priho-
du na Igerčevo smo si vzeli nekaj časa za 
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Ulična razstava

Slika 1: Karta onesnaženosti tal s svincem: levo – 
današnje stanje, desno – stanje, ki bi ga dosegli s 
sanacijo zemlje po predlagani metodi.

350 LET RUDARJENJA

BREZPLAČNO ČIŠČENJE ONESNAŽENE ZEMLJE 
V OKVIRU EVROPSKEGA PROJEKTA LIFE ReSoil

počitek. Prehodili smo kar 5,5 km poti skozi 
podzemlje. Pot smo nadaljevali mimo Špa-
nove domačije do planinske postojanke na 
Pikovem. Hoja je bila kar naporna. Golaž, 
ki nam ga je pripravil oskrbnik Rajko, se 
nam je zelo prilegel. Na kraju tega našega 
prijetnega druženja smo najmlajšega udele-
ženca in najstarejšo udeleženko presenetili 
s skromnim darilom.
Na poti so nas spremljali člani GRS iz Črne, 
za kar se jim v imenu organizatorjev lepo 
zahvaljujem. 
Glede na lepo število udeležencev in njihove 
pohvale ob koncu druženja resno razmišlja-
mo, da pohod postane tradicionalen.
Rudarski SREČNO.

Jaka  Pernat

Zaradi preteklega večstoletnega delovanja 
industrije so tla na območju Mežiške doline 
prekomerno obremenjena s svincem in dru-
gimi onesnažili. Študija onesnaženosti Me-
žiške doline iz leta 2011 kaže na močno one-
snaženje tal s svincem, cinkom, kadmijem in 
arzenom. Na najbolj onesnaženem mestu, 
za katerega se je potrdilo območje Žerjava, 
so bile v tleh tudi povišane vsebnosti bakra, 
kroma in živega srebra. Izkazalo se je, da je 
s svincem onesnažene kar 8 % površine obči-
ne Črna. Gre za območje, ki je na sliki obkro-
ženo s črno črto. 

Onesnažila, ki so prisotna v okolju, predsta-
vljajo potencialno nevarnost za prebivalstvo. 
Onesnažila iz tal lahko preidejo v organizem 
po različnih poteh: 
•  neposredno  z  zaužitjem:  predvsem  z  
dajanjem  umazanih  rok  v  usta,  kar  je  še  
posebej  pogosto  pri otrocih, 

•  z  inhalacijo  prašnih  delcev:  še  posebej  
moramo  biti pozorni  pri  obdelavi  suhih  
onesnaženih  tal  in odstranjevanju prahu v 
bivalnih prostorih, 
•  z zauživanjem onesnažene vode in hrane.
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S poznavanjem virov vnosa v organizem in 
upoštevanjem navodil za zmanjšanje vpli-
va pa lahko posameznik veliko pripomore 
k zmanjšanju vnosa v organizem. Eden od 
načinov, kako zmanjšati vpliv onesnaženja, 
je tudi odstranitev vira sproščanja onesna-
žila. Dokazano je, da so danes onesnažena 
tla eden večjih virov svinca pri vnosu v or-
ganizem. 

Na področju odstranjevanja svinca iz zem-
lje obstaja zelo malo tehnologij in le redke 
so bile do danes uporabljene na večjih po-
vršinah, bodisi zaradi cene ali spremembe 
strukture in lastnosti zemljine po remedia-
ciji. Nobena od obstoječih tehnologij namreč 
ne omogoča, da je zemljina v razumno krat-
kem času po čiščenju zopet uporabna za rast 
rastlin, kaj šele za pridelavo hrane. Največ-
krat uporabljena tehnologija za saniranje 
s svincem onesnaženih zemljin je odkop in 
odlaganje zemljin na odlagališčih ali prepla-
stitev onesnažene zemljine z neonesnaženo 
zemljino ali drugim materialom.

V Sloveniji razvita tehnologija
odstranjevanja onesnažil iz zemlje

Na primeru tal z območja Občine Črna je 
bila razvita inovativna tehnologija, ki omo-
goča, da se svinec in ostala onesnažila od-
stranijo iz tal, le-ta pa ohranjajo funkcijo 
substrata za rast rastlin.  Postopek poteka 
tako, da se onesnaženo zemljino najprej 
izkoplje in jo prepelje v obrat, tam se zem-
lja očisti in nato prepelje nazaj na lokacijo 
odvzema, pri čemer je že primerna za upo-
rabo in setev. Kovine, ki se v postopku od-
stranijo iz zemlje, se koncentrirajo v suhem 
odpadku, ki je hkrati lahko tudi surovina. 
Odpadka je za 1% očiščene zemlje. Tehnolo-
gija omogoča, da se na ta način iz tal z ob-
močja Mežiške doline odstrani v povprečju 
75% svinca. Veliko energije je bilo namenjene 
proučevanju usode kovin, ki v tleh ostanejo 
po čiščenju, kot tudi ocenjevanju kakovosti 
zemljine po tretiranju s predlagano tehno-

logijo. Celoten postopek je zasnovan tako, 
da ne povzroča negativnih vplivov na okolje. 
Zaradi inovativnosti tehnologije, doseganja 
dobrih okoljskih rezultatov in cenovne spre-
jemljivosti je bila tehnologija dobro ocenjena 
in finančno podprta s strani Evropske komi-
sije, v okviru programa LIFE. 

Laboratorijske raziskave tehnologije so se 
odvijale v sodelovanju z Biotehniško fakulte-
to Univerze v Ljubljani, tehnološko nadgra-
dnjo metode pa je prevzelo podjetje ENVIT 
d.o.o. v sodelovanju s podjetjem ARHEL d.o.o. 

V aprilu 2014 je bila v Rudarjevem v Črni na 
Koroškem postavljena prva vzorčna gredi-
ca z očiščeno zemljo. Pranje zemlje je pote-
kalo v okviru projekta LIFE ReSoil.        
                     

Slika 2: Vzorčna zelenjavna gredica z zemljo, očiš-
čeno težkih kovin z novo inovativno tehnologijo.

Demonstracijski projekt za predstavitev 
tehnologije

Lokalno je projekt umeščen na območje Me-
žiške doline, saj gre za enega s težkimi kovi-
nami najbolj onesnaženih območjih v Slove-
niji. V pilotni demonstracijski napravi, ki se 
že gradi v Industrijski coni Dobja vas, bo do 
konca avgusta 2017 potekala demonstracija 
in optimizacija metode. Slednjo priložnost 
lahko v prid izkoristite lastniki zemljišč in 
se prijavite na brezplačno pranje vaše vrtne 
zemlje in si s tem zagotovite bolj zdravo živ-
ljenje. Prednost metode je v ohranitvi rodo-
vitnosti prsti. Celoten postopek je zasnovan 
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SREČANJE KRAJANOV BISTRE IN
LUDRANSKEGA VRHA

VAŠKE SKUPNOSTI

Že sedmo leto zapored obeležujemo sreča-
nje krajanov Bistre in Ludranskega Vrha. 
Povabilu se z veseljem odzovemo in pridemo 

na prijetno popoldansko druženje k Smreč-
niku, kjer nas prijazno pogostijo. Letos smo 
bili deležni okusnega divjačinskega golaža, 

tako, da ne povzroča negativnih vplivov na 
okolje. 

Kako do brezplačne analize vzorca zemlje 
in brezplačnega čiščenja zemlje z vrta?

Z umestitvijo projekta LIFE ReSoil v Mežiško 
dolino se lastnikom zemljišč ponuja možnost 
brezplačnega čiščenja zemlje z njihovih ze-
lenjavnih gredic. Izmed prijavljenih intere-
sentov bodo izbrani. V okviru projekta je za 
čim boljšo optimizacijo metode namreč smi-
selno pridobiti vzorce več različnih tipov tal 
z različnih lokacij. V kolikor ste zainteresira-
ni, da se v okviru projekta brezplačno očisti 
tudi zemlja z vašega vrta, vas prosimo, da 
vaš interes izrazite. Zgodnja prijava bo omo-
gočila optimalno logistiko odvoza in vrača-

nja očiščene zemlje nazaj na mesto izkopa. 
S tem bo očiščena zemlja na razpolago že v 
isti rastni sezoni.

Vabimo
vse zainteresirane občane z obmo-

čja občine Črna na Koroškem, 
da se udeležijo predstavitve možnos-

ti brezplačnega čiščenja zemlje, 
ki bo 14. januarja 2016 v Delavskem 

domu v Žerjavu ob 17.00 uri. 
Za vse dodatne informacije ste lepo 
vabljeni, da se javite na kontaktni 
elektronski naslov info@envit.si.
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VAŠKE SKUPNOSTI

za katerega so bili »krivi« lovci LD Bistra in 
seveda gospa Zdenka, ki je zavihtela kuhal-
nico in golaž tudi pripravila. Vsako leto nas z 
obiskom počasti gospa županja, mag. Roma-
na Lesjak, ki rada poklepeta s krajani. Veseli 
smo, da si vzame čas tudi za ljudi s podeže-
lja in se nam pridruži, kajti ravno druženje 
je namen našega srečanja, ki pa ga pope-
strimo z zanimivimi igrami. Ena takšnih je 
skakanje v žaklju, kjer je smeh zagotovljen. 
Poleg spretnosti, ki jo morajo krajani poka-
zati v tej igri, se pomerijo tudi v natančnosti. 
Iz določene višine namreč izobesimo sala-
mo in žganje, nato pa ugibajo, kako visoko 
od tal se nahajajo te dobrine. Komur uspe 
uganiti točno višino, se lahko razveseli na-
grade. Ker pa je v naših zaselkih kar nekaj 
mladih nadobudnežev, smo tudi za njih 
pripravili posebno nalogo, in sicer iskanje 

skritega zaklada. Neutrudno in vneto so ga 
iskali prav povsod. Po napornem iskanju so 
si zaklad pošteno razdelili in se posladkali z 
njim. Nato pa jih je premamil vonj po peče-
nih kostanjih in tudi ti so jim šli v slast. Seve-
da pa se jih nismo branili niti odrasli. 
To je bila sobota, ki nam bo ostala v lepem 
spominu, saj smo se pošteno naklepetali, se 
poveselili in nasmejali.
Na koncu naj se zahvalim v imenu vseh kra-
janov Občini Črna, brez katere našega sre-
čanja zagotovo ne bi bilo, izletniški kmetiji 
Smrečnik - Gorza, Lovskemu društvu Bistra 
ter gospodu župniku mag. Tonetu Vrisku, ki 
je daroval sveto mašo.
Hvala tudi vsem udeležencem, ki ste z dobro 
voljo popestrili ta dogodek.

Petra Petrič

NEKAJ IZ KOPRIVNE

Z izvolitvijo novega vaškega odbora se je pri 
nekaterih odbornikih začela porajati misel 
o ustanovitvi »društva Koprivcev«. Zamisel 
je bila res dobra in smo jo z veseljem sprejeli, 
saj kar nekam pogrešamo druženje vašča-
nov vseh generacij. Sklenili smo, da do jeseni 

Opuščena lovska opazovalnica; le kdo bo to
popravil?

Pogled na cerkev sv. Jakoba k Mežnerju in
Haderlapu
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VAŠKE SKUPNOSTI

Zamrznjeno korito - letos si ne želimo tako hude
zime

Snežinka                                        Foto: A. Beloševič

podamo predloge in da vidimo želje, kaj naj 
bi v društvu delali, katera področja nas za-
nimajo. O vsem tem sem želela napisati pri-
spevek. Ker pa smo v Koprivni fizično le bolj 
oddaljeni med seboj 
(samotne kmetije) in vedno zaposleni z ra-
znimi opravili, nekako ne najdemo časa za 
druženje in verjetno še kar iščemo ideje za 

Miklavževanje v Podpeci

to naše društvo. Želim si, da se bodo te naše 
želje tudi uresničile in da je ta miniaturni 
prispevek spodbuda ostalim Koprivcem.
Da pa ne bo članek prekratek, pa si oglej-
mo nekaj zanimivih amaterskih fotografij iz 
Koprivne.

Leonida Arbeiter

VABILO NA
SILVESTROVANJE
V CENTRU ČRNE

Letos ga organi-
ziramo mladi iz 
Črne s skupino 
Farty Animals. 
Torej se vidimo
31. 12. od 23. ure dalje. 
Ob polnoči bo 
ognjemet. 
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NOVINARSTVO JE POKLIC, KI MI DAJE
VELIKO SVOBODE

       INTERVJU

Petra Lesjak Tušek, novinarka ČZP Večer, 
se ukvarja s publicističnimi zvrstmi že skoraj 
20 let, če prištejemo njene študijske izkušnje, 
torej pol svojega življenja. Je diplomirana no-
vinarka in magistrica kumunikoloških zna-
nosti. Pohvali se lahko z nagrado bratstvo 
resnice, ki jo je prejela l. 2002 kot perspektivna 
novinarka. Pred kratkim pa je bila izvoljena 
za predsednico Društva novinarjev Slovenije 
(DNS). Ob prevzemu te pomembne funkcije je 
za Črjanske cajtnge spregovorila o svoji po-
klicni poti in o aktualnih novinarskih proble-
mih.

Najprej čestitke za to častno funkcijo, saj si 
postala prva ženska predsednica DNS v sa-
mostojni Sloveniji. Kaj ti pomeni biti na čelu 
slovenske novinarske srenje?
Pomeni mi predvsem odgovornost, ker pač 
stvari vedno zelo resno in odgovorno je-
mljem in jih z vso resnostjo skušam tudi op-
ravljati. Novinarstvo je v zahtevnejši fazi, v 
težavnejšem obdobju, ko je treba novinarsko 
skupnost bolje povezovati in ohranjati vsaj 
neko obliko solidarnosti. To je čas odpuščanj 
novinarjev v medijih in čas borbe za obsta-
nek medijev, ko se sindikalna vloga prepleta 
z društveno, zato je moja pozicija vse prej 
kot udobna. Sicer pa: večkrat smo se pogo-
varjali, malo za šalo, malo zares, da moški 
razmečejo, ženske pa pospravijo. Toda moj 
predhodnik, Matija Stepišnik (oba sva iz ča-
sopisne hiše Večer), je dobro zastavil stvari, 
cenim njegovo delo in delo celotnega uprav-
nega odbora in ekipe, ki sodeluje pri festiva-
lu Naprej. Sem prva ženska na čelu DNS v 
Sloveniji, toda prej, v Jugoslaviji, je društvo 
že imelo predsednico, in sicer Kristino Lo-
vrenčič, takratno odgovorno urednico Veče-
ra. Torej tudi Večerovko. Prva pa sem res iz 
regionalnega terena, province, ne iz centra. 

Petra pri delu

Za vami je novembrski medijski festival, ka-
terega geslo je bilo Naprej – Forward. To je 
pravzaprav cilj DNS?
Tudi s tem hočemo poudariti, da je res treba 
gledati naprej, videti tudi prakse, ki so po-
zitivne, poskušati z drugačnimi pristopi pri 
ustvarjanju medijev, glede na to, da se spre-
minja tradicionalna vloga medijev, da priha-
jajo nove platforme. Povabili smo tuje goste, 
kar je postala stalnica festivala. Sporočilo je 
tudi v tem, da je treba najti rešitve oz. gleda-
ti na stvari kot izzive za naprej, seveda na 
izkušnjah in znanju iz preteklosti. Da se ne 
bi zgolj vračali v nostalgične čase, v smislu, 
kaj je bilo dobro prej in kako je zdaj vse sla-
bo, pač pa je treba zakorakati naprej in ne 
pretirano obupovati nad položajem, čeprav 
res ni zavidiljiv. Gre za optimistično sporo-
čilo! Naš festival poteka dvoplastno: en dan 
je slovenski s pregledom domače bere in 
hkrati naše medijsko ogledalo, kjer drugi go-
vorijo o nas, drugi del pa je posvečen tujim 
novinarjem, ki prinašajo svojo prakso. Ta 
globalni pristop je korak naprej, zaenkrat 
predvsem v evropskem okviru, a imamo v 
društvu izobraževalno vlogo novinarjev zas-
tavljeno tudi širše, in sicer v delavnicah, de-
batah, predavanjih. Želeli bi, da DNS deluje 
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       INTERVJU

Delo ozadja

tudi kot center kakovostnih izobraževalnih 
vsebin. Predvsem se mi zdi smiselno delati 
na dopolnjevanju znanj in veščin, saj nikoli 
ne znamo dovolj. Tu lahko društvo nadome-
sti tudi primanjkljaj finančnih vlaganj me-
dijskih hiš v izobraževanje, kar je značilno 
v luči vsesplošnega 'šparanja'. Dolgoročno 
gledano je manjko dodatnih znanj novinar-
jev slabost tako za novinarje kot lastnike me-
dijev, seveda pa tudi za javnost.

Poglejva nazaj k tvojim začetnim novi-
narskim korakom oziroma prvim mislim, 
da bi postala reporterka oz. žurnalistka.
Prve ideje o novinarstvu so se mi porodile 
v srednji šoli, v osnovni še ne, a sem se že 
družboslovno usmerjala. Odločitev temelji 
tudi na ljubezni do jezika in znanju sloven-
ščine in njene slovnice, kar si mi ne nazad-
nje spodbudila tudi ti kot naša učiteljica slo-
venščine (smeh). V srednji šoli sem kolebala 
med pravom in novinarstvom; na sprejemnih 
izpitih za novinarstvo sem morala pokazati 
znanje iz slovenščine, angleščine in matema-
tike, pri pravu pa bolj splošno razgledanost, 
oboje sem imela odprto, a sem se odločila 
za novinarstvo. Prve prispevke sem pripra-
vljala že med študijem, ko sem sodelovala z 
Dnevnikom in Večerom, in radijske prispev-
ke, najprej za Koroški radio, potem za Radio 
Slovenija, tudi skozi redno prakso v 3. in 4. le-
tniku. Že takrat se mi je zdelo pomembno, da 
se hkrati s teorijo učim praktičnega dela na 
terenu, ker prakse sama fakulteta ne nudi 
dovolj. Čim prej je bilo potrebno samostoj-
no delati. Novinarstvo je zelo individualizi-
ran poklic: sam si moraš pridobivati vire, 
obvladovati teren in si vzpostavljati mrežo, 
da dobiš uvid v strukturo in sistem dogaja-
nja. Edi Prošt, tedanji črnjanski novinar, je 
prišel na Koroški radio, kjer sem opravljala 
pripravništvo, povedat, da se seli, in me na-
čelno vprašat, če bi delala namesto njega iz 
Koroške za Radio Slovenija, da to mesto na 
RTV ne bi ostalo prazno. Privolila sem, saj je 
bila to res prava priložnost, nato pa šla sko-
zi postopek izbire v Ljubljani. Kasneje sem 

presedlala na Večer, ker sem si želela pisa-
ti oziroma sem začutila potrebo po pisnem 
izražanju v novinarstvu. Moram izpostaviti 
Radio Slovenija, kjer sem res rada delala 
tako zaradi dela kot zaradi sodelavcev, tudi 
v smislu izobraževanja za pravilno rabo slo-
venskega jezika, tako izgovarjave, fonetike. 
To znanje človeku vedno prav pride, bilo pa 
je tudi pogoj, da si na nacionalnem radiu 
sploh lahko začel delati. Pri govoru nikoli ni 
bila problem melodija, ki si jo prinesel iz svo-
jega narečja, toda moral si pravilno nagla-
ševati. Pri Večeru sedaj delam v kombinaciji 
koroškega in regijskega uredništva v Mari-
boru.

Večer velja za nekak 'koroški' časopis. Te 
bralci pogosto vabijo na dogodke in priča-
kujejo objavo vsakršnih novic?
Problem pri Večeru, a hkrati tudi prednost, 
je, da več stvari pride v upoštev za objavo 
in ni potrebno toliko selekcionirati, kot to 
velja za kak drug nacionalni medij ob poro-
čanju iz regij. Za Večer je regionalna nota 
ključna in skorajda noben dogodek se nam 
ne sme zdeti tako nepomemben, da ga ne bi 
»pokrili«. Ob primanjkljaju kadra je to sicer 
vse težje izvajati. Odkar delamo brezplačni 
14-dnevnik Večer Koroška, v njem objavimo 
tudi, kar izpustimo za dnevno izdajo, zato je 
dela več. Lokalna informacija je bila vedno 
naravnanost naše časopisne hiše, le-ta je v 
drugih dnevnih časopisih bolj ali manj pre-
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zrta. In Večer ob Mariboru gradi na regij-
skih vsebinah severovzhodne Slovenije, kar 
mislim, da bo tudi ključno za njegov nadalj-
nji razvoj.

Kako vaša časopisna hiša krmari v konku-
renčnosti medijev?
Preveč medijev je v državi, da bi v sedanjih 
oblikah obstali. Žal so potrebna  povezova-
nja, reorganizacije. Mediji se ob zmanjše-
vanju števila zaposlenih soočajo z velikimi 
spremembami. Naklade časopisov še naprej 
padajo; sicer ne več tako rapidno kot pred 
leti, a so v primerjavi izpred deset, petnajst 
let prepolovljene. Spremenil se je način živ-
ljenja, posledično tudi bralne navade. Ljudje 
raje poiščejo instant novice z interneta kot 
poglobljeno vsebino. A vseeno mislim, da 
bo kakovostna vsebina ostala niša poleg ru-
menih vsebin, ki še vedno najbolj prosperi-
rajo. Tabloidi bodo vedno brani, a vendarle 
je še prostor tudi za kakovostno analitično 
novinarstvo. Zahtevnejši bralci bodo ostali, 
čeprav v manjšem obsegu, in posegali bodo 
po tiskanih vsebinah, zlasti kadar je tema 
bolj pereča in terja poglobljeno analizo. 
Od lastnikov bo odvisno, kako bodo uspeli 
zagotavljati dodatne prihodke, da bi mediji 
obstali kot podjetja in hkrati ohranili verodo-
stojnost ob opravljanju temeljnih medijskih 
funkcij. 

Si novinarji veliko pomagate s podatki z in-
terneta in tudi s socialnimi omrežji?
Internet je pomemben vir informacij, podat-
kov je ogromno, a resno novinarstvo terja 
dodatna preverjanja virov, terja tudi teren, 
kot rečemo, osebno izkušnjo, ki je nič ne 
more nadomestiti. Preveč je kopipejst (copy 
paste) novinarstva, vsepovsod se prenašajo 
ene in iste vsebine, ki se delijo po različnih 
kanalih in medijih. Homogenizacija vsebin 
pa je nesmiselna. Moramo razmišljati o no-
vih pristopih, dodatnih vsebinah, ki jih lah-
ko ponudimo, nadgradnji internetnih vesti 
z analizami in komentarji, interpretacijami 
dogodkov, kar je zlasti tisk vedno počel.

Uporabniki medijev smo res bombardirani 
z enimi in istimi informacijami. Mnoge pa 
bolj zanimajo zgodbe.
Vedno bolj se poudarjajo zgodbe ljudi, njiho-
vih doživetij in izkušenj, tega, kar počnejo 
v vsakdanjem življenju. To, kar je bila na-
čeloma prej bolj usmeritev revijalnih edicij. 
Ljudje so siti politike in vseh z njo povezanih 
epizod, ki so bolj ali manj zgodbe enodnevni-
ce. Za to smo krivi tudi mediji, ker produci-
ramo in postavljamo nepomembne teme za 
pomembne, v resnici pa za ljudi nimajo real-
ne teže. Ljudje živijo z vsakdanjimi problemi, 
delujejo tudi v društvih, sprašujejo se, kam 
peljati otroka v varstvo in kako si bodo orga-
nizirali vsakdan, kaj je narobe v zdravstve-
nem sistemu, kako si bodo zaslužili kruh itd. 
- s temi vprašanji se veliko bolj identificirajo 
kot s političnimi debatami v prazno. 

Ti pokrivaš tudi gospodarstvo. Imaš kdaj te-
žave priti do informacij, te spustijo do svojih 
realnih podatkov?
Dandanes v bistvu ni težko priti do podat-
kov. Če govoriva o gospodarstvu: nekatera 
podjetja, ki so se sprivatizirala, se bolj za-
pirajo, kar je z njihovega zornega kota lo-
gično, zato je v tem smislu težje priti do po-
datkov. A veliko omogočajo javno dostopne 
baze. Če gre za uspešne zgodbe, se nekateri 
raje predstavijo, ni pa to pravilo, saj je pred 
mediji pogosto prisoten strah, da bodo kdaj 
drugič morali zagovarjati še kak vidik, ki pa 
morda ne bo tako prijeten. Novinarji imamo 
še vedno veliko uradnih virov, ki so neko iz-
hodišče, a jih moramo dopolnjevati.  Iz »data 
žurnalizma« – podatkovnega novinarstva 
lahko črpaš vsaj za uspešen start. Teren je 
majhen, zato se tudi vse slej ali prej izve. 

Veliko slišimo o neodvisnem in razisko-
valnem novinarju. Kje si ti, koliko tega 
opravljaš ti?
Popolne neodvisnosti ne medija ne posame-
znika ni. Gre bolj za vprašanje objektivnosti 
in verodostojnosti, za avtonomijo pri delu, 
da lahko deluješ po svoji vesti in prepriča-
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nju, glede na svoje znanje in da te pri tem 
nihče ne omejuje ali cenzurira, da te ni strah 
povedati, kaj misliš, da si pri delu avtono-
men. V tem smislu sem pri delu neodvisna 
in neomejevana, saj Večer prav gotovo še 
vedno zelo dobro ščiti novinarsko avtonomi-
jo. To je tudi vse, kar zaposleni novinarji od 
uprav in lastnikov pričakujemo – da bomo 
razumeli bistvo našega dela. Vsak pameten 
lastnik ve, da omejevanje novinarjev pri delu 
dolgoročno s cenzuriranjem, omejevanjem 
ali pritiski, ki niso utemeljeni, ne vodi nika-
mor. Raziskovalni ali preiskovalni novinar? 
Nekaj preiskovalnega novinarstva je v Slo-
veniji. V primerjavi z resnimi preiskovalni-
mi novinarji, ki dolgo delajo na posameznih 
zgodbah in odkrivajo globoko pod površ-
jem, se sama ne morem imeti za preiskoval-
no novinarko. Nikoli pa ne neham vrtati in 
se poglabljati v relevantne teme. Seveda so 
nepravilnosti, korupcija, napake tudi ali še 
zlasti na lokalnih ravneh. V tem smislu pri 
nas preiskovalno in poglobljeno, za kar ima 
na voljo tudi čas, deluje novinar Vasja Jager. 
Za to delo v prvi vrsti potrebuješ čas, vire, 
znanje, podporo uredništva, zato je, ker je 
težko imeti kombinacijo vsega, nas malo ta-
kih novinarjev. 

Prebrala sem, da sta v Sloveniji dve društvi 
novinarjev. To, kateremu ti sedaj predsedu-
ješ, naj bi bilo bolj levo usmerjeno, ono dru-
go pa bolj desno.

Meni se zdi ta delitev in politična ideologija 
zgrešena. Izhaja tudi iz preteklih opredeli-
tev novinarjev kot družbenopolitičnih de-
lavcev in delitev novinarjev na leve in desne. 
Dejstvo je, da je naše DNS res reprezenta-
tivno, združuje skoraj 1000 članov. Vsekakor 
pa mislim, da je čas, da delitev presežemo, 
ker imamo veliko drugega, bolj nujnega in 
koristnega dela. Jaz se ne najdem na nobe-
nem političnem polju, nisem povezana z no-
beno politično ideologijo, kaj šele s stranko. 
Niti ne vidim razloga, da bi bila, če je delo 
novinarja nadzorovati oblast, ne pa sodelo-
vati ali celo identificirati se z njo. Te delitve 
izhajajo iz preteklosti, veliko k temu prispe-
va tudi javna RTV, ki je delno financirana z 
javnim denarjem. Na RTV je od nekdaj naj-
več politične prtljage. Politične stranke so si 
nasploh vedno skušale prilaščati medije ali 
vsaj vplivati nanje. Res pa je, da so tudi novi-
narji prehajali v politiko, in tudi sami mora-
mo sprejeti kakšno posledico zaradi lastnih 
ravnanj.

Pravzaprav bi morali biti mi, uporabniki 
medijev, bralci in poslušalci, novinarjem 
hvaležni za vse, kar delate, a velikokrat rav-
namo ravno obratno. Je novinarstvo spošto-
van poklic?
Ni spoštovan. Seveda smo si zapravili veli-
ko ugleda, deloma tudi zato, ker profesija ni 
bila ustrezno zaščitena. Ponekod so si zašči-
to ugleda skušali zagotoviti z licencami, ki so 
bile nekakšna vstopnica za opravljanje dela. 
Dandanes pa je lahko vsak novinar. Po drugi 
strani izobrazba tudi ne daje nobenih zago-
tovil za profesionalizem. Svoje so k zmanjša-
nju ugleda prispevali tudi senzacionalistični 
pristopi z grobimi vdori v zasebnosti. Tablo-
idizacija vsebin, ko je v ospredju le še sen-
zacija, je problem. Veliko se (pre)potencira, 
prehaja na rob ali prek roba resnice. Vse 
to ruši ugled novinarjev. Lovljenje rejtingov 
publike je povezano tudi s financiranjem, z 
oglaševalci, ki prinašajo denar. Po eni strani 
je veliko kritik novinarjev, po drugi strani pa 
brez nas ne gre. A med tistimi, ki kritizirajo 

Ob kavi                                       Foto Bogdan Tušek
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novinarje, so tudi taki, ki nas spoštujejo. Ali 
pa se nas vsaj malo bojijo. (Smeh.)

Vaše delo je delo z ljudmi, a to ni prepros-
to in lahko pogosto pride do nesoglasij. Že 
imaš kako slabo izkušnjo?
Imam jih kar nekaj, a vseeno niso prepogos-
te. Doživela sem nekaj groženj s tožbami, 
na primer z žuganji, da se bodo obrnili na 
odvetnike, pa nekaj pritiskov, tudi poskusov 
neposrednega govorjenja o tem, kako bi pri 
uredništvu dosegli, da lahko ostanem tudi 
brez službe. Tudi nekaj čisto drobnih, oseb-
nih groženj je bilo in žalitev. Ker živimo v 
malem okolju, je treba marsikaj sprejeti, 
kar na koncu koncev tudi sprejmem. Tega 
pa ni toliko, da ne bi presenel in navadiš se, 
da sčasoma takih stvari ne jemlješ (pre)več 
osebno. Ne bi bilo prav, da bi pritiski utišali 
ali onemogočili delo novinarja. Pomembno 
je, da veš, na podlagi česa si gradil kritiko, in 
če vem, da zapisano stoji, da je utemeljeno 
in podprto z dejstvi, nimam razloga za skrb. 

Katere pa so lepe stvari tvojega poklica? 
Zakaj je 'fajn' biti novinar?
Zaradi dela z ljudmi in dela na terenu. Četu-
di kdaj pride do težav, me novinarstvo ved-
no znova osmišlja. Od nekdaj me zanimajo 
zgodbe ljudi, kaj počnejo, kako razmišljajo, 
kako se stvari v nekem okolju razvijajo, npr. 
po tovarnah in ob tem zlasti pravice delav-
cev in posledice. Morda me to vsakič znova 
vznemirja tudi zaradi družinske sindikali-
stične tradicije in empatije, občutka za (so-
cialno) pravičnost, ki sta mi ga privzgojila 
starša (Smeh.) Stik z ljudmi in usode malega 
človeka, bolj kot elitistične in bogate srenje, 
to me je vedno zanimalo. Novinarstvo je tudi 
poklic, ki mi daje veliko svobode. Pomeni fle-
ksibilni delovni čas, ki sicer včasih ni pred-
nost, kajti službe nikoli popolnoma ne odklo-
piš. Biti novinar je življenjski stil, kot radi 
večkrat rečemo, ni služba, ki jo končaš, ob 
kateri lahko ob določeni uri zapreš vrata pi-
sarne in si prost. Kamor koli prideš, ti ljudje 
kaj povedo ali pa nehote kaj ujameš in nikoli 
ne rečeš: »Nisem v službi.« To je hkrati pred-
nost. Zaradi novinarstva se še vedno spremi-

njajo stvari v družbi v nekem širšem smislu. 
Demokracija ne bi funkcionirala brez nas. 
Tudi na lokalni ravni ne. 

Kako usklajuješ to nenehno vpetost v službo 
z družinskim življenjem?
Marsikaj poskušamo združiti. Če sem de-
žurna, gremo vsi štirje člani družine na te-
ren in tam s kako dejavnostjo familiarno 
končamo dan. Malo se počakamo in uskla-
jujemo. Gaja in Daša trenirata plavanje in 
med njunimi tekmami lahko oba z možem 
Bogdanom tudi kaj urediva, poleg tega, da ju 
praviloma spremljava in podpirava. Čez vi-
kende primanjkljaj vsaj malo nadoknadimo. 
Zdaj je malo težje, ker sem enkrat na teden v 
Ljubljani, enkrat ali dvakrat v Mariboru, kar 
mi res vzame cel dan. Res pa je, da nikoli 
ne zapravljam časa, vedno skušam izkoristi-
ti dan. Si pa vzamem čas za šport, dvakrat 
na teden hodim na aerobiko, radi gremo 
v planine, večkrat skočimo k atiju Rajču v 
Podpeco, kjer gresta dekleti recimo jahat 
k Mrdavšiču in jaz lahko medtem tudi tam 
delam. V Črni je poseben odklop, na vasi je 
drugačen ritem, tu res teče čas počasneje, to 
se zdi, da ni le občutek, ampak dejstvo. Čr(n)
jani se vedno čutimo Čr(n)jane in zdi se mi, 
da se lahko v Črni vedno napolniš z drugač-
no energijo, še danes se čutim Čr(n)janko, ta 
identiteta je za vedno neizbrisljiva. 

Na koncu morava omeniti še eno tvojo pros-
točasovno dejavnost, ki ti napolnjuje bate-
rije, in sicer na Ravnah deluješ v kulturni 
skupini Radmance. Kaj vse počnete?
Radmance, neformalno in nevladno kultur-
no gibanje prostovoljk, ki se povezujemo iz 
različnih krogov in krajev, mi na nek način 
pomenijo pobeg iz vsakdanje novinarske 
ujetosti. Kulturno (so)delovanje me izpopol-
njuje. Ljubezen do literature, povezana z 
druženjem in pogovori, aktivizem s kritič-
nimi debatami, prostovoljstvo, medsebojna 
opora, podpora ali celo pomoč, povezova-
nje brez predsodkov, odprtost za različnost, 
drugačnost, sodelovanje, zbujanje občutka 
pripadnosti, sprejetosti – vse to smo Rad-
mance. Začelo se je s hišico knjigobežnice v 

       INTERVJU
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KAKO
PRAVILNO
KURITI?

ravenskem parku, v kateri poteka izmenjava 
knjig, in s spomladanskim branjem v noči knji-
ge. Naša javna branja na različne tematike in 
objave literature v skupini Jaz pa pojdem v 
knjige na Facebooku so privabila občinstvo in 
vsakič nas je več, tudi bralcev, ne le poslušal-
cev. Tako novih kot že znanih bralcev se vedno 
veselimo, kot tudi nastopajočih glasbenikov, ki 
dajejo prostoru v parku še dodatni čustveni 
naboj. Zato pravzaprav gre v življenju: da de-

laš, kar imaš rad, in si čim več z ljudmi, ki jih 
imaš rad, da torej izkoristiš svoj čas za prave 
ljudi in stvari.

Hvala, Petra, za to zanimivo kramljanje o 
dobrih in manj dobrih plateh novinarstva in 
s tem povezanega tvojega vsakdana. V imenu 
bralcev Črjanskih cajtng ti želim še veliko po-
klicnih in zasebnih uspehov.

Irena Greiner

       INTERVJU
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FOTOREPORTAŽA

Z letošnje komemoracije

Planetu prijazna občina

Občina po meri invalidov, svečana podelitev
listine

Obisk slovenskih županj

Najlepše manjše mesto

Županja v Bruslju
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MIZARJENJE MALO DRUGAČE

Če si privoščiš sprehod po dolini Tople, te vse-
lej pomirja. Vsakokrat ti sonce ponuja druga-
čen pogled na mogočen skalnat masiv Pece, 
ko te očarajo veličastno osvetljene skalne ste-
ne, ki se strmo dvigajo nad dolino. V neštetih 
osončenih in senčnih globelih in drčah, med 
ostrimi skalnimi robovi iščeš podobo Kralja 
Matjaža, z druge točke 'grad', morda še kaj …
Na pobočja nad dolino je že stoletja pripe-
tih pet kmetij. Po naselitvi druga (iz smeri 
Koprivne) je domačija družine Fajmut.
Obiskali smo jih, ker že nekaj let zbujajo po-
zornost izdelki iz lesa, ki so že na pogled in 
tudi po tehnologiji narejeni drugače, delujejo 
domače, v njih je nekaj več. Oblikuje jih
KLEMEN FAJMUT.
Pogovor z njim je bil prijeten in zanimiv. 
Pogovarjala sva se v delavnici ob strojih in 
materialu, v prostornem skednju, kjer so raz-
stavljeni izdelki, in v dnevnem prostoru, kjer 
hrani butične izdelke. 
Takole je pripovedoval.

Že kot otrok sem čutil, da bo les tisti, iz ka-
terega bom nekoč nekaj ustvarjal. Gozdovi 
obkrožajo našo kmetijo, lesa je dovolj na vo-
ljo v različnih vrstah in tudi v najbolj nenava-
dnih oblikah, ki jih ustvari le narava. Moj ati 
je 'mojster za vse' in je poprijel za vsako delo 
z lesom. Veliko sem mu pomagal in se od 
njega učil osnovnega obdelovanja lesa. Prav 
zato se ni bilo težko odločiti, kam po osnov-
ni šoli. Vpisal in končal sem lesarsko šolo v 
Slovenj Gradcu, pridobil poklic lesarskega 
tehnika, se vpisal še na Višjo strokovno šolo 
za lesarstvo v Mariboru in pridobil naziv in-
ženir lesarstva. Tako sem praktičnemu zna-
nju dodal tudi teoretično tehnično znanje s 
tega področja, ki mi je seveda še bolj razširi-
lo pogled v področje dela z lesom. 
Po študiju sem ostal doma na kmetiji, kjer 
sem si uredil dopolnilno dejavnost, in sicer: 
predelava gozdnih sortimentov in izdelava 
izdelkov iz lesa. Za svoje izdelke uporabljam 

samo lasten les iz domačega gozda, prido-
bljen s sonaravnim gospodarjenjem.  
V moji delavnici nastajajo izdelki klasičnega 
mizarstva, izključno iz masivnega lesa. Naj 
omenim nekaj meni ljubih področij, s kate-
rimi se ukvarjam. Moje veliko veselje je iz-
delava rustikalnega pohištva za notranjo in 
vrtno opremo. Tu dajem prosto pot domišlji-
ji, zato nastajajo razni izdelki, ki so vsak po 
svoje posebni in unikatni. Za svoje izdelke ni-
mam podrobnih načrtov. Zahtevnejše izdel-
ke si na grobo narišem s pomočjo računalni-
škega programa v dvo- ali tridimenzionalni 
tehniki, ki mi podpre predstavo končnega 
izdelka, vse ostalo imam 'v glavi'. 
Posebnost izdelave je tudi v tem, da so vsi 
sestavni deli izdelani iz okroglega lesa, ki 
je površinsko obdelan in konstrukcijsko 
sestavljen zgolj s pomočjo posebne tehnike 
postruženega čepa, ki se ga vstavi v izvrta-
ne luknje. 
V delavnici imam več obdelovalnih strojev: 
kombinirani mizarski stroj za osnovne ope-
racije z lesom (razrez, skobljanje, rezkanje, 
dolbenje ...), stružnica, tračna žaga, večna-
menski vrtalni stroj, tračna brusilka, deku-
pirna žaga in še kaj. Seveda je še mnogo 
drugega manjšega električnega orodja in 
tudi pestra zbirka ročnega (dleta, kladiva, 
skobljiči, ročne žage …). V delavnici imam 
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Kramarski sejem v Črni na Koroškem

Dvosed z mizo za počitek ali klepet ob kavi
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shranjenih tudi več vrst lesa. To so manjši 
drobni kosi različnih oblik in vrst: lipa, oreh, 
češnja, sliva, brest, javor in drugo, kar pride 
prav za manjše unikatne izdelke. 
Seveda izdelujem tudi klasično pohištvo po 
naročilu: okna, vrata, pohištvo za notranjo 
opremo, različno pohištvo po meri. Ven-
dar so moji izdelki drugačni od tistih, ki so 
naprodaj po trgovinah, ker jim dodam nekaj 
svojega. Vsi detajli na izdelkih so estetsko do-
vršeni, vse površine so natančno površinsko 
obdelane, tako deluje vse prijetno in vabljivo. 
Zato je ponudba moje vrtne opreme prav po-
sebna: posamezni stoli (počivalniki), dvosedi 
z mizico, vrtne gugalnice, ležalniki, stojala 
za viseče mreže … Potencialnemu kupcu, ki 
želi določen izdelek ustreznih dimenzij, po-
kažem nekaj osnovnih izdelkov in predsta-
vim možnosti, kaj lahko ponudim; kako bo 
izdelano, na kakšen način bo oblikovano, 
kako bo površinsko obdelano in zaščiteno, 
kakšna bo uporabna vrednost in - ne nazad-
nje - lahko naročnik oceni tudi estetski vtis. 
Kupec (naročnik) potem izbere možnost, ki 
mu najbolj ustreza. 
V posebnem prostoru so sanke (osupljivo 
lepe, komaj kaj podobne kupljenim!); kla-
sične sanke za sankanje na snegu, enake 
za sankanje poleti, le da imajo namesto dr-
snih ploskev nameščena kolesa za hitrostno 
rolanje po asfaltu. Pri nas na Koroškem ta 
šport ni razvit, na Gorenjskem pa se počasi 
uveljavlja, kar precej pa sankajo - rolkajo po 
Avstriji in Švici. Izdelujem tudi profesional-
ne športne sani, namenjene za tekmovanja 
po naravnih progah. Izdelane so po pravil-
niku Sankaške zveze Slovenije. Pravilnik  
natančno določa uporabljene materiale in 
mere: dolžino, širino, višino, težo sank, kot 
nagiba sanice … Z njimi lahko tekmuješ na 
mednarodnih sankaških tekmovanjih po 
Evropi. Ko se tekmovalec prijavi na tako 
tekmo, sanke najprej premerijo, stehtajo in 
odobrijo (ali ne) udeležbo na tekmi. Sestavni 
deli sank so lepljeni in izdelani iz jesenovega 
lesa. Sani so prilagojene tehniki sankanja 
in oblikovane po trenutnem trendu. Naročil 

med tujimi sankači skoraj ni, saj obstajajo 
priznani proizvajalci, ki izdelujejo samo tek-
movalne sani in prodreti v prodajo med nji-
mi je domala nemogoče. Znani tekmovalci 
dobijo sponzorska sredstva od znanih pro-
izvajalcev. Sicer pa je v izdelavi takih sani 
toliko ur dela, da jih v večjih količinah niti ne 
morem ponuditi, saj vse delam sam. Kupim 
le jekleno vrv za krmiljenje, sedež, drsno 
ploskev in material za montažo, vse ostalo 
je iz lesa. Težko rečem, koliko ur je v nekem 
izdelku ročnega dela, pač delam toliko časa, 
da sem s končnim izdelkom zadovoljen. V 
Topli imamo 30-letno tradicijo sankaških 
tekmovanj. Že od malega sem bil navajen, 
da sem si sanke za tekmo izdelal sam. Prve 
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sva izdelala skupaj z očetom, potem sem si 
jih izdeloval sam in jih izpopolnjeval. Imel 
sem močan motiv, saj sem želel osvojiti prva 
mesta, zato so vsake sanke imele še kakšno 
mojo 'inovacijo'. V času študija sem se sez-
nanil tudi s tehnologijo izdelave profesional-
nih tekmovalnih sani in se temu podrobneje 
posvetil tudi v diplomskem delu. 
Kot zadnje naj omenim še oblikovanje in iz-
delovanje manjših unikatnih izdelkov, kot so: 
vaze iz lesa, unikatni nakit (obeski z razni-
mi motivi, uhani, zapestnice, prstani, lasne 
sponke …), razna stojala za na mizo, svečni-
ki, adventni venčki in drugi drobni, uporabni 
dekorativni izdelki iz lesa. Za to uporabljam 
posebne tehnike strojne in ročne obdelave 
plemenitih, avtohtonih vrst lesa češnje, slive, 
oreha, lipe, ki s svojo teksturo, barvo in obli-
ko dajejo izdelku unikaten videz. Tudi tu ima 
moja domišljija prosto pot. 
Trženje izdelkov je nekaj povsem drugega. 
Za to moraš imeti poseben posluh, da ne 
rečem talent, moraš imeti posebno znanje. 
Vsega tega nimam veliko. V bodoče razmi-
šljam o spletni trgovini, kjer bi ponujal svoje 
izdelke. 
To delo je moj hobi, ki mi zapolnjuje vsak-
dan, ko ustvarjam vedno kaj novega. Poseb-
no pozimi se temu lahko več posvečam, ko 
na kmetiji ni kakega velikega dela. Vem, da 
bom to delal vse življenje, saj mi kreativnih, 
inovativnih idej ne manjka.

Priti za nekaj ur na obisk v ta nedotaknjeni 
prostrani svet narave je vselej nekaj nepozab-
nega. Živeti tu, kjer narava res ne skopari z 
lepoto, pa pomeni tudi preživeti v svetu, kjer 
vsakdanji kruh ne pada ravno z neba. Treba 
si ga je pridelati in najti še kaj, kar je samo 
tukaj in te pritegne, zapolnjuje tvoj notranji 
svet, da ostaneš; kajti to je poseben svet za po-
sebne ljudi.

Klemen je našel smisel v delu, v katerega lah-
ko vloži izkušnje in vse svoje znanje, ki si ga 
je pridobil v dolini, svojo mladostno ustvar-
jalnost, veselje do življenja prav na svoji do-
mačiji, kjer čuti globoke korenine svojih pred-
nikov. In spet je les tisto bogastvo domačije, 
ki kot izvir vode omogoča rodovom, da ohra-
njajo življenje v teh samotnih, čarobno lepih 
krajih pod okriljem mogočne Pece.

Bravo, Klemen! Ustvarjaj in uživaj v svojem 
lepem svetu!

Marta Repanšek

Črjanske cajtnge lahko prebirate tudi na spletni strani Občine Črna.
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SLIKANJE JE MOJE VESELJE

Dare Janet je 51-letni sokrajan, ki ga že nekaj 
časa prepoznavamo po njegovih slikah. Je 
slikar samouk in eden redkih portretistov s 
suhim pastelom. Njegovi portreti, akti in dru-
ge podobe visijo v kakem lokalu ali domu ali 
pa so bile razstavljene na srečanju z državni-
ki pri Najevski lipi. Letos pa jih je na ogled 
postavil na samostojni razstavi v galeriji Kul-
turnega doma . 

»Že kot otrok sem rad risal, a ker sem bil fa-
lot, se nisem držal učnega programa. Učite-
ljica mi je, v osnovno šolo sem namreč hodil 
v Mežici, postavila pogoj, da če bom le eno 
sliko dobro narisal, in to po svoji izbiri, mi 
jo bo ustrezno ocenila. Pa sem se potrudil in 
dobil ZU, kar je takrat pomenilo zelo uspeš-
no. To sliko je poslala na razstavo na Ravne 
in takrat sem se zavedal, da znam risati. Od 
tedaj mi je učiteljica dovolila, da sem risal in 
slikal po svoje, večinoma z vodenimi barvi-
cami ali pa sem delal linoreze, v osmem ra-
zredu pa sem že poskusil s portreti in dobil 
prve pohvale.
V srednji šoli v Mariboru mi je uspelo nasli-
kati nek motiv za razpis v zvezi z Borštniko-
vim srečanjem in to mi je še bolj dvignilo mo-
tivacijo, večinoma pa sem risal za 'kolegane'.
Po končani šoli sem se zaposlil pri Rudniku, 
a sem kmalu hudo zbolel, tako da sem z ri-
sanjem za nekaj časa prenehal. Toda v bol-
nici v Ljubljani sem vendarle naslikal enega 
od kirurgov in si ob tem zadal, da bo risanje 
moj stalni hobi.
Ko sem se potem doma vrgel v risanje, sem 
se učil s pomočjo interneta in tako spoznal 
določene slikarje, predvsem s Štajerske, in 
te sem povprašal za komentarje mojih slik. 
Preko Rajka Ferka sem bil povabljen v nje-
govo likovno kolonijo, šel v Betnavo in zra-
ven njega razstavljal na skupinski razstavi. 
Povabljen sem bil še v Dornavo, Apače, 
Mursko Soboto in Maribor; na razstavi Vi-
nag Maribor je bilo več kot 150 obiskovalcev. 

Slikarji si med seboj pogosto podarjamo sli-
ke, izmenjavamo si jih, zato imam doma do-
kaj bogato zbirko del drugih avtorjev.
Večinoma delam suhi pastel, za kar me je 
fasciniral en hrvaški umetnik. To je slikanje 
suhi pastel v kredi in suhi pastel v svinčni-
ku, kjer se skoraj vse naredi s prsti in je ena 
najtežjih tehnik, ker za sabo ne moreš niče-
sar popravljati. Moje najljubše področje so 
portreti. Delam po fotografijah in za en por-
tret porabim tudi 14 dni. A portret je včasih 
čudna zadeva: človek ne sprejme vedno sebe 
takšnega, kot je. Hoče biti drugačen, lepši. 
Zato so potem nekateri nezadovoljni s por-
tretom.«

Dare Janet ima za sabo sedem skupinskih in 
pet samostojnih razstav.
»Veliko slik sem razdajal za dobrodelne raz-
stave, na primer v Mežici za nekega dečka, 
ena je bila za pomoč ljudem po poplavah ali 
pa spet ena na Hrvaškem, kjer je šel izku-
piček za zdravljenje neke ženske. Nazadnje 
sem razstavljal v domu starejših na Preva-
ljah. Včasih razstavo dolgo pripravljam, a 
je žal potem skromen obisk, ker sem sam in 
neprepoznaven.
Veliko slik sem dal oceniti akademskim sli-
karjem in tako dobil več kot 50 certifikatov, 
večinoma z odličnimi ocenami. Med slikami 

Avtoportret

PREDSTAVITEV
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izstopa portret papeža Pavla, ki je bil na raz-
stavi v Gradcu nagrajen in potem tudi pro-
dan. Ta dosežek mi največ pomeni, saj sem 
uspel kot samouk med akademiki. 
Sicer pa veliko portretiram domačine; na-
risal sem županjo, župnika, harmonikarja 
Pogladiča, alpinista Cigija …, a tudi Boruta 
Pahorja, Tino Maze, celo angleško kraljevo 
družino,  devet papežev …V svojem arhivu 
imam še preko 50 končanih del z različni-
mi motivi. Z vsako sliko imam precej dela, a 
posebnega zaslužka s tem ni. Včasih še za 
barvice ne zaslužim, kje pa so še drag papir, 
sprej za zaščito ... Določenim sliko podarim, 
vsakemu pa tudi ne. In nekaterih slik ne bi 
nikoli prodal – za noben denar!«

Kaj pa karikature?
»Ja, sem poskusil, toda risanje karikatur je 
vprašljiva in težka stvar. Nekatere so prav 
dobre, predsednik Pahor se je pri Najevski 
lipi ob svoji karikaturi prešerno nasmejal.«

In kakšni so njegovi načrti?
»Trenutno delam portrete otrok s črne celi-
ne – z namenom narisati ta svet skozi njiho-
ve oči. Sicer pa ni dneva, da ne bi risal. Dela 
se lotim zvečer (zasnove si naredim že prej), 
na ušesa si nadenem slušalke in potem sem 
v svojem svetu. To je moje veselje in to me po-
mirja. In ves čas se zraven učim. Naslednje 
leto smo trije slikarji povabljeni na 5-dnevno 
kolonijo na neko graščino v Avstriji.«

In kako bi povzel izkušnje po tolikih letih ri-
sanja in razstavljanja?
»Ugotavljam, da drugod bolj cenijo slikarske 
umetnine. Slovenci smo trdi pri tem, tudi Čr-
njani zlepa ne premorejo izreči kake pohva-
le. Sem pa hvaležen županji, ker mi je podala 
roko in mi pomagala pri pripravi razstave.«

Irena Greiner

Dare Janet in predsednik Borut Pahor

PREDSTAVITEV
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DRUŠTVA

KULTURNI UTRIP SVOBODE

V nedeljo, 29. novembra 2015, je v dvorani 
Kulturnega doma v Črni na Koroškem pote-
kala četrta tradicionalna prireditev Delavsko-
-prosvetnega društva Svoboda Črna na Ko-
roškem z naslovom Kulturni utrip Svobode. 
Prireditev je bila posvečena našima največ-
jima, literatu Lovru Kuharju - Prežihovemu 
Vorancu in pesniku dr. Francetu Prešernu. 
Spomnili smo se tudi 100. obletnice pričetka 
Soške fronte. Največji poudarek pa je bil na 
70. obletnici osvoboditve nad naci fašizmom. 
V uvodu je zapel mešani pevski zbor (MePZ) 
Markovič Kristl - Mato. Tematsko izbrane 
pesmi so sovpadale z romanom Doberdob 
ter Prešernovimi verzi. Moderator priredi-
tve se je trudil prikazati našega največjega 
koroškega ustvarjalca z odlomkom iz ome-
njene knjige. Gledališki krožek mladih pa 
je izvedel dve Prešernovi pesmi. Za obeležje 
zmage nad nacizmom smo v uvodu poslu-
šali odlomek iz knjige naše rojakinje Maje 
Haderlap z naslovom Angel pozabe. Knjiga 
opisuje dogajanje na avstrijskem Koroškem, 
še posebej po letu 1938, o priključitvi Avstri-
je k nacistični Nemčiji in življenju ter nečlo-
veškem zatiranju koroških Slovencev v tem 
času. Žal se je kljub osvoboditvi in po odho-
du slovenskih partizanskih čet z avstrijske 
Koroške zatiranje nadaljevalo z veliko pod-
poro takratnih zavezniških angleških sil. Na 
prireditvi smo imeli gosta, partizana, pri-
čevalca o tem, kaj vse se je v tistih težkih in 
usodnih časih dogajalo na naši strani Pece, 
v Topli, Koprivni in ostalih dolinah naše lepe 
Koroške. Med nami smo pozdravili Karla 
Polanca. 
V svojem pripovedovanju se nam je predsta-
vil, od kod izhaja in kakšna je bila njegova 
življenjska pot do okupacije 1941. leta. Nje-
gova partizanska pot se je pričela že precej 
zgodaj, najhujše trenutke pa je doživel v letih 
1944 in 1945. Najbolj se spominja dogodkov 
v okolici kmetij Haderlap, Jekel, Končnik ... 
V svojem pripovedovanju je opisal takratne 

razmere v partizanski enoti, v kateri je bil. 
Nenehno menjavanje komandnega kadra je 
velikokrat tudi usodno vplivalo na človeške 
stiske in žrtve. Najbolj mu je ostala v spomi-
nu zelo ostra zima 1944–1945 ter velika haj-
ka okupatorjeve vojske, da bi očistila zaledje 
partizanov in posledično razformiranje bor-
bene enote. Pred zadnjim sunkom v po-
mladnih mesecih pa se je spomnil tragedije 
pri Peršmanu ter dogodka, ko je skupina 
partizanov vkorakala v Mežico. Tam je na-
mreč odvrgel ponošene partizanske cunje, 
ki so bile polne uši. Ob koncu pogovora je 
nekako z razočaranjem dejal, da je preveč 
borcev padlo že po uradnem koncu vojne 
(Borovlje, Poljana ...) ter o kupčkanju velesil 
in prisilnem umiku partizanske vojske z av-
strijske Koroške. Najbolj izvirna pripomba 
ob pogovoru pa se je glasila nekako tako: 
»Partizansko vodstvo v našem bataljonu se 
je tisti čas menjavalo prav tako hitro kot se 
današnja vlada in ministri.«  Našemu gostu 
smo se iz srca zahvalili in mu zaželeli še ve-
liko zdravja. 
Zaključek prireditve je izzvenel z nastopom 
vokalne skupine Smo, kar smo, MePZ Mato 
pa se je poslovil s  partizansko pesmijo ter 
zaključno pesmijo Rož, Podjuna, Zila. 

Gvido Jančar

Svoboda z gostom Karlom Polancem
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DRUŠTVA

LJUBITELJI STARODOBNIH VOZIL

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE
ČRNA NA KOROŠKEM (DPM)

Predstavitev zbornika 

Člani društva Ljubitelji starodobnih vozil so 
7. novembra slavili; predstavili so svoj zbor-
nik, ki so ga izdali ob 10. obletnici delovanja. 

(Zbornik smo napovedali in opisali v prejšnji 
številki, a je izšel nekoliko pozneje.)
Predstavitev so izvedli zelo zanimivo. Besedi-
la iz zbornika so spremljali s fotografijami z 
diaprojektorjem, dodali so dva kratka filma, 
ki sta prikazovala potek obnove Tomosove-
ga mopeda in praznovanje letošnjega dneva 
društva v času Turističnega tedna. Obenem 
so pred vhodom v poročno dvorano in v dvo-
rani predstavili nekaj svojih bleščeče obnov-
ljenih starodobnih vozil.
Družabni del predstavitve se je potegnil po-
zno v noč.
Če želite zbornik LSV društva in njihov kole-
dar, se oglasite v TIC-u v Črni.

UO LSV Črna

Društvo prijateljev mladine (DPM) je nepro-
fitna organizacija, ki temelji na prostovoljni 
bazi. Dejavnost društva je namenjena otro-
kom in mladostnikom. Vsi člani opravljamo 
aktivnosti prostovoljno. Otrokom preko cele-
ga leta skušamo nuditi čim več dejavnosti za 
razvedrilo, zabavo ter za širjenje otroškega 
obzorja. S temi dejavnostmi skušamo zmanj-
ševati socialne razlike, saj so vse predstave, 
delavnice in ostale aktivnosti za udeležence 
brezplačne.
Društvo deluje skozi celo leto in se vključu-
je v dogajanje v kraju. Večina prireditev je 
tradicionalnih, občasno pa dodamo kakšno 
novo.
V projektu Poštar Pavli smo sodelovale že 
tretje leto. Dvanajstim družinam smo razde-
lile šolske potrebščine za otroke. 
V mesecu januarju smo sodelovale na Gra-
dovih kralja Matjaža z ustvarjalnimi delav-
nicami, animacijami za otroke in skritim 

zakladom. Prireditve se udeleži veliko otrok, 
predvsem iz drugih krajev.
V okviru Turističnega tedna smo organizira-
le Škratkov dan kot eno izmed naših večjih 
prireditev. Letos so se otroci zabavali na na-
pihljivih igralih in z mega milnimi mehurčki.
Prvi teden oktobra je še prav posebej name-
njen otrokom, saj takrat obeležujemo teden 
otroka. Po vsej Sloveniji zveze in društva pri-
jateljev mladine organizirajo najrazličnejše 
prireditve. Me smo letos podarile otrokom 
predstavo Žabica Skokica. Otroci so si iz-
delali vsak svojo žabico. V zadnjem tednu 
oktobra smo v Črno povabili čarovnico, ki 
je skupaj z otroki čarala in začarala čarob-
ni napitek. Otroci in starši so lahko izbirali 
med štirimi ustvarjalnimi delavnicami na 
temo noč čarovnic. Tudi na ta dan prihaja 
vsako leto več otrok in njihovih staršev, kar 
nam je v veliko veselje. Polna dvorana ozi-
roma dober obisk je plačilo za vse naše ure 
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Milni mehurčki

Tobogan

Članska ekipa 2015/16 s trenerjem Bojanom Žurejem in predsednikom kluba Primožem Fajmutom

DRUŠTVA

NOGOMETNI KLUB PECA V SEZONI 2015/16

prostovoljnega dela.
Decembra pa bomo organizirale poseben 
dan za otroke. 28. 12. 2015 ob 17.00 bo prvič 
v Črni nastopala Romana Kranjčan. Poleg 
nje bo otroke obiskal dedek Mraz s skromni-
mi darili. Po končanem nastopu bodo v Kul-
turnem domu potekale različne aktivnosti 
za otroke. Otroci bodo lahko obiskali frizer-

ski kotiček, dobili bodo lahko tatoo, poslika-
vo nohtov, sadni napitek in sadni krožnik. V 
kotičku dedka Mraza se bodo lahko z njim 
fotografirali. To je naša največja prireditev, 
tako iz finančnega vidika kakor organizacij-
skega.

Ker pa prostovoljstvo med ljudmi zamira, bi 
si srčno želele, da se nam pridružijo prosto-
voljke ali prostovoljci (leta niso ovira), ki radi 
delajo za otroke in z otroki, da bi bila naša 
dejavnost še bogatejša in pestrejša.
Otroci so nenazadnje naše največje bo-
gastvo.

Če želite postati član našega društva, lahko 
pokličete na telefonsko številko 031-308-968 
ali pošljete elektronsko pošto na naslov ma-
teja.holc@gmail.com.

Predsednica društva Mateja Bruder
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Ekipa U-11, varovanci trenerja (in vodje mladin-
skih selekcij) Jureta Lesjaka

ŠPORT

Nogometni klub Peca je v letošnjo tekmoval-
no sezono 2015/2016 krenil s štirimi selek-
cijami, ki so v jesenskem delu tekmovanja 
igrala v okviru Medobčinske nogometne 
zveze Maribor.
Članska ekipa, ki jo uspešno vodi trener Bo-
jan Žurej, se je pred sezono okrepila z ne-
kaj novimi obrazi, na koncu prvenstva pa 
želijo vsaj ponoviti lanskoletno uvrstitev, ko 
so zasedli tretje mesto v 1. članski ligi MNZ 
Maribor (4. slovenska liga). Če se pokaže 
priložnost za kaj več, jo bodo seveda posku-
sili zagrabiti z obema rokama, vendar je v 
boju za uvrstitve v 3. ligo kar pet klubov, ki 
so med sabo zelo izenačeni.
V jesenskem delu tekmovanja so člani odi-
grali 13 prvenstvenih tekem. Zabeležili so 7 
zmag, 3 remije, trikrat pa so igrišče zapuš-
čali sklonjenih glav. Trenutno se nahajajo na 
5. mestu s štirimi točkami zaostanka za vo-
dilnim prevaljškim Korotanom, sicer pa se 
lahko članska ekipa Pece pohvali z najbolj-
šim strelcem lige po jesenskem delu - Dar-
kom Radivojevićem, ki ima v žepu že kar 14 
zadetkov. Letošnji jesenski del je izjemoma 
trajal dva tedna dlje kot planirano, saj je 
sredi sezone prišlo do spora med sodniško 
organizacijo in klubi glede višine plačila za 
sodnike. Na koncu sta obe strani le prišli do 
dogovora, tako da so se zaostale tekme lah-
ko odigrale, čepav so jih v drugi polovici no-
vembra že precej ovirale nizke temperature.  
Pri mlajših selekcijah je pred sezono prišlo 
do precejšnjega osipa igralcev, ki so v več-
jem številu odšli igrat v druge klube, pred-
vsem na Prevalje, vendar smo vseeno uspeli 
sestaviti tri kvalitetne selekcije: U11, U9 in 
U7. Kot vodja celotnega mladinskega pogo-
na je bil s strani vodstva kluba potrjen Jure 
Lesjak. V njegovo trenersko ekipo so vključe-
ni še Dejan Rebernik, Franc Vrabič, Boštjan 
Oprešnik in Domen Klarič, ki svoje nogometno 
znanje uspešno prenašajo na mlade upe. Po-
leg vsakotedenskih treningov na stadionu 
na Pristavi je naš klub na osnovni šoli v Črni 
ponovno organiziral tudi nogometni krožek 
pod vodstvom Klemna Pušnika; krožek obi-

skujejo tudi otroci, ki niso člani kluba. Seve-
da pa si želimo, da to v bližnji prihodnosti 
postanejo!
V zimskem premoru bodo vse selekcije s 
treningi nadaljevale v telovadnici, prihodnje 
leto pa bo na stadionu zaživelo novo igri-
šče z umetno travo in razsvetljavo, kar bo 
pomembna pridobitev za cel kraj, še pose-
bej pa za najmlajše. Investicijo bo v največ-
jem obsegu krila Fundacija za šport. S tem 
bo razbremenjeno glavno travnato igrišče, 
hkrati pa bodo zmanjšani tudi stroški, ki 
so nastali zaradi zimskih treningov na Pre-
valjah in v Dravogradu, kamor so morali 
naši nogometaši odhajati v času, ko je sneg 
prekrival njihovo domačo zelenico.
Tudi sicer se pri NK Peca vedno dogaja tudi 
izven okvirjev klasičnega nogometa. Že 
pred začetkom letošnje sezone smo bili 
tudi tokrat aktivni v sklopu 60. Koroškega 
turističnega tedna, kjer je klub h kraju pri-
speval z dvema prireditvama. Prva je bila 
»dvodnevna« Črnobela noč, ki je bila na spo-
redu že drugo leto zapored in v okviru kate-
re smo v sodelovanju s Turističnim društvom 
na stadionu gostili Tanjo Žagar ter Dražena 
Zečića. Druga prireditev pa je bil turnir v 
zorbing nogometu, ki je letos v Črni potekal 
prvič, glede na pozitiven odziv pa upamo, da 
bi lahko postal vsakoletni dogodek.
Jeseni sta bila organizirana tudi dva ogleda 
reprezentančnih tekem, s čimer smo raz-
veselili najmlajše člane kluba, ki so si lahko 
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NOVICE IZ ŠAHOVSKEGA KLUBA
ČRNA NA KOROŠKEM

Moštvo U-9 s trenerjem Dejanom Rebernikom Najmlajša ekipa (U-7) pod vodstvom trenerja
Boštjana Oprešnika

skupaj s starši ogledali slovenske  nogome-
taše v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 
2016 proti Estoniji (septembra) ter Ukrajini 
(novembra).

Ravno v času, ko berete ta članek, poteka 
tudi naša vsakoletna akcija prodaje klubskih 
koledarjev, s pomočjo katere bomo poskusi-
li zbrati dovolj sredstev, da v mesecu febru-
arju popeljemo vse ekipe na nekajdnevne 
priprave ob morju. Kot vsako leto pa se po-
časi pripravljamo tudi na tradicionalni, tok-
rat že 11. božično-novoletni turnir v malem 
nogometu. Ta bo potekal 26. decembra v te-
lovadnici OŠ Črna, vsako leto pa lahko na 

njem spremljate mojstre malega nogometa 
iz cele Slovenije, saj je turnir postal eden naj-
bolj odmevnih v regiji.

Ob koncu koledarskega leta 2015 želimo 
vsem krajanom Črne veliko zdravja, sreče 
in osebnega zadovoljstva v prihajajočem 
letu 2016, hkrati pa vas vabimo, da še naprej 
vzpodbujate naš klub, saj vsak klub ob sebi 
potrebuje zveste navijače, ki so dodana vred-
nost vsakega športnega kolektiva.
 

Primož Fajmut
Tara Simetinger

Šahisti se v klubskih prostorih srečujemo 
vsak ponedeljek, ob torkih pa poteka ša-
hovski krožek za osnovnošolce. Za člane 
smo v letu 2015 v klubu izpeljali tekmovanja 
v hitropoteznem (5 minut), v pospešenem 
šahu (15 minut). V decembru pa smo pričeli 
z občinskim prvenstvom v počasnem šahu 
za leto 2015.

V hitropoteznem šahu je prvo mesto osvojil 
Zdravko Burjak, drugi je bil Fikret Šahino-
vič, tretji pa Ivan Podlesnik. V pospešenem 
šahu je bil prvi Hubert Ipavic, drugi Zdrav-
ko Burjak in tretji Ivan Podlesnik. 

V času Turističnega tedna smo organizirali 
tradicionalni turnir v hitropoteznem šahu,  
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Liga

ki se ga je letos udeležilo 60 šahistov na tur-
nirju ob 60. Turističnem tednu. Prvo mesto 
je osvojil Domen Krumpačnik, ki igra za 
celjski ŠK, drugi je bil Dušan Brinovec ŠK 
Žalec, tretji pa Andrej Krnjovšek ŠK Slovenj 
Gradec. Najboljši Črnjan je bil Fikret Šahi-
novič na 11. mestu. Ostali črnjanski šahisti 
so zasedli naslednja mesta: 21. Zdravko Bur-
jak, 22. Ivan Podlesnik, 32. Drago Golob, 33. 
Veljo Čagorovič, 34. Karel Potočnik, 35. Mitja 
Pranjič, 40. Aljoz Golob, 42. Branko Koneč-
nik, 44. Ciril Sonjak, 50. Šemso Omerovič, 53. 
Luka Kumer, 55. Ferdinand Leskovec in 60. 
Jože Jamnik. 

V sodelovanju s Planinskim društvom Črna 
na Koroškem smo organizirali šahovski 
turnir za pokal Smrekovca. Turnir je bil od-
igran v soboto, 5. 9., v Domu na Smrekovcu. 
Udeležilo se ga je 27 šahistov. Prvo mesto 
in prehodni pokal pa je osvojil Zdravko Vo-
špernik, pred Jožetom Maklinom in Fikre-
tom Šahinovičem. Ostali črnjanski šahisti so 
zasedli naslednja mesta: 4. Ivan Podlesnik, 6. 
Zdravko Burjak, 12. Hubert Ipavic, 17. Drago 
Golob, 21. Mitja Pranjič, 23. Šemso Omero-
vić, 24. Ferdinand Leskovec, 25. Ciril Sonjak 
in 27. Jože Jamnik. Za pomoč pri organizaci-
ji se zahvaljujemo Planinskem društvu Črna 
ter Občini Črna in županji mag. Romani 
Lesjak. 

V sodelovanju s koroškimi šahovskimi klu-
bi ŠK Slovenj Gradec, ŠK Fužinar Ravne, 
KOŠK Dravograd in klubom iz avstrijske 
koroške Schahmaty iz Rudna smo tudi letos 
izvedli deset turnirjev v pospešenem šahu. 
Vsak izmed sodelujočih klubov je organizi-
ral dva turnirja. V skupnem točkovanju je 
prvo mesto osvojil Branko Špalir, ŠK Slove-
nje Gradec, drugi je bil Marko Vrečič ŠK Fu-
žinar, tretji pa Gregor Šmon ŠK Slovenj Gra-
dec. Najboljši Črnjan je bil na četrtem mestu 
Zdravko Burjak. Ostali črnjanski šahisti so 
zasedli naslednja mesta: 8. Fikret Šahinovič, 
9. Hubert Ipavic, 13. Mitja Pranjič, 15. Ciril 
Sonjak, 16. Branko Konečnik, 25. Veljo Ča-
gorovič, 27. Ivan Podlesnik, 30. Jože Jamnik, 
45. Karel Potočnik, 46. Ferdinand Leskovec, 
50. Alojz Golob, 51. Jože Modrej in 68. Šemso 
Omerovič.

Posebej pa smo ponosni na uspeh ekipe v 
tekmovanju III. Šahovske lige vzhod pod 
okriljem Šahovske zveze Slovenije. kjer je 
naša ekipa zasedla 2. mesto in s tem tudi 
uvrstitev v II. šahovsko ligo vzhod v nasled-
njem letu.  Sodelovalo je 20 ekip, v vsaki eki-
pi so igrali štirje igralci. Tekmovanje je po-
tekalo po švicarskem sistemu 9 kol, čas na 
igralca je bil 60 miut plus dodatek za potezo 
30 sekund. Ekipa ŠK Črna na Koroškem je 
igrala v postavi Mitja Pranjič, Zdravko Bur-
jak, Fikret Šahinović, Ivan Podlesnik, Bran-
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Napeta igra

ko Konečnik in Jože Modrej. Posamezniki so 
dosegli naslednje rezultate: Mitja Pranjič 5,5 
od 9 odigranih partij, Zdravko Burjak 5,5 od 
6, Fikret Šahinovič 4 od 6, Ivan Podlesnik 7,5 
od 9, Jože Modrej 1 od 3 in Branko Konečnik 
1 od 3. 

Od leta 1977 dalje, odkar Šahovski klub 
Črna tudi neprekinjeno deluje, so se klubske 
ekipe udeleževale tudi ekipnih tekmovanj. V 
tem času je naš klub sodeloval v Koroški ša-
hovski ligi, pod okriljem Koroške šahovske 
zveze. Leta 1978 se je lige udeležilo šest ekip, 
igralo je 10 igralcev, med člani tudi mladinci 
in ženske. Prvo mesto je osvojila ekipa ŠK 
Fužinar. ŠK Črna je zasedel zadnje, 6. mesto, 
z osvojenimi 9 točkami. Za ekipo Šahovskega 
kluba Črna so igrali: Zdenko Oderlap, Luka 
Mlinar, Mirko Kret, Rajko Štruc, Franc Časl, 
Jože Modrej, Alojz Slapnik, Jože Sorčan, 
Branko Stanta, Ivan Plesec, Teodor Jelen, 
Hermina Vajt, Marija Plesec, Miha Krajnc, 
Ivan Naveršnik, Mira Naveršnik in Tatjana 
Časl. V Koroški šahovski ligi je ekipa ŠK 
Črna igrala tudi leta 1979. Vrstni red: 1. ŠK 
Fužinar, 2. KOŠK Dravograd, 3. ŠK Rudar 
Mežica, 4. ŠD Radlje in 5. ŠK Črna. V nasled-
nji letih tekmovanje v Koroški šahovski ligi 
ni bilo odigrano. Ponovno pa je bilo na po-
budo koroških klubov odigrano tekmovanje 
v letu 1996 in kasneje med leti 2007 in 2009. 

Leta 1996 se je ekipa ŠK Črna prvič udeležila 
II. lige vzhod pod okriljem ŠZS. To je bila tak-
rat najnižja liga in je bila odprtega tipa. Eki-
po je sestavljalo šest igralcev. Na peti in šesti 
deski sta morala igrati mladinka in mladi-
nec. V ligi je sodelovalo 24 ekip. Ekipa Črne 
pa je zasedla 19. mesto. Za ekipo ŠK Črna 
so igrali: Zdravko Burjak, Zdenko Oderlap, 
Fikret Šahinović, Hubert Ipavic, Rudolf Tevž. 
Kot mladinec je igral Sebastjan Šahinović, 
kot mladinka pa je eno partijo odigrala Kse-
nija Kus iz Vuzenice. Leta 1997 je ekipa ŠK 
Črna v II. ligi vzhod zasedla 13. mesto, leta 
1998 pa 10. mesto. Leta 1999 je ekipa ŠK Črne 
zaigrala v novoustanovljeni III. ligi vzhod. V 
konkurenci 20 ekip je ekipa ŠK Črna zased-
la 14. mesto. Za ekipo Črne so igrali: Niko-
la Ristić, Zdravko Burjak, Zdenko Oderlap, 
Fikret Šahinović, Dušan Kitek, Branko Ko-
nečnik, Alojz Golob, Rudolf Tevž. Leta 2001 
je ekipa ŠK Črne po enoletnem neigranju 
ponovno zaigrala v III. ligi vzhod. Naš klub 
je bil tudi soorganizator tekmovanja, v Črni 
so bila odigrana tri kola. Ekipa ŠK Črna je 
zasedla 19. mesto. Leta 2002 je ekipa zasedla 
10. mesto, enako tudi v letu 2003. Leta 2004 7. 
mesto in v letu 2005 18. mesto. V letu 2006 je 
bila prvič v zgodovini klubu ekipa ŠK Črna 
zmagovalec lige pod okriljem ŠZS. S tem si 
je zagotovila napredovanje v višji rang tek-
movanja. Za ekipo Črne so igrali: Mitja Pra-
njič, Zdravko Burjak, Ivan Podlesnik, Fikret 
Šahinović, Hubert Ipavic, Branko Konečnik, 
Veljo Čagorović, Jože Modrej. V letu 2007 je 
ekipa ŠK Črna igrala v II. liga vzhod. Sodelo-
valo je deset ekip, ekipa ŠK Črna je osvojila 
zadnje, 10. mesto, in po enoletnem igranju v 
II. ligi vzhod izpadla v III. ligo vzhod. V nas-
lednjih letih beležimo naslednje uvrstitve. 
Leta 2008 4. mesto, leta 2009 6. mesto, leta 
2010 7. mesto, leta 2011 5. mesto, v letu 2012 
se igranja v ligi nismo udeležili, leta 2013 10. 
mesto in leta 2014 11. mesto.

Mitja Pranjič
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PETNAJST LET VETERANK

Prišel je želeni čas, ki v duhu prebudil je nas,
da smo se hitro pomenile,

da v telovadnici bi se dobile.
Vsaka mislila si je pač to,

da telovadba koristila ji bo.
Novembra se začelo je,

ko je prvi sneg pobelil vse.
Proti telovadnici smo pohitele,

vse premražene in bele,
v mislih pa premlevale smo,

če Lenčka nas čakala bo. 

Tako se je začelo pred petnajstimi leti,  je v 
verzih zapisala takratna vodja Anica Slabe, 
jaz sem čakala in telovadba se je začela. Od 
doma sem prinesla radio, kasetofon, CUDV 
nam je omogočil uporabo orodja in rekvi-
zitov. Včasih smo začele vadbo z dihalnimi 
vajami, drugič z ogrevanjem z aerobiko, vča-
sih z igrami naše mladosti … Seveda so temu 
sledile vaje za ohranjanje gibljivosti od glave 
do pet s štetjem ali ob glasbi. Pomagale smo 
si z elastiko, trakovi, žogami,  obroči, palica-
mi, kolebnicami, pa tudi z baloni, takrat je 
bilo najbolj veselo. Navadno smo nadaljeva-
le na blazinah z vajami za hrbtenico, kolke, 
kolena … Čisto na koncu pa tehniko sprošča-
nja, kamor smo vnašale tudi lepe misli, ver-
ze, zgodbe, šale in vice. Vsaka je delala tisto, 
kar more, in toliko, kot zmore, nobene sile, 
saj za dober učinek niso potrebne intenzivne 
vaje, pomembnejša je redna vadba. Jaz sem 
bila najbolj vesela, kadar so se pri aerobiki 
gibale zelo enotno ali kadar so spontano za-
plesale. Glasba in ples prebudita vsa čutila 
in dosežeta vse dele telesa, sprostita telo in 
napolnita dušo.
Drugi del našega druženja pa so bili poho-
di, sprehodi in izleti. Vse smo izvajale na-
črtno, tako da smo spoznavale našo ožjo in 
širšo domovino. Naravne lepote, kot so gore, 
jezera, reke, slapove, jame, pa tudi vsebine 
posameznih krajev in mest: gradove, muze-
je, sakralne spomenike in domovanja naših 

velikih mož - pisateljev, pesnikov, slikarjev. 
Temu sledi še zabava v obliki praznovanj roj-
stnih dni in novoletnih zabav s programom 
in majhnimi pozornostmi za piko na i. Tako 
smo se v teh letih družile nekaj  čez 1000 ur v 
telovadnici. Število navzočih se je spreminja-
lo, zlata sredina pa je bila z mano od vsega 
začetka. Naj na tem mestu povem, da ni šlo 
vedno vse gladko, mogoče sem kdaj nehote 
grešila, morda moj način prezentacije ni bil 
po volji vsem … Na eni strani sproščenost in 
druženje, mogoče na drugi strani želja po 
intenzivnosti same vadbe. Spoznala sem, da 
sem se malce iztrošila v vseh smislih, poja-
vile so se tudi zdravstvene težave. Odločila 
sem se vadbo prepustiti mlajši, ki ji želim us-
pešno delo in druženje. Jaz pa prosim vse 
veteranke, da ostanemo prijateljice, se sre-
čujemo na kavi in še kje. Moja vez z vami pa 
bo žoga, ki je del mojega dnevnega gibanja, 
takrat ste v duhu in v srcu z mano.
Na tem mestu se zahvaljujem DU za finanč-
no in drugo pomoč, CUDV za prostor in ra-
zumevanje, Sandiju Geršaku za uspešna in 
prijazna potovanja.
»Dih je življenje. Le zdrav in srečen posame-
znik diha s polnimi pljuči in se veseli življe-
nja.«

Helena Ošlak, mentorica veterank 
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SLOVENIJA JE BILA MOJA ODLOČITEV

Boris – Božo Božjin je naš sokrajan, ki ga po-
gosto srečamo na vasi, ko opravlja vrtnarska 
in druga komunalna dela za Občino. Manj 
pa ga poznamo v njegovem prostem času, ker 
redko kdo zaide do njegove hišice v Mušeni-
ku na desnem bregu Meže, tik pod v skalo 
postavljeno Marijino kapelico. Tam ima svoj 
mali svet z ženo Danico in najmlajšo hčerko 
Joano, medtem ko sta Viktorio in Estera že 
odšla na svoje. Boris ima za sabo pestro ži-
vljenjsko pot, o svoji deželi in kulturi govori 
s ponosom in v lepi slovenščini, čeprav to ni 
njegov materni jezik, vse pa obogati s kako 
poučno zgodbo in s prešernim smehom.

»Pišem se po materi, oče ni nikoli skrbel 
zame, rodil pa sem se na vzhodu nekdanje 
Jugoslavije, v Srbiji, v pokrajini Džerdap, na 
tromeji Srbije, Romunije in Bolgarije, v lepi 
planinski pokrajini. Pripadam rodu Romu-
nov, in sicer Vlahom, nekdanjim pripadni-
kom velikega rimskega imperija, od Angli-
je do Bližnjega vzhoda. To so bili Romei ali 
Valahi, direktni potomci Rimljanov. Mi za 
sebe vedno rečemo, da smo Romani. Nismo 
nomadi, kot nekateri mislijo, le v poletni se-
zoni smo živeli na planini, v jeseni pa smo se 
preselili v dolino. Tam na meji smo bili nepri-
znana manjšina, brez statusa. Pastirski na-
rod z ogromno čredami ovac in konjev. Zna-
čilno za naš narod pa je, da so bili nekdaj 
zelo bogati, toda sila skopuški. Balkanci so 
rekli: »Ne budi ko Cincar!« Mislili so, da ne 
smeš biti tako 'stisnjen'. Tak stereotip ve-
lja pri Slovencih za Gorenjce, ki veljajo za 
skopuške. Da je moj narod tak, je bilo krivo 
težko življenje v ekstremnih pogojih. Mojih 
sonarodnjakov nihče ne šteje, ker nismo 
priznani, a nas je menda deset do petnajst 
milijonov, ki živijo na Balkanu, to je v Srbi-
ji, Grčiji, Albaniji, Romuniji, Bolgariji, Turči-
ji, tudi v hrvaški Čičariji  – povsod v okviru 
meja nekdanjega rimskega cesarstva. Velik 
del Vlahov je trgovcev. Eden od znanih oseb-
nosti tega rodu je pokojni pevec Toše Proe-

ski, vlaškega rodu sta bila tudi mati Tereza 
in Branislav Nušić. Veliko bogatih objektov 
javnega pomena v balkanskih deželah je 
nastalo z dotacijo bogatih Vlahov, ki so skrb-
no čuvali svoje zlato, a so se z darovanjem 
poskušali nekako odkupiti: iz 19. stoletja so 
znani Dumba, ki je finančno podpiral skla-
datelje, Averof, Simon Sina, ki je dal zgraditi 
znameniti most v Budimpešti … Na Sloven-
skem so znani Vlahi v Beli krajini, in sicer 
kot Uskoki. Tam so v eni fari, mi je povedala 
turistična vodnica, tri cerkve, ena od teh je 
vlaška. Vlahi niso ne pravoslavci ne katoliki, 
pač pa zgodnji kristjani po velikem  impera-
torju Konstantinu, in posebej častijo Mari-
jo. Pri nas tudi ni bilo mešanja narodnosti! 
Znan je pregovor: »Sraka in riba lahko ima-
ta kaj skupaj, a kako in kje bosta živeli?«V 
katerem rodu bi lahko par različnih rodov 
preživel? Moja mama rodovno ni bila čista 
Vlahinja, po babici je bila Romunka.
Po osnovni šoli sem se izučil za 'švasarja', 
torej za varilca. Potem pa sem v Postojni 
opravil še gozdarsko šolo in delal 15 let kot 
gozdar. Naknadno sem naredil še tečaj za 
vrtnarjenje in se po osamosvojitvi, ko je bilo 
vračilo gozdov lastnikom in ko je propadlo 
podjetje GG, zaposlil v na novo formirani 
Občini Črna. Zadovoljen sem s svojimi 'zele-
nimi rokami', kot rečejo za človeka, ki zna 
delati z rastlinami.
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In kako me je pot zanesla na sever nekda-
nje Jugoslavije? V Slovenijo sem prišel kot 
obvezni vojak Jugoslovanske armije. Veliko 
naših ljudi pa je okoli leta 1950, ko je bila 
agrarna reforma, emigriralo, kajti Vlahi so 
imeli v preteklosti v lasti obširna ozemlja, 
predvsem pašnike in planinski svet. Stoletja 
je bila to naša last, naenkrat pa nam je drža-
va to odvzela. Zato so mnogi odšli v Franci-
jo in naprej v Kanado. Tudi moja prva misel 
je bila, da odidem za njimi. Ampak prej sem 
moral odslužiti vojaški rok, in sicer v Postoj-
ni. Medtem pa se mi je zgodilo, da sem moral 
zaradi vnetja ledvic dalj časa ležati v vojaški 
bolnici Mladika v Ljubljani. Sestra na tem od-
delku, z imenom Marija, je seveda govorila 
slovensko, čeprav se je večinoma govorilo sr-
bohrvaško. V nekem vročekrvnem sporu in 
pretepu, ki sem ga opazoval, sem bil zapre-
paden, kako strpno je ta sestra odreagira-
la, ni zaklela ali klicala drugih na pomoč, in 
takrat sem prvič pomislil, kako so Slovenci 
veliko bolj umirjeni od nas. In zaželel sem 
se naučiti njihovega jezika. Ko sem to željo 
povedal sestri, je bila začudena, saj še ni sre-
čala koga z juga, ki bi se želel naučiti sloven-
ščine. In mi je pomagala, jaz sem pred tem 
že znal nekaj jezikov, ona pa mi je prinašala 
doktor romane, v katere sem s svinčnikom 
podčrtoval nejasne stavke, ter mi razlagala 
besede.  No, v treh mesecih, kolikor sem tam 
preležal, sem se relativno dobro naučil slo-
venščine. In ko sem šel kasneje v prekoman-
do in ko sem govoril slovensko, mi nihče ni 
verjel, da ne prihajam iz Slovenije. Potem me 
je zaneslo kot delovnega vojaka na Koroško, 
gradili smo cesto iz Koprivne do Solčave, in 
prejšnjega namena, da bi se potem odpravil 
v Kanado, nisem uresničil, kajti ostal sem na 
Koroškem. S sodelavci in delodajalcem sem 
se razumel, rad imam gozdove in naravo, 
na Koroškem sem se dobro počutil. Ustvaril 
sem si družino in prvih deset let smo živeli v 
Koprivni. Od GG sem v Stavbi kupil stano-
vanje. Lepo je tam, hodili smo na izlete k sv. 
Ani, pri sv. Jakobu so bili krščeni moji otroci 
in tudi jaz, večkrat smo šli čez Bukovsko se-

dlo v Solčavo. Vsi naši otroci so prve razrede 
osnovne šole obiskovali v Koprivni.
V prostem času delam mnoge stvari. Nekoč 
sem slikal, bil sem v koroškem društvu likov-
nikov. Pri kmetu pod Raduho smo dobivali 
volno, kajti Vlahi znamo delati z volno in jo 
koristno uporabljati. Volna je moja strast; 
pri mojih prednikih so ženske predle vol-
no na kolovrat, moški pa so to opravljali z 
vretenom v eni roki. Rad pletem nogavice, 
ne le iz volne, tudi iz drugih materialov kaj 
'zaštrikam'. Naši ljudje so imeli včasih nava-
do, da so ves čas nekaj delali; ne spomnim 
se, da bi kdo več ur kar tako sedel, brez dela. 
Že kot otrok sem bil navajen delati in si ne 
morem predstavljati, da bi poležaval. Mo-
ram kaj ustvarjati, tudi z lesom rad delam 
in šivam. V naših družinah sta bili prisotni 
nit in volna, naredil sem razne krpanke iz 
ostankov blaga. Imam en star šivalni stroj 
Bagat, ki ga poganjam z nogo – boljši je kot 
oba električna, ki sta mi hitro odslužila. Še 
drugim kaj sešijem, pokrpam, skrajšam, kar 
je vedno prineslo nekaj tolarjev ali evrov v 
družinski proračun. Ko sem bil brezposeln, 
sem v Koprivni veliko gobaril. Nikoli nismo 
razmetavali denarja in sedaj imamo svojo 
hišo z nekaj zemlje. Ja, gojili smo ovce, kure, 
pujse, tudi mačko imamo.
V vseh teh letih sem redkokdaj zašel v svoj 
rodni kraj, letos po dolgem času, ker mi je 

Borisu Božjinu je po poplavah predsednik države 
Borut Pahor predal 3m3 drv, ki jih je prijazno do-
niral P. Orešnik
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umrla mama. Ko je bil najin prvi otrok še 
majhen, smo nekaj mesecev preživeli doma 
na Džerdapu, a to niso bili prijetni časi. Tam 
so uvedli karte za hrano, že takrat je bila 
na Balkanu kriza, nisi mogel dobiti praška, 
kave in še marsičesa; do nas, ki smo prišli 
iz Slovenije, pa so bili nestrpni. Srbi so ho-
teli vse, kar je bilo na njihovi zemlji, imeti 
kot strogo srbsko. Vse manjšine, ki so tam, 
so 'srbizirali'. Vsi priimki so na –ić, ni smelo 
biti drugače; naš priimek je tam Božjinović, 
ne Božjin. Na primer romunski priimek Mur-
go so spremenili v Murgoić itd. Taka je bila 
srbska politika in tudi zato so se naši ljudje 
od tam izseljevali. Lani sem si vzel malo več 
časa in sem si šel pogledat svoje nekdanje 
kraje in naša posestva; pravzaprav sem šel 
urejat našo dediščino, zdaj namreč tudi Srbi 
že vračajo nepremičnine v naravi, in končno 
me je oče priznal kot lastnega sina; gre za 
360 hektarjev planinske zemlje. Nekoč sta 
bili tam na planini Liškovec  dve podružnič-
ni šoli s po 40 do 80 otroki, saj so tam živele 
'močne' familije s šest, osem, devet otroki in 
vsi so delali, ustvarjali.  Danes sem na vsem 
tem območju srečal samo dve vlaški dru-
žini. Vsa posestva so pusta, neobdelana, le 
na nekaj koncih sem videl pokošeno travo, 
drugod pa je bilo prazno. Tretja, četrta ge-
neracija naših prednikov se tja nikoli več ne 
bo vrnila, ostali bodo v Franciji, Italiji, Švici, 
Kanadi in drugje, ali pa so se asimilirali po v 
srbskih mestih. 
Pri nas smo vlaški otroci morali iti v šolo 
eno leto prej, da smo se naučili govoriti srb-
sko. To je bilo težko za nas; zapomnili smo 
si besede, a jih nismo pravilno pregibali in 
uporabljali. Jaz sem se učil na pamet cele 
stavke. Nekega dne pa smo se učili izraze za 
rastline, kar je identično z našim jezikom, saj 
je latinščina naša osnova. Seveda mi je bilo 
razumljivo, kar nam je govoril naš učitelj. Pa 
sem mu povedal, da tako rečemo tudi mi, a 
me je le ozmerjal: »Stoko vlaška, ti češ meni 
da pričaš, šta je latinski!« Kljub temu da so 
nas takrat tepli v šoli, sem mu oporekal. In 
sem mu dokazal z nekaj primeri, toda ker je 
bil to starejši pristni Srb, ni popustil in mi ni 

dal prav. Na srečo pa je bil na šoli en mlaj-
ši učitelj, ki mi je prisluhnil, pa me je vzel v 
svoj razred in sva vzpostavila dober odnos. 
Cenil je mojo pamet, mi nosil knjige in se od 
mene celo učil latinščine. Ko sem končal če-
trti razred, mi je ta moški podaril knjigo za 
lep uspeh in mi kupil ročno uro. Ne morem 
povedati, kako sem bil ponosen na to darilo; 
težko ga primerjam z današnjimi darili, saj 
je bilo to več, kot če bi danes dobil računal-
nik! Res, v vasi, kjer ni bilo elektrike, je meni 
učitelj kupil uro! To darilo sem imel še dolga 
desetletja pri sebi.«
Boris govori lepo knjižno slovenščino, ki jo 
je nadgradil z mnogimi narečnimi izrazi. »Z 
ženo, ki je vlaško-madžarskega rodu, sva ve-
liko skupaj brala. Z otroki sva se večinoma 
pogovarjala slovensko, zato znajo romun-
ščine bolj 'borno', nemščino pa boljše. Zakaj 
nemško? Živeli smo v sredini, kjer je bilo 
med Vlahi ogromno Sasov, to je rod Nemcev, 
ki so bili rudarji, govorijo pa saško nemšči-
no. Na Balkanu je bilo takrat prepovedano 
govoriti nemško, in to v socialistični državi, 
bog ne daj! Zato pa je bil za nas, otroke, to 
skrivnostni jezik; ker je bil prepovedan, smo 
se ga še raje učili. Zaradi politike ni smelo 
nič dišati po Nemcih, zato so se ljudje, ki so 
se v mestu pisali Kecman ali Bricman, mo-
rali preimenovati v Kecmanović in Bricma-
nović, vse je moralo biti na –ić, da so postali 
uradno Jugoslovani. V našem mestu, kasne-
je smo živeli v Majdanpeku, smo se družili 
s protestantskimi Romuni, ki so bili nemško 
govoreči.« 
Boris še vedno rad bere, tako v slovenščini 
kot v drugih jezikih. »Največ seveda v slo-
venščini in srbščini (cirilica), v pogovoru pa 
se znajdem tudi z ruščino, nemščino in itali-
janščino. Knjiga, ki sem se je nazadnje lotil, 
je delo turškega pisatelja Orhana Pamuka, 
Nobelovega nagrajenca. Najbolj pa sem bil 
navdušen nad koroškimi pripovedkami Vin-
ka Moedendorferja in Miklovo Zalo; le-te 
sem, ko smo jih prebirali z otroki, primerjal 
z romunskimi, nemškimi in srbskimi. Zgod-
be smo delili tudi z našimi rejniškimi otroki, 
ki smo jih imeli nekaj let v oskrbi.«

PREDSTAVITEV
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Ob premišljanju, kaj bi še povedal o svojem 
poreklu, se spomni na zvončarje,  rusalke, 
tetovaže z Jezusovimi znamenji, potem pa 
doda: »Še ena stvar je med Vlahi zelo priso-
tna – magija. Bela in črna magija. Menda je 
tako močna, da je takoj za vudu magijo. Za-
jema vse od navadnega vedeževanja z dlani 
do ljubezenske in poslovne magije. To so reči, 
ki v današnjem realnem in logičnem svetu 
zvenijo kot absurd, a če so se obdržale tisoč 
let, potem je nekaj na tem in veliko teh ab-
surdov deluje. Pri vlaški magiji ni računanja, 
to pomeni, da ne postavljamo cene za branje 
z dlani: vidno z nevidnim ne gre skupaj, du-
hovnega z materialnim ne smeš mešati, ker 
če, potem vlečeš nase probleme te osebe, če 
bi jemal njegove materialne dobrine. Zastonj 
si prišel, zastonj si dobil, lahko pa kaj daru-
ješ. Tudi jaz znam vedeževati, na dlani so za-

pisane razne stvari neke osebe, to so njegovi 
unikatni zapisi in v osemdesetih procentih 
držijo. A to ni vse, kar ima človek, nekje je 
še osebna energija človeka. Pomembno je, 
ali bo to, kar ima zapisano na dlani, uvelja-
vil ali ne. Na primer kmet ima na roko zapi-
sane vse dispozicije za uspešnega pevca, a 
je ostal le kmet, ki dobro poje  – ker ni imel 
priložnosti ali ni bil dovolj ambiciozen. Torej 
gre za energijo osebe, ki lahko stvar izboljša 
ali poslabša. Mi verjamemo, da usoda ni vse, 
kar je zapečateno od vekomaj. Pri nas pravi-
mo: »Med dobrim je zmeraj kaj slabega in v 
slabem se najde tudi kaj dobrega.«
Najin pogovor Boris zaključi z dobrimi želja-
mi: »Vesel sem, da sem v Sloveniji – ta dežela 
je bila moja odločitev. Naj jo Bog blagoslovi, 
še najbolj pa Črno in Črnjane.«

Irena Greiner

PC- STORY

Našel sem si druga,
sedaj tud' sam sem za debato,
po cele dneve zdaj zasedam,
obrekujem, pametujem in se prilizujem.

Tolčem zdaj po revi, 
ki se prvič je prijavil drevi.

Virtualne zagovarjam zdaj obline,
LCD predstavlja višek mi miline,
si pozno v noč zdaj dopisujem,
marnje prazne obdelujem.

Izpovedujem se na Facebooku,
vse, kar vidim, je na Skypu.
Strokovnjak za vsa sem že področja,
tud' sam sebe kritiziram,
samo da pozitivne pike si nabiram.

Prišel sem do doktrine,
da svet pričel se z vklopom PC je mašine.
Pred njo bila je tema, mrak,
a s PC-jem nas počasi vzel bo vrag.

Behemot

PREBERI MI

Preberi mi kaj, kar piše o sreči,
 ki nikoli ne ugasne kot plamen na sveči,

mi preberi besede nežne in mile,
kakor je nitka spletena iz svile.

Povej mi besedo, da v srcu ostane,
 da boža kot dlan in pozdravi vse rane,

dotakni se roke mi, da čutim toplino,
takrat srce bo mirno in prežene sivino.

Šepetaj mi v uho čisto potiho,
 besede bom shranil, kot davno sem sliko,

povej, se nasmej, jaz ti vrnil bom isto,
besedo tisto lepo ti vrnem vso čisto.

Povej znova mi kaj, da bo suho oko, 
da kljub oblakom bo zvezdno nebó,

napiši mi kaj, kar po sreči diši,
da žarek se sonca bo dotaknil oči.  

                                              Stanko Grl

PREDSTAVITEV
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FOTOREPORTAŽA

Na obisku pri Rozaliji Obretan, ki je praznovala
90 let

Z razstave Lepa drugačnost

Srečanje starejših krajanov občine

13. dobrodelni koncert Župnijske Karitas

Sprejem novorojenčkov
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Sem velika ljubiteljica lepe besede, proze in poezije. Na sprehodih po zaselkih Črne razmiš-
ljam o vsem mogočem. Iz teh misli nastajajo moje pesmi.

Mag. Romana Lesjak

BOSA POJDIVA

Bosa pojdiva v to noč, dekle,
da se naužijeva svetlih zvezd,
da se dotakneva širjave neba,

da najini prepleteni prsti
širijo srečo vse do srca.

Bosa pojdiva v prelestno noč
in slušajva pesem ljubezni,

ki v drevju nekje šelesti.
Glej, ljubica moja,

že se dani,
tam v daljavi

sonce že vzhaja,
bosa pojdiva, dekle, v to jutro,

ki vstaja.

MOJA MATI

Razbrazdan obraz,
sključen korak,

okrog nje pa milina
in taka ljubezen,

ki se vidi.

Njene roke - tresoče,
zgarane, zgubane,

najtoplejše in najbolj
ljubeče na svetu.

Stopila bi se,
ko me z njimi ovije,

stopila zaradi
neskončne dobrote,

ki iz njih sije.

Vedno jo čutim ob sebi.
Njo … svojo mater.

UTRINEK

Prihajaš mi naproti,
deček,
fant,

mladi mož.
Skozi kopreno spomina

te vidim, dete.
Še vedno
te rada

pobožam po
laseh.

Moj sin.

JESENSKA

V moji duši
biva jesen.

Razkošna, vsa zlata.
Prinaša mi mir.

Spokojna razliva
barve žareče

po koščkih sreče
in jih lepi

na moje srce.
Skrivnostna,

čarobna,
z vilinsko milino
piše mi pesem

šumečega listja,
ko v mesečini

po zvezdnati poti
tečem

v tvoj topli objem.
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BILO JE NEKOČ V ČRNI

Vabilo bralkam in bralcem!

V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko 
BILO JE NEKOČ V ČRNI, v kateri želimo 
objavljati kako fotografijo, staro več dese-
tletij. Vsaka taka fotografija je dragocen 
dokument pričevanja o življenju v našem 
kraju nekoč, mi pa bi radi to bogastvo poka-
zali 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 datu-

ma ne veste, nam posredujte približno letni-
co posnetka. Svojo fotografijo lahko pošljete 
po internetu na naslov urednice:
irena.greiner@guest.arnes.si ali jo prinesete 
urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

V tej številki objavljamo fotografije, ki jih 
je Gvido Jančar našel v predalu društvene 
sobe Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB. Nimajo letnic in ne imen, poimenovali 
bi jih lahko: PIONIR MILIČNIK.
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NAŠIH 60 LET

OSVAJANJE

… Pisalo  se  je  leto 1955, ko je druščina 30 
razigranih najstnikov zapuščala šolske klo-
pi, vsak je šel svoji usodi naproti … Nekaj 
takoj v službo, nekaj naprej v gimnazijo in 
druge poklicne šole, manjšina nas je ostala 
na razpotju tistega časa. Nismo bili odlič-
njaki in tudi ne partizanske sirote, zato so 
nam bile nekatere poti zaprte.  Kljub vsem 
oviram smo se nekako prebili in večinoma 
dosegli svoj cilj, čeprav po daljši in težji poti. 
Pot življenja pa je kot biserni splet, za vsake-
ga njegov lastni, edinstveni svet. Pot življenja 
tkejo čustva, trenutki, podobe, spomini, vča-
sih v veličastni bleščavi, pa drugič spet v za-
molkli tišini. Med nami so ostale le nevidne 
vezi, ki jih vsake toliko razvežemo na naših 
srečanjih.

Pišemo leto 2015, minilo je 60 let … Na našem 
visokem jubileju nas je bilo trinajst, na sliki 
nas je le enajst, saj smo se želeli po ogledu 
naše res lepe šole tudi pred njo slikati, pa 
nismo bili vsi navzoči. Naše število se hitro 
manjša, zato smo se dogovorili, da se bomo 
pogosteje srečevali, vse dokler še obstaja 
šopek lepih spominov nekega davnega časa. 
Danes, ko to pišem, se že veselim naslednje-
ga srečanja in upam, da nas bo več. Dragi 
sošolci in sošolke, naj vam praznični čas 
prinese čim več prijetnih trenutkov v druž-
bi najdražjih, leto 2016 pa uresniči upe, ki v 
preteklem letu morda niso prišli na vrsto – 
naše srečanje. SREČNO!
             

Sošolka Lenčka Ošlak

Zadaj stojijo (z leve):
Pavli Kodrun, Helena
Ošlak, Mojca Miler,
Ljubo Ošlak, Minka Lednik
Spredaj: Joža Čepin, Marija
Pečovnik, Helena Brumen, 
Vera Praznik, Marija
AlHiasat, Vinko Komprej

Zgodilo se je pred približno šestdesetimi leti.
Na prostoru pred Pepevnikovo hišo (dana-
šnje poslopje NLB) smo prodajali dolgčas 
štirje starejši vajenci: Edi, Adi, Roki in jaz. 
Postopali nismo kar tako; vedeli smo, da je 

v Črno prišla v službo ena nova poštarca 
in smo jo hoteli videti (Pošta je bila takrat v 
prostorih Etnografske zbirke). 
Res je ob uri, ko so pošto zapirali, prišla sko-
zi vrata: postavna, temnolasa, lepa, v rdeči 
obleki, v najlonkah in na visokih petah. Mi 
smo zijali! Tedaj se je kar naenkrat iz sku-
pine ločil Roki, šel prek ceste, jo pozdravil, 
ogovoril in ji očitno začel pihati na dušo. Mi 
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smo bili malo jezni nanj in začeli smo razmi-
šljati, kaj lahko ukrenemo.
Tedaj je, kot naročen, po cesti prišel pet, šest 
let star Jani, ki ga je Edi poznal in ga je vpra-
šal, če bi rad en sladoled. Sladoled takrat še 
ni bil vsakdanja reč in Jani je takoj bil ZA. 
Edi pa je rekel: 'Sladoled boš dobil, če greš 
čez cesto, pa tistega fanta pocukaš za rokav 
in rečeš: 'Ati, mama so rekli, da morate priti 
domov.'« 
Nič lažjega; Jani odkoraka čez cesto, pocuka 
Rokija in izreče naročene besede.

Poštarica je onemela, se zasukala in odšla 
po cesti, ne da bi pomislila, da tak mladenič 
pač ni mogel imeti šestletnega sina.
Roki, ves nesrečen, razočaran ni vedel, kaj 
naj stori, pa je ves žalosten odkorakal proti 
gostilni. 
Tudi mi smo se obrnili in odšli k Hobelnu in 
Janiju kupili obljubljeni sladoled. Menda se 
ga še zdaj spomni.

Alojz Repanšek

Alojz in Elizabeta Tomšič sta to jesen svojo 
poročno zaobljubo po 50 letih potrdila še 
enkrat.
Alojz se je rodil 15. 6. 1939 v Črni na Koro-
škem na domačiji Kravt. Po dobrih šestih me-
secih mu je umrla mati, zato je odšel k babici 
v Javorje na kmetijo Pik. V Javorju je obisko-
val osnovno šolo in zaključil pet razredov, v 
Črni pa je moral ponavljati peti razred, ker v 
Javorju ni bilo angleškega jezika. Naredil je 
dva razreda nižje gimnazije v Črni. Takrat je 
živel pri teti Pepci v Rudarjevem. Pri Rudni-
ku Mežica se je izučil za strojnega ključav-
ničarja in obiskoval šolo v Štorah. Ko je to 
uspešno zaključil, se je vpisal še v šofersko 
šolo v Ljubljani. Po končanem šolanju je od-
šel v vojsko. Vojaški rok je služil v Reki v av-
toedinici kot inštruktor in šest mesecev kot 
OZN vojak na misiji v Egiptu. Po vojski se je 
zaposlil pri Rudniku Mežica na transportu 
kot avtomehanik in šofer. Podjetje se je pre-
imenovalo v Ljubljana Transport in kasneje 
v Viator, sedež pa se je preselil na Prevalje. 
Leta 1975 je šel nazaj v Rudnik Mežica in do 
upokojitve leta 1997 opravljal delo najprej 
avtomehanika in kasneje voznika. Od upo-
kojitve  je njegov hobi popravilo  in  obnavlja-
nje starih vozil in motorjev.
Elizabeta je bila rojena 14.11.1930 v Črni  pri 
Motniku. Od tam so se preselili v Mežico, 
kjer je obiskovala osnovno šolo, delno pa tudi 

na Ravnah. 
Med 2. sve-
tovno vojno 
je bila nekaj 
časa pri teti 
na Selovcu. 
Pri 18 letih 
se je zaposli-
la pri Rudni-
ku Mežica in 
po dveh letih 
odšla v sploš-
no bolnico 
Črna. Po uki-
nitvi bolnice 
je delo opra-
vljala pri Rudniku v Žerjavu v družbeni pre-
hrani kot smenska kuharica - do upokojitve 
leta 1984. Od upokojitve se ukvarja z vrtom 
in rožami okoli hiše.
Poročila sta se 4. 9. 1965 v Mežici. Zgradila 
sta hišo in od leta 1971 živita v njej. V zakonu 
sta se rodila dva sinova: Slavko in Janez. 
»Naj vama Bog nakloni še veliko zdravja,« so 
jima zaželeli najbližji, »da se bomo lahko še 
dolgo srečevali in družili. Da vama je poda-
ril dovolj ljubezni, pa tako dokazujeta s svo-
jim življenjem iz dneva v dan.«

Iskrene čestitke tudi s strani bralcev
Črjanskih cajtng.
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V tednu mobilnosti so merili tudi krvni sladkor
in tlak

Nov naravni park Bistra

Obisk v vrtcu zaradi projekta Najevska lipa, naš 
zeleni zaklad

... in letosJaslice Simona Repanška lani ...

Krašenje smrečic, prižiganje lučk
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UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM: 
 NOVOSTI NA PODROČJU

UPRAVNIH STORITEV ZA DRŽAVLJANE

Nekatere novosti s področja izvajanja stori-
tev za državljane, kot posledica spremenje-
nih zakonskih predpisov, so bile uvedene 
tudi v tem letu. Izpostavljamo pomembnejše 
z naslednjih področij. 

• Osebno dopolnilno delo 
Nov Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu 
določa seznam del, ki se lahko opravljajo na 
ta način in so razdeljene v A in B skupino. 
Dela iz skupine A (občasna pomoč v gospo-
dinjstvu in pri kmetijskih delih, občasno 
varstvo otrok in pomoč starejšim, občasne 
inštrukcije,  prevajanje in lektoriranje ter 
nekatera druga manjša dela) se lahko op-
ravljajo izključno za fizično osebo, dela iz 
skupine B (izdelovanje in prodaja izdelkov 
domače in umetnostne obrti in drugih izdel-
kov, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno 
ali po pretežno tradicionalnih postopkih, 
nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in 
zelišč) pa tudi za pravno osebo. Za opravlja-
nje navedenega dela je potrebna vrednotni-
ca. Naročnik dela iz skupine A mora kupiti 
vrednotnico na ime izvajalca, izvajalec dela 
iz skupine B pa mora sam pridobiti vrednot-
nico na svoje ime. Vsaka vrednotnica se 
izda za tekoči ali naslednji mesec in se lahko 
vplača preko spletnega portala e-uprava ali 
osebno v sprejemni pisarni upravne enote. 
Višina prispevka za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje znaša 7 eurov ter za zdra-
vstveno zavarovanje 2 eura, torej skupaj 9 
eurov. Pomembno je, da so osebe, ki so že 
imele priglašeno osebno dopolnilno delo  na 
dan 31. december 2014, lahko opravljale to 
delo po starem pravilniku do vključno 30. 
junija 2015. Po tem datumu pa so se morale 
priglasiti na novo, v nasprotnem primeru s 
1. julijem 2015 niso več na seznamu izvajal-

cev, ki ga vodi AJPES. 

• Enotno dovoljenje za prebivanje in delo 
(tujci)
Od 1. 9. 2015 je za tujce iz tretjih držav uve-
deno enotno dovoljenje za prebivanje in delo 
(v nadaljevanju: enotno dovoljenje), ki tujcu 
omogoča, da vstopi, prebiva in dela v Slove-
niji. S tem bo omogočen enostavnejši posto-
pek pridobivanja dovoljenj pri upravni enoti 
po načelu »vse na enem mestu«. Enotno do-
voljenje je odločba, ki jo upravna enota izda 
v soglasju z Zavodom RS za zaposlovanje (v 
nadaljevanju: Zavod) v obliki izkaznice dovo-
ljenja za prebivanje. Tujci tako ne potrebu-
jejo več dveh različnih dovoljenj, saj enotno 
dovoljenje združuje in nadomešča dovolje-
nje za prebivanje, ki smo ga doslej izdajale 
upravne enote in delovno dovoljenje, ki so ga 
izdajali na Zavodu. 
Tako kot doslej pa bo Zavod tudi v prihodnje 
še izdajal delovna dovoljenja:
- za sezonska dela v kmetijstvu in gozdar-
stvu do 90 dni, 
- za zaposlitev državljanov Bosne in Herce-
govine na podlagi Sporazuma o zaposlova-
nju 
  državljanov BiH v Sloveniji ter
- za zaposlitev hrvaških državljanov v prvih 
dveh letih njihovega zakonitega prebivanja 
   v Sloveniji, v prehodnem obdobju po vsto-
pu Hrvaške v EU. 
 
• Dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Vlada RS je sprejela novo uredbo o dopolnil-
nih dejavnostih na kmetiji, ki  je začela velja-
ti 15. 8. 2015 in prinaša za kmete pomembne 
administrativne poenostavitve. Ukinja vo-
denje posebnih evidenc za opravljanje do-
polnilnih dejavnosti, ki je bilo predpisano s 
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predhodno uredbo. Deleži surovin pri posa-
mezni dopolnilni dejavnosti se bodo po no-
vem ugotavljali na podlagi prejetih računov 
ali z drugimi dokazili, ki vsebujejo potrebne 
podatke, ki jih kmetije že vodijo na podlagi 
drugih zahtev. Nosilci dopolnilne dejavno-
sti na kmetiji, ki so do uveljavitve te uredbe 
dopolnilno dejavnost na kmetiji opravljali v 
skladu z Zakonom o kmetijstvu, Uredbo o 
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji, Uredbo o vrstah, 
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih 

dejavnosti na kmetiji in Uredbo o dopolnil-
nih dejavnostih na kmetiji, morajo opravlja-
nje te dejavnosti uskladiti z določbami te 
uredbe najpozneje do 1. januarja 2016. Tiste 
kmetije, ki so prejele kakršnakoli sredstva 
v okviru programa razvoja podeželja in se 
jim dotlej ne bo iztekla petletna obveznost iz 
odločbe, pa v šestdesetih dneh od izteka pet-
letne obveznosti.
                                                                                

Vlasta Božnik, načelnica 

Ko sem se miselno že čisto pripravila na dej-
stvo, da je moja aktivna kariera zaključena, 
da bom z življenjem nadaljevala v miru ja-
vorskih planjav, ki me bodo včasih porinile 
po Mežiški dolini, pa do Velenja in včasih še 
kam do Velikovca, se je zgodila Mehika!
Saj že veste: sin se je poročil z Mehičanko. 
Prvi del poroke sta opravila pri nas, druge-
ga pa pri njej. To je bil vzrok za moje dolgo 
potovanje.
Ker sem z letalom doslej potovala pred mno-
gimi leti le po Jugoslaviji, je bil že način poto-
vanja zame neznanka.
Pa še tako daleč naj bi šla!?
»Na skrb« me je vzela najstarejša hči s svojo 
družino. Hvaležna sem jim!
Pa tudi vsem ostalim (mladim) Slovencem, 
kar nekaj jih je šlo tja z istim namenom in so 
me prijazno sprejeli medse!
Predvidena pot je bila začrtana tako: Javor-
je - Ravne na Koroškem - Celje - Benetke - Pa-
riz (Charles de Gaulle) - Ciudad de Mexico 
- Hermosillo. Okrog 24 ur vožnje.
Zaradi štiriurne zamude poleta čez Atlantik 
smo imeli težave v glavnem mestu Mehike. 
Prespali smo v hotelu, kjer nam naslednje 
jutro niso uspeli priskrbeti taksija zaradi ne-
razumevanja angleščine. Toda ko smo naro-

čili tistega, ki smo ga dodatno plačali, je tudi 
z jezikom nekako šlo ...
Tako smo na cilj prispeli šele naslednje do-
poldne, kar pomeni, da sem za celo pot 
potrebovala dobrih 40 ur.

Hermosillo
Hermosillo, glavno mesto Sonore, dežele na 
SZ Mehike, je puščavsko mesto s skoraj mi-
lijon prebivalci. Drugačno je od meni že po-
znanih mest, kajti vse hiše v njem so nizke. 
Graditi so ga začeli iskalci zlata v 16. stole-
tju, toda zlata tu ni. Je pa dobro razvita av-
tomobilska industrija (Ford) in proizvodnja 
elektronike.

Hermosillo

POPOTOVANJA
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Peš nisem šla po mestu nikoli. Čez dan je 
bilo prevroče, 40 stopinj je bilo tam v času 
našega bivanja, ponoči pa prenevarno. Zato 
imajo vse hiše ves čas trdno zaklenjene, za-
varovane z železnimi ograjami, na oknih so 
rešetke. Toda nič nevarnega nismo videli.
Mesto me spominja na mesta bivše Jugosla-
vije. Črpalke, higiena, založenost trgovin. 
Otroci, ki smejo sami tekati naokoli, ki se vo-
zijo v avtu brez otroških sedežev, ljudje, ki se 
znajo smejati, se objeti in glasno govoriti.
Le prevroče mi je! V hiši brni klima noč in 
dan, pomagajo ji tudi ventilatorji na stropih.
Gostitelji so živeli v celoti z nami in za nas. 
Odrasli dekleti sta nam, gostom, odstopi-
li vsaka svojo sobo, ki pa sta jo vseeno tudi 
malo souporabljali. V omarah sta naredili 
nekaj prostora za naša oblačila, zato smo se 
vsaj enkrat na dan srečevali z obešalniki v 
rokah, kopalnica je bila namenjena vsem, v 
kuhinji smo si stregli sami. Postrežba je sploh 
bila poglavje zase. Meni je bilo domače, ker 
so oni že živeli pri nas, zato sem poznala nji-
hov način življenja, mojim »ta mladim« pa je 
bilo kar težko navaditi se, da izbereš iz hladil-
nika jed, ki ti v danem trenutku najbolj diši, 
si sam narediš smuti, skuhaš čaj, si ocvreš 
jajca, skratka, da se obnašaš, kot da si tam 
doma že od nekdaj. Seveda so nam kaj tudi 
skuhali, velikokrat pa so s čim svojim samo 
dopolnili kupljene, vnaprej pripravljene jedi.
Hiša naših gostiteljev je hiša višjega ranga, 
ki smo jo preimenovali v »party house«, kaj-
ti ogromen vrt imajo prirejen za zabave. Na 
zelenico iz umetne trave so postavili velike 
okrogle mize, imajo oder, plesišče, toaletne 
prostore za goste, vodomet, ki je zgolj sim-
boličen, kajti puščava je pač puščava, edino 
senco ponuja nekaj limonovcev, na zaupen 
pomenek pa lahko stopiš ob kak kipec, ki so 
jih lastniki prinesli iz raznih koncev sveta.
Najbolj vznemirljiva je bila seveda »mehiška 
gavda«. Mehika praznuje 16. septembra dan 
državnosti, ki so ga letos zaradi našega pri-
hoda praznovali nekaj dni kasneje.
To je zabava z vsebino!

Vsi udeleženci so oblečeni v narodna oblači-
la, ki so v rdeči, zeleni in beli barvi, v barvah 
njihove zastave. Zabavali so nas mariachi, 
gostitelji - oče, mati in obe hčerki - pa so skr-
beli za igrice, kvize, povezane s praznikom, 
ter za nagrade in vse ostale reči, ki so za-
bavo bogatile. Za hrano so skrbeli najeti ku-
harji in natakarji. Hrano so pripravljali pred 
našimi očmi. Veselo je bilo!

Že prej omenjene nizke gradnje so povzro-
čile, da se nekako nisem znala orientirati. 
Ulice imajo označene s številkami.  Ceste pa 
široke. Kakih posebnih znamenitosti mesto 
nima, bila pa sem navdušena nad okolico 
tovarne Ford. Zelo lepo je urejena, ograje-
na, znotraj ograje pa so ne samo parkirišča, 
ampak tudi otroški vrtec in številna športna 
igrišča, namenjena njihovim delavcem.  

POPOTOVANJA

Mehiška gavda

Pojedina na zabavi
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Morje
Uro in pol vožnje (tam razdalje merijo v času 
in ne v dolžinskih enotah) iz Hermosilla je 
morje. Najčudovitejše morje, kar sem ga 
kdaj uspela videti in doživeti.
Prvič smo potovali v Bahia de Kino. Vasica je 
dobila ime po italijanskem misionarju Kinu, 
evangelizatorju, ki je v 17. stoletju tu vzposta-
vil prve stike s prvotnimi prebivalci. Danes 
je tam še živa in ohranjena starodavna ri-
biška vasica, večji del pa je namenjen turis-
tom. Kljub precej nadležnim rakovicam smo 
uživali v toplem morju in peščenih plažah.
Naslednjič pa smo morje Kalifornijskega za-
liva preizkušali še v San Carlosu.
Kažipot, ki je naznanjal, da nas od znane-
ga letovišča loči le še 15 minut vožnje, se mi 
je zdel nekako lažen, kajti pred nami so se 
vzpenjali le precej ostri vršaci, poraščeni s 
kaktusi. Toda po prej omenjenem času smo 
se res znašli v prekrasnem morskem zalivu!
Tudi tu so peščene plaže, prekrasno, čisto in 
toplo morje, bogato z ribami, ki smo jih, ko 
smo se potepali z ladjo, nalovili kot za šalo 
in si jih privoščili za večerjo, pokazat pa so 
se nam prišli tudi simpatični morski levi. Vse 
omenjeno vsako zimo privablja mnoge Ame-
ričane in Kanadčane, da se za nekaj mese-
cev priselijo v te kraje.

Guadalajara
Iz države Sonora smo za nekaj dni poleteli 
še v državo Jelisco. Mesto Guadalajara je ne 
samo glavno mesto te državice, ampak tudi 
kulturno središče Mehike. Leži na višini 1566 

m, kar je za nas pomenilo veliko olajšanje, 
saj so se dnevne temperature spustile do sla-
bih 30 stopinj Celzija, pa tudi dihati se je dalo 
nekako tako dobro kot pri nas.
Prvi dan smo si lenobno ogledovali mesto. 
Posedali smo na trgih, si ogledovali cerkve 
in katedrale, se popeljali po mestu s kočijo 
in bili presenečeni nad neizmerno ponudbo 
čevljev, svečanih oblek in glamurja nasploh.
Ulice so živahne, ponudba uličnih prodajal-
cev pestra, na trgu lahko na primer kupiš ne 
samo posamezne cigare, prodajo ti tudi eno 
samo cigareto!
Manj razveseljiva je bila nepregledna kolona 
ljudi raznih barv in ras,  ki se je pred sončno 
pripeko stiskala pod napušče, iskala senco 
pod redkimi krošnjami dreves, vsi ostali, ki 
so morali biti na soncu, pa so se pokrivali z 
mapami ali listi papirja. Ko smo jih želeli fo-
tografirati, nam je kočijaž namignil, da je to 
prepovedano. Kasneje nam je razložil, da so 
to ljudje, ki čakajo na vizo za ZDA. In če je ne 
dočakajo danes, bodo v vrsti stali tudi jutri 
ali morda še dan kasneje.
Posebno mesto pa si zasluži mestna tržni-
ca. Če bi povedala zelo slikovito, bi rekla, da 
je velika kot npr. Javornik, pa 4 nadstropja 
ima. Stopaš iz trgovine v trgovino, tu lahko 
kupiš kavbojski klobuk, tam baterije ali ovi-
tek za telefon, lahko se naješ in napiješ, pa si 
že v disku ali v trgovini igrač ali pa morda ... 
Čudo! Vsaka trgovinica ima nešteto artiklov 
in prav zanima me, kako  lahko to na večer, 
ko kupci odidejo, pospravijo ali vsaj zavaru-
jejo.

Najčudovitejše morje

Guadalajara
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Tequila
Pijača s tem imenom je najbrž tako zname-
nita zato, ker jo izdelujejo samo na petih kra-
jih na svetu. Ko smo jo poskušali, smo zaman 
pogledovali, kdaj nam bodo ponudili tudi li-
mono in sol, pa so rekli, da to ni potrebno, 
kajti ponujajo nam 100% čisto tekilo!
Mesto Tequila je na višini 1685 m nad mor-
jem. Obdajajo ga širna polja, posajena z aga-
vo tequilano, ki raste okrog 10 let, preden jo 
lahko posekajo. Liste odstranijo, da ostane 
stržen, ki tak, brez listov, spominja na ogro-
men ananas. Te agave potem v posebnem 
prostoru mehčajo s soparo, nato pa jo zme-
ljejo v kašo. Nadaljujejo z destilacijskim po-
stopkom, tako nekako kot pridobivanje žga-
nja. Pridobljeno pijačo potem redčijo z vodo, 
da dobijo ustrezno stopnjo alkohola. Če že-
lijo bolj žlahtno pijačo,  jo zorijo v hrastovih 
sodih. Od dolžine zorenja je odvisna tudi nje-
na barva, zato lahko izbiramo med štirimi 
vrstami tequile.

Tonala in Tlaquepaque
Dežela mariačev. Igrali in peli so na trgu, po-
pestrili so nam izvrstno kosilo. Petje, igra  in  
ples  ter vesela druženja so stvari, ki so me v 
daljni deželi še posebej očarale!
Tonala je prelepo mestece. Je središče obr-
ti, znano po lončarstvu in pihanem steklu. 
Ogledali smo si čudovit muzej keramike, 
obiskali pa smo tudi najbolj bogato založe-
no trgovino s tekilo na svetu. Poseben vtis na 
obiskovalce pa naredijo nekoliko grozljive 

lončene maske, ki jih uporabljajo na plesu 
25. julija, ko se spominjajo bojev med staro-
selci in conquistadorsi (španskimi in portu-
galskimi osvajalci).
Pa še eno zanimivost moram omeniti: Šofer 
in hkrati vodič, prijeten možakar, nas je po-
peljal še k potoku s precej toplo vodo. Poka-
zal nam je kraj, kjer so včasih ženske pra-
le perilo. Toda župan tega kraja se je pred 
slabimi sto leti domislil rešitve, da ženam ne 
bi bilo treba stati ob vodi in se ves čas pri-
pogibati. Dal je zgraditi pralnico. Sezidali 
so dolgo korito, vanj speljali potok in nare-
dili 83 pralnih mest. Vsaka perica je imela 
majhno koritce za pranje in ravno tako veli-
ko betonsko ploščad za odlaganje perila. Ali 
si predstavljate 83 žensk pri pranju?!

Hrana
Najbrž vas zanima, kaj in kako smo jedli. Zaj-
trkovali smo sredi dopoldneva. Kraljevsko. 
Okusno sadje (banane, papaja, ananas, tuna 
- plod nekega kaktusa),   ocvrta jajca, tortilje 
z raznimi nadevi (sir, friholes ...), pa tudi ko-
lačke, maslene in sladke, palačinke, jogurte, 
ki so vsi, tudi »navaden«, sladkani, manj po-
gosto so nam ponudili kruh, ki ga imam jaz 
doma preveč rada, tam pa mi ni bil ravno po 
volji, kajti tudi ta je bil sladek. Radi imajo tudi 
maslo. Pili smo  kavo iz avtomata ali čaj. Kosi-
lo je bilo po 15. uri. Jedli smo mesno zelenjav-
ne juhe s tortiljami, pa včasih riž z mesom in 
dušeno zelenjavo ali pa lazanjo. Pogosto so 
jedi na debelo posute s sirom, zelo pa sem 
pogrešala svežo zelenjavo. V restavracijah  
smo si pogosto privoščili kaj morskega.

Tequila

Javna
pralnica
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Večerjali smo kaj od že prej naštetega, v ra-
znih kombinacijah. Med polnočjo in eno zjut-
raj smo zaključili dan s kakšno od izvrstnih 
sladic. Pili smo veliko vode, pa seveda tudi 

tekilo, pivo in vino.
Navdušile pa so me tudi razne nove jedi, kot 
je npr. jabolko s čilijevo skorjico, kokosovo 
»meso« s soljo, čilijem in limono (limonin sok 
dodajajo tudi vsem juham!), zelo osvežujoča 
pijača pa je 'jamajka'. To je hibiskusov čaj, ki 
je včasih sladkan s sladkorjem, včasih z me-
dom, za družabne večere pa podkrepljen s 
tekilo.

Poroka
Poroka v Mehiki je bila za moje oči res nekaj 
zelo posebnega!
Priprave nanjo so potekale že več kot eno 
leto, nas pa je že prvi večer pričakala despe-
dida biblica, na kateri smo ženske (no, nekaj 
je bilo tudi moških) podale bodočima zakon-
cema nekaj krščanskih naukov, navodil in 
priporočil, podkrepile pa smo jih tudi s sim-
boličnimi darilci. Takih despedid (slovesov) 
bodoča nevesta doživi kar nekaj in poteka 
kot neke vrste dekliščina, na kateri se zbira 
tudi denar za poroko.
Poročni dan se je pričel tako kot pri nas, z 
urejanjem pričeske in make upa. Zgodaj po-
poldne smo opravili fotografiranja, zvečer 
pa smo šli na poroko v cerkev. Da bi vse teklo 
po protokolu, smo nekaj dni pred dogodkom 
opravili v cerkvi generalko.
Obred je bil svečan, obogaten s čudovitim 
petjem, vsi družinski člani mladoporočencev 

pa smo bili aktivno vključeni v dogajanje. Po 
obredu smo se odpeljali na ranč Eko natura, 
približno pol ure oddaljenem iz mesta. Tam 
pa se je razvil šov. Bil je to »spektakel na 
ameriški način«. Prizorišče na in ob jezeru, 
vodomet, veliko luči, izvrstna glasba, ognje-
met, šov, obogaten z raznimi estradniki, ne-
prestano zasedeno plesišče ...

In umirjeno nadaljevanje naslednji dan, ko 
smo po poznem zajtrku imeli čas še za zaba-
vo na jezeru in za kopanje v bazenu.

Priprava hrane

Poroka

In za konec ...
Kar tri tedne sem bila Kraljica. Živela sem 
v čudoviti hiši, imela sem veliko časa zase, 
preizkusila sem še nepoznane lepotne pose-
ge za dobro počutje svojega telesa, vsak dan 
sem imela na razpolago poln hladilnik, čistil-
ko, šoferja, obdajali so me prijetni ljudje, ob 
večerih smo se dobivali na raznih vrtnih za-
bavah, razvajali smo se na peščenih plažah 
in v prekrasnem morju. Doživela sem blišč 
šovov, ki jih gledamo na televiziji in si misli-
mo, da so ponaredki, pa zdaj vem, da neka-
teri ljudje res žive tako.
Bila sem kraljica. Toda v pravljicah sem 
prebrala, da so bile kraljice pogosto nesreč-
ne. Moram priznati, da je tudi meni začel 
sčasoma ta prestiž presedati.
V mestu, kjer široke ceste in nizke hiše nudi-
jo občutek prostranosti, sem se počutila utes-
njeno. Na podeželju so naše temne gozdove 
zamenjali »gozdovi« mogočnih, veličastnih 
kaktusov. 
Rada imam naše smreke, sem si rekla, ko 
sem se srečno vrnila čez Atlantik.

Martina Podričnik, foto: Bojan Čebul
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»Res živeti pomeni urediti si življenje tako, 
da smo kar najbolj zadovoljni.«  
(Francoise Sagan)

Ž I V L J E N J E

Imamo le eno življenje. Nimamo razloga za 
upanje, da se bomo še enkrat rodili, nema-
ra v lepšem okolju, kot živimo na tem na-
šem planetu, ali med bitji, ki niso sposobna 
biti hudobna in kruta, kakor so nekateri 
pripadniki človeškega rodu. Ni razloga niti 
za upanje, da se bomo zbudili po smrti na 
kakem »drugem svetu«, kjer je življenje baje 
večno, kajti ne poznamo bitja, ki lahko živi 
v nedogled. Zato moramo izkoristiti to živ-
ljenje, ki nam je na voljo, kakorkoli je to od-
visno od nas samih. Izkoristimo ga tako, da 
bomo vedno imeli občutek, da živimo polno 
življenje, da dobivamo od njega vse, kar nam 
lahko ponudi.
Žal nimamo vedno možnosti živeti tako, ka-
kor si želimo, oziroma tako, da bi se popol-
noma uveljavili, da bi doživljali izkoriščenost 
vseh svojih sposobnosti in zadovoljenost 
vseh svojih resničnih človekovih potreb. Ovi-
re takšnemu življenju, ki bi nam dalo prilož-
nost za popolno razvijanje in čim večje boga-
tenje naše osebnosti ter za doživljanje vsega 
svojega človeškega potenciala, so različne. 
Deloma izhajajo iz okolja, v katerem živi-
mo, deloma pa iz nas samih. Nihče ne more 
izbrati ne časa ne prostora na tem planetu, 
v katerem se bo rodil. To je prva nesvoboda 
človeka, saj so od časa in prostora odvisni ci-
vilizacijski in kulturni dejavniki, ki bistveno 
vplivajo na posameznikov telesni in duševni 
razvoj oziroma na oblikovanje njegove oseb-
nosti. Nihče ne more izbrati tudi staršev, ki 
ga bodo rodili. Ti ljudje mu bodo podarili 
dedno zasnovo njegovega razvoja in obliko-
vanja, gensko snov, ki se ne da spremeniti. 
Toda to bo precej vplivalo na njegove teles-
ne in duševne sposobnosti. To je nadaljnja 
nesvoboda človeka. Slednjič je treba upošte-
vati dejstvo, da starši vzgajajo človeka na do-
ločen način, vsadijo mu določena stališča do 

življenja, dajejo mu zgled obnašanja, zlasti 
do drugih ljudi. Vse to v veliki meri vpliva na 
oblikovanje  mlade osebnosti, zato je to še en 
dejavnik, ki omejuje možnost res svobodne-
ga razvoja.
Ljudje se pogosto bojujemo za svobodo – po-
litično, gospodarsko, miselno, spolno ipd. – 
redko pa se zavedamo, da je to le zunanja 
svoboda, ki nam ne jamči notranje svobode. 
Toda samo notranja, osebna, psihična svo-
boda je resnična svoboda, ki nam omogoča, 
da živimo srečno. Odvisna je od tistega res 
svobodnega dela naše osebnosti, od naše-
ga ustvarjalnega jaza – kreativnega ega. Ta 
lahko izkoristi do skrajne možnosti vse zdra-
ve lastnosti, ki jih imamo, vse spodbudne de-
javnike v življenjskem okolju, ki nam nudijo 
možnost čim popolnejšega osebnega razvo-
ja. Ustvarjalni jaz nam hkrati daje moč, da 
se upremo raznim slabim vplivom okolja, da 
se otresemo predsodkov in nezdravih sta-
lišč do življenja in ljudi, ki nam jih je vsilila 
napačna vzgoja. Ta del naše osebnosti nam 
omogoča, da sami sebe oblikujemo, kolikor 
je le mogoče v okviru dejavnikov osebne svo-
bode.

USTVARJALNI  JAZ

Moč ustvarjalnega jaza temelji na samoza-
vesti, na upoštevanju svojih resničnih potreb 
in ljubezni do lastne narave, do zaupanja 
sebi in samospoštovanju. Uporabimo svoje 
ustvarjalne moči, da damo življenju vsebino, 
ki nas bo naredila srečne. Ne iščimo sreče 
zunaj sebe – v gmotnih dobrinah, v naslovih, 
v slavi, v oblasti nad ljudmi; iščimo jo pred-
vsem v sebi. Iščimo jo v sposobnosti, da ve-
nomer bogatimo svojo osebnost čustveno 
in umsko. Iščimo jo v kakršni koli  ustvar-
jalnosti, odvisno od naših sposobnosti in 
nagnjenj, iščimo jo v doživljanju lepote, kjer-
koli se nam nudi priložnost za to. Predvsem 
pa jo iščimo v ljubezni, v možnosti, da jo da-
jemo in sprejemamo.
Če hočemo biti res srečni, iščimo to v spo-
štovanju do sebe in zadovoljstvu s seboj, ne 
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delajmo druge odgovorne za svoje življenje, 
marveč samo sebe. Imejmo pogum iska-
ti vzrok kakega neuspeha in razočaranja 
predvsem v sebi, šele potem v svojem okolju. 
Če se v življenju ne znamo obnašati naravno 
in imamo zaradi tega težave, ne obsojajmo 
za to starše in vzgoje, ki so nam jo dali. Njih 
bi namreč lahko zapustili, takoj ko smo od-
rasli in se odkrižali njihovega vpliva in za-
čeli misliti in ravnati s svojo glavo. Če smo 
neuspešni v svoji dejavnosti, se ne izgovar-
jajmo na slabe okoliščine in nerazumevanje 
okolja. Kljub različnim oviram v okolju bomo 
našli vsebino življenja, če se bomo potrudili 
in prilagodili okoliščinam.
Ne pritožujmo se nad usodo, če smo v življe-
nju zgrešili pot k sreči in se našli v slepi ulici. 
Naša »usoda« je pogosto precej odvisna od 
nas samih. Če potrebujemo oporo v življenju 
– le kdo je ne? – iščimo jo v sebi. Ne zana-
šajmo se na milost bogov, ki so že zdavnaj 
nehali skrbeti za človeka, zelo so razočarani 
nad njim, pa čeprav so ga ustvarili po svoji 
podobi. Ljudski pregovor ima prav, ko trdi, 
da je »cesar daleč, bog pa visoko«. Res se 
ni treba naslanjati ne na posvetno in ne na 
božjo moč. Zanesljiva je le naša lastna moč, 
da živimo smiselno, ustvarjalno, z ljubezni-
jo bogato in zato lepo življenje. Namesto da 
bi iskali »srečno zvezdo« kjer koli drugje, jo 
iščimo le v sebi. Moramo se truditi, da bi jo 
našli, kajti sama se ne bo pokazala. Vse živ-
ljenje se moramo zanjo boriti, kar pomeni, 
da moramo vedno imeti dejaven odnos do 
življenja, do sebe in do sočloveka. Srečo do-
sežemo le z nenehno hojo k njej, ki je pogos-
to zahtevna, ampak se vedno izplača. Prav 
je povedal  L. N. Tolstoj: »Nikar ne čakajmo, 
da nam življenje nenadoma kaj podari; sami 
moramo ustvarjati življenje.«

SREČA S KANČKOM PELINA

Danes, ko se oziram na minula leta, se mi 
zdi, da imam zmeraj pri roki kakšnega an-
gela varuha, ki mi blagohotno, če je treba, 
striže peruti in me nežno ali bolj trdo spom-

ni, naj hodim skozi življenje z odprtimi očmi, 
pa tudi s srcem. Zavedam se, da so o sreči, 
kako jo uloviti in obdržati, mnogi ljudje da-
našnjega in preteklega časa povedali mar-
sikaj, čemur bi bilo vredno prisluhniti in se 
nasvetov in namigov tudi držati. A kaj, ko 
smo si ljudje različni med seboj in tista sre-
ča, za katero hrepeni Micka, zelo malo ali 
nič ne pomeni Francu. Sreča še nikoli ni bila 
univerzalna, zato bi morali dobro premisliti, 
kakšno voščimo bližnjim. Vseeno pa upam, 
da ima sreča, ni važno kakšne barve ali oku-
sa že je, eno skupno značilnost: Hvaležni mo-
ramo biti, četudi jo dobimo le po kapljicah. 
V  Nedelu sem v prispevku Milene Miklavčič  
prebrala, kaj pravi njena devetdeset let sta-
ra prijateljica: 
»Že zarana, ko se prebudim in pomigam s 
prsti, spoznam, kako srečna sem! Potem 
vstanem, si skuham zajtrk, odprem poštar-
ju, se pogovarjam po telefonu, popijem kavo, 
pogledam televizijo, prisluhnem opernim 
arijam, se sprehodim po Kongresnem trgu, 
podarim klošarju evro ali dva, se nasmeh-
nem prodajalki v trgovini in si nato, preden 
spet zlezem v posteljo, lahko sama umijem 
zobe. Koliko je takšnih, ki tega, kar je dano 
meni, ne zmorejo sami!«
In – ne nazadnje: s smehom, dobro voljo, z 
žarom v očeh, z optimizmom in  vero v duši, 
da zmoremo premikati gore sami – brez tuje 
pomoči, včasih ne da bi vedeli kdaj, prikliče-
mo tudi SREČO. Pa ne zato, da bi se skrivala 
pred nami, ne! Zagledani vase, v hitenju za 
materialnimi dobrinami, v metanju polen 
pod noge drugim, v nevoščljivosti, lažeh, na-
puhu, sovraštvu in brez obzirnostih je po-
gosto, žal, ne moremo niti videti, kaj šele, da 
bo jo ujeli v svoje dlani.

DECEMBRSKI  PRAZNIČNI ČAS 

Neizbrisen je spomin na praznične dni, na 
tisti mir in na omamne vonjave praznične-
ga peciva in potice. Pripravili smo smrečico, 
jo okrasili in prižgali svečke in se vsi zbrali. 
Zdelo se mi je, kot da  hodimo po zraku, tako 
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neslišni smo bili, a smo dobro čutili drug 
drugega, želeli smo si vse dobro, le dobro. 
Pozabljene so bile skrbi staršev, vse se je 
umirilo, mir je bil v sozvočju s pritajeno glas-
bo in ljubeznijo med nami v mraku ob priž-
gani sveči. Zato naj bodo prihajajoči dnevi 
čim bolj sproščujoči, polni občutkov poveza-
nosti in ljubezni, barviti naj bodo in prežeti 
tudi s plesom. S prazničnim plesom, najbolj 
predanim plesom v dvoje, s plesom vseh in 
tudi povsem sami lahko zaplešemo. Toliko 
odtenkov ima ples, kot je nas in kolikor do-
mišljije premoremo. To prvinsko gibanje je 
izraz najgloblje duše, sproščenega telesa, 

za mlado in staro, prav za vse. Naj pleše 
zemlja, v soncu in dežju naj pleše, pleše ob 
snežinkah! Morda pa je to čas, ko se v tiši-
ni prazničnih dni  zazremo v srce drugega. 
Prijazen pogled, stisk roke in spodbudna 
beseda so zastonj, a se v njih skriva tudi 
delček praznične skrivnosti, ki jo lahko po-
darimo sočloveku ob naključnem srečanju. 
SREČNO!
(Vir: Doktor Marijan Košiček, Milena 
Miklavčič)                            

Vaša LENČKA OŠLAK

Anže Antolič: iz albuma Art
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TRIJE FILATELISTIČNI SKLOPI V LETU 2015
NA OBMOČJU POŠTE 2393 ČRNA NA KOROŠKEM

»23. GRADOVI KRALJA MATJAŽA«
KFD 113/2015_31. JANUAR 2015_
- Prireditev gradnje snežnih gradov prav 
po koroško trmasto kljubuje tako spremen-
ljivosti in muhavosti vremena kot finančni 
škrtosti širše in ožje domovine in za osrednji 
motiv 2015 je bil izbran ognjeni vrtinec, ki se 
kot starodavna serpetinasta kača ali bruha-
joči ognjeni zmaj izvija iz globin. Svetloba 
in toplota sta dolgoletni spremljevalki pri-
reditve, ki vsako leto ob zaključku gradenj 
skupaj oblijeta snežne mojstrovine in jih za-
predeta v čaroben in mističen svet utrinkov, 
senc in odsevov;
- izdajatelj Občina Črna na Koroškem (žig) 
in KFD (OPD), oblikovanje donacija Boruta 
Bončine in Petra Močnika;
- oblikovalec celostne podobe »GKM2014« 
Borut Bončina je hkrati avtor priložnostne 
kuverte/ovitka prvega dne (OPD) in osebne 
poštne znamke (OPZ, vrednost »B«. vodorav-
ne postavitve, modra obroba);
- avtor priložnostnega poštnega žiga (PPŽ) 
Peter Močnik (2393 Črna na Koroškem, 31. 
1. 2015);
- avtor fotografije: Tomo Jeseničnik;
- natiskanih je bilo 100 kosov OPD (samoza-
ložba KFD);
- kot znamka je bila uporabljena redna po-
štna znamka Pošte Slovenije, z motivom 
snežne pokrajine, nominalne vrednosti B.

»60. TURISTIČNI TEDEN V ČRNI NA 
KOROŠKEM 2015«
KFD 124/2015 & 125/2015_8. AVGUST 2015
- Celoten filatelistični sklop povezujejo vari-
acije na stiliziran šopek rož, značilen grafič-
ni element koroške etnografije, ki je tekom 
vseh let obstoja Koroškega turističnega te-
dna vtkan v obujanje šeg in prazničnih ob-
hajanj tako Mežiške doline kot tudi širne Ko-
roške. Podloga na napisni strani maksimum 
karte je posvetilo in oddolžnica Francu Stak-
netu (1925–2010), pobudniku, soustanovitelju 
in dolgoletnemu predsedniku Turističnega 
društva Črna ter zaslužnemu županu Obči-
ne Črna na Koroškem;
- izdajateljici Občina Črna na Koroškem in 
Turistično društvo Črna; 
- oblikovalec celostne podobe »60. Turistični 
teden v Črni na Koroškem« Borut Bončina 
je hkrati avtor priložnostne kuverte/ovitka 
prvega dne (OPD), priložnostne razgledni-
ce/maksimum-karto (MK), priložnostnega 
poštnega žiga (2393 Črna na Koroškem, 8. 8. 
2015) in osebne poštne znamke (OPZ: vred-
nost »B«. navpične postavitve, bele obrobe);
- fotografije, uporabljene na MK in dotisku 
na kuverto, so iz arhiva Turističnega društva 
Črna;
- soavtor priložnostnega poštnega žiga (PPŽ) 
Peter Močnik;
- kot podporna/sekundarna je bila upora-
bljena redna poštna znamka Pošte Sloveni-
je, z motivom regratove lučke na modrem 
ozadju, nominalne vrednosti B;
- natiskanih je bilo 400 kosov OPD;
- 400 kosov MK ter 
- 40 pol oz. 800 kosov OPZ;
- predstavitev znamka je potekala v prosto-
rih avle Občine Črna na Koroškem kot so-
razstava le-tej v KD ČK;
- filatelistična razstava je potekala v prosto-
rih avle Kulturnega doma Črna na Koro-
škem.

FILATELIJA
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»350 LET RUDARJENJA V ČRNI« 
KFD 134/2015_4. DECEMBER 2015
- Prvotno bi morala biti to skupna izdaja 
Občin Mežica (pošta 2392 Mežica) in Obči-
ne Črna na Koroškem (2393 Črna na Koro-
škem), žiga bi bila poenotena, zamenjana bi 
bila le lega nazivne pošte in datum izdaje. 
Žal se je zapletlo pri financiranju izdaje in 
določenih označevalnih nesoglasjih;
- grafično je žig amorfne, zverižene oblike 
in je simbolni začrt tako tlorisa rudarskih 
rovov kot tudi imaginarni prerez horizon-
tov. Istega dneva je bil na pošti 2392 Mežica 
v uporabi konceptno in oblikovno podoben 
priložnostni žig v počastitev 350 let mežiških 
rudnikov, kjer pa je bila uporabljena dru-
gačna tipografija in orientacija elementov;
- izdajatelja KFD (OPD, znamka) in Občina 
Črna na Koroškem (žig), oblikovanje donaci-
ja Boruta Bončine;  
- oblikovalec celostne podobe filatelističnega 
sklopa »Mežiški rudniki – 350 let – rudarje-
nja v Zgornji Mežiški dolini« Borut Bončina 
je hkrati avtor priložnostne kuverte/ovitka 
prvega dne (OPD), priložnostnega poštne-
ga žiga (PPZ, 2393 Črna na Koroškem, 4. 12. 
2015);
- svetovalec priložnostnega poštnega žiga 
(PPŽ) Peter Močnik;
- frankirno je bila uporabljena redna poštna 
znamka Pošte Slovenije, z motivom »Vlivanje 
svinca (2010)«, nominalne vrednosti A;
- natiskanih je bilo 70 kosov OPD (samoza-
ložba KFD). Čeravno se je rudarjenje v do-
lini začelo že v rimskih časih in seže prvi 

»megleni« zapis že v leto 1424, pa je dejstvo, 
da je bila listina o pravici izkopa izdana 12. 
januarja 1665 za odkopavanje svinčevega si-
jajnika nekje v okolici Črne. Oblikovno po-
častitev rudarjenja povezujejo variacije na 
pojavnosti obeh uradnih listin, rudarskih 
kladiv ter simbolnega vijačenja rovov;
- filatelistična razstava je potekla v prostorih 
avle občine Črna na Koroškem.

Borut Bončina, 
arhitekt, oblikovalec, član

Koroškega filatelističnega društva

NESREČA

Zgodila grozna se je ta nesreča,
vem zagotovo, bila je Dveh cesarjev cesta;
povozili so gospoda 
sredi cestnega prehoda.

Zbrala tam so se zijala ...
»Oprostite,« reče ona, ki povozila 
je gospoda, 
 »hitim zdaj na upravo,
obdelovali bomo ekonomsko pravo.«

Pešec, sicer s frakturo,
vidi medlo le konturo.
Na vizitki, ki mu dana je, pa piše,
da za tožbo naj pod nosom se obriše.

Zijala so vid'la terenec bleščeč,
šoferke pa videl nobeden ni več.

Behemot

FILATELIJA
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PETROV KOT(L)IČEK

JOTA TAKO IN DRUGAČE

Primorska enolončnica iz kislega zelja 
(repe), krompirja in fižola izvira iz Italije 
oziroma si jo prisvajata Karnija in Trst. Po-
gosto jo skuhajo v vodi, v kateri se je kuhalo 
kaj prekajenega mesa ali pa kuhajo hkrati 
s sestavinami pršutovo kost. Premožnejši so 
poleg jote postregli kuhano prekajeno meso. 
V vipavski joti (juhi) skuhajo do mehkega ki-
slo zelje, namočen fižol, krompir in kos pre-
kajenega mesa (krača, rebra), in sicer vsako 
sestavino posebej. Fižol pretlačijo, krompir 
olupijo in nakockajo, prekajeno meso obere-
jo in razrežejo. Dajo v večji lonec in zalijejo z 
juho, v kateri se je kuhalo meso, začinijo s so-
ljo, poprom, česnom in lovorjevim listom. Na 
masti naredijo prežganje iz čebule in moke, 
da zgostijo, vse še malo prevrejo in na koncu 
dodajo še malo kisle smetane. Tržaško joto 
pa naredijo iz pireja belega fižolčka, stroka 
česna, olivnega olja, paradižnikove mezge, 
rožmarina, soli in popra. Posebej skuhajo te-

stenine in jih dodajo joti, zraven pa še kuha-
no zelje. Prava istrska jota je brez krompirja 
oziroma testenin. Obstajajo še razne varian-
te: če je brez prašičjega mesa, lahko dodaja-
mo radič, zeleno solato in zeleno. Karnijska 
ima lahko tudi prašičje uho ali rep oziroma 
za priboljšek kranjsko klobaso. Goriška jota 
izvira iz vinske kulture, ker jo sestavljajo fi-
žol in repa, ki se je kvasila v tropinah in na-
domešča kislo zelje. Sodobni kuharji pa de-
lajo tudi suho joto. Zanjo zelenjavo skuhajo 
posebej, nato je pol spravijo, drugo polovico 
pa kuhljajo naprej, da se povsem razkuha. 
Posebej skuhajo pršutovo kost, nato juho 
zgostijo z agarjem in jo nalijejo na večji pla-
denj do 5 mm. Dodajo še lističe želatine, da se 
juha strdi v aspik, iz katerega izrežejo krog 
enakega premera, kot ga ima krožnik brez 
roba. Prihranjeno zelenjavo popražijo na dim-
ljenem olju, jo dajo na krožnik in prekrijejo 
z izrezanim aspikom, ki ga na vrhu okrasijo 
s hrustljavo prepraženimi rezinami pršuta 
(pancete, slanine). Razkuhano zelenjavno 
juho ponudijo zraven v kozarcu. 
Vsak po svojem okusu. Pa dober tek!
(Vir: Novak, Lenarčič: Kuharska enciklope-
dija; Walter Filiputti: Furlanija Julijska kraji-
na – pot okusov)

Peter Lenče

PREDALČNIKI, NAMENJENI
VPRAŠANJEM, POBUDAM IN MNENJEM

Spoštovani občani in občanke! Obveščamo vas, da 
so predalčniki, ki so namenjeni vašim vprašanjem, 
pobudam in mnenjem, s katerimi boste prispevali k 
še boljšemu delu v naši občini, nameščeni pri oglasni 
deski Občine Črna, na oglasni deski pri trgovini v 
Žerjavu in na oglasni deski na stari avtobusni postaji 
v Rudarjevem.
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ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem. 
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,

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

Naklada 1400 izvodov, december 2015.

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

Izžrebanega srečneža čaka nagrada!

Izžrebana nagrajenka prejšnje križanke Olga Vidovič, Rudarjevo 1, 2393 Črna na Koroškem
naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.


