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Pokončno naprej in za vedno z menoj
NAGOVOR ŽUPANJE 

Z veliko hvaležnostjo in spoštovanjem ter s polno mero 
odgovornosti sem 7. decembra prisegla kot staro nova 
županja svojega rojstnega in domačega kraja Črne na 

Koroškem. S tem sem zakorakala v svoj četrti mandat na 
čelu naše občine, ki jo nameravam voditi tako kot doslej med 
ljudmi in z ljudmi,  kadarkoli me bodo potrebovali. Župano-
vanje nikoli ni bilo in nikoli ne bo moja služba, pač pa je bilo 
in ostaja moje poslanstvo. S svojo energijo in trudom bom 
še naprej z vsem srcem delovala za blaginjo občine Črna na 
Koroškem in naših občank in občanov.
V svojem nagovoru na konstitutivni seji novega občinskega 
sveta sem povedala, da bom tako kot doslej vse svoje napore 
in trud namenila za delovanje v korist kraja, skušala bom 
povezati vse občinske svetnike in svetnice in bom kot doslej 
delovala kot varuh zakonitosti v kraju.
Še naprej bom skrbela za razvoj celotne občine od podeželja 
do centra in bom še bolj kot doslej vztrajala pri tem, da je 
občinska uprava servis občank in občanov.
Razvoj Črne v preteklem obdobju je viden na vsakem koraku 
in na vseh področjih dela. To je omogočilo tudi usklajeno in 
odgovorno delo občinskega sveta v preteklem obdobju, za 
kar se vsakemu občinskemu svetniku posebej in občinskemu 
svetu kot celoti še enkrat zahvaljujem.
Poudarjam, da sama skozi volilni rezultat, ki kaže na veliko 
zaupanje v funkcijo župana in mene osebno, čutim veliko 
odgovornost do sokrajanov in do novega občinskega sveta. 
Zato pozivam vse člane občinskega sveta, da odgovorno in 
pošteno sodelujemo na tistih točkah, ki nas združujejo, tiste, 
ki pa nas ločujejo, pa poskušamo z demokratičnimi procesi 
zbližati. Vse drugo je slabo za ta organ in slabo za občino, 
za kaj takšnega pa volivci mandata niso podelili ne meni 
kot županji in ne članom občinskega sveta. Zatorej kličem 
k sodelovanju vseh strank in vseh svetnic in svetnikov v 
občinskem svetu. Namreč rezultati dela so tisti kriterij, po 
katerih nas bodo občanke in občani sodili.
V predvolilnem času me je doletela težka preizkušnja. 
Umrla mi je mama, ki je bila moj vzor in navdih celo moje 
življenje, zato se mi zdi prav, da ta svoj uspeh podelim z 
njo in njej v spomin. Kako smo jo videli mi, njeni najdražji, 
je ubesedila v poslovilnem govoru moja hčerka Petra in jih 
delno povzemam: 
»Nikoli se ni svet vrtel okoli tebe – zagon za v ospredje si raje 
dajala drugim – a vendarle si bila prav zato ti središče, naše 
vzletišče in naš oprijem. Ne poznam boljšega človeka, kot 
si ti, večje osebnosti – dlje segajoče odprtosti, sprejemanja, 
širokosrčnosti, širine in miline hkrati. Bila si svobodna in 
svobodomiselna ženska, bila si nekonvencionalna ženska. 
Dovolila si in tudi kazala vsem nam, kako pomembno je, da 
mislimo s svojo glavo. Molčala si, ko je bila potrebna tišina, 

prikimala, ko smo potrebovali le tvoje odobravanje. Vselej 
si storila, kot in kar je prav, mirno, ne da bi karkoli posebej 
izpostavila. Nisi očitala za nazaj, ne pametovala ali dajala 
napotkov za zdaj in naprej, predvsem pa nikoli nisi obsojala: 
nič in nikogar. Za nikogar ne morem reči, da ni nikoli česar-
koli slabega rekel o drugem ali kaj slabega naredil – zate to 
mirno trdim. 
Radi smo te imeli, kot si ti imela rada nas – prav vsi in prav 
vse. Nikoli nisi delala razlik. Vedno si bila na tekočem in 
imela stališče – a ne vkopano in nepremakljivo, za vsako 
ceno, temveč si kontekstualizirala, ovrednotila in vse nekako 
vselej razumela. Naučila si se preživeti z malo, skromno, a 
nikoli ponižno. Bila si zgled pokončnosti in neuklonljivosti, 
pa tudi samostojnosti in tega, kako se lahko in moraš zanesti 
predvsem nase in biti samozadosten. 
Vse tvoje besede, misli, dejanja so neprecenljiva. Ponosni 
smo in v čast nam je, da si prav ti, neverjetna ženska, Marija 
Polajnar, oblikovala vse naše poti. Vse je minljivo, vsi smo 
minljivi – a le nekateri ostanejo. Ti zanesljivo ostajaš z nami 
vsemi, za vedno.«

Spoštovane in drage sokrajanke, sokrajani! Leto 2022 se 
počasi poslavlja, čaroben december ponuja vrsto lepih 
dogodkov, novo leto 2023 pa polno upov in novih pričako-
vanj. Naj nam bo naklonjeno!
Sr/e/čno 2023!

Vaša Romana Lesjak, županja občine Črna na Koroškem
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FOTOREPORTAŽA 

Zdrava povezava, združimo moči za zdrave ljudi

Utrinki

Adventni venčki Karitasa

Dan odprtih vrat naših pridnih gasilcevDelavnica izdelave šopkov iz jesenskega listja
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Prenova notranjih prostorov osnovne šole

Asfaltiranje javne poti ter ureditev parkirišča Rudarjevo - desna 
stran

FOTOREPORTAŽA 

Komunalna dela

Izgradnja škarpe in ureditev parkirišč pri Delavskem domu v 
Žerjavu

Preplastitev 
občinske
ceste z oznako 
LC 052031, 
Koprivna -
mejni prehod,
Šumel

Preplastitev in ureditev struge na lokalni cesti z oznako cesta 
Helena - Podpeca
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Pripravljeni temelji za novo štiristezno kegljišče

FOTOREPORTAŽA 

Rudarjevo

Preplastitev in ureditev občinske ceste z oznako LC 052011, cesta 
Pristava-Pudgarsko-Najevska Lipa

Urejanje struge in podpornih škarp ob Helenskem potoku
Andrej Mandl

Cesta Spodnje Javorje, protiprašna preplastitev lokalnih in 
gozdnih cest mimo kmetij
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KS ŽERJAV 

Novim uspehom naproti

Tunel do kamnoloma

Moja dežela, lepa in gostoljubna, prejeto priznanje za vaško jedro 
Žerjav

Leto se zaključuje in čas je, da se ozrem nazaj. S 
ponosom ugotavljam, kaj vse smo čez leto naredili, 
niti sam se nisem zavedal, da je tega res kar veliko. V 

avli Delavskega doma smo bogatejši za novo razsvetljavo. 
Skupaj s svetom KS Žerjav smo z vstopom v jesen gostili 
odlično klapo Nevera, ki prihaja iz sosednje Hrvaške. S 
svojimi dalmatinskimi melodijami so nam polepšali večer. 
Sredi novembra sva skupaj z našo članico sveta KS Mileno 
Javornik v Laškem prejela s strani Turistične zveze Slovenije 
Moja dežela lepa in gostoljubna priznanje  za zmago v kate-
goriji najlepše vaško jedro. Nagrada je pokazatelj tega, da se 
je v kraju delalo in se dela dobro. Začeli smo tudi z urejanjem 
parkirnih prostorov za Delavskim domom, kjer bomo prido-
bili 15 novih parkirišč. V sklopu obnove je predvidena tudi 
obnova ploščadi pred Delavskim domom. Srčno upam, da 
bodo vremenske razmere dopuščale dokončno ureditev. 
V nasprotnem primeru bodo z deli nadaljevali v prihod-
njem letu. V mesecu novembru smo imeli volitve za svet 

Krajevne skupnosti Žerjav, kjer sem po osmih letih mandata 
tokrat nastopal kot predlagatelj novih moči; krajani so listo 
prepoznali in, kar mi je v veselje, tudi podprli. Menim, da je 
prav izvolitev vseh kandidatov za člane KS Žerjav potrditev 
zelo dobrega dela prejšnje sestave sveta KS Žerjav. Kot lista 
smo dosegli zavidljiv uspeh, kar pa nas zavezuje k izpolnitvi 
volilnih obljub. Že v decembru smo organizirali predavanje 
duhovnika, patra, pisatelja Karla Geržana. Kot vsako leto 
do sedaj bo tudi tokrat dedek Mraz obdaril vse otroke iz 
Žerjava do 10. leta starosti. 
S tem pa se končuje tudi moje predsedovanje svetu KS Žerjav. 
Spoštovane krajanke in krajani, s ponosom zaključujem 
mandat, ki ste mi ga zaupali kar dvakrat zapored. Iskrena 
hvala tudi vsem članom sveta KS Žerjav, županji občine Črna 
na Koroškem mag. Romani Lesjak ter  krajankam in krajanom 
za vso izraženo podporo pri mojem dosedanjem delu.  

Alojz Zmrzlikar



08

Občina Črna na Koroškem je v okviru skupnega 
projekta »Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški 
dolini«, ki se izvaja pod koordinacijo LAS Mežiške 

doline in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, kupila in postavila dva interaktivna infor-
macijska zaslona. Eden je postavljen pri Kulturnem domu, 
drugi pa v centru Črne pri TIC Črna.
Zaslona sta namenjena promociji kraja ter vsesplošnemu 
obveščanju in informiranju občanov in obiskovalcev. Zasloni 
delujejo na dotik, zato se jih lahko brez skrbi dotikate in tako 
poiščete vsebine ali informacije, ki vas zanimajo.
Nove vsebine za objavo na zaslonih se bodo sproti 
pripravljale in objavljale, vse občane in obiskovalce pa 
vabimo, da tudi na ta način hitro in ob vsakem času poiščejo 
željene informacije

Nova zunanja informacijska
zaslona v Črni

Otvoritev Plečnikovega krožišča

Informacijski
terminal

Konec avgusta je bila otvoritev Plečnikovega krožišča

NOVOSTI  
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PREDSTAVITEV  

Tako sta poimenovala Jani in Anja Hercog svojo ponudbo 
za vse, ki pridejo v Črno na oddih. Lepo, novo poslopje 
sta postavila na bivšem Slivnikovem, na ‘trati’ za gasil-

skim domom. V njem so prostori za goste, hkrati pa je tudi 
dom njune mlade družine.
Janija Hercoga smo prosili, da nam predstavi njihovo ponudbo. 
Takole je pripovedoval.

NA TRATI smo hišo za goste imenovali po zapisu v knjigi 
Jožeta Gradišnika–Šanclnovega Zepija, Okrogle in robate 
storije izpod Pece. Avtor je opisal Črno, kot je bila med leti 
1890 in 1910. 77 hiš – domov in njihovih prebivalcev je opisal, 
hiše je tudi narisal in oštevilčil na posebnem ‘zemljevidu’. 
Dragocen opis zgodovine Črne.* 
Iz stare Slivnikove bajte smo ohranili glavni tram, na katerem 
je izrezljan emblem trotamore, zraven je letnica 1812 in še 
podpis rezbarja. Sprejeli smo ga in ga bomo uporabili kot 
naš znak, logotip, ki naj bi varoval nas in naše goste pred 
vsem hudim. Tako smo ohranili vezi s predniki, ki so prav 
tu živeli pred nami. 
Gostu nudimo vse, kar potrebuje za preživljanje svojega 
prostega časa. Naša osnovna ponudba je prenočišče z 
zajtrkom. Za goste je namenjeno pritličje stavbe: imamo 
štiri sobe s po dvema posteljama in kar sodi zraven. Zunanja 
stena je zastekljena. Ko gost stopi iz sobe, ima svojo teraso, 
mizico in stola in potem stopi – na travo. Spredaj bo zasajen 
mini-park, ki se zaključuje z Javorskim potokom. Že poleti 
so se nekateri gostje hladili in uživali v vodah tega bistrega 
potoka. 
V pritličju je še priročna kuhinja, prostor za druženje, 
možnost pranja perila, prostor za gorska kolesa. Za zajtrk 
ponudimo, kolikor se da domačo, lokalno pridelano hrano. 
Spomladi bomo uredili vrt, da bodo na voljo domače vrtnine, 
zasadili jagodičevje, imamo nekaj starega sadnega drevja, 
dodatno smo zasadili nekaj novih sadik. 
Vsi prostori so svetli, zračni, sončni, kar prispeva k dobremu 
počutju gostov, zelena okolica pomirja.
Nadalje gost potrebuje informacije, kaj v Črni lahko počne. 
Trudimo se gostom predstaviti možnosti, kaj mu ponujamo, 
da se zadrži pri nas in v Črni več dni. Sam sem kolesarski 
vodnik, goste popeljem na kolesarsko turo po urejenih poteh 
za gorsko kolesarjenje, tudi v Podzemlje Pece. Tako spozna 
tudi širšo okolico Črne, kjer ima na voljo številne pohod-
niške poti. Tu je vznožje Pece, naravni park Topla, izhodišče 
na Raduho, na Smrekovec in številne druge poti po naši 
lepi okolici. Pozimi ponudimo smučišče z vlečnico, ki je 
zgledno urejeno. Mnoge zanima plezanje po feratah, ponudili 
bomo možnost izposoje plezalne opreme. Spust po ziplinu 
je posebno doživetje s prelepim razgledom daleč naokoli. 
Seznanimo ga s ponudbo centra Črne: ogled etnološke 

Na trati, hiša za goste

Foto: Alen Odžakovič

                                                                                              Foto Tomo Jeseničnik

zbirke, olimpijske zbirke, mogoče še kdaj rudarskega muzeja, 
zanimiva je votlina z medvedom, na Plečnikovem krožišču 
je Plečnikov spomenik … Seznanimo ga z Najevsko lipo … Če 
še kdo kaj ponuja, se povežemo z njim in gostu še razširimo 
ponudbo. 
Gosta seznanimo s kulinarično ponudbo Črne, gostišči v 
Centru, možnost obiska turističnih kmetij, koče na Pikovem 
in še kaj se bo našlo. 
Naš cilj so predvsem individualni gostje, za večje skupine 
bo poskrbel kdo drug. Individualnim gostom ali manjšim 
skupinam se lažje posvetimo na osebni ravni. Našo ponudbo 
želimo razvijati kot trajnostno naravnano in s skrbjo za 
okolje. Želiva se povezati z vsemi ponudniki takih turističnih 
storitev v Črni in širše. Sem mnenja, da lahko skupaj ponu-
dimo več in tudi lažje dosežemo in prepričamo nekoga za 
obisk Črne. Zelo dobrodošle bi bile kakšne skupne, dobro 
zastavljene promocijske aktivnosti. 
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Planinski dom – Kumer

JANI in ANJA HERCOG, veselimo se z vama, da sta uspela v 
tako kratkem času postaviti lep turistični objekt, ki je hkrati 
tudi vaš dom. Črna je že nekaj let brez pravih sodobnih 
prenočitvenih zmogljivosti, zato je vaša ponudba nadvse 
dobrodošla. Posebej zdaj, ko smo dobili – poleg sodobnega 
štadiona  – še druge športne objekte, ki privlačijo športne 
navdušence od blizu in daleč. Prespati in biti gost v vaši hiši 
za goste se lepo vključuje v turistično ponudbo našega kraja. 
Čestitke za vajin podvig!

Marta Repanšek

*Odlomek iz knjige Šanclnov–Zepi Jože Gradišnik, Okrogle 
in robate štorije izpod Pece, izdalo PGD Črna na Koroškem, 
2010, stran 120.
Knjiga je pošla, ponatis bo Občina Črna izdala predvidoma 
februarja 2023.
»Rupnik, Na trati ali Tratnik
Danes Slivnik. Stari Rupnik je bil zastopnik ‘male loterije’ … 
Za izbiro stavnih številk so se posluževali sanjskih bukev. 
V tej knjigi je vsaka prigoda v sanjah imela svoj pomen in 
številko. Iz sanj in iz sanjskih bukev ugotovljene številke je 
bilo treba napisati na listek in s stavljenim denarjem oddati 
Rupniku. Ta je številke in denar vsak teden pošiljal v Gradec 
in v Trst. Zadel si lahko ‘ampo’ –  dve številki, ‘terno’ – tri 

Foto: Alen Odžakovič

številke ali ‘dvojno ampo’ – štiri številke. Najsrečnejši je bil 
tisti, ki je zadel ‘ampoterno’ – pet številk. Takim srečnežem 
je Rupnik kar na dom prinesel dobitek, ki pa je malokdaj 
presegel vsoto enega goldinarja. Vsekakor pa je bil vsakršen 
dobitek takrat pomemben, ker denarja ni bilo lahko prislužiti. 
(Hiša podrta.)«

* Marta Repanšek, Bajže s Koroške, Trotamora, stran 222.

PREDSTAVITEV  

Ko v nižjih predelih še ni sledu o zimi, je dolina Koprivne 
že zavita v belo snežno odejo. Kot bi se čas ustavil in 
bi se hiše, raztrošene po okoliških hribih, potopile 

v zimsko spanje.
In sredi te spokojne »beline«, ki je seveda prisotna le v 
zimskih mesecih, približno 14 km iz Črne, na višini 1218 m 
nadmorske, leži kmetija Kumer. V prvem hipu te prevzamejo 

mir in tišina ter čist zrak. Kot nalašč za vse, ki so naveličani 
vsakdanjega vrveža in hitenja. V drugih letnih časih ima 
seveda čisto drugačno podobo, saj narava kipi v barvah, ki 
pritičejo vsakemu času posebej. In prav vsak letni čas ima 
tako visoko nad Koprivno svoj čar.
Ko se ozreš naokoli, se ti ponudijo čudoviti razgledi na 
okoliške kmetije, na dolino in vršace, ki objemajo idilično 
gorsko vasico Koprivno – Raduho, Olševo in Peco. Pogled 
ti nehote obide tudi sv. Ano, kjer stoji oltar črne Marije.
Do kmetije Kumer lahko prideš po »koprivski« cesti, čez 
Solčavo, skozi dolino Tople, peš pa tudi z avstrijske strani. 
Je odlično izhodišče za različne pohodniške poti, ki potekajo 
mimo kmetije – K24, K24 ultra trail, Koroška obhodnica, 
Hojnikova in Slomškova pot. V bližini so urejene kolesarske 
poti, ki segajo na območje sosednje Avstrije, mimo poteka 
tudi slovenska – turno kolesarska pot. 
Domačija ima za sabo že kar nekaj »kilometrine«. »Začet-
nika« vsega sta bila Jože in Anica Kumer, ki sta kmetiji 
dala dušo in želela izpolniti na tisoče načrtov. A je usoda 
zahtevala svoje in marsičesa, kar sta imela v mislih, nista 
mogla izpolniti. Jože je bil namreč po nesreči s traktorjem 
zadnja leta na invalidskem vozičku in je umrl, star komaj 55 
let. Dolga leta je imela status turistične kmetije, a je njen 
sedanji gospodar MARKO KUMER, tako kot že njegov oče 



11

 S R E Č N O   2 0 2 3

PREDSTAVITEV TURISTIČNIH KMETIJ  

Jože, ki je bil ustanovitelj Planinskega kluba Peca-Olševa, 
začutil, da si kmetija zasluži kaj drugega. Da želi postati 
zavetje za pohodnike, ki iščejo predvsem mir, tišino, prijazno 
besedo in dobro hrano. MARKO in BRANKA si gostom priza-
devata ponuditi prav to. V veliko pomoč jima je Markova 
mama ANICA. Tudi otroci radi poprimejo za delo.
Od julija 2022 je namreč brunarica, sicer zgrajena že pred 
časom, postala tudi PLANINSKI DOM. Za to so si prizadevali 
mnogo let, a posluha ni bilo. Marko je kljub temu vztrajal 
in ogromno časa in energije vložil v oblikovanje statusa. 
Ponosen je, da mu je uspelo uresničiti očetovo željo, hkrati 
pa s tem želi ohraniti območje Koprivne ekološko, mirno, 
kjer se ljudje lahko sprehajajo, kolesarijo in predvsem uživajo 
v pristni naravi. Sam pravi, da ni za množičen turizem.
Gostje prihajajo od vsepovsod, radi se vračajo, predvsem 
gostje iz Avstrije. Veliko je tudi domačinov, ljudi iz Koprivne, 
kar jim pri Kumru ogromno pomeni. 
Gostom poleg prenočišč ponujajo okusno in domače pride-
lano ekološko hrano. Njihov jedilnik je zelo raznovrsten; od 

klasičnega »nedeljskega kosila«, kmečkega narezka, okusnih 
domačih klobas do tipičnih koroških jedi, kot so žlikrofi, 
ajdovi žganci pa slivova župa … Tudi mežerle lahko dobite. 
Sprejmejo tudi zaključene družbe do 30 oseb.
Marka in Branko delo z ljudmi osrečuje, a je hkrati naporno, 
saj nikoli ne veš, kdaj »prinese po cesti kakšnega gosta«. 
Njun jutranji ritual je zato kavica v zgodnjih urah na vrtu 
pri kapelici, kjer se počutita najbolj srečno, kjer se naužijeta 
narave in načrtujeta delo. Nato pa se že zaslišijo otroški 
glasovi. Prostega časa je zaradi narave dela bolj malo, a si 
vseeno vzamejo nekaj dni dopusta pred sezono in skočijo 
na morje. Pravijo, da ne potrebujejo veliko, saj znajo uživati 
v malih stvareh. »Da bomo le zdravi in imeli eden drugega 
… Za vse ostalo bomo že poskrbeli.«
In poskrbeli bodo tudi za vas, dragi bralci, če boste pri 
odkrivanju prelepe Koprivne in okoliških hribov zavili k njim. 

Terezija Napečnik
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VAŠKA SKUPNOST 

Jožef Lipovšek, župnik v Črni, 
srebrnomašmik

V juliju, tretjega v mesecu, je naš gospod župnik Jožef 
Lipovšek praznoval 25 let duhovništva in osebni 
jubilej 50 let. Gvido Jančar, član uredništva Črjanskih 

cajtng, je opravil razgovor z njim in gospod župnik je bil 
tega vesel. 

Gospod župnik, najprej iskrene čestitke ob vašem osebnem 
jubileju, srečanju z abrahamom, še posebej pa za vaš jubilej, 
to je 25 let duhovništva in opravljeno srebrno mašo.
Kakšno sta bila Vaše otroštvo in mladost?

Moje otroštvo je bilo lepo in doživeto na srednje velikem 
hribu, v kmečki hiši, kjer je bilo poleti veliko sonca, pozimi pa 
veliko snega, zato je bilo vedno časa za glasbo, petje, branje 
knjig in delo. Oče mi je poveril delo s traktorjem in kosilnico, 

11. novembra je na lep martinov petek v Ludranskem 
Vrhu potekala otvoritev nove asfaltirane cestne pove-
zave Lah–Pudgarsko–Najevska lipa. Ob lepem nagovoru 

županje, mag. Romane Lesjak, je gospod župnik blagoslovil 
na novo pridobljeno infrastrukturo in vsem udeležencem 
nove cestne poti zaželel varno in srečno vožnjo. Dogodek je s 
pozdravom in neizmernim veseljem popestril tudi podžupan 
Bojan Gorza. Zbrane je pozdravila in se zahvalila tudi 
predsednica vaške skupnosti Ludranski Vrh–Bistra Tanja 
Šepul. Na otvoritev so prišli tudi izvajalci del, predstavniki 
podjetja VOC ter predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije. 
Krajani Ludranskega Vrha so izrazili veliko zahvalo vsem 
udeležencem v projektu in poudarili, da je na novo asfalti-
rana cesta velik ponos in pridobitev zaselka. Želijo si, da bi 
predvsem mladi z novo pridobitvijo ostajali na podeželju in 
da bi si v lepi neokrnjeni naravi, v okrožju Najevske lipe in 
Smrekovca, ustvarili družine. Še enkrat iskrena zahvala vsem 
izvajalcem del, svetnikom Občine Črna na Koroškem in velik 
poklon županji občine, mag. Romani Lesjak, saj prisluhne tudi 
občanom s podeželja ter s finančno pomočjo ob vlaganju v 

Otvoritev na novo asfaltirane cestne 
povezave Lah-Pudgarsko-Najevska 
lipa

cestno infrastrukturo pomaga občanom, da nanje ob vselej 
trdem delu na okoliških kmetijah posije sonce. Vsi krajani 
Ludranskega Vrha ji želijo še naprej uspešno delo in upajo, da 
bodo v prihodnje prav tako dobro sodelovali. Iskrena hvala!

Tanja Šepul
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INTERVJU

v vinogradu pa škropljenje in spravilo krme. Mladost pa je 
potekala v srednji šoli in v igranju pri domači »pleh muziki« 
in potem odločitev za bogoslovje in teološko fakulteto.

Kdaj se je zgodil trenutek odločitve za duhovništvo?
To ne pride kar čez noč, zato je bilo veliko trenutkov, ki so 
dobili celoto. Vsak je odkril neko posebnost za korak naprej. 
Bilo je veliko lepih doživetij in tudi preizkušenj. Ob padcih 
sem rastel, ob lepih doživetjih pa zorel kot klas na njivi. 
Veliko mi je pomagal pri tem zgled staršev, bratov, maminih 
sester, strica in domačega župnika ter še posebej bratranca 
in sestriča, ki je upokojeni celjski škof.

Kako je potekalo šolanje?
V bogoslovju je bil čas za premislek, odločitve in tehtanje 
mojega duhovništva. Potrebno je bilo v molitvi, v vsakdanjem 
življenju odkriti, kam me Bog kliče in kje se vidim v tem 
poslanstvu. Šest let je vse potekalo v objemu bogoslovja 
in študija na fakulteti. Zelo mi je bil v zgled škof Slomšek, 
zato sem tudi diplomsko nalogo posvetil njemu. Potem pa 
pel novo mašo med sorodniki in župljani v Vojniku. Bilo je 
enkratno in doživeto. Mnogo od teh ljudi, ki so bili na novi 
maši, je že v večnosti.

Kje je bilo posvečenje?
Mašniško posvečenje je poseben dogodek, ko po škofovih 
rokah prejmeš dar duhovništva. Vse to se je zgodilo 29. 6. 
1997 v mariborski stolnici in pri tem dogodku so bili navzoči 
sorodniki in med njimi tudi še mama, oče pa ni dočakal moje 
nove maše.

Kje ste službovali v tem času duhovništva?
Nadškof Kramberger me je najprej poslal v Celje, kjer sem že 
prej bil diakon. Moj mentor je bil človek velikega formata, ki 
je veliko vedel in bil dober župnik in opat. To je bil Friderik 
Kolšek. Potem me je pot vodila v Velenje, kjer sem bil kaplan 
pri gospodu Marjanu Kuku. Nato je sledila pot v Rogaško 
Slatino, kjer sem doživel veliko pastoralnih izkušenj, še 
posebej pri biblični skupini, ki je štela preko 40 članov. Leta 
2002 pa me je nadškof prestavil z dekretom v župnijo sv. 
Petra pri Mariboru, kjer sem bil med vinorodnimi griči kar 
18 let. Leta 2020 pa sem prišel v prelepo Črno na Koroškem, 
ki je zelo podobna mojemu domačemu kraju, saj je obdana 
z gorami in gozdovi. 

Zakaj ste prišli v Črno?
Nadškof Cvikl me je prosil, ker je Robi Sekavčnik odhajal iz 
Črne zaradi šolskih obveznosti. Že prej pa me je Tone Vrisk 
večkrat obiskal v prejšnji župniji in me vabil v Črno. To se 
je potem res zgodilo, saj sem bil na birmi leta 2008 in prvič 
videl vaš kraj, Plečnikov spomenik in cerkev sv. Ožbolta. 
Zame je to bila hitra odločitev in priložnost, da spoznam 
ljudi, nov kraj, nove običaje in prelepo okolje.

Kakšni so Vaši pogledi na vrednote in krizo duhovnih 
poklicev?
Vrednote sem pridobil že od staršev in v času šolanja še bolj 
poglobil. Zame je vedno pomemben pregovor, ki pravi: Če je 
Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu. Glede krize 
pa ni odgovora, ker je kriza vedno odsev časa, generacij 
in družinskega življenja, ki ima večkrat drugačno podobo 
od ene do druge generacije. Sveta mati Terezija je vedno 
rekla, da mora družina ohraniti molitev, kajti če družina 
moli, ostane skupaj. Vidimo, da Jezus vedno kliče in vsak 
trenutek se na tem svetu med 8 milijardami ljudi kdo odloči 
slediti Jezusu.

Lahko podelite še kakšno misel za naše bralce? 
Ob božičnih praznikih Vam želim obilje miru, veselja, zdravja 
in predvsem blagoslova in naj se Vam v novem letu prižge 
še kakšna nova iskrica sreče, ki bo obogatila Vaše življenje 
v teh prelepih župnijah Črne, Javorja in Koprivne.

Gospod Lipovšek, v imenu bralcev se vam iz srca zahvaljujem 
in vam želim še veliko veselja ob opravljanju vašega poslan-
stva. Črjani vam želimo še veliko dolgih in uspešnih let. 

Gvido Jančar
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Aleš Moličnik je prikazal dogajanje v filmu z naslovom DPD 
SVOBODA Črna na Koroškem skozi 100 let. 

Med nas smo povabili najstarejša člana.

 DRUŠTVA 

DPD Svoboda

V DPD SVOBODA smo ustvarjali in praznovali.

V KULTURNEM 
UTRIPU 2022 
je bil gost Vlado 
Vrbič. Skozi knjigo 
Prestreljene sanje 
je predstavil Karla 
Destovnika Kajuha

Foto: Boris Keber

Uredila Marinka Petrič
December 2022
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DRUŠTVA 

Društvo upokojencev Črna obeležuje 
70 let delovanja

V soboto, 19. 11., smo v Kulturnem domu s svečano 
prireditvijo počastili to obletnico. Skupini Solzice in 
Alenčice sta v avli pripravili razstavo svojih izdelkov.

Za kulturni program so poskrbeli Mešani pevski zbor 
MATO, 14 učencev OŠ Črna je zapelo v spremljavi petih 
kitar, petošolka nam je predstavila avtorsko pesem Blisk, 
igro na temo o prenovljeni šoli v Črni nam je predstavilo pet 
sedmošolcev, trije devetošolci so nam zaigrali na baritonu 
in diatonični harmoniki, Marta Repanšek pa z branjem iz 
svoje knjige Črjanske bajže.

Njihove nastope je občinstvo nagradilo z močnim aplavzom.
Povezovalka programa je bila Marinka Petrič. Pozdravila je 
vse člane ter goste: županjo mag. Romano Lesjak, podpred-
sednico Zveze društev upokojencev Slovenije Vero Pečnik, 
predsednika Koroške pokrajinske zveze DU Željka Kljajiča, 
predsednike DU Mežica, Prevalje in Ravne.

Vabljenim gostom in članom je o delu društva spregovorila 
predsednica Zala Močnik, ki je poudarila, da je 70 let delovanja 
nekega društva dolga doba, da je bilo v tem času vključenih 
zelo veliko članov ter da nas še vedno veže humanitarnost 
in skrb do sočloveka. Delujemo na različnih programih 
za  kvalitetno in kakovostno preživljanje prostega časa ter 
da bi bila jesen življenja za vsakega čim bolj zanimiva, lepa 
in pestra. Zahvalila se je vsem poverjenikom, članom UO, 
prostovoljcem programa Starejši za starejše, ki so in ki tudi 
v teh časih prispevajo svojo energijo, svoje talente, svoj čas 
za večjo kakovost življenja starejših na njihovih domovih
Županja Romana Lesjak je poudarila pomen aktivnosti 
društva upokojencev v lokalnem okolju, skrb članov za 
krajane, ki potrebujejo različne pomoči, ter društvu česti-
tala za uspešno delo.
Pohvalne besede o delu društva je izrekla tudi gostja Vera 
Pečnik in dodala, da je zelo prijetno presenečena nad malo, 
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lepo in zelo prisrčno Črno, nad našim društvom, ki ima veliko 
število članov, in pohvalila njihovo delo, Željko Kljajič pa je 
poudaril sodelovanje z lokalno skupnostjo in naš program 
Starejši za starejše, ki je eden izmed prvih, ter delo članov 
na vseh področjih.

Sledilo je slavnostno razvitje novega prapora. 
Predsednica ga je predala praporščaku z besedami, da ga 
naj nosi v čast in ponos društva, kar je  praporščak s svojo 
zaobljubo tudi potrdil.
Za dobro dolgoletno delovanje v društvu smo podelili pisna 
priznanja ZDUS – trem članom UO, štirim poverjenikom pa 

male plakete ZDUS. Za 70 let 
aktivnega in uspešnega delo-
vanja je DU Črna  prejelo Veliko 
plaketo ZDUS.
 
Vsi obiskovalci so ob zapuščanju 
dvorane prejeli almanah, ki smo 
ga izdali in ki prikazuje naše 
delo zadnjih 10 let. Zala Močnik, predsednica DU

Utrinki

Čarovnice na konjih v izvedbi Ranč Jerak pred nočjo čarovnic

Delavnice
za otroke,
priprava
ptičje
hrane
za zimo
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 ŠPORT 

Pa smo spet pognali našo žičnico!

Maks Skarlovnik
Delavci na črjanskem smučišču smo pripravljeni 
na novo sezono. Žičnica je menda stara že 50 let, a 

še dobro obratuje, saj jo primerno vzdržujemo. Ekipa ostaja 
ista kot lani, Blaž Jelen je vodja obratovanja žičnice, za tekoče 
delovanje skrbimo trije strojniki, tudi Jeti, ki je že leta odličen 
sodelavec, nam pomaga, večletni vodja smučarskih sodnikov 
Mirč Pajnik je letos prepustil delo Dejanu Oderlapu … Če bo 
dovolj snega, bomo veselo obratovali.

Vili Unaut
Moje delo na žičnici se je začelo že v času mojega šihta pri 
Gozdni, okoli leta 1975, ko sem bolj pomagal, in je trajalo do 
leta 1985, ko sem bil tu že redno zaposlen. Ko je smučišče 
prevzel A.L.P., se je moje delo z žičnico prekinilo. Vrnil sem 
v sezoni 2004/2005 in še danes kot upokojenec skrbim in 
pomagam, da črjanska žičnica dobro deluje. Tu strojniki 
popravljamo bobne in sidra, delamo redne remonte, posla 
pa je veliko, saj je vlečnica stara. Večinoma popravimo sami, 
če le dobimo nadomestne dele, švajsati pa ne smemo, ker 
morajo biti deli originalni. Na prvem mestu je seveda varnost 
smučarjev, za kar redno skrbijo tudi inšpektorji, ki že pred 
sezono opozorijo na morebitna popravila. S strojniki se 
menjamo pri delu oziroma smo dežurni, če je treba med 
delovanjem kaj popraviti. V tem času večinoma prodajamo 
smučarske karte. Odkar imamo motorne sani, nam je delo 
nekoliko olajšano.

Strojniki na smučišču

Čeprav je včasih delo naporno in napeto, vsako leto so 
namreč strožja pravila, pa rad pridem na smučišče, saj le 
tako grem malo od doma in najdem družbo.

Jože Obretan
Na smučišču delam že 14 let. Takoj po upokojitvi so me dali 
v tečaj za strojnika in ko mi je stari tečaj za vodjo pretekel, 
sva šla z Blažem Jelenom na dodatni tečaj za vodjo obra-
tovanja žičnice; jaz sem njegov namestnik, eden od naju 
namreč mora biti vedno prisoten na smučišču. Moje delo 

Gneča na črjanski vlečnici pred 50 leti, fotografijo izbrskal Vili Fajmut

je vzdrževanje žičnice, torej 
opravljamo manjša popravila, 
in prodaja kart. Vodim knjige, 
pišem ure, odvajam finance. 
Posebnih problemov na 
našem smučišču nismo 
imeli, le v času koronavi-
rusa, ko so prišli inšpektorji 
na kontrolo tudi trikrat na 
teden. Drugače smo fajn 
ekipa in če mi bo zdravje 
služilo, bom tu še naprej rad 
pomagal; malo je družbe in 
malo dodatnega zaslužka. 
Tudi sam rad smučam, če le 
utegnem. Obenem opravljam 
delo smučarskega sodnika in 
poleti pomagam na ziplinu.

Začetek decembra 2022
Zbrala in uredila Irena 

Greiner
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Taborniki v Društvu tabornikov 
»Pogorevc« Žerjav

Alpinistična odprava v Ande

Taborniški dom na Mrdavsovem

Poletni tabor murnov in medvedkov čebelic.

Na pobudo predsednika KS Žerjav in Marjana Oder-
lapa smo pričeli pred letom in pol z malimi koraki 
oživljati taborništvo v Žerjavu in urejati taborniški 

dom z okolico.
Kaj sploh počnemo?
Obudili smo članstvo, se organizirali in začeli obnavljati 
taborniški dom z okolico. Prvi ponedeljki v mesecu so pri 
nas rezervirani za taborniška srečanja, ko se člani dobimo 
v taborniškem domu in spoznavamo vse čare taborništva. 
Prav posebne dogodivščine so tudi vikendi, ko odkrivamo 
različne kotičke naše prelepe okolice Žerjava. Največ pa nam 
pomenijo poletni tabori. Večeri ob ognju, družabne igre, 
taborni ogenj, prva noč na straži, kraja zastave in seveda 
veliko veselja so stvari, ki ti vse življenje ostanejo v spominu. 
Takrat se tudi rodi občutek, ko se zaveš, da »enkrat tabornik, 
za vedno tabornik.« Združujemo se od majhnih do velikih, 
od skuštranih do urejenih, od spretnih do malce štorastih, 
od mladih do izkušenejših ...  taborniki smo vseh oblik. Vsa ta 
raznolikost je naš največji adut. Izkušenejši vzgajajo in učijo 
mlajše v majhnih skupinah,  imenovanih vodi. Trudimo se, 
da na ta način gradimo varno okolje, kjer narediti napako 
ni slabost, predvsem okolje, kjer se vsi počutimo domače.
To smo žerjavski taborniki.

Pavel Lesjak, starešina

 ŠPORT 

Trajanje: 22. 6.–24. 7. 2022
Člani: Andrej Jež (vodja), Anja Petek, Denis Arnšek, 
Matevž Gradišnik in Davo Mihev

Območje: Cordilliera Blanca, Peru, Južna Amerika

Pred kratkim je bila izvedena medklubska alpinistična 
odprava v območje gorovja v okolici mesta Huaraz v Peruju, 
Južna Amerika. Ideja zanjo je v klubu nastala pred dobrim 
letom, organizacija in realizacija pa sta potekali precej 
sprotno, kot je navada v današnjem svetu. Tako recimo ob 
21. zvečer nekaj ur pred odhodom še nismo dobili potrebnih 
testov za vstop v Peru, pa se je stvar vseeno rešila.

Odprave smo se udeležili člani Alpinističnega kluba Črna 
na Koroškem: Andrej Jež, Denis Arnšek, Matevž Gradišnik 
in Davo Mihev ter članica zgornjesavinjskega alpinističnega 
kluba Anja Petek. V veliko podporo nam je bila Planinska 
zveza Slovenije. Odšli smo dobro pripravljeni in delno akli-
matizirani, saj smo izvedli tudi manjše priprave. Na južni 
polobli nas je pričakala nekoliko posebna zima, ker naj bi 
letos pred našim prihodom bilo precej padavin, kar je zadnje 
čase bolj redkost. Tudi v času našega bivanja smo doživeli 
nekaj le-teh v obliki dežja in snega, a k sreči nič večjega. 
Gledano generalno smo imeli delno jasno vreme, podnevi 
na soncu toplo, ponoči hladno.
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V mestu Huaraz smo bivali v  hostlu Albergue Andinista, kjer 
so nas zelo lepo sprejeli. Organizacijsko in kot vir informacij 
od a do ž nam je bil v veliko pomoč lokalni alpinist in vodnik 
Aritza Monasterio, ki skupaj s Slovenci pleza že veliko let in 
je v okolju dobro poznan.
V začetku smo bili razdeljeni v dve skupini: povratnika v Ande 
94 in novinci 96. Zadnji teden pa smo se časovno uskladili 
za skupni odhod iz mesta. Skupno smo bili na 6 vrhovih, 
višjih od 5000 m in 3 višjih od 6000 m. Splezane so bile 
ena prvenstvena smer in tri smeri različnih karakteristik 
(skalna, kombinirana, snežna). Pozabili nismo niti na kak 
balvan in športno smer. Plezalne razmere so bile gener-
alno gledano dokaj ugodne, zelo pa se pozna spreminjanje 
snežnih struktur. Tako so ledeniki manjši, prehodi čez krajne 
zevi drugačne in vrhnje opasti drugje, kot recimo govorijo 
podatki z interneta.
Ker nas je bilo toliko, da si komaj rečemo odprava, smo 
si naloge precej uspešno pomešano razdelili. Jedli smo 
večinoma v enih in istih restavracijah ali kuhali sami. Nekaj 
je bilo pogumnega degustiranja, ki se je za ene slabše končalo 
kot za druge. Za v gore smo imeli s seboj nekaj dehidrirane 
hrane, energijske gele in ploščice Enemon. Ostalo smo 
poiskali po trgovinah v Huarazu, ki so kar dobro založene. 
Obstaja tudi nekaj manjših outdoor trgovin, kjer smo kupili 
manjkajočo opremo in plin, tudi tu se mu pozna cena. Po 
plezanju smo nekaj opreme prodali nazaj. Na tržnicah smo 
se tudi naučili barantati. Zdravstveno poročilo bi lahko bilo 
precej obsežno, a podajamo le krajše. Hujših poškodb na 
srečo ni bilo, še najbolj nevarna je bila prometna nesreča. 
Največ je bilo zastrupitev s hrano/vodo in vnetje ušes. Po 
naključju smo imeli celo zdravnika v skoraj istočasni odpravi 
AO TAM, s člani katere smo preživeli precej fajnih dni.
Zadnji dan bivanja v Huarazu smo se udeležili tudi interna-
cionalne športnoplezalne tekme, kjer sta bili osvojeni drugo 
in tretje mesto. Tako smo našemu druženju in vzdušju na 
odpravi dodali češnjo na torti.

KRONOLOŠKO POROČILO

22.6.2022 let Slovenija–Dunaj–Amsterdam–Lima
23.6.2022 Nočni avtobusni prevoz Lima–Huaraz. 
Prihod v naš hotel Andaista. Prvi nakupi.
24.6.2022   Aklimatizacija na jezero Laguna Churup 
(4450m). Anja in Denis nadaljujeta na vrh Cerro Cachijirca 
(5016 m).
25.6.2022 Anja in Andrej gresta do Laguna Paron, kjer 
imata bazni tabor pod Esfingo (do 4600 m). Denis, Matevž 
in Davo gredo v dolino Ischinke do baznega tabora (4310 m)
26.6.2022 Anja in Andrej počivata v bazi. Denis in 
Matevž na Ischinko (5330 m), Davo počaka pri bivaku 
Longoni (4990 m), kjer prespijo noč.
27.6.2022 Andrej in Anja preplezata smer Waiting for 
Jurak, V+, 270 m v La Esfingi. Ostali sestop v bazo.
28.6.2022 Andrej in Anja se vrneta v dolino. Matevž in 

Denis do morenskega tabora pod Tocllaraju
29.6.2022 Poskus po normalni smeri na Tocllaraju 
(6034 m) Obračanje malo pod vrhom zaradi vetra (Denis, 
Matevž). Davo počiva v bazi, Adrej in Anja pa v Huarazu.
30.6.2022  Ponoči vzpon na Uros (5423 m) (Davo, 
Matevž) Odhod z osli v dolino. Andrej in Anja pripravita 
stvari za odhod na La Esfinge.
1.7.2022 Andrej in Anja v ponovni dostop do baze pod Esfingo. 
Ostali počivajo v Huarazu.
2.7.2022 Andrej in Anja preplezata Orginal route 
1985 VIII- 750 m La Esfinge (5325 m). Ostali se pripravijo za 
naslednji vzpon.
3.7.2022 Denis, Matevž in Davo do morenskega 
tabora pod Vallnaraju. Anja in Andrej vračanje v Huaraz.
4.7.2022 Denis, Davo in Matevž preplezajo po 
normalni smeri na Vallnaraju (5686 m). Andrej in Anja poči-
vata v Huarazu.
5.7.2022 Počitek v Huarazu vsi.
6.7.2022 Anja in Andrej opravita dostop do baznega 
tabora pod Hualcanom. Ostali počivajo v Huarazu.
7.7.2022   Andrej in Anja dostopita do morena campa. 
Odhod proti Alpamayu (Denis, Matevž, Davo)
8-9.7.2022 Andrej, Anja in Aritza Monasterio preplezajo 
v dveh dneh novo smer čez deviško vzhodno steno Hualkana 
(Fango Fiesta ED, M5, 60-85, 1150m). Ostali v teh dveh dneh 
prispejo do morenskega kampa pod Alpamayo.
10.7.2022 Davo, Denis in Matevž opravijo vzpon do 
povišanega tabora pod Alpamayo (5400 m). Anja in Andrej 
sestopita v Huaraz.
11.7.2022 Denis, Davo in Matevž preplezajo Ferrari 
route AD+ 70 na Alpamayo (5947 m). Anja in Andrej počivata 
v Huarazu.
12.7.2022 Andrej in Anja počitek v Huarazu, ostali 
čakajo osle v baznem taboru pod Alpamayo.
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13.7.2022 Andrej in Anja opravita dostop v dolino 
Rakuholta pod Shagsho. Ostali sestopijo v Huaraz.
14.7.2022 Spet se vidimo v Huarazu.
15.7.2022 Počitek v Huarazu. Obisk toplic.
16.7.2022 Vsi skupaj dostopimo na morena camp pod 
Ranrapalco.
17.7.2022 Anja in Denis preplezata Slovensko smer z 
desnim izstopom na Ranrapalco (6162m) 65-85, M5, 900 m. 
Ostali počivajo v taboru.
18.7.2022 Poskus v Normal Route na Ranrapalco 
(Andrej in Matevž) Anja gre sama na Ischinko (5330 m), Andrej 
in Davo se vrneta v dolino in pri tem doživita prometno 
nesrečo.

 ŠPORT 

19.7.2022 Anja poskusi prvensteno smer na Urus do 
višine 5220 m, obrat zaradi mix raztežajev. Anja, Denis in 
Matevž pričakajo osle in se vrnejo v dolino. Davo in Andrej 
počivata v Huarazu.
20.7.2022 Andrej, Denis in Davo gredo v Hatun Machay 
(4200 m), kjer plezajo športne smeri. Anja in Matevž dosto-
pita do morena campa pod Chopicalgui.
21.7.2022 Matevž in Anja pristopita na vrh Chopicalque 
(6345 m) po Normal route. Ostali plezajo v Hatun Machayu.
22.7.2022 Zvečer se srečamo v Huarazu. Pisco sour 
noč.
23.7.2022 Odpravimo se na internacionalno športno-
plezalno tekmovanje, kjer dosežemo drugo in tretje mesto. 
Zvečer komaj spakiramo in ulovimo avtobus za Limo.
24.7.2022 Ogled glavnega mesta Lima in letalski prevoz 
v Amsterdam
25.7.2022 Amsterdam–Dunaj–Slovenija

Na koncu se zahvaljujemo vsem posameznikom, ki so nas 
podprli z nošenjem majice, in donatorjem: Planinska zveza 
Slovenije, Enemon – Jata Emona d. o. o., Občina Mežica, 
Viptronik d. o. o., Grafin d. o. o., Elvip d. o. o., Brunarca GRIF 
bar d.o.o., Salus d.o.o.,
Enduro d. o. o., IKD d. o. o., VEP Svetovanje s.p., AK Ravne, 
Koroški alpinistični klub.

Davo Mihev

Nogometni klub Peca v letošnji sezoni nadaljuje 
zastav-ljeni večletni plan delovanja in aktivnosti. V 
nogometni šoli ima klub štiri mlajše ekipe: U7, U9, 

U11 in U13. Ekipa U13 v sezoni 2022/23 nastopa skupaj z 
NK Akumulator Mežica. V nogometni šoli je skupaj prek 40 
otrok, ki so stari od štiri do štirinajst let. Ekipe U7, U9 in U11 
nastopajo v tekmovanju MNZ Maribor - Koroška. Rezultati 
se v teh kategorijah ne beležijo, naši fantje in punca pa so v 
jesenskem delu zelo dobro zastopali črjanski nogomet. NK 
Peca-Akumulator U13 je po polovici prvenstva na visokem 
drugem mestu MNZ Maribor - 3. skupina.
Z novembrom so se treningi nogometne šole s stadiona 
prestavili v telovadnico. V decembru ekipe začenjajo z 
dvoranskimi turnirji, od 16. do 18. 12. gredo naše ekipe tudi 
na tridnevni mednarodni turnir v Zagrebu. 
V novem letu bo nogometna šola že četrto leto nadaljevala 
sodelovanje v projektu NLB Šport mladim, s katerim se 
podpira mlade športnike.

Članska ekipa se je poleti močno okrepila in si z novim 
glavnim trenerjem zadala visoke cilje, ki jih zaenkrat tudi 
izpolnjuje. Ekipa je po jesenskem delu na petem mestu z 
majhnim zaostankom za samim vrhom lestvice. V spom-
ladanskem delu je cilj, da NK Peca ostane med najboljšimi 
petimi ali poseže celo višje. Člani se v marcu odpravljajo tudi 
na večdnevne obmorske priprave v Umagu.
V oktobru sta klub in članska ekipa izvedla zelo uspešno 
dobrodelno akcijo s ciljem zbiranja finančnh sredstev za 
enega izmed Junakov 3. nadstropja (otroci z rakom). Akcija 
se je odvila v dveh delih: v prvem delu se je izvedla licitacija 
dresov znanih slovenskih nogometašev, v drugem delu 
pa je klub na »dobrodelnem derbiju« med NK Peca in NK 

V nogometno šolo vabimo fante in punce, ki so rojeni od 
leta 2010 do leta 2018. 
Vpis: Jure Lesjak, vodja nogometne šole, 031 703 730
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NK PECA U7
Trenerja: Matic Pečovnik, Darko Radivojevič
Igralci: Tjaš Sirec, Žan Mark Krebs, Jason Miler, Jošt Kogelnik, 
Filip Kert

NK PECA U9
Trener: Frenk Vrabič
Igralci: Matija Klemenak, Matevž Piko, Ella Kert, Jakob Klarić, 
Tine Kamnik, Medina Baltić, Tilen Mlinar, Oto Slemenšek, 
Urban Odžaković, Rene Kolednik, Jaka Vračko

NK PECA U11
Trener: Boštjan Oprešnik
Igralci: Juš Oderlap, Jon Kordež, Lan Napečnik, Žak 
Krašovec, Lovro Kotnik, Ažbe Potočnik, Liam Praprotnik, 
Maid Dizdarevič, Jan Obretan, Tine Kamnik

NK Peca U13 
Trenerja: Domen Klarić, Jože Leskovec
Igralci: David Potočnik, Jure Knez, Nej Šmon, Jaka Napečnik, 
Žan Kordež, Anej Obretan, Ajnur Muratović, Lovro Sago-
ničnik, Val Kacl, Blaž Pavše, Rene Grobelnik, Anže Vertačnik, 
Emin Đulić, Nace Kohek, Alex Štruc, Anže Stolnik, Tim 
Oderlap, Jaka Mataija, Sergej Stanković, Ažbe Avberšek, 
Sanel Stanković

Vodja nogometne šole: Jure Lesjak
Trener vratarjev nogometne šole: Aleš Kreuh

NK Peca ČLANI
Trener: Marko Pšeničnik
Trener vratarjev: Marko Vravnik
Igralci: Amar Ahmetović, Timotej Antolič, Miha Cafuta, 
Rok Gabrovec, Stanislav Gostenčnik, Lovro Grušovnik, 
Teo Hercog, Ožbej Hovnik, Petar Jelić, Aleš Kreuh, Domen 
Višič, Dejan Lopatni, Matic Obretan, Nejc Obretan, Andrej 
Piko, Uroš Plaznik, Darko Radivojević, Jaroš Štiftar, Marko 
Vezovnik, Martin Vrabič, Andraž Vrabič, 
David Pšeničnik, Vedat Aliti

Jure Lesjak

 ŠPORT 

Akumulator zbiral prostovoljne prispevke in vstopnino. 
Celoten izkupiček je bil izjemen: otrok, ki mu želimo čim 
prejšnje okrevanje in vse dobro, je prejel 4.685 eur pomoči. 
V mesecu novembru smo otvorili »Klub 100 NK Peca«. 
Gre za stalno akcijo, prek katere zbiramo donacije posa-
meznikov, ki želijo s stotimi evri podpreti delovanje kluba. Na 
stadionu smo za ta namen izdelali posebno ploščo, na kateri 
so zapisana imena donatorjev. Vabljeni, da se pridružite. 

Zmagovalci licitacije dresov v okviru dobrodelne akcije za Junake 
3. nadstropja - otroke z rakom

OBVESTILO

Črjanske cajtnge lahko prebirate 
tudi na spletni strani Občine 
Črna.
www.crna.si
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Badminton – igra za vsakogar

Skoraj vsakdo je že na kakem pikniku dobil v roke 
badmintonski lopar. Potem ste najverjetneje igrali 
tako, da ste šteli udarce in jih skušali našteti čim več, 

preden je žogica padla na tla.
Ravno ta “nedeljska” različica badmintona je kriva, da ob 
omembi badmintona večina najprej pomisli na lahkotno 
zabavo v naravi in ne na resen šport. To zmotno prepričanje 
danes počasi izgublja na veljavi, saj se vse več ljudi odloča za 
tisti “pravi” badminton, ki se igra čez mrežo in na označenem 
igrišču. Ti igralci lahko povedo, da je takšen badminton 
gotovo eden izmed zahtevnejših športov. Na tekmovalni 
ravni zahteva odlično telesno pripravljenost, izjemne 
sposobnosti reagiranja in močno koncentracijo. V Črni že 
več kot 10 let deluje Badminton klub Črna, ki ima možnost 
koriščenja treh igrišč v telovadnici OŠ Črna.
Kot rečeno je badminton na prvi pogled precej lahek šport. 
Vendar podrobnejši pogled razodene, da temu ni tako, še 
posebej pa, če ga želite do neke mere obvladati. Sodi med 
športe, ki so izjemno prijazni do začetnika. Lopar je lahek 
in dopušča precej več nepravilnih gibov, ki bi jih težji lopar 
(npr. teniški) kaznoval s poškodbo. Vsak, ki je že kdaj poskusil 
igrati tenis, ve, kako težko je začeti - lopar je težek, udarci 
morajo biti močni, da žoga sploh preleti mrežo, že servis sam 
je motorično dokaj zahteven udarec, ki ga ne more izvesti 
kar vsak. Badminton pa je igra, pri kateri lahko igralci že od 
samega začetka uspešno tekmujejo med seboj - na začetku 

ne zahteva veliko motoričnih sposobnosti in telesne moči. 
Začetniki bodo igrali bolj po sredini in nekoliko nerodno, a 
kmalu bodo “začutili” žogo in jo začeli udarjati bolj po kotih, 
bliže mreži, močneje pri napadalnem udarcu ... Bistveno pa 
je, da bo žoga ostala dolgo v igri, igralci se bodo več gibali 
in prejeli kvaliteten aerobni trening.
Badminton krepi vse mišice v telesu, izostruje čute in 
reflekse, izboljšuje aerobno pripravljenost in mišično 
vzdržljivost. Poškodbe niso prepogoste, čeprav se hitro 
zgodi, da po nerodnosti zvijemo gleženj ali kaj podobnega. 
Pomembno je, da se dobro ogrejemo in ne začnemo igrati 
na vso moč že takoj na začetku.
Badminton klub Črna je član KBJL združenja (združenje 
koroških klubov). Na letni ravni vsak klub v združenju (6 
klubov) priredi turnir za rekreativce, saj je takšna oblika 
badmintona zelo priljubljena širom Slovenije. Na teh turnirjih 
se zbere do 50 igralcev in člani BK Črna smo na teh turnirjih 
tudi zelo konkurenčni. Prav tako že vrsto let prirejamo turnir 
v okviru Turističnega tedna.
Vabimo vse interesente, da se preizkusite v tej zanimivi 
igri. Vadba oziroma rekreacija badmintona pod okriljem BK 
Črna tako tedensko poteka v telovadnici OŠ Črna. In sicer 
ob četrtkih od 20.00 do 22.00 ter ob nedeljah med 19.00 in 
21.00. Vse kar potrebujete, je športna oprema za telovadnico 
ter grafitni badminton lopar, ki pa je na voljo že za nekaj 
deset evrov. Za začetek lahko loparje priskrbimo člani kluba, 
tako da se lahko v igri preizkusite tudi brez lastne opreme. 
Sezona igre poteka od začetka oktobra pa nekje do maja. Za 
več informacij se lahko obrnete na bklubcrna@gmail.com, 
pokličete na 041 549 548 ali se osebno zglasite na enem od 
omenjenih terminov.
Lep športni pozdrav,

Kolektiv BK ČrnaUtrinek s turnirja za pokal Turističnega tedna

 ŠPORT 
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Šahovski klub Črna

Šahovski klub Črna na Koroškem je na zadnji dan 
letošnjega 66. Koroškega turističnega tedna orga-
niziral tradicionalni šahovski turnir. Udeležilo se ga 

je 31 šahistov. Prvo mesto je osvojil Fikret Šahinović, drugi 
je bil 88-letni šahovski mojster Zdravko Vošpernik, tretji 
pa Andrej Krnjovšek, ŠK Slovenj Gradec. Ostali črjanski 

Zdravko Vošpernik, Fikret Šahinovič, Andrej KrnjovšekŠahovski turnir ob Koroškem turističnem tednu

Na stadionu so v jeseni otvorili jekleni poligon

šahisti so zasedli naslednja mesta: 11. Ivan Podlesnik, 19. 
Ciril Sonjak, 21. Drago Golob, 23. Branko Konečnik in  26. 
Velimir Čagorović.

Mitja Pranjič

 ŠPORT IN ŠAH 

Utrinek
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Koroško društvo za osteoporozo
DRUŠTVA 

Koroško društvo za osteoporozo je bilo registrirano 
v najlepšem mesecu, to je decembra, leta 2002, s 
sedežem na Ravnah na Koroškem. Letos mineva 

dvajset let od začetka našega aktivnega dela, v društvu pa 
je 1060 članov. V društvu se srečujemo članice, v zadnjem 
času pa se vključuje tudi vedno več moških iz vseh koroških 
občin. 
Preventivna terapevtska skupinska vadba, ki se je redno 
udeležujejo ženske in moški različnih starosti, pozitivno 
vpliva na celotni organizem in počutje. Najprej je ogrevanje, 
da pripravimo organizem na izvajanje vaj, s katerimi krepimo 
različne mišične skupine, ki prispevajo k boljši drži, pora-
vnavi, služijo kot zaščitni steznik telesa in nam pomagajo 
pri vstajanju in dvigovanju. S tem se povečata telesna 
vzdržljivost in gibljivost, to pa pridobivamo tudi z lažjimi 
vajami raztezanja mehkih tkiv in sklepov. Skozi celoten 
potek vadbe izvajamo trening ravnotežja in koordinacije, 
kar potem pomaga preprečiti padce in morebitne poškodbe.
Naše društvo je odprto za vse, ki jih zanima naš program. 
Vsako leto organiziramo redno telovadbo po vseh krajih, 
dopustovanje (oddih na morju), kopalne izlete, razna preda-
vanja na temo osteoporoze in nasploh o zdravju, lažje pohode 
po bližnji okolici in še kaj. Tako smo v preteklosti šli na Muto, 
v Pameče, na Pikovo, na Luže, Prežihovino, Navrški vrh, do 
Bukovniku pri Šentjanžu in dravograjskega  dvorca … 
V Črni je 32 članic, od tega je polovica aktivnih. Enkrat 
tedensko se udeležujemo telesne vadbe pod vodstvom 

izkušene diplomirane fizioterapevtke Hermine Kordež, in 
sicer v avli Kulturnega doma, kar nam je omogočila županja 
Romana Lesjak. Same si občasno organiziramo tudi svoje 
pohode, zaključke, srečanja ob kavi, skratka, imamo se lepo.
Poskrbite tudi vi za zdravje in gibljivost svojih kosti. Naj 
bo ta prispevek hkrati vabilo vsem, da se nam pridružite. 
Dobrodošli.

Marjana Sterkuš, predsednica,
Marta Jauk, poverjenica za Črno

MePZ župnije Črna na Koroškem
v zadnjih štirih letih

Korone čas, ti čas presneti!
Oropal si nas za druženja, sodelovanja, napredovanja. 
Zaprl si nas v mehurčke in nas prisilil, da smo ostajali 

sami s seboj. Koliko je bilo to dobro za posameznike, bo 
pokazal čas, že sedaj pa vemo, da je v delovanju pevskega 
zbora pustilo neprijetne posledice. Toda ljudje znamo v 
nesreči vselej najti tudi košček sreče. Zadnja štiri leta je bilo 
naše delovanje zelo slabo. Skoraj dve leti ni bilo maš. Ni bilo 
vaj. Ni bilo nastopov.
Toda kljub temu list s popisom aktivnosti ni ostal prazen.
Na sam začetek leta 2019, 1. januarja, je umrl dolgoletni dušni 
pastir  v Črni na Koroškem, mag. Tone Vrisk, zato smo leto 
začeli s pogrebnimi slovesnostmi. Tudi v vseh naslednjih 
letih smo prvi januar posvečali spominu nanj. 25-letnica mašniškega posvečenja župnika Jožefa Lipovška
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DRUŠTVA / NOVOLETNI RAZMISLEK  

Trojno veselje v čarobnem decembru

Majski koncert 2022

Zdovčeve dečve

Mnogih utečenih aktivnosti nismo mogli izvesti, kljub temu 
pa smo uspeli dvakrat nastopiti na pevski reviji Od Pliberka 
do Traberka, prvič v Dravogradu, tik pred prepovedjo 
druženj pa še v Žerjavu. Imeli smo tudi nekaj koncertov. 
V naši župnijski cerkvi smo gostili MePZ iz Železne Kaple, 
pevsko družino Breznik iz Pameč, Zdovčeve dečve in duet 
Škofič. Hkrati smo na tem zadnjem koncertu obeležili tudi 
45-letnico delovanja zbora pod umetniškim vodstvom g. 
Simona Potočnika in 20-letnico KD Franc Piko.
V okviru naših vsakoletnih septembrskih aktivnosti smo v 
okviru spoznavanja Koroške obiskali Sv. Križ nad Dravo-
gradom, Sv. Emo v Podjuni in Meškove Sele. Na izletih pa 
smo podrobneje spoznavali osrednjo Slovenijo.
Pridružili smo se Vseslovenskemu petju s srci.
Prvega maja je naše cerkveno petje snemala radijska postaja 
SLO 1 in mašo direktno prenašala v svoj program.
29. junija 2022 je naš župnik, g. Jožef Lipovšek, praznoval 
25-letnico mašniškega posvečenja. Praznovanje je potekalo 
na ta dan, višek dogajanja pa je bila nedeljska maša 3. julija, 
ki jo je njemu v čast daroval njegov bratranec, upokojeni 
škof Stanislav Lipovšek. Pevci smo s pesmijo počastili obe 
slovesni maši, družno s Črjanskimi harmonikaši pa smo 
obogatili veselo druženje, ki je bilo za Črjane po maši v hladni 
senci na cerkveni trati.
Člani našega zbora pa vsa leta aktivno sodelujemo tudi na 
drugih področjih v občini Črna na Koroškem. Hvaležni smo, 
da to opažajo tudi naši sokrajani. Tako smo med občinske 
nagrajence zadnja leta vpisali še tri naše pevce in prejeli 
plaketo za dolgoletno delovanje našega društva.
V upanju, da se bo življenje vrnilo v stare tirnice, želim v 
imenu našega zbora vsem bralcem Črjanskih cajtng prijazno, 
zdravo in s soncem obsijano leto 2023!

Martina Podričnik

Verjetno je le malo tistih, ki se ne bi strinjali, da je 
december najbolj vesel, pričakovan in vznemirjujoč 
mesec v letu; predvsem za otroke, seveda, a ne samo 

za njih, temveč tudi za vse odrasle, mlade po srcu; a tudi tisti, 
ki se ravno tako ne počutijo, bolj težko ostanejo popolnoma 
ravnodušni ob decembrskem dogajanju. Vse skupaj v tem 
čarobnem decembru se začne 5. decembra in končuje 6. 
januarja. Seveda želijo trgovci in drugi zaslužkarji vse skupaj 
postaviti že v cel november. Kljub vsemu prizadevanju v tej 
smeri pa november ostaja na srečo v najboljšem primeru le 
mesec za nakupe, brez čarobnosti decembra. In še dobro, 
da je tako.
Zakaj je december tako čaroben? Brez dvoma je njegova 
glavna prednost ta, da je zadnji v letu, da se z njim končuje 

leto, da se končuje neko obdobje. Seveda je v vesoljnem 
dojemanju, ki ne pozna časa, ta čas, ta dan enak kot vsi 
drugi. Zato tudi marsikdo reče, pa saj se z novim letom v 
bistvu nič ne zgodi. Objektivno je to res, subjektivno pa je 
stvar skoraj za vse ljudi malo drugačna, za nekatere pa kar 
precej. Ljudje smo si za svoje doživljanje morali postaviti 
čas in časovne omejitve, saj bi bili v nasprotnem primeru 
dobesedno izgubljeni v vesolju, življenje pa bi bilo precej 
monotono. Tako ob prihajajočem novem letu bolj kot sicer 
razmišljamo o sebi, o prehojeni poti iztekajočega se leta 
ter zremo v prihodnost, kaj nam bo le-ta prinesla, kaj nas 
čaka v novem letu, kaj bomo sami storili v novem letu, sami 
s sabo sklepamo nekakšno pogodbo zaobljub, kaj bomo 
opustili in kaj bomo postorili. Seveda se potem marsikaj 
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Božiček 1914

Miklavž

tako po načrtih ne izide. Ampak dobro je, da o teh zadevah 
vsaj razmišljamo in jih postavljamo v kontekst želja. Pa se 
bodo mogoče enkrat zato le uresničile. Saj je že nek mislec 
zapisal, če si nekaj močno želimo, se nam bo to morda celo 
uresničilo, a moramo seveda le kaj tudi storiti za to.
V tem času zanesljivo največkrat izrečemo besedo SREČNO. 
Seveda jo večkrat izrečemo mehansko, rutinsko, da bi pač 
nekomu na hitro, brez veliko besed, izrazili svoje želje. Ima 
pa beseda izredno globoko sporočilno vrednost, saj z njo 
oddamo (in sprejmemo) dejansko največ, kar lahko. Nekomu 
zaželimo, da bi imel v prihajajočem letu srečo, to pa pomeni, 
da bi se mu v življenju vse izšlo srečno, brez problemov, težav, 
nesreč in bolezni. Pomeni pa še veliko več; pomeni, da naj 
bi bil v svojem življenju srečen, da bi njegovo prevladujoče 
doživljanje bilo obogateno z občutki sreče, to pa je najbolj 
čudovito čustvo, ki si ga vsi želimo, za sebe in za vse svoje 
bližnje. Doživljanje občutka sreče je dejansko največ, kar 
lahko doživimo v življenju. Še posebej je to občutenje drago-
ceno, ker se nam ne dogaja prav pogosto v življenju.
Da pa ta poseben mesec v letu ne doživljamo samo v besedah 
in željah, si je človeštvo omislilo pomočnike, ki to posebnost 
dejansko spremenijo v čarobnost. Pravimo jim dobri možje, 
ker nam resnično želijo samo dobro. Ljudje pa v življenju, ki 
nas bolj ali manj obdarja tudi s težavami in problemi, potre-
bujemo upanje in vero v dobro. Zato vsi po svoje verujemo 
v dobroto teh mož, čeprav vemo, da so pravljični in da v 
realnem življenju nič ne pomenijo; nas pa za nekaj trenutkov 
postavijo v svet sproščenosti, lepote in prijetnosti. In to 
potrebujemo za svojo rast in življenjski optimizem. Ker 
imamo tri pomočnike, je ta čarobnost dejansko še večja, 
kot je bila včasih. V 19. stoletju in verjetno še prej in v prvi 
polovici 20. stoletja so imeli le enega, v 50-tih letih prejšnjega 
stoletja se mu je pridružil še eden, da bi v času po slovenski 
osamosvojitvi v 90-tih letih dobili še tretjega. 
Najstarejši je Miklavž. Izročilo Miklavža temelji na resnični 
osebnosti Nikolaja iz turške Mire, iz 3. stoletja našega štetja. 
Nikolaj je bil eden od začetnikov krščanstva, ki se je iz Pales-

tine preko današnje Turčije počasi širilo v Evropo. Nikolaj je 
bil posvečen v duhovnika in kar hitro postal tudi škof (zato 
je današnji Miklavž oblečen v škofovska oblačila). Umrl je 6. 
decembra (leto smrti ni točno poznano), zato je danes to 
njegov god in na ta dan praznujemo miklavževanje. Nikolaj se 
je rodil v bogati družini, a je vso podedovano bogastvo razdelil 
revnim in se ga drži sloves radodarnega (dobrega) svetnika. 
Zato tudi praznujemo obdarovalni praznik miklavževanje v 
noči iz 5. na 6. december.
Dedek Mraz se je pri nas začel uveljavljati po 2. svetovni vojni 
v času socialistične Jugoslavije. Njegov začetek pa temelji na 
ruski legendi o Dedu Morozu iz ruskega mesta Veliki Ustjug 
in naj bi bil skupaj z Zimo Staruho nekakšen zaščitnik, da 
naj bi bile tudi hude ruske zime prijazne za ljudi. V Sloveniji 
smo mu domovanje določili pod Triglavom. Slikar Maksim 
Gaspari pa mu je leta 1952 nadel slovensko podobo, ki je živa 
še danes: bela brada, beli lasje, siva kučma, plašč iz ovčjega 
kožuha z navznoter obrnjeno dlako, okrašen s slovensko 
narodno motiviko, beli škornji. V slovenskih domovih je 
njegovo obdarovanje na silvestrovo ali na zgodnje jutro 
novoletnega dne. Sicer pa Dedek Mraz hodi med ljudmi v 
času po božiču do silvestrovega  in jih obdaruje s sladkarijami 
in sadjem iz pletenega koša.
Božič je za veliko nočjo največji krščanski praznik in slavi 
rojstvo Jezusa Kristusa. Slovenci v času božiča do nedavnega 
nismo poznali obdarovanja. Le pri nekaterih družinah se je 
udomačila nemška tradicija, da je v noči s 24. na 25. december 
otroke skrivoma obdaroval nevidni Kristkindl (Dete Kristus). 
Po osamosvojitvi, po letu 1991, pa je k nam počasi začel 
prodirati Božiček (Mali bog), ki ima danes v Sloveniji že 
popolnoma udomačeno pravico. Božiček ima zgodovinski 
izvor v Skandinaviji in se vozi po zraku v sankah z jelenjo 
opremo, z Rudolfom na čelu. Današnjo podobo (rdečo obleko 
z belo obrobo) pa je Božiček dobil v ZDA v reklamni akciji 
Coca-cole. Sedaj je to vse svetovno poznana podoba Božička. 
Danes Božiček precej rad javno nastopa in obdaruje nekaj dni 
pred božičem do božičnega večera. Doma Božiček praviloma 
obdaruje na sveti večer, 24. decembra zvečer.
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Dedek Mraz, Gaspari

Velika večina ljudi in seveda predvsem otrok vse tri dobre 
može danes vidi kot predmet svoje radosti in zadovoljstva. 
In prav je tako! V tem zadovoljstvu otrok in tudi odraslih 
pa lahko pride do dveh odstopanj. Kar pa ni prav! Eno je 
to, da nekateri nestrpneži dobre može vidijo kot predmet 
ideološke polpretekle zgodovine. Tako zelo zapeti levičarji 
nekako nočejo priznati Miklavža in Božička, klerikalni 
skrajneži pa nočejo ničesar slišati o Dedku Mrazu. Vsi trije 
so dejansko bolj ali manj izmišljeni možje, ki so nastali iz 
temeljne človeške potrebe, da si ljudje življenje olajšamo, ga 
naredimo bolj optimističnega in veselega, če pa se pri tem 
zatečemo v mističnost, ni nič narobe. Vsem trem dobrim 
gospodom kar dobro uspeva, da smo jih sprejeli, da jih pono-
tranjamo in z njimi živimo sanjavo življenje. Zato ni prav, da 
bi pristali na interese neke ideologije in tako jemali ljudem, 
predvsem otrokom, prvobitno veselje, pričakovanja in pozi-
tivna presenečenja.
Kar vrsto let nazaj so bili vsi trije dobri možje praviloma v 
obdarovanju precej skromni: Miklavž je prinesel pomaranče, 
fige in je bil s tem pravi praznik pri hiši, Božiček je prinesel 
sladkarije in predvsem tisto, kar se je res rabilo, in vsi so 
bili veseli, Dedek Mraz pa se je predvsem usmeril na sanke, 
smučke, drsalke, kar je otroke in mladostnike usmerilo v 
zimske aktivnosti. In tu pridemo do drugega odstopanja. 
Danes dobri možje kar tekmujejo (no, njihovi investitorji), 
kdo se bo bolj izkazal, kdo bo prinesel bogatejše darilo. Res 
je danes standard višji, kot je bil desetletja nazaj, in so zato 
tudi dobri možje lahko bolj radodarni. Toda obdarovanje 
je prešlo vse meje. To po eni strani ni dobro zato, ker  se  
otrokom ustvarja lažen občutek, da lahko vse dobijo, da 
jim vse tako rekoč pripada; s tem pa se postopoma začne 
zmanjševati cenjenje daril, pa darila postajajo še bogatejša, 
cenjenje še nižje in spirali ni videti konca, navajanje otrok 
na potrošništvo pa usodno negativno. Pri vsem tem pa se 
večkrat že ne ve več, kaj bi se kupilo, kar bi otroke res razve-
selilo, kaj zares potrebujejo, in se kupujejo stvari na silo, samo 
zato, da se bogato izpolni namišljeno poslanstvo dobrega 
moža ali pa se mogoče z darili iščejo odpustki za vse, kar 
smo med letom zamudili ali pa storili narobe. Dejstvo je, da 
se naša družba ekonomsko vedno bolj razslojuje. In tako si 
eni res lahko privoščijo bogata darila, drugi pač ne. In s tem 
nastopi naslednji problem (pre)bogatega obdarovanja, ko se 
različni otroci srečajo in si pripovedujejo, kaj je kdo komu 
prinesel. Ni si težko predstavljati žalosti v očeh tistih, ki so 
dobili skromno, zelo skromno darilo ali morda celo nič. Ta 
grenkoba jih bo spremljala celo življenje, tisti, ki pa so dobili 
zelo bogata darila, bodo že naslednje leto pozabili, kaj so 
sploh dobili.

Kot že rečeno, ljudje smo si izmislili dobre može in njihovo 
obdarovanje predvsem zato, da bi otroci in tudi odrasli ob 
koncu leta doživeli čim več lepih trenutkov ter čim bolj 
optimistično stopili v prihajajoče leto. Zato ohranjajmo vse 
tri naše dobre može čim bolj v njihovi prvobitnosti in bo 
tako tudi naše doživljanje prvobitno, resnično, iskreno in 
doživeto, daleč od vsakodnevnih problemov in v pehanju za 
potrebnimi in nepotrebnimi materialnimi dobrinami. Seveda 
to ne gre vedno in vsak dan. A darujmo sami sebi nekaj tega 
mirnega zadovoljstva kakšno uro ali dan, vsaj v čarobnem 
decembru. Z delom tekom celega leta smo si to zaslužili. 
In naše telo in duša to tudi potrebujeta in pričakujeta! Če 
je letos že malo pozno, pa drugo leto in vsa naslednja leta.

Marijan Lačen



28

Dimme s komorno zasedbo

EUROPE DIRECT KOROŠKA je nazaj!

V mesecu oktobru smo ponovno 
vzpostavili informacijsko točko 
Europe Direct Koroška, ki jo pri 

A.L.P. Peca gostimo že od leta 2005. V 
Sloveniji je, poleg našega, še 6 kontaktnih 
centrov Europe Direct, medtem ko jih je po 
Evropi že več kot 480. 
Mreža Europe Direct je eno glavnih orodij 
Evropske komisije, s katerim se dejavno 
in stalno povezuje z državljani na regio-
nalni ravni in s tem prispeva k boljšemu 
razumevanju delovanja Evropske unije. 
Pomembna naloga točke je predvsem 
prepoznavanje vidikov politike Evropske 
unije, ki so pomembni za lokalne potrebe 
in zanimanja.
Pripravl jamo razl ična koristna 
izobraževanja, debate, okrogle mize in 
delavnice na področjih, ki jih ponujajo 
različne evropske mreže. Poleg tega imamo 
dobro založene police z različnimi aktual-
nimi publikacijami, v katerih lahko najdete 
odgovore na vprašanja glede študija in dela 
v tujini, o pravicah državljanov, različne 
informacije v zvezi z EU, prav tako pa 
so lahko te publikacije kvaliteten učni 
pripomoček za šole in posameznike, ki 
jih evropska politika in njeno delovanje 
zanima. 
Zavedamo se, da če želimo do ljudi, moramo 
med njih, zatorej smo v mesecu oktobru 
pripravili promocijske dogodke v vseh treh 
dolinah naše Koroške – odpravili smo se v 
MKC Slovenj Gradec, v Marenberški MKC 

Radlje ob Dravi in v KD Črna na Koroškem. Za obilo smeha sta poskrbela 
stand-up komika Gašper Bergant in Tin Vodopivec, glasbeni del dogodka 
pa sta pričarala koncerta glasbenih skupin Hedera Vento in Dimme s 
komorno zasedbo. Na dogodkih so obiskovalci preizkusili svoje znanje o 
EU in izbirali med privlačnimi nagradami. Prav tako so bile na dogodku na 
voljo publikacije Evropske Unije.
V mesecu novembru smo v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika 
Ravne na Koroškem organizirali predavanje Matjaža Levičarja, z naslovom 
Brez čebel ne bo življenja. Čebele so eden najpomembnejših opraševalcev, 
ki zagotavljajo prehransko varnost, biotsko raznovrstnost, trajnostno 
kmetijstvo in so pomemben doprinos k blažitvi podnebnih sprememb 
ter ohranjanja okolja. Za prijetno glasbeno popestritev je poskrbela Ditka. 
Pripravljamo še veliko zanimivih dogodkov, zato vas vabimo, da nas sprem-
ljate na naših družbenih omrežjih, hkrati pa vas vabimo na informacijsko 
točko Europe Direct Koroška!

Nika Skudnik

Od japke do mošta

V torek, 11. oktobra 2022, sva se vzgojiteljici Urška 
Preložnik in Urška Kompan s skupino otrok, 
starih 4–5 let iz vrtca Kralj Matjaž, takoj po zajtrku 

navdušeno odpravili na pot, ki nas je pripeljala do domačije 
SPODNJI BOŽIČ. Namen obiska je bil, da smo aktivni 
udeleženci procesa »OD JABOLKE DO MOŠTA.«
Ob prihodu so nas Božičevi lepo sprejeli in bili zelo gosto-
ljubni do nas. Hkrati so to tudi straši in stari starši naše 
deklice Julije. Gospodar Rudi - dedi in njegova žena Marija/
Mojca Abraham - bica sta nam na začetku razložila in pred-

stavila, kako bo potekal dan in kako pridemo od jabolk do 
sladkega mošta. Po teoretičnem delu so otroci z velikim 
navdušenjem in neučakanostjo dobili v roke vedra (ajmre), 
s katerimi so se podali v sadovnjak. Pred tem smo z otroki v 
skupini določili glavo družine – mladega gospodarja in mlado 
gospodarico in tako odšli na delo v sadovnjak, kjer je gospodar 
Rudi stresel najprej eno, nato drugo in še nato tretjo jablano. 
Otroci so bili nad količino padajočih jabolk navdušeni in 
so komaj čakali, da so lahko pričeli s pobiranjem jabolk, s 
katerimi so polnili pripravljene gajbice. Jabolka so nato v 
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dveh velikih škafih oprali v 
vodi in jih tako pripravili za 
mletje in prešanje. Pri delu je 
bil z nami še Jure Abraham - 
ati in gospa Mojca Abraham, 
ki sta z nami opravljala to 
kmečko opravilo in nas poleg 
gospodarja tudi usmerjala 
ter vodila.
Ta dan je praznovala rojstni 
dan ena deklica iz naše 
skupine, torej smo za njen 
rojstni dan nazdravili s 
sveže stisnjenim sladkim 
moštom. Za zaključek je 
Julijina mamica (gospa Anja) 
postregla z jabolčno pito, 
ki je otrokom zelo teknila 
in obogatila to našo hkrati 
kulinarično izkušnjo. 
Za slovo smo se fotografirali 
še z Julijino prabico, gospo 
Elizabeto, ki je z iskrico v 
očeh sedela na stolu pred 
domačo hišo in z Julijinim 

bratom ter vsemi ostalimi člani družine, katerim smo tik pred odhodom zapeli še pesmi 
o jabolku in jeseni.
Kmetija Spodnji Božič, zahvaljujemo se vam za čudovito dopoldne, ki bo vedno v naših 
mislih in srcih. 

Urška Preložnik, dipl. vzg. pred. otrok
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Evropski teden mobilnosti

Merjenje sladkorja in holesterola s člani 
Društva diabetikov Mežiške doline

V okviru “VRTČEVSKEGA DETEKTIVA” so 
otroci delili opozorilne oz. pohvalne lističe ob 
pravilnem obnašanju v prometu

V centru kraja se udeleženci “PEŠ BUSa” s Pristave in Rudarjevega 
združijo in skupaj odidejo do osnovne šole

Otroci iz vrtca Kralj Matjaž so risali s kredo po pločnikih v centru 
na temo trajne mobilnosti
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Kako je bilo včasih na šihtu

MARJAN GAŠPAR,

soboslikar in pleskar

84-letni Marjan Gašper, zdaj že 30 let 
upokojen, je rade volje pripovedoval, kako je bilo včasih na 
šihtu.
»Tudi moj oče je bil sobopleskar, izučil se je v Zagrebu, leta 
1936 pa se je z mojo mamo preselil v Črno. Ena sestra je bila 
rojena v Zagrebu, midva s sestro Sonjo pa v Črni. Za očeta 
je bil takrat težak začetek, a počasi je z ogromno znanja in 
kvaliteto dela sklepal posle, delal za mnoge inženirje in našel 
delo. Včasih so bila taka dela bolj spoštovana. In spoštovanja 
me je učil tudi moj oče: ko nekoč nisem pozdravil nekega 
sokrajana, je le-ta povedal očetu, oče pa me je za kazen 
povlekel za ‘ta sladke’. Mnogi rudniški vajenci so pri Matevžu 
igrali biljard, jaz pa nisem smel; ko sem jih šel enkrat gledat, 
je prišel oče za mano in me nagnal domov. Strog je bil, a me 
je dobro vzgojil. 
Obrti sem se torej naučil pri očetu in nadaljeval s sobo-
slikarstvom in pleskarstvom. Začel sem s štirinajstimi leti, 
najprej z ukom, ki je trajal tri leta, sledila je dvoletna vojaščina, 
potem pa je sledila dolgoletna malarija. Kot samostojni 
podjetnik sem začel leta 1965 z Miho Vajtom. O, to so bili 
skromni začetki, brez vsakega prevoza, še gat nisva imela 
pravih. Pa sva dobila delo na Ravnah, v muzeju na gradu, a 
kako pripeljati tja ves material, lojtre in ostalo? Vse to sva 
prevažala v avtobusu, a so naju včasih šoferji ozmerjali, ker 
se je od barv kaj pošpricalo po prtljažniku. Od avtobusne 
postaje pa sva gor do muzeja vse z garami zvozila! Kasneje 
sem kupil en star moped in naredil prikolico, da sem lahko 
vlačil s seboj ves material. Pozimi sicer ni bilo veliko dela, 
le pri Rudniku, a se mopi ni obnesel, saj se mu je nabasalo 
snega na kolesa, tako da nisi prišel nikamor.
25 let sem bil privat sobopleskar, ko sem dela le vodil in orga-
niziral. Tudi zaradi operacije ledvic in posledično tromboze 
sem moral opustiti težka dela. Sodeloval sem s Stavbenikom, 
Rudnikom … Dela je bilo dovolj in tako sem vedno imel po 
pet delavcev. Več jih nisi smel imeti zaposlenih in ko sem 
imel na delu šestega, sem dobil od občine obvestilo, da ga 
moram odsloviti. Tako je bilo v socializmu. Tudi socialnega 
zavarovanja nisem mogel plačevati, kot bi si jaz želel, ampak 
je bilo točno določeno po procentih glede na ustvarjeno 
delo. Delavce sem plačeval podobno, kot so drugi zaslužili 
pri Rudniku, mogoče malo manj ali malo več. Dolgo sem bil 
edini soboslikar in pleskar v Črni, Jaka Vidovič je bil nekaj 
časa moj delavec, kasneje pa je šel na svoje, prav tako Franc 
Vidovič, a jaz sem takrat že nehal s tem poslom. V malariji 
sem bil vse do 1993. leta, ko sem se upokojil.
Ko sem nehal s svojo službo, je nisem nič kaj pogrešal. Tu in 

Marjan Gašpar, Miha Vajt, Jože Vuglež
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tam sem še komu kaj popleskal, na primer pri Kogelniku, kjer 
sem v njihovi stari hiši naredil lepo borduro iz 12 barv. Sicer 
pa so se že pojavile bolečine v križu … Trpljenja je bilo veliko 
in šiht marsikdaj ni trajal le osem ur. Pa vse praznike, ko so 
bile pisarne in hale prazne, smo morali mi delati, dopust pa 
smo imeli malarji pozimi; res smo dobili pošteno plačano, 
a denar ni vse. 
Življenje takrat se ne more primerjati z današnjim. Danes si 
vsak sam pobeli stanovanje in vsak se spozna na ta posel, 
včasih pa je bilo drugače. Danes le v blokih in poslovnih 
stavbah to delo še vedno opravljajo malarji. Res je delo v 
primerjavi s preteklostjo bolj enostavno, saj dobiš vse: mate-
riale, barve in orodje, včasih pa smo delali le z apnom in s 
kaolinom. Vendar ko se je nabralo pet ali šest plasti apna 
na steni, je bilo treba to odstraniti, to pomeni dol pošobati 
in potem vse zagibsati in zakitati, tako da je bilo kdaj tudi 
svinjsko naporno. Spomnim se, kako smo cel farof renovirali, 
ko je bilo na debelo ometov na steni, in smo res garali. Včasih 
se je šablonirala razna slikarija in se valclalo. Na Prevaljah 
smo v eni stavbi cele sobe šablonirali z večbarvnimi rožami, 
tako da je bilo potem tiste stene res lepo pogledati. Nekaj 
teh vzorcev še imam shranjenih, nekaj pa se jih je uničilo. 
Danes pa je vse belo, belo … Nekoč so bile čisto navadne suhe 
barve; ko si z njimi kaj delal, na primer valclal ali šabloniral, 
si moral te barve limati, sicer bi se prehitro izbrisale, zato 
smo uporabljali mizarski klej, ki smo ga skuhali in raztopili, 
potem pa to vlivali v barvo. A moral si dobiti pravo dozo, ker 
če je je bilo preveč, se je barva luščila in odpadala.
Delo soboslikarja in pleskarja je naporno. Z malarijo je krvavo 
zaslužen denar, sploh včasih je bilo tako, ko se je vse delalo 
z apnom, ki ti je najedalo roke in posledično vso zdravje. Pa 
svinčene barve so bile in še kaj, kar je škodovalo telesu. Ko 
pa smo čez leta pleskali na primer rudniško upravo, pa se je 
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Ivanka Golob, p.d. Janšk iz Koprivne90 let šteje Elizabeta Osojnik

Stari prijatelji

že uporabljal kaolin. Kasneje so bile moderne tapete, ki so 
bolj pozno prišle na naš konec, okoli leta 1970, ko smo vse 
šmuglali čez mejo, tudi tapete. Ostali material smo v glavnem 
lifrali iz Maribora. Še pozneje so si mnoga gospodinjstva 
in lokali omislili dekorativni kit, ki sicer lepo izgleda, tudi 
jaz ga imam, a mi je žal, kajti na njem se samo prah nabira.
Seveda imam veliko spominov, ne le na pleskarsko delo. Še 
vedno živ je moj spomin iz otroških let: oče je šel leta 1944 v 
partizane, mamo pa so internirali v taborišče Ravensbrueck. 
Takrat sem šel s teto v Celovec, mesto pa so zbombardirali 
do tal. Star sem bil šest let. Bila sva že v vagonu, da se vrneva 

na Prevalje in domov, ko je zatulila sirena in smo zbežali v 
zaklonišče. Bobnelo in padalo je vse naokrog, postaja je bila 
popolnoma razrušena. Do večera sva se s težavo izkopala iz 
ruševin in potem prespala v eni hiši, polni stenic, naslednjega 
dne pa sva v vročini pešačila do Grafensteina.
Kljub napornemu delu sem vedno našel čas za šport, tako 
v telovadnici kot na smučišču, celo skakal sem, najprej 
na Pušnikovi skakalnici in potem na Pristavi. Moj hobi je 
bilo zbiranje kamnin, obiskal sem veliko mest od Francije 
do Nemčije, kupoval zanimive kamne, nekaj sem imel 
rudniškega vulfenita, da sem ga menjal z drugimi kamni. 
Vedno sem bil prisoten na razstavah v Tržiču, prenašal 
ogromno tega težkega pečovja in si tudi s tem počasi kvaril 
hrbtenico … Nekoč smo prijateljevali z druščino smučarjev 
pri Kogelniku, bil sem med prvimi, ko smo s Savellijem in 
drugimi ustanovili našo znamenito prijateljsko druščino in 
sestavili pravila. Ah, spominov je precej! Sedaj pa uživam 
pokojnino.«

Irena Greiner

Čestitke 90-letnicama
Pa še veliko zdravja!

Dragi bralci, vabljeni k sodelovanju v rubriki KAKO JE 
BILO VČASIH NA ŠIHTU. Če ste že dolgo upokojeni, 
napišite nekaj spominov na nekdanji šiht in mi jih 
pošljite na Center 143 ali irena.greiner18@gmail.com 
ali me pokličite na tel. št. 031 305 242. Urednica.



33

DA NE POZABIMO  

64. obletnica Kovinarske šole Štore

Leta 1955 je takratni Rudnik Svinca in topilnice Mežica 
na šolanje, ki je trajalo tri leta, poslal 11 zaposlenih v 
Kovinarsko šolo v Štore. Poleg mene so šolanje obis-

kovali še:
Iz Črne na Koroškem: Buhner Maks, Repanšek Ivan, Modrej 
Franc, Pungartnik Ivan
Iz Žerjava: Rataj Vinko, Šisernik Alojz, Zaveršnik Viktor
Iz Mežice: Praper Ivan, Žagar Ivan
Z Leš: Jelen Filip
Rudnik je vsem 11 vajencem nudil tudi štipendijo, V prvem 
letniku smo dobili vsak 100 dinarjev na mesec, v drugem 150 
dinarjev in v tretjem 200 dinarjev na mesec.
Večina vajencev (8), ki smo se udeležili šolanja v Štorah, je 
celotno delovno dobo opravila v Rudniku svinca in topilnica 
Mežica, od koder smo šli tudi v zasluženi pokoj.
Tam smo bili kovinarji iz cele Slovenije (Kropa, Radeče, 
Majšperk, Krmelj, Senovo, Velenje, Hrastnik ...) Razred je 
obiskovalo 27 dijakov. Šolanje je vsako leto potekalo 4 mesece. 

Vajenci smo opravljali praktični pouk v mehanski delavnici v 
Žerjavu. Tam smo se naučili del za potrebe Rudnika Mežica. 
Pridobili smo znanje, kako izdelovati jamske svetilke - 
karbidnice, ključe, okovje za okna, vrata, med drugim smo 
se naučili izdelati tudi kovinske dele za zidane štedilnike. 
Šolanje se je zaključilo leta 1958 z zaključnim izpitom na 
Ravnah na Koroškem. S tem smo pridobili poklic kvalificiran 
ključavničar.
2001. leta sta se v zdravilišču srečala dva takratna sošolca, 
Franc Korbar iz Hrastnika in Franc Širc iz Majšperka, in 
prišla na idejo po ponovnem srečanju. Takoj sta pričela z 
iskanjem kontaktov takratnih sošolcev in naletela na velike 
težave. Kontaktov šola Štore ni imela, nekaterih sta se spom-
nila samo po imenih. Vseeno sta s svojim trudom pridobila 
13 naslovov. Le-ti so se ideje po ponovnem snidenju zelo 

razveselili. Prvo srečanje je tako bilo organizirano v Štorah 
leta 2003, ko smo praznovali 45. obletnico zaključka šolanja. 
Srečanje je bilo organizirano na naši takratni šoli, kjer nas 
je sprejela ravnateljica, ki nam je prijazno razkazala šolo.
Prijetni občutki so bili po tolikih letih se ponovno srečati s 
sošolci, sedeti v klopi kot pred 45 leti, deliti zgodbe, ki  so 
nas spremljale skozi vsa ta leta.

Leta 2008 smo našo 50. obletnico šolanja praznovali v Celju. 
Srečanja se je udeležilo 9 sošolcev s partnerji.
Leta 2014 je skupina sošolcev obiskala tudi Koroško. Takrat 
se je srečanja udeležilo 6 sošolcev. Organizatorja takratnega 
srečanja sva bila jaz in zdaj že pokojni Maks Buhvald. Obiskali 
smo Muzej Rudnika Mežica in si ogledali Podzemlje Pece. 
Na Turistični kmetiji Plaznik nad Črno na Koroškem smo 
nazdravili našemu srečanju.
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Letos se je 64. obletnice Kovinarske šole Štore v Radečah 
udeležilo 7 sošolcev. Tudi na letošnjem srečanju smo obujali 
spomine na šolske dni in delili zgodbe, ki so se nam pripetile 
od zadnjega srečanja. Ker pa se srečanja vsako leto udeleži 
manj sošolcev, smo se dogovorili, da se od letos naprej 
srečujemo vsako leto. Za naslednje leto smo se dogovorili, 
da se srečamo v Majšperku.

Od našega prvega srečanja je minilo že 64 let, prijateljske vezi 
pa so iz leta v leto trdnejše. Spoznali smo se kot najstniki, 
zdaj pa kot osiveli moški z veseljem gledamo na vsa leta, ki 
so za nami. Vesel sem, da smo se spoznali, ohranjujemo stike 
in se z veseljem srečujemo.
»Stari prijatelji ostanejo vedno isto stari.« (Pam Brown)

Zapisal: Jani Selišnik

DA NE POZABIMO / FOTOREPORTAŽA 

Utrinki

Prireditev Slovenska zemlja v pesmi in besedi ob 55-letnici v Črni



35

FOTOREPORTAŽA 

Sajenje medovitih rastlin za črjanskim čebelarskim domom

Srečanje krajanov Ludranski Vrh, Bistra pri izletniški kmetiji Smrečnik-Gorza

Nenad Čmarec je gasilcem predal izkupiček od izposoje plezalne 
opreme v oktobru
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Srečanje s starejšimi krajani

Županja je pripravila sprejem za novorojenčke, rojene od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022
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Vabilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko BILO JE 
NEKOČ V ČRNI IN NJENI OKOLICI, v kateri želimo 

objavljati kako fotografijo, staro več desetletij. Vsaka taka 
fotografija je dragocen dokument pričevanja o življenju v 
našem kraju nekoč, mi pa bi radi to bogastvo pokazali tudi 
drugim krajanom. Prosimo, da nam zaupate svojo staro 
fotografijo, dopišete datum ali letnico in imena oseb ali 
dogajanje; napišite vse, kar veste o posnetku. Če datuma 
ne veste, nam posredujte približno letnico posnetka. Svojo 
fotografijo lahko pošljete po internetu na naslov urednice: 
irena.greiner18@gmail.com ali jo prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

Tokrat je fotografije prispevala Helena Ošlak. 

Na skupinski fotografiji TVD Partizan Črna sedijo od leve 
proti desni: Jože Srebot - nadzorni odbor, Karel Dretnik – 
tajnik, Albert Vodovnik – predsednik, Ferdo Čulk – blagajnik, 
Stanko Šanc – propaganda. Stojijo: Zinka Povh - vaditeljica, 
V. Miklavc – vaditelj, Minka Petrič – vaditeljica, Edi Drofelnik 
– vod. sod. smuč. zbora, Janja Žunkovič – načelnica, Milan 
Čurin – načelnik, Jožica Grabner – vaditeljica, Martin Gašpar 
– statističar, L. Pudgar – vaditeljica, Adi Strmčnik - gospodar

Mladinke Joni Borec, Mira Maze, Tanja Jelen, Betka Hercog, Barba 
Ramšak, Mici Piko, Mojca Havnik, Marija Podstenšek

Ples z dežniki, pionirke

Mladinke, valček, akademija 1956

Bilo je nekoč v Črni

Vaje na drogu, člani
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12. Mlada pesniška olimpiada

Petošolci OŠ Črna na Koroškem so sodelovali na 
literarnem natečaju 12. Mlade pesniške olimpijade, 
ki je namenjen promociji poezije in širjenju literarne 

kulture med osnovnošolci.  Cilj natečaja je poezijo mladih 
predstaviti širši javnosti. Tema natečaja je bila Vesolje v meni. 
Učenci so svojstveno in inovativno opisali ter z besedami 
oziroma metaforami orisali, kaj skrivajo v svoji notranjosti. 
Pisali so o tem, kako so v njihovem bistvu skriva čisto nov 
svet, o lepih občutkih, ki bi jih želeli deliti s svetom in kako 
se počutijo ob različnih prelomnicah. Tematika je ponujala 
neskončno možnosti upesnitve, kot je neskončno vesolje.
Učenka Aneja Ameršek je v svoji kategoriji zasedla 2. mesto 
in  prejela knjižno nagrado, učenca Filip Geršak in Maj 
Krumpačnik pa sta za vsebinsko kvalitetno pesem prejela 
priznanji.
12. novembra smo odšli v dvorec Bukovje, kjer so učenci 
svoje pesmi suvereno predstavili širši javnosti. 

DA NE POZABIMO / ŠILCE LITERATURE 

Podelitev priznanj v Bukovju

Vsakoletna akademija vseh 
članov, Helena Pudgar Ošlak 
in Andrej Fajmut, načelnica in 
načelnik

Vaje v preskoku, mladinci Andrej 
Fajmut, vaditelj, Miklavc, Parotat, 
Savelli, Naglič, Drolc

Ples z žogami, članice Žunkovič, Petrič, Pudgar, Grabner, Zinka Povh
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ANEJIN SVET

V meni se dogaja
veliko različnih stvari,
čeprav nobena od njih

prav pametna ni.

V svetu čarovnij
se veliko zgodi,
a najljubše mi je,

ko nekaj novega splete se.

Sem sramežljiva zelo,
a v mojem svetu

dogaja se veliko čudes,
in to prav zares.

Moj svet je poln živali,
a najljubša mi je papiga,

ki ob meni zaspi
in z mano v vesolje se potopi.

V mojem vesolju
vse poje in pleše,

se veseli brez konca in kraja,
vse to razgraja.

Ne morem vsega vam razložiti,
kaj vse se še dogaja,

iz tega čarobnega kraja,
v meni preveč stvari se nahaja.

A čarovnija ta
naj za večno igra,

me vsakič znova popelje
okoli sveta.

                                                                     Aneja Ameršek

PLANET SANJ

Sem še mlad
in klavir igram rad.
Star sem deset let,
rad jem sladoled.

Včasih grem na svoj planet
in zdi se kot bi bil cel svet.

Na njem vsi prijazni so
in vedno radi plešejo.

Na tem planetu je vse lepo,
na njem se radi družimo.
Ko pa grem nazaj domov,
se iz sanj zbudim kot nov.

                                       Maj Krumpačnik

MOJ  SVET  ČUDES

Sem učenec petega razreda
in moje življenje je res zmeda.
V mojem življenju ni nič meda,

zato bom pojedel veliko sladoleda.

Moje življenje ni noben greh,
ker hodim po pravih poteh.

Imam svoj planet,
ki je velik kot en majhen svet.

Ko se mi pa zdi, da nekaj prav ni,
moja glava odhiti v svet, ki ga sploh ni.

Tam se marsikaj dogaja,
moja glavca tja rada zahaja.

Ko pa kakšen test imam ali pa kaj težkega,
moja glava se pretvarja, da tja odtavati ne zna.

Včasih se mi zdi, da nekaj prav ni,
takrat moja bučka odhiti pogledat, kaj se tam godi.

Ker se pa to redko zgodi, se moja glava hitro zbistri,
takrat žalost vstopi in marsikaj spremeni.
A žalostne misli moja glava hitro odpravi

in slabo počutje se takoj pozdravi.

                                                                                          Filip Geršak

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

Urednica
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Črna v letu 2022

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA V NAŠI ČRNI VSAKO LETO KAJ NOVEGA PRIDOBI.
TAKO SE TUDI LETOS LAHKO VESELIMO, SAJ NOVO PLEZALNO FERATO IMAMO, 

MENDA JE  NAJTEŽJA DALEČ NAOKOLI,
ZATO LE PREIZKUSI SE, JUNAK, ČE MISLIŠ, 

DA DO VRHA OBISTOVIH PEČI LAHKO SPLEZA PRAV VSAK!

ŠE ENE PRIDOBITVE SE BODO LJUBITELJI ŠPORTNEGA KEGLJANJA  RAZVESELILI, 
SAJ SE PRI ŠOLSKI TELOVADNICI NOVO ŠTIRISTEZNO KEGLJIŠČE GRADI, 

KI OMOGOČALO BO TEKMOVANJA NA NAJVIŠJEM NIVOJU TUDI DOMA.
DANES TEGA MOČ NI, SAJ SE VSAKA »DOMAČA« TEKMA NA PREVALJAH ZGODI!

NESREČNA HOTELSKA POLITIKA V PRETEKLOSTI JE PUSTILA
ČRNO BREZ USTREZNIH NASTANITVENIH KAPACITET.
TAKO TURISTI, KI SEDAJ PRIDEJO V TA NAŠ LEP KRAJ, 

NIMAJO DRUGE IZBIRE, KOT DA PO NEKAJURNIH
DOŽIVETJIH REČEJO KRAJU »ADIJO«, SAJ KJE PA NAJ PRESPIJO?

Z RADOSTJO PA LAHKO UGOTOVIMO, DA SE JE TUDI PO TEM
VPRAŠANJU V LETU, KI SE POSLAVLJA OD NAS, NEKAJ LE PREMAKNILO,
SAJ SO PRI GASILSKEM DOMU LEP STANOVANJSKI OBJEKT POSTAVILI.
V NJEM SO ŠTIRI BIVALNE ENOTE. NEKAJ JE, IN UPAJMO, DA HIŠA ZA

GOSTE »NA TRATI« KAŽE PRAVO SMER IN DA TO NI OSAMLJEN PRIMER!

KROŽIŠČE SREDI NAŠE VASI JE NEKAJ POSEBNEGA; 
VERJETNO JE DALEČ  NAJSTAREJŠE V TEM DELU SVETA IN JE

V VESELEM DECEMBRU TUDI IMENITNO OKRAŠENO. 
NAM, ČRJANOM, JE LAHKO V PONOS, POSEBNO 

SEDAJ, KO SE TUDI URADNO S PLEČNIKOVIM IMENOM POBAHA!
 

 KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV,
KI JO VODI ODLIČEN IN ODLOČEN KRAJEVNI ODBOR,

 JE LAHKO MARSIKATEREMU TUDI VEČJEMO KRAJU ZA VZOR!
VELIKO SO STVARI POSTORILI IN UREDILI, 

MED DRUGIM SO SE NA NAŠEGA VELIKEGA GLASBENIKA
MOJMIRJA SEPETA LEPO SPOMNILI, 

ZATO JE NAGRADA TURISTIČNE ZVEZE ZASLUŽENO NJIHOVA!

SREČNO 2023!

Ivan Kos

ŠILCE LITERATURE 
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Šilce umetnosti
ŠILCE UMETNOSTI 

Risbe Karla Ritonje

V prejšnji številki smo objavili nekaj pesmi Karla Ritonje, sedaj pa predstavljamo še nekaj njegovih čudovitih risb.

Fotografije risb je prispevala njegova hčerka Klavdija Brišnik
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Bivanje v umetniški rezidenci 
brunarice v dolini Tople

ŠILCE UMETNOSTI 

V Črno na Koroškem (v nadaljevanju Črna) me je pot 
prvič zapeljala leta 1994, ko sem bil kot pedagoški 
svetovalec za likovno vzgojo na Zavodu RS za šolstvo 

povabljen k strokovnemu sodelovanju na, mislim da, takrat še 
tridnevni likovni koloniji. Kolonija se je odvijala na vsaki dve 
leti, sam pa sem bil vseskozi strokovno prisoten vse tja do 
leta 2018 . Še posebej smo sodelovali z g. Marijanom Lačnom, 
takratnim direktorjem omenjenega Centra, go. Silvo Fužir in 
g. Ivanom Plescem. Slednja sta organizacijsko in strokovno 
usmerjala in vodila vse te imenitne likovne kolonije. 
Za bivanje in delo (likovno ustvarjalnega značaja) v brunarici 
v Topli sem se pozno jeseni leta 2021 preko spletnega razpisa 
prijavil na Občini Črna na Koroškem pri ge. Ireni Nagernik. 
Prijazna in naklonjena beseda je sprožila govorjene in pisane 
besede v obliki prijave in ’’postala meso’’ v avgustu 2022. 
Po nastanitvi in postavitvi delovnih površin za risanje in 
slikanje sem se takoj, 1. avgusta, posvetil vsakodnevnemu 
ustvarjalnemu delu. Samo likovno praktično delo se je pora-
jalo iz notranjih in zunanjih vzgibov. Delovno likovno prob-
lematiko sem imel skicozno vnaprej zamišljeno v mislih.
Iz dneva v dan pa je vse bolj name vplivala okolica s svojo 
vidno podstatjo, s konfiguracijo naravne in urbane okoliške 
krajine. Vse, videno z očmi, je tako ali drugače vplivalo na 
moje izhodiščne koncepte in tako podobe na papirju in 
platnu spreminjalo v neko novo barvno sintezo.

Na kratko, večina mojega ’’črjanskega’’ dela se je na temelju 
od doma prinesenih konceptov spočela vidno zaznavno v 
naravi in opredmetila (z barvo na podlagi) v brunaričinem 
ateljeju. Na vseh barvnih skicah (krajine), delih, nastalih z 
akrilnimi barvami, in kolažih je pričela prevladovati barva 
kot likovno izrazilo, v sožitju z drugimi sopotniki sprem-

ljajočega likovnega jezika, kot so svetlo-temno, tekstura, 
črta itd. Lahko rečem, da so nastale podobe v vseh svojih 
konstelacijah med motivom in likovnimi izrazili, rezultat 
skupka vnaprej ali sprotno zamišljenih in eksperimentalnih 
posegov v procesu dela. 
  
Črjanska narava se je s svojim edinstvenim tvorjenjem oblik 
ponovno izkazala kot vir domišljije, ki ga je bilo le še nujno 
prekvasiti in z likovno izraznimi sredstvi in orodji (pre)
oblikovati in prenesti na slikovno površino. Narava sama je 
nedvomno vplivala na moje delo v rezidenci.
Tekom meseca veliki srpan, ko je čas velike košnje oziroma 
žetve s srpom (aja, dandanes s traktorji), je moje celotno 
bivanje v umetniški rezidenci in vtise dodobra zaznamovalo 
dogajanje v Črni in okolici. 
Moje delo v umetniški rezidenci v brunarici TIC v dolini Topla 
se je končalo 31. avgusta. Veselim se ponovnega snidenja z 
bolj ali manj naključnimi znanci iz Črne, seveda na otvoritvi 
likovne razstave, v rezidenci nastalih likovnih stvaritev. 
Kot običajno se mi bo tudi tokrat težko odločiti, kdaj je/
bo posamezno delo končano. Zato bom sem ter tja deloval 
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POPOTOVANJE

V helikopterju nisem občutila nič 
strahu, le eno samo uživanje

podobno kot nekdaj francoski slikar Georges Braque, ki je 
dejal: ‘’Včasih se mi slika upre; rečem si, da jo bom poslušal; 
za 14 dni jo odložim v kot in čez 2 tedna vidim, da je končana.’’
Morda mi uspe v letu 2023 ponovno ustvarjati v umetniški 
rezidenci, v prostorih tople, prijazne in za delo prijetne 
brunarice.

Iskrena hvala Občini Črna na Koroškem za res naklon-
jeno gostoljubje, ge. mag. Romani Lesjak, županji, ge. Ireni 
Nagernik ter njunim sodelavcem iz občine in TIC-a, brez 
katerih nevidnih nasvetov, navodil in usmeritev rezidenca 
ne bi potekala tako tekoče. 

Marjan Prevodnik

Od nekdaj sem rada planinarila, gledala z višin in 
občudovala lep razgled. Pri osemnajstih letih, ko 
sem končala učiteljišče, smo se štirje prijatelji povz-

peli na Triglav: peljali smo se z vlakom na Gorenjsko, pozabila 
sem že ime našega izhodišča, sošolka je hodila v krilu, kot 
je bila nekoč navada, in prilezli smo na vrh. Od takrat imam 
rada planine. Kasneje me je navdušilo Javorje s prelepim 
razgledom, tam sem namreč prva leta službovala kot učitel-
jica. V tistem času sem veliko pešačila: če sem se odpravila 
proti Črni, sem porabila dve uri, in če sem se hotela konec 
tedna peljati domov, sem krenila najprej do Prevalj z avto-
busom, naprej pa z vlakom do Velenja – in je šel cel dan. Pa 
sem raje šla peš z Javorja proti Šoštanju in hodila do doma 
štiri ure. Pa nazaj tudi. Seveda sem bila samo en dan doma, 
ker je bil takrat ob sobotah še pouk. 
Že od nekdaj pa sem si želela s helikopterjem preleteti 
Koroško. Razmišljala sem, da bi se prijavila na polet v Slovenj 
Gradcu, vendar le če bi šel kdo z menoj. Vnuk Rok, ki prijatel-
juje z Matejem Slemenškom in ki je poznal mojo željo, me je 
pred kratkim presenetil z uresničitvijo te moje želje. Za 88. 
rojstni dan! Vse je šlo zelo hitro: na lep oktobrski dan sva 
šli s prijateljico Tončko v trgovino, ko me je nepričakovano 
poklical Rok in rekel, da greva čez četrt ure na helikopterski 
polet. Takoj sem se šla domov preobleč v športa oblačila in 
že sva se peljala proti Obrtni coni Prevalje. Helikopter je že 
čakal, čeprav so priprave na polet trajale še skoraj celo uro: 
oprema, slušalke, ozvočenje … Matej je izjavil, da sem njegova 
najstarejša potnica. Lep jesenski dan brez vetra nam je nudil 
čudovite razglede. Nisem čutila ne treme ne strahu, pač pa 
eno samo uživanje. Najprej smo poleteli proti Ravnam, čez 
Čečovje in proti Kotljam, potem nad Slovenj Gradec in proti 
Dravogradu. Tam naredi Drava zanimivo kljuko v obliki črke 
U, jasno vreme pa je dalo reki lepo modro barvo. Matej me 
je vprašal, ali nadaljujemo polet proti Avstriji ali nazaj proti 
Slovenj Gradcu. Odločila sem se za Avstrijo. Tako smo najprej 
videli Libeliče in Črneče pa Pliberk, kjer je izstopala graščina, 
potem pa se obrnili nazaj proti Sloveniji. Peco sem videla z 

druge strani kot običajno in občudovala barvito Koprivno. 
Potem smo preleteli Olševo in Kamen, kjer je bil takrat Faka 
s psom in menda nas je videl. Sledil je Smrekovec in lahko 
bi pristali, a zaradi velike množice ljudi nismo. Potem sem 
videla Velenjsko jezero in moj domači kraj, nazaj pa smo se 
peljali čez Javorje, ki me je presenetilo, saj je bolj poseljeno 
kot včasih. V Črni smo zaokrožili nad Olimplinom, potem 
pa se speljali nad Žerjavom proti Mežici, ki je s ptičje pers-
pektive delovala kot zelo velik kraj, česar ne občutiš, ko 
se pelješ skozi mesto po cesti. Sledile so Leše in Kotlje z 
Ivarčkim jezerom in Uršljo goro, pa nazaj nad Ravne in po 
eni uri letenja spet v Obrtno cono. Juhuhu! 
Nisem si mislila, da je pogled na našo deželo od zgoraj tako 
lep. Zelena in jesensko obarvana pokrajina, pospravljene 
njive, obširni gozdovi. Pravzaprav ne vemo, kakšne lepote 
imamo, in turisti, ki prihajajo k nam, imajo kaj za občudovat. 
Hvala Mateju in Roku za ta čudovit izlet, nepozaben je bil!

Zinka Kamnik
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IZ LENČKINE CULE

»Ženske vseh let in oblik so čudovita bitja, lepota pa 
se najbolj izrazi v tišini, nežnosti in usklajenosti. Lepa 
ženska je ženska na drugi pogled; ženska, ki ni vpad-

ljiva, ki ne izstopa, ki ima pogum biti takšna, kot je, in se ne 
podreja vplivom okolja, medijev itd.«
Mislim, da je vsaka ženska začetnica. Nekdanje začetnice 
so utirale pot drugim. Tvegale so in se bojevale z osam-
ljenostjo in strahom. Živele so v revščini in tudi delale. Poma-
gale so pri gradnji domov in pridelovanju hrane. Čeprav 
so bile poročene, so bili možje zaradi dela veliko zdoma. 
Zato so morale skrbeti za dom in družino. Morale so najti 
moč v sebi in pomagale so zgraditi temelje, na katerih se je 
gradila naša dežela, naša domovina. Smo sodobne začet-
nice, imamo priložnost za svoj razvoj in ustvarjanje enakosti 
med spoloma. Živeti želimo polno in izboljšati življenje vseh 
žensk na svetu. Zato potrebujemo nove zemljevide, ker 
družba velikokrat pljuje po nezarisanih vodah. Vse lahko 
rišemo zemljevide in določamo hitrost hoje, ne glede na 
svoje poreklo. Rodile smo se same in umrle bomo same, od 
nas je odvisno le, kako bomo zapolnile vmesno obdobje. Naša 
ustvarjalnost in možnosti, ki so nam na voljo, so neome-
jene. Veselimo se svojih sposobnosti, kajti čudovito je, ko se 
zavemo, da zmoremo … Ženske smo dosegle najvišjo raven 
čustvene zrelosti. V Sloveniji je več kot 52.040 prostovoljk, 
ki ohranjajo medčloveško solidarnost in so neprecenljivo 
vezivo družbe. To so Slovenke, ki porajajo dobro. Zato se 
moramo povezati med seboj, da bi izboljšale življenje vseh. 
S tem bomo obogatile tudi življenje moških. Kadar ženske 
živimo polno, kadar smo zadovoljne in srečne, smo tudi 
boljše partnerke, izjemne osebe za življenje in delo v dvoje. 
Ob enakovrednih ženskah se bodo tudi moški počutili bolje.
Skoraj vedno smo prepričane, da imamo ogromno težav, 
vendar jih lahko porazdelimo le na štiri življenjska področja: 
LJUBEZEN, ZDRAVJE, BLAGINJO in IZRAŽANJE SEBE. Naj 
se zdi še tako zahtevno, urediti moramo le štiri področja. 
Najpomembnejše med njimi je ljubezen. Kadar ljubimo sebe, 
nam ni težko ljubiti drugih in tudi drugi ljudje nas laže ljubijo. 
S tem izboljšamo odnose z drugimi in okoljem, kjer delamo 
in živimo. Ljubezen do sebe je tudi najpomembnejši dejavnik, 
ki vpliva na zdravje. Ljubezen do sebe in do življenja nas 
povezuje z obiljem vesolja, oblikuje izražanje sebe in nam 
omogoča ustvarjalnost.
Imenitno je to v pesmi izrekel Kajuh: »Jaz sem droben, 
droben list, ki drevo mu daje hrano. To drevo iz zemlje 
raste, zemlja pa je vir življenja in življenje je vir človeštva. In 
človeštvo, to je hrast, ki človeku daje rast.«
Srce mlade deklice je kot lahen listič v vetru. Toda srce žene 
je večje, to je gibek list z drevesa življenja, v katerem si ptica 
ljubezni naredi svoje gnezdo. In če je tam mehko postlano, 
ostane in prebiva tam. Srce, v katerem domujeta moč in 
modrost, je nepremagljivo. Če bi bila premagana, bi tudi 

Ženske nikoli ne mogla biti enakovreden tovariš drugemu srcu, v 
katerem sta tudi moč in modrost, zato objem, ker si to, kar si!

IMAMO MANJ PRIJATELJEV, KOT MISLIMO, IN VEČ, KOT 
VEMO.
Vedno znova, ko razmišljam o prijateljstvu, ugotavljam, da 
bi moralo biti veliko preprostejše in enostavnejše, kot je v 
resnici. Zdi se mi, da je pravo prijateljstvo še bolj komplicirano 
od ljubezenskega odnosa, morda zato, ker ljubezen pride 
in gre, prijateljstvo pa naj bi ostalo. Vsako obdobje našega 
življenja zaznamujejo odnosi, ki so v teh časih res zapleteni. 
Da bi razvozlali uganko, ki nam jo vsak dan znova ponuja 
usoda, potrebujemo nekoga, ki nam stoji ob strani. Prijatelj 
je tisti, ki nas popolnoma sprejme, tudi z našimi negativnimi 
lastnostmi, pravzaprav nas te lastnosti naredijo edinstvene. 
Lahko je torej prijatelj nekdo, ki je povsem drugačen od nas, 
a nas kljub temu razume in spoštuje. Težava je le v tem, da 
smo včasih slepi in obkroženi s prijatelji, ki to še zdaleč niso, 
pravzaprav v sebi gojijo zavist – ki je danes tako moderna – in 
nam, ne da bi vedeli, zapirajo poti. Zanimivo, kako z lahkoto 
verjamemo, da je človek prišel do določenega položaja ali 
uspeha, ker mu je bilo pač dano. Težko verjamemo, da je 
bila njegova pot polna ovir, klancev in vztrajanja, saj samo z 
železno voljo pridemo do cilja. Danes nam stvari niso dane, 
čeprav se tu in tam najdejo izjeme, ki s pomočjo posebnih 
SIL pridejo z lahkoto do cilja. Uspešen človek je garač, ki zelo 
dobro pozna okolje, v katerem deluje, še bolj pa ljudi, ki ga 
ustvarjajo. Srečen je tisti, ki se kljub vsem pritiskom lahko 
pohvali z iskrenim prijateljstvom, saj to zahteva čas in veliko 
energije, da bi se odnos tudi razvijal. Objem nekoga, ki nas 
sprejme zato, ker smo mi, z napakami in vrlinami, preprosto 
MI. Ali kakor je rekel CHARDIN: »Svet je okrogel zato, da ga 
lahko obkroža prijateljstvo.«
Želim si, da bi ta misel postala resnična za ves svet. Želim 
si, da bi nehali jemati moško za univerzalno in žensko za 
manjšinsko, ker ženske niso manjšina in morajo biti vpete 
v vse procese. Ženske kvote ne govorijo o tem, da bi prišle 
nesposobne ženske na položaje, ampak da bi bilo manj 
nesposobnih moških na položajih, takšnih, ki ne prenesejo 
nasprotovanja, na katerega se odzovejo s posmehom, 
podcenjevanjem, nesramnostjo in žalitvami. Tudi politik, ki v 
ničemer ni avtonomen, zato tudi ni prepričljiv. Politik s ciljem 
ugajati početi marsikaj … takrat, kadar bi bilo potrebno, 
pa se kot moralna avtoriteta ne postavi, se izmika in išče 
kompromise, diši po čistem populizmu.
Za nami so volitve. Iz mojega pisanja je razvidno, kaj sem 
pričakovala. Ne želim, da bi Slovenci ostali ujetniki pretek-
losti, svoji državi in nam vsem želim dobro prihodnost. 
Od nove vlade pa pričakujem NAČELNOST, ODLOČNOST, 
POGUM in VIZIJO. Srčno upam, da bo zima lepa in da smo 
dobro izbrali. 
»Ženska vidi globoko, moški vidi daleč. Moškemu je svet 
srce, ženski je srce svet.«

Helena Ošlak
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 OBVESTILO GOSPODINJSTVOM  

Z majhnimi dejanji do velikih 
prihrankov pri kuhanju

Ob vse večjih podražitvah energentov se vedno več 
gospodinjstev sprašuje, kako prihraniti pri energiji.  
Čeprav se zdi, da lahko posamezno gospodinjstvo 

privarčuje le malo energije, raziskave kažejo, da temu ni tako. 
Privarčujemo lahko pri ogrevanju prostorov, pri razsvetl-
javi in pri vseh gospodinjskih opravilih. Tudi vsakod-
nevna priprava hrane terja znatne količine energije, zato 
v prispevku podrobneje spregovorimo o možnostih za 
prihranke pri kuhanju in zakaj je pomembno, da poznamo 
vsebino novih energijskih nalepk, ki nam povedo, koliko 
energije porabi posamezen gospodinjski aparat in koliko 
lahko gospodinjstva prihranijo s pravilno izbiro le-teh.  
Pri kuhanju največkrat uporabljamo vodo. Pomembna last-
nost vode je, da je pri normalnih pogojih ne moremo segreti 
na višjo temperaturo od vrelišča (100 ° C). Z intenzivnejšim 
gretjem povzročimo le burnejše vretje, hrana pa se med 
burnejšim vretjem ne bo prej skuhala. Izgube energije zaradi 
izparevanja vode lahko delno zmanjšamo tako, da posodo 
pokrijemo. To lahko storimo med kuhanjem in tudi pred 
zavretjem vode.
V posodah, ki jim po domače pravimo ekonom lonci, se zaradi 
vodne pare poveča tlak, zato lahko voda vre pri višji tempera-
turi in hrana se tudi prej skuha. Na tak način privarčujemo 
do polovico potrebne energije za kuhanje.
Kaj lahko torej storimo, da prihranimo energijo?
Pomembno je vedeti naslednje:
- Količina vode za kuho naj ne bo po nepotrebnem 
prevelika, saj je hrana, kuhana v manjši količini vode, okus-
nejša.
- Kuhamo v pokritih posodah. 
- Kadar je le mogoče, uporabimo ekonom lonec. 
- Ko voda zavre, zmanjšajmo moč kuhalne plošče 
oziroma plinskega gorilnika do točke, ko voda še vedno vre. 
- Hrana je okusnejša, če je ne razkuhamo. S skraj-
šanjem časa kuhanja varčujemo z energijo in s svojim časom. 
Običajno na našo odločitev pri nakupu štedilnika ali pečice 
vpliva predvsem cena, kar pa ni vedno najugodnejša rešitev. 
Ob nakupu ne bi smeli pozabiti na stroške za energijo, ki nam 
jih bo prinesla slabo izolirana pečica ali pa kuhalna plošča 
s slabim izkoristkom. 
Kaj moramo vedeti o klasičnem električnem štedilniku?
Izkoristek navadnih električnih plošč ne presega niti 50 
odstotkov, izgubljena toplota se porazgubi po drugih delih 
štedilnika, pravimo, da pobegne mimo loncev. Druga značil-
nost klasičnih grelnih plošč je groba nastavitev njihove 
temperature. Tipično lahko izbiramo le med tremi ali štirimi 
stopnjami grelne moči. 

Na kaj moramo biti pozorni oziroma kako ravnamo?
- Velikost kuhalne plošče vedno izberemo glede na 
premer naše posode. Majhna posoda na veliki plošči pusti 
neizkoriščen obod, od koder energija uhaja v zrak. 
- S kuhanjem v pokriti posodi lahko zmanjšamo 
porabo električne energije tudi do trikrat.   
- Kuhalno ploščo izklopimo nekaj minut pred koncem 
kuhanja, saj je v plošči dovolj toplote, ki nam bo hrano skuhala 
do konca.  
Kaj moramo vedeti o pečici?
Če smo električne kuhalne plošče obsodili kot velike porab-
nike energije, lahko povsem enako trdimo za klasične pečice. 
Za varčno in smotrnejšo rabo pečic bi morali vedeti pred-
vsem naslednje:
- Pri pečicah, ki so dlje časa v uporabi, je dobro 
preveriti tesnjenje vrat. 
- Kupujmo pečice z dobro izoliranimi stenami in 
večplastnimi stekli na vratih. 
- Vrata pečice med peko odpremo čim manjkrat. 
- Če imamo v pečici na razpolago ventilator, ga upora-
bljamo čim pogosteje. 
- Če je le mogoče, pecimo več jedi hkrati. 
- Za odtajevanje zmrznjenih jedi raje uporabimo 
mikrovalovko, če jo le imamo. 
- Električno pečico izklopimo vsaj 10 minut pred 
koncem peke, saj je v njej dovolj zraka, ki bo jed spekel do 
konca. 
- Jedi raje pogrevajmo na kuhalnih ploščah kot v 
klasičnih pečicah, še bolje v mikrovalovkah. 
Kaj je dobro vedeti o mikrovalovnih pečicah?
V njih se peka odvija s pomočjo mikrovalov, ki zanihajo 
molekule vode in tako povečajo temperaturo jedi. Pri tem 
ostanejo vse snovi, ki ne vsebujejo vode, hladne. To pomeni, 
da se v mikrovalovni pečici posoda ne segreva. Pri tem 
načinu segrevanja je potrebno veliko manj energije za peko in 
pogrevanje hrane ter pripravo toplih napitkov kot v klasičnih 
pečicah. 
Primerjava različnih aparatov za kuhanje in peko
Prostor v pečici bomo najbolje izkoristili, če v njej pečemo 
več jedi hkrati. Kozarec vode bomo do vrenja najbolj učinko-
vito segreli v mikrovalovni pečici ali grelniku vode. Za 
kuhanje testenin oz. zelenjave je priporočljivo, da vodo 
segrejemo v grelniku vode oz. mikrovalovni pečici, nakar 
to vodo prelijemo v posodo. Podatki v primeru pogrevanja 
enolončnice in kuhanja kaše kažejo, da je najbolj učinkovit 
način raba mikrovalovne pečice. Če primerjamo rabo štedil-
nikov, ugotovimo, da je raba energije indukcijskega štedilnika 
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nižja od klasičnega električnega štedilnika. 
Gospodinjstva si danes težko predstavljamo brez gospo-
dinjskih aparatov, energija, ki jo pri vsakodnevnem delovanju 
porabijo, pa predstavlja pomemben delež v skupni porabi 
energije. Zaradi tega je pomembno, da pri nakupu novega 
gospodinjskega aparata razmislimo o nakupu varčnega. Pri 
tem nam lahko pomaga energijska nalepka, ki je enostaven 
grafični prikaz najpomembnejših podatkov o rabi energije 
in ostalih standardiziranih podatkov za posamezne gospo-
dinjske aparate. Da bi se lažje odločili za nakup varčnega 
gospodinjskega aparata, pa je pomembno poznati njeno 
vsebino. 
 

Slika 1. Končna poraba energije po namenih, Slovenija, 2019 [2]
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Utrinki

Otvoritev 
frizerskega 
salona Kaje 
Hodnik

Otvoritev nove plezalne 
stene, bulderja, ŠUTAL-
NICA.  Občina Črna je v 
sodelovanju z Alpinis-
tičnim klubom Črna v 
občinskih prostorih nad 
garažo GRS uredila novo 
notranjo plezalno steno

Novembra sta Črno obiskala županja 
občine Železne Kaple Lisa Lobnik in 
župan občine Globasnica Bernard 
Sadovnik. Z ravnateljem OŠ Mitjem 
Pranjičem in direktorico CUDV Daljo 
Pečovnik so stekli pogovori o načr-
tovanju skupnih projektov, razvoju 
turizma in izmenjavi dobre prakse.

Solčavski tajflni ob miklavževanju
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KROFI,
recept ge. Hočevarjeve iz leta 1817

50 dag dobro segrete moke ne pozabite soliti, toda malo. 2 
veliki žlici sladkorja. V en lonec 1 dcl mleka, 2 celi jajci in 5 
rumenjakov. 7 dag stopljenega masla in 3 do 4 dag vzhajanega 
kvasa. To vse stepemo v loncu ter prilijemo segreti moki. 
Mešamo tako dolgo, da se testo ne drži več žlice. Ko je testo 
pripravljeno, ga denemo takoj na dobro pomokano desko 
ter režemo krogce za krofe. Na enega denemo marmelado, 

pokrijemo z drugim krogcem, izrežemo z manjšim vbodom, 
potem pa obrnjen izdelek položimo na desko za vzhajanje. 
Krofi morajo biti potem še enkrat tako veliki kot prej. V mast 
jih polagamo potem zopet obrnjene, tako da je tista stran, 
ki je bila na deski spodaj, v masti zgoraj. Potem pokrijemo 
ponev. Ko je krof na eni strani pečen, ga obrnemo, toda nato 
ponve ne pokrijemo več. Tople krofe potresi s sladkorjem. 
Za testo vzemi gladko moko, ne grifik.

Peter Lenče

FOTOREPORTAŽA / PETROV KOT(L)IČEK 

Priznanji Evropski teden mobilnosti
in Zdrav življenjski slog

Otvoritev pekarne Rednak

Perkmandlc, delo Rudija Novaka, je 
šel v skriti rov na ferati Olimpline

Otvoritev prenovljenih prostorov OŠ Črna

Poznopoletni popoldan poezije s sestrama Urh iz Društva distro-
fikov Slovenije

Solčavski tajflni ob miklavževanju
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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.
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