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ŽUPANOV UVOD
Leto 2007 pomeni dobro leto za vas Črno, ki sku-
paj s krajevno skupnostjo Žerjav in okrog 120 kme-
tij tvori občino, ki na Koroškem izstopa tako po po-
vršini (156 km2) kot tudi z redko poseljenostjo (na 
156 km2 živi le okrog 3600 prebivalcev). 
Za kraj je značilna dokaj razpredena komunalna in-
frastruktura (npr. okrog 300 km gozdnih cest z ve-
likim javnim pomenom, cca 70 km občinskih cest, 
med katerimi jih je kar precej v makadamski obliki, 
kanalizacijski sistem s čistilno napravo, na katero 
je vezano okrog 65% ljudi, vendar je zastarela, vo-
dovod sicer ni v salonitnih ceveh, ga je pa večina v 
poroznih svinčenih).
Že v preteklih letih smo se trudili pripraviti vrsto 
projektov, ki bi to stanje izboljšalo, istočasno pa 
smo se trudili pripraviti vrsto dobrih pogojev za 
boljše življenje domačinov in gostov, ki Črno radi 
obiščejo bodisi zaradi velikega deleža neokrnjene 
narave bodisi zaradi poznanih likov in možnosti do-
živetij na področju športa, kulture ali zabave.

Nekateri večji projekti in način njihove izvedbe 

1. OBNOVA OSNOVNE ŠOLE ČRNA
Okrog 1.700.000 evrov vredna investicija je razde-
ljena na tri faze in vsaka od teh faz naj bi se zaklju-
čila v enem letu. Pri samem financiranju sodelujejo 
Ministrstvo za šolstvo RS, Fundacija za šport, Mi-
nistrstvo za okolje in prostor in Občina Črna na 
Koroškem. Delež občine je okrog 50% vrednosti 
investicije.

2. UREDITEV CENTRA ČRNE
Tudi ta projekt bomo uresničevali tri leta. V prvi 
fazi je bilo obnovljeno okrog 900 m cestišča z vse-
mi komunalnimi vodi, še dodatno pa je bilo pre-
plastenih 600 m dotrajanega cestišča od Spodnjega 
Javorja do Lampreč, v celoti pa sta bila obnovljena 
dva mostova (pri avtobusni postaji in pri hotelu 
Klub Krnes).
V tej prepotrebni investiciji so sodelovali Ministrstvo 
za promet (preplastitev, kompletni obnovi mostov, 
sanacija cestišča in preplastitev, ureditev meteorne 
kanalizacije, javne razsvetljave in dela pločnikov), 

Občina Črna na Koroškem (obnova fekalne kanali-
zacije, nove vodovodne cevi s priključki, kanalizaci-
ja za CATV in 75% obnove pločnikov), Elektro Ce-
lje (obnova elektro napeljave) in Telekom Ljubljana 
z obnovo in posodobitvijo svoje napeljave.

3. OBNOVA OBČINSKIH CEST
V Javorju poteka makadamska cesta praviloma 
med hišo in gospodarskim poslopjem, zato smo re-
šili dolgoletno željo krajanov po odprtih oknih tudi 
v času suhega vremena, in sicer z asfaltiranjem 1km 
površin na tej cesti, praviloma pred hišami.
Cesta proti Najevski lipi, simbolu slovenstva, je 
bila kar pravšnja za prijavo na razpis za sredstva 
iz evropskih skladov in prva etapa te obnove (dva 
mostova) se je pričela v letu 2007. 

4. OSTALE VEČJE INVESTICIJE
Navzlic temu da v preteklem letu nismo našli dobre-
ga kupca za nakup hotela Klub Krnes (zaradi tega 
tudi nismo bili sposobni poravnati vseh računov v 
času zapadlosti računov), smo kar nekaj objektov 
obnavljali tudi za potrebe obiskovalcev Črne (smu-
čišče Dolina, ki slovi po tem, da se vzgaja smučar-
je, ki nekaj pomenijo tudi v mednarodnem merilu, 
nogometno igrišče in s pomočjo sredstev PHARE 
tudi TIC Topla).
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Seveda veliko število kilometrov gozdnih cest jav-
nega značaja in občinskih cest terja redno vzdrže-
vanje. Zima je bila sicer bolj skopa s snegom, je bilo 
pa kar precej dni, ko je bil na cestah led, in praktič-
no ni prišlo do velikih prihrankov. 
Seveda smo še vedno vsi Korošci razočarani nad 
mačehovskim in nerazumevajočem odnosom drža-
ve do oblike poseljenosti gorskih občin s celki, ki 
terjajo za vsakodnevno pripravljenost tudi veliko 
število gozdnih cest.
Kadrovska zasedba občinske uprave, ki ima tudi 
svoj komunalni - režijski obrat, je nekako v isti za-
sedbi kot prejšnja leta. Veseli nas, da se je kar nekaj 
delavk dodatno usposabljalo in pridobilo višjo sto-
pnjo izobrazbe. Poskrbeli smo tudi za dva mlada, ki 
sta uspešno opravila pripravništvo in prve izkušnje 
iz dela občinske uprave.

Zavedamo se tudi negativnega demografskega tren-
da in vsaj z nekaterimi faktorji poskušamo ta trend 
obrniti (skupaj s Stanovanjskim skladom RS smo 
zgradili deset novih stanovanj, povečali smo doda-
tek mladim družinam ob rojstvu otroka, imamo dva 
solidna in kadrovsko dobro usposobljena vrtca, v 
Črni je kar nekaj podjetij, ki iščejo delavce ...).
Odprodali smo tudi tri starejša stanovanja in na ta 
način vsekakor obdržali nekaj družin v Črni.

Poleg obnove cest v zaselke poskušamo ljudi na po-
deželju zadržati še s tem, da jim nudimo nekatere 
ugodnosti s področja približevanja storitev elektro-
nike (dve brezžični e-točki) in  skoraj s celotno po-
kritostjo s satelitskimi programi televizije (TOTAL 
TV). 

Storitve s področja izobraževanja in sociale so osta-
le na visokem nivoju prejšnjih let.

Skratka, leto 2007 lahko ocenim kot eno od uspe-
šnejših let v zgodovini Črne in predvsem začetek 
velikega ciklusa investicij na tem področju Koroške 
v prihodnjih letih. 

S še večjim zagonom bomo nadaljevali tudi v pri-
hodnjih letih, kajti upamo, da se bo še vedno dalo 
izboriti tako imenovana »evropska« in »državna« 
sredstva.

V drugem delu tega uvoda bom predvsem z beseda-
mi predstavil proračun za leto 2008, s točnimi 

številkami pa se lahko bolj podrobno seznanite na 
naši spletni strani: crna.si.  

Črna s svojo lego zahteva od krajanov kar precej 
vlaganj za zagotovitev pogojev za bivanje, ki je pri-
merljivo z drugimi sosednjimi kraji, istočasno pa 
nam ta razgibanost nudi kar nekaj možnosti za ra-
zvoj. Te možnosti vidim v naslednjem:
- velika občina s petimi zanimivimi gorskimi vrhovi 
in zaradi obliki poseljenosti je dokaj odprta s ce-
stami,
- v občini najdemo že kar degradirana področja, pa 
tudi ohranjene, neokrnjene bisere narave,
- ogromno zakladov narave (krajinski park, veliko 
spomenikov narave državnega in lokalnega pome-
na, naravna plezališča, za gorsko kolesarjenje pri-
merne poti, lepota krajine ob planinskih poteh, bi-
otska raznovrstnost ...),
- zgodovinski spomin (legende, kot so Kralj Matjaž 
ali žal žena, gozdni mož,  morebiti znan razbojnik 
iz Koprivne, velik delež kraja Črne v svetovnih voj-
nah …),
- tudi nerazvito obrtništvo je lahko ena od razvojnih 
niš prihodnjih let,
- država Slovenija z različnimi ukrepi pomaga ra-
zvoju turizma in osebno sem še vedno optimist, 
da se bo našel podjeten človek, ki bo v Črni dobro 
uporabil hotel, tako za domačine kot za obiskovalce 
Črne,
- v zadnjih letih nam je uspelo kar z nekaj prijavami 
za sredstva države,  namenjene za šport, in športni 
objekti so lahko prav dober destinat turizma.

S proračunom 2008 želimo v prvi vrsti domačinom 
zagotoviti pogoje za kvalitetno življenje in jih gle-
de na naravne, kulturne in gospodarske možnosti 
aktivirati za nove, predvsem naravi prijazne dejav-
nosti.
Za zagotovitev teh ugodnih pogojev se najprej lo-
tevamo komunalne infrastrukture, ki je po našem 
mnenju ključnega pomena za življenje, kot tudi za 
razvoj kraja.
V življenju vse ne poteka vedno po najlepših, ravnih 
linijah, pač pa praviloma naletimo na ovire. Večino 
ovir, ki jih mi vidimo, se bo dalo zaobiti, za nekate-
re pa bosta potrebna čas in potrpljenje. Premagati 
bo potrebno:
- pomanjkanje lastnih finančnih sredstev,
- pomanjkanje informacij in znanja,
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- morebitne naravne katastrofe,
- negativni trend odhajanja mladih, izobraženih ka-
drov,
- politična nesoglasja,
- nezadostno in slabo vzdrževano infrastrukturo.

Za premagovanje teh ovir smo izdelali kar obsežen, 
zelo razvojno naravnan proračun, ki temelji na ve-
liki vlogi pridobivanja sredstev iz drugih, izrednih 
virov (EU in državna sredstva za investicije), ob 
porabi sredstev predvsem za nemoteno delovanje 
kraja (šola, vrtec, kultura, šport ...) in ob porabi 
sredstev za zagotovitev lastnega deleža  za projekte, 
ki jih sofinancirajo drugi (ministrstvo za promet, 
ministrstvo za šolstvo, ministrstvo za okolje in mi-
nistrstvo za regionalni razvoj).
Res bi si marsikdo od nas želel še nekaj več sredstev 
za redna vzdrževanja cest, vodovoda, kanalizacije, 
za povečanje sredstev za delovanja društev, višje so-
cialne transferje, vendar zares ne gre. Izognili smo 
se tudi vsaki dodatni zaposlitvi, razen koriščenja 
odobrenih javnih delavcev.
Prodali bomo nekaj zemljišč (pravzaprav gre le za 
odprodajo zemljišč zainteresiranim za zaokrožitev 
parcel), tri starejša stanovanja in predvidevamo, da 
bomo eno stanovanje zamenjali še za preostali del 
Delavskega doma Žerjav.
Vsi skupaj si močno želimo uspešne prodaje hotela 
Krnes, kajti poleg sredstev rabimo predvsem uspe-
šnega hotelirja, ki bo znal prodajati lepote našega 
kraja. Verjamem, da bo delo komisije za odprodajo 
hotela uspešno.

Ministrstvo za finance nam je po zakonu, ki pred-
pisuje financiranje občin (moram reči, da so v za-
dnjih letih prijaznejši do malih podeželskih občin), 
izračunalo primerno porabo v višini okrog 2,2 mili-
jona evrov, kar pa v glavnem zadostuje za obvezne 
naloge občine in le približno 20% teh sredstev se da 
nameniti za investicije.
Z veliko truda občinske uprave, občinskega sveta 
in navsezadnje tudi župana nam je uspelo pridobiti 
kar velik, dodaten denar, namenjen le investicijam. 
Naj omenim nekaj večjih predvidenih transferjev 
za občino Črna v letu 2008:
- dobrih 540.000 evrov za nov vodni vir Topla;
- 470.000 evrov bo ministrstvo za šolstvo v tem letu 
vložilo v obnovo OŠ Črna in 17.000 evrov za obno-

vo strehe na telovadnici;
- za obnovo cest z večjim turističnim pomenom (Bi-
stra, Koprivna) bomo iz EU sredstev za regionalni 
razvoj prejeli okrog 300.000 evrov in za zagotovi-
tev lastnega deleža še dodatnih 170.000 evrov na 
podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin za 
investicije; 
- ukrepi sanacije Zgornje Mežiške doline v letu 
2008 so logično nadaljevanje ukrepov iz let 2006 
in 2007. Pri tem je še vedno glavno merilo za izbiro 
ukrepov zmanjšanje izpostavljenosti otrok svincu. 
Od predvidenega milijona evrov jih bomo v Črni 
porabili slabih 600.000, predvsem za nadaljevanje 
prekrivanja makadamskih površin, sanacije fasad 
ter ureditev okolice vrtcev in šol s higienskimi ko-
tički s pitno vodo;
- zanemarljivih ni tudi 84.000 evrov, ki smo jih pre-
jeli na podlagi razpisov Fundacije za šport, ki jih 
moramo namensko porabiti za odvodnjavanje in 
razsvetljavo na nogometnem igrišču ter za obnovo 
strehe na telovadnici.

Nekaj glavnih projektov je s prikazom največjih 
transferjev že prikazanih, a jih bom še enkrat naštel 
v strnjeni obliki po področjih:

a) DRUŽBENE DEJAVNOSTI
- sofinanciranje diagnostičnega laboratorija v ZD 
Ravne,
- razsvetljava in obnova igrišča NK Peca,
- začetek obnove kegljišča,
- nakup tribun v telovadnici OŠ Črna,
- tako imenovani MOP ukrepi v vrtcih in šolah (hi-
gienski kotiček, varni prehodi do igralnic, čiščenje 
podstrešij …),
- adaptacija OŠ Črna – 2. faza,
- sanacija fasade OŠ Črna.

b) OKOLJE
- obnova centra Črne (krožišče, obnova kanalizaci-
je, vodovoda in drugih komunalnih vodov),
- obnova »Prahovega mostu«,
- dokončanje del pri »Brunetu«,
- nadstrešek pri mrliški vežici,
- MOP ukrepi (asfaltiranje makadamskih površin),
- nadaljevanje rekonstrukcije »turističnih cest« (Ko-
privna, Bistra),
- vodovod Topla – 1. etapa.
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c) KS ŽERJAV
- MOP ukrepi,
- obnova vodovoda v delu, kjer bodo asfaltiranja iz 
t.i. MOP ukrepov, 
- nakup Delavskega doma Žerjav (menjava stano-
vanje – 40% doma) in iskanje vsebin za delovanje 
doma.

Skratka, menim, da je teh velikih projektov res v iz-
obilju in da je potrebno zagotoviti zelo visoka sred-
stva za njihovo izvedbo. Skupna višina proračuna 
je več kot 6,2 milijona evrov in kar večino sredstev 
nam je uspelo pridobiti tako z raznimi davčnimi 
prihodki (velik delež RS), z nenormalno visokimi 
sredstvi, ki smo jih uspeli pridobiti iz različnih raz-
pisov (EU in državna sredstva), z nekaj prihodki 
od prodaje zemljišč in osnovnih sredstev (3 stano-
vanja, hotel), nekaj malega donacijami in navseza-
dnje se nismo mogli izogniti najemu dolgoročnega 
kredita.
Večina projektov ima dolgoročni značaj (šola, ob-
nova centra vasi Črne in Žerjava, rekonstrukcije 
cest ...) in to pomeni, da naj za te izboljšave ne-
kaj prispevajo tudi generacije, ki prihajajo za nami. 
Seveda so ti krediti v mejah zmožnosti, kajti za to 
z budnim očesom skrbi Ministrstvo za finance, ki 
dovoljuje le strogo omejeno zadolževanje občin.

Seveda se bomo še naprej trudili na vse možne 
načine iskanja dodatnih sredstev. Morda nam bo 
uspelo že s prijavo na sredstva za razvoj podeželja 
(sredstva za obnovo starih vaških jeder) ali pa s pri-
javo na sredstva Ministrstva za gospodarstvo, kate-
rega razpis pričakujemo v kratkem. To bo pomenilo 
zmanjšan delež kredita pri investicijah.

Verjamem, da bo velik del krajanov in drugih bral-
cev zaznal trud že prej naštetih (občinskega sveta, 
občinske uprave in župana) za hiter razvoj našega 
kraja. Zavedamo se, da vsako stvar ne naredimo 
idealno, vendar verjemite, da se ravnamo po znani 
misli Mihaela Pupina, ki se glasi:

NOBENA STVAR NE NAREDI ČLOVEKA SREČ-
NEJŠEGA KOT NJEGOVO LASTNO PREPRI-
ČANJE, DA JE NAREDIL NAJBOLJŠE, KAR JE 
MOGEL. In jaz bi dodal: IN DA JE VEČINA LJU-
DI ZADOVOLJNIH.

Župan Janez Švab

ODLOK/SKLEP

Občinski svet je na svoji 8. redni seji dne 6. 3. 2008 
sprejel sklep, da se poveča točka za nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča. Mesečna vrednost 
točke znaša 0,00034, kar pomeni letno rast življenj-
skih stroškov v letu 2007.
Na isti seji je občinski svet obravnaval tudi Odlok 
o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju 
občine Črna na Koroškem.  Povečanje cene zaradi 
obremenjevanja tal na območju občine znaša 0,8748 
z DDV.  Na občinski seji je podžupanja mag. Roma-
na Lesjak predstavila projekt širjenja odlagališča 
odpadkov Lokovica za dobo treh let. Odlagališče je 
polno, alternative pa ni, saj v Avstriji nočejo spreje-
mati naših odpadkov (ker jih ne ločujemo v frakci-
je), v Celju pa bi samo strošek odlaganja odpadkov 
brez stroškov prevoza in drugih s tem povezanih 
stroškov presegel strošek celotne investicije. Širitev 
je nujno potrebna, ker projekt Kocerod, ki predvi-
deva novo odlagališče, še ni zaživel. Potrebno pa 
je dodati, da bo to povečanje trajalo le 28 mesecev.

Vir: 8. redna seja občinskega sveta, 6. 3. 2008
Nada Vačun, dipl. upr. org., tajnica občinske uprave

OBČANKE IN OBČANI ČRNE

Vabimo vas na 3. tradicionalno prvomajsko srečanje na 
Pikovem, v četrtek, 1. maja 2008

- Od 8.00-10.00 začetek v Mušeniku, kjer prejmete rdeč 
nagelj in kupon za malico,

- od 9.00–11.00 postanek na Velikem Vrhu (Šumahov 
TV pretvornik), kjer prejmete aperitiv (tisti, ki bi težje 
zmogli to pot, lahko greste iz Mušenika naravnost na 
Pikovo),

- od 12.00–14.00 malica s pijačo pri koči na Pikovem,

- ob 13.00 slavnostni nagovor župana in predstavnika 
organizatorja ter prvomajsko rajanje ob harmoniki.

(Pohod je na lastno odgovornost in v vsakem vreme-
nu!)

Vabijo vas: Občina Črna, DU Črna, PD Črna
Sindikati: SKEI RM, SVIZ CUDV

OBVESTILA
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Že naslov sam pove, da kraj še ni umrl, da še obsta-
jajo ljudje, ki verujejo vanj in si prizadevajo, da bi 
se ustvarili čim boljši pogoji za prebivanje v njem. 
Znano je, da je za  uspešno vodenje tako majhne 
skupnosti, kot je KS Žerjav, potrebna kar velika 
mera vztrajnosti in poguma, da ne rečem že kar 
‘strucanosti’, da se zadeve vendarle premikajo na-
prej, za dobro skupnosti.

In svetu KS Žerjav tega poguma še ni zmanjkalo. 
Za svojimi sta-
lišči, mnenji in 
sklepi stoji trdno 
kot skala. Rezul-
tati tega so vidni 
in to pove vse. 
Seveda se najde-
jo posamezniki, 
ki si marsikaj po 
svoje tolmačijo, 
kar je pa še huje, 
zavajajo krajane 
o obstoju neka-
kšnih dokumen-
tov, o lastništvih 
levo in desno, ki 
nimajo nobene 
realne osnove, 
tako pri pregle-
du katastra kot 
zemljiške knjige za katastrsko občino Žerjav, (če 
ne verjamete, se lahko prepričate na PISO), v koli-
kor pa obstajajo napake, ki se dajo dokazati, imajo 
ti posamezniki vso podporo tako občine kot KS 
Žerjav.

Da bomo lahko živeli v čistejšem, prijaznejšem in 
človeka dostojnem okolju, moramo za to tudi sami 
kaj storiti (urejenost bivalnih okolij), ne pa da se 
poskušajo postavljati gradbene umetnije najvišjega 
ranga, po možnosti kar sredi naselja, v kolikor je 
zemljišče občinsko, se pravi naše.

Svet KS Žerjav je mnenja, da se izdela idejni na-
črt za postavitev garaž med hišnima št. 71-68. Vse 
zainteresirane krajane prosimo, da se prijavijo, v 
kolikor bi želeli postati lastnik garaže, na parcelah 
106 in 108. Na osnovi prijav se bomo odločili, ali 
se v izdelavo projekta gre ali ne, ker se je o tem 
nujno potrebno dogovoriti z lastnikom zgoraj ome-
njenih parcel.

Vedno pogosteje se v Žerjavu postavlja vprašanje 
zagotavljanja zdrave pitne vode. Sam Bog nam je 
pomagal, da je v marcu prišlo do sesutja vodovoda 

v smeri glavnega mostu. Zakaj?
Ker se je tako pričel polagati nov vodovod, in to po 
načrtu, ki ga je izdelalo podjetje Hidroinženiring d. 
d. iz Ljubljane. Tako smo začeli v Žerjavu obenem 
z odpravljanjem posledic dolgoletnega rudarjenja 
in onesnaženja s težkimi kovinami, pred tem da se 
prične z asfaltnimi preplastitvami v kraju, obenem 
polagati tudi novi vodovod. Do konca leta 2008 bo 
tako v Žerjavu ob delujočem starem vodovodu po-
ložen tudi novi vodovod. S tem bo rešeno, po moji 
skromni oceni, več kot 50 % problemov pri reali-
zaciji izgradnje novega vodovoda. Ob vsem tem se 

Premika se, počasi, pa vendar ...

Nujna obnovitev vodovoda

KS Žerjav
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Postali smo informacijska družba. Omrežili smo 
se do te mere, da ima že skoraj vsak otrok mobil-
ni telefon, da mu lahko sledimo in smo z njim v 
stalnem stiku. Internet je postal tako pomembna 
infrastruktura, kot so telefon, televizija in druga 
komunikacijska omrežja. Ob pomoči omreženih 
računalnikov plačujemo račune, oddajamo davčno 
napoved, iščemo, kam na dopust, pošiljamo si elek-
tronsko pošto, kupujemo in prodajamo, se pogovar-

moramo zavedati, da se bo v mesecu maju pričelo 
z izgradnjo vodovoda Topla-Črna. Vsaj upati je, da 
bo tokrat držalo obljubljeno, saj si Črnjani še kako 
zaslužijo, da pijejo neoporečno vodo namesto stal-
nega preventivnega obveščanja in branja obvestil           
»OBVEZNO PREKUHAVANJE«.

Ob okvari vodovoda je prišlo do dnevno 8-urne-
ga zaprtja ceste, vendar je bilo vse organizirano 
tako, da bi bilo ob morebitni potrebi uporabe in-
terventnih vozil (gasilci, reševalno vozilo) to takoj 
omogočeno. Za strpnost in razumevanje problema 
se krajanom v imenu sveta KS Žerjav zahvaljujem, 
prav tako tudi v imenu izvajalcev del, saj se je le na 
takšen način dalo napako odpraviti v pičlih treh 
dneh. 

Nadalje se bo do 15. aprila v peskovnikih v kraju 
zamenjala vsa mivka, saj so analize pokazale maj-
hno prekoračitev vsebnosti PB-ja. Otroci se bodo 
tako lahko igrali v  mivki, ki je neoporečna. 

POVZETEK: 

V opisu želimo podati kratek pregled funkcionalnosti Javnega informacijskega sistema v občini Črna na 
Koroškem, ponuditi idejo, kako podajati in kako sprejemati informacije preko e-Črna in e-občina, kako medse-
bojno komunicirati in sploh s pridom uporabljati možnosti, ki jih ponujajo nove računalniške tehnologije. Po-
nudnikom blaga in storitev, društvom in tistim, ki želijo karkoli tržiti, ponujamo razne načine vključevanja svoje 
ponudbe v Javni informacijski sistem občine Črna.  Na koncu članka bomo še na kratko opisali možne smeri 
nadaljnjega razvoja Javnega informacijskega sistema.

JAVNI INFORMACIJSKI SISTEM
OBČINE ČRNA na KOROŠKEM

jamo preko interneta ..., vse več je e-storitev, ki nam 
jih to omrežje nudi.

Starši, ki imajo šolajočega otroka, vedo, da morajo 
svojemu otroku nuditi računalnik za igro in delo, da 
se bo lahko enakopravno vključil v šolsko okolje. Že 
prvi teden izobraževanja pa izvedo, da morajo ta 
računalnik omrežiti v internet, da bo lahko njihov 
otrok ustrezno napredoval in bo sodobno računal-

Ob vseh teh aktivnostih pa se končno, kot vse 
kaže, približuje trenutek, ki bo pomemben za kraj 
Žerjav: delavski dom v lasti občine Črna bo spet v 
upravljanju KS Žerjav. S tem bo odpravljena kri-
vica vsem, ki so ga pomagali graditi s prostovolj-
nim delom. Z odkupom pa zgodba še zdaleč ne bo 
končana. Na nas, Žerjavčanih, pa bo, da ga bomo 
zapolnili s primernimi vsebinami, na občini Črna 
in na svetu KS Žerjav pa, da ga bomo sčasoma ob-
novili. Kako in na kakšen način, pa drugič.

Približuje se praznik KS Žerjav, ki ga bomo letos 
praznovali 9. maja. Vsem krajanom čestitam v ime-
nu sveta KS Žerjav ter želim, da se nas bo proslave, 
ki bo ob 18.00 uri, udeležilo čim več in da bomo 
marsikatero pametno dorekli. Tako je pač pri nas v 
Žerjavu in le upati je, da bo tako tudi ostalo.

Predsednik KS Žerjav
Peter Raztočnik
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niško opismenjen.
Sorazmerno s količino točnih informacij se gleda-
nost interneta veča. 

e-Črna (http://www.crna.si) in e-občina (http://
www.Crna.si/obcina) 

Najbolj udarna informacija je na prvi strani e-Črna. 
Zadnji elektronski članek, bodisi da je vabilo, ob-
java ali poročanje o dogodku, se 
pokaže prvi. Tako kot se njegova 
aktualnost stara, tako mu pada 
prioriteta in se pomika navzdol v 
pozabo ali, če je trajnega pomena,  
v arhiv. Vsak članek je dosegljiv s 
klikom na iskanje e-novice po na-
slovu, rubriki, ključni besedi ali 
datumu.

Prireditve in dogodki dajejo med-
sebojnemu druženju vsebino. 
Npr. vsako leto se Črnjani za prvi 
maj zberejo ob kresu.
Časopis s člankom o dogodku 
zavržemo, računalniški arhiv pa 
ostaja in skrbi, da nič ne gre v 
pozabo. Okoli tradicionalnih pri-
reditev se tvori dokumentacija, ki 

komentira dogajanje skozi leta in daje prireditvi tra-
dicionalnost in lastni pečat.

Za družabne dogodke največkrat 
skrbijo društva, ki združujejo ob-
čane z istimi interesi. Da bi lah-
ko društvo, podjetje … o svojih 
dogodkih poročalo širši javnosti, 
se mora najprej predstaviti (mini-
malni standard) ter javnosti spo-
ročiti odgovorne osebe, na katere 
se lahko ta javnost obrača. Vsake-
mu društvu je dodeljen prostor v 
Javnem informacijskem sistemu 
občine, na katerem se lahko pred-
stavi. Na razpolago ima interni 
koledar, kjer se zbirajo vse priredi-
tve društva. Tiste, ki so internega 
značaja, niso vidne v občinskem 
koledarju.

Scenarij, da je javnost o pomemb-
ni prireditvi dobro obveščena, 
predvideva uvrstitev prireditve 

v občinski koledar. Tam prireditev predstavimo z 
opisom, podatki o prireditvi in vsemi elektronski-
mi članki iz arhiva, če je prireditev tradicionalna. Z 
objavo vabila in drugih obvestil o prireditvi v obli-
ki elektronskih novice prireditelj obvešča javnost o 

crna.si
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pripravah na prireditev ter o vseh morebitnih po-
drobnostih in spremembah. Po končani prireditvi 
društvo in poročevalci objavijo članke o poteku 
prireditve. 

Javni informacijski sistem občine e-Črna ponuja 
dva tekoča teksta za hitro obveščanje občanov. Prvi 
(zgornji) je namenjen obvestilom, ki so vezana na 
informacije v zvezi z delom občinske uprave obči-
ne Črna (e-občina), drugi (spodnji) tekoči tekst je 
namenjen informacijam v zvezi z dogodki na po-
dročju celotne občine. Informacijska točka občine 
http://www.Crna.si/obcina daje vse informacije o 
delovanju občine, spremlja tekoče delo občinskega 
sveta in objavlja razpise, odloke ter pravilnike itd.
 
Knjiga gostov na občinski IT (e-občina) je name-
njena komunikaciji občanov z občino. Po pregledu 
vsebin v tej knjigi gostov vidimo, da lahko občan hi-
tro dobi javni odgovor odgovornih na občini. Knji-
ga gostov na e-Črna je njena splošnemu dogajanju v 
občini Črna. Knjiga gostov se bo nadgradila v javni 
forum.

Mali oglasi dajejo možnost vsakemu obiskovalcu, 
da objavi svoj oglas in ga po potrebi tudi sam uma-
kne.

Telefonski imenik tvori povezava na redno urejen 
imenik Telekoma, kjer je dovoljen javni servis iska-
nja telefonskih številk. Od posameznega uporabni-
ka Javnega informacijskega sistema je odvisno, če 
se registrira na imenik in s tem pridobi nove funk-
cije (npr. točno lokacijo iskanega naslovnika na ze-
mljevidu).

Združena ponudba vseh, ki so v sistem vključeni 
(minimalni standard), je dostopna na več načinov. 
Prvi je preko interesne grupacije (npr. gumb Turi-
zem in gostinstvo). Klik na tak gumb vrne seznam 
vseh, ki so tako povezani. Tako iskanje je pregledno, 
a z rastjo števila vključenih postane zamudno. Ka-
dar točno vemo, kaj iščemo, lahko v iskalnik vpiše-
mo besedo ali niz, ki poišče ponudnike, ki imajo tak 
niz v svoji ponudbi (npr. beseda pica vrne gostilno 
Rešer). Minimalni standard je lahko samostojen le-
tak ali pa ima povezovalni pomen, ki ga povezuje z 
lastno širšo internetno predstavitvijo (link na neko 

spletno stran).
Združena ponudba omogoča skupno občinsko pro-
mocijo.

Prednost združene ponudbe je promoviranje ene-
ga elektronskega naslova (http://www.Crna.si), 
preko katerega se ponudbo enostavno poišče. Na 
tem naslovu so tudi skupne funkcije (npr. rezerva-
cijski sistem, občinski koledar prireditev, e-novice 
... itd), kar bistveno zvišuje promocijske možnosti 
posameznika za mnogo nižjo ceno. Z rastjo siste-
ma se predvideva vertikalno (panožno) združeva-
nje ponudnikov, ki bodo lahko za svojo združeno 
ponudbo oblikovali standarde kvalitete in zagota-
vljali ustrezne tržno zanimive količine ter na koncu 
uveljavljali svojo blagovno znamko. Da bomo to 
dosegli, bo poleg računalniške podpore potrebno 
predvsem veliko organizacijskega dela in ustreznih 
strokovnih znanj.

Sistem na Koroškem uvajamo še v občini Mislinja, 
Podvelka in Dravograd.
Skupno ponudbo občin smo povezali v JKIS (Jav-
ni koroški informacijski sitem) na naslovu http://
www.E-KOROSKA.si

Za vse, ki želite prijaviti prireditev, elektronski čla-
nek ali pa se vključiti s svojo ponudbo v Javni in-
formacijski sistem občine Črna, smo dosegljivi na 
040/419-842 ali bezlaj@gmail.com 

RR – Računalniške rešitve d.o.o.
Prešernova 1
3320 Velenje

crna.si
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Otrok potrebuje za svoje optimalno  zdravje, rast 
in razvoj ljubeč in topel objem staršev, ustrezno 
prehrano, obleko ter varno življenjsko (bivalno, 
zunanje) okolje. 

(nadaljevanje)

Zdravstveno stanje otrok se spremlja s sistematič-
nimi pregledi v predšolskem obdobju. V prvem letu 
življenja se otrok v določenih starostnih obdobjih 
vodi v posvetovalnici za otroke, v tretjem letu sta-
rosti pa pri izbranem pediatru opravi pregled, ki 
vključuje pregled telesnega razvoja, pa tudi odvzem 
kapilarne krvi za ugotavljanje vrednosti hemoglobi-
na v krvi za prepoznavanje oziroma preprečevanje 
slabokrvnosti. 

Znano je, da so prebivalci iz Zgornje Mežiške do-
line izpostavljeni svincu, zdravje otrok pa je zaradi 
tega še posebej ogroženo. Na Zavodu za zdravstve-
no varstvo Ravne smo leta 2003 pričeli z ugotavlja-
njem vsebnosti svinca pri triletnih otrocih, za kar pa 
smo potrebovali tudi sodelovanje staršev (soglasje 
staršev za odvzem krvi in preiskavo). Da bi čim 
manj obremenjevali tako otroke kot starše, smo od-
vzem pridružili hkratnemu odvzemu za določitev 
hemoglobina pri sistematičnem pregledu. Z ugo-
tavljanjem vsebnosti svinca v krvi smo želeli najti 
otroke, ki sicer nimajo kliničnih znakov zastrupitve 
s svincem, kljub temu pa lahko imajo  takšne  vseb-
nosti svinca v krvi, da lahko predstavljajo tveganje 
za zdravje. 

Samo predstavljamo si lahko, kako zaskrbljeni, 
nesrečni in jezni so (bili) starši skoraj polovice 
preiskanih otrok, ko so bile ugotovljene povišane 
vsebnosti svinca v krvi (vsebnosti svinca nad 100 
µg/l).  Starši so na svetovanje o postopkih nadalj-
nje obravnave otrok pri ustreznih specialistih rea-
girali  zelo različno. Posamezne starše smo morali 
vzpodbujati, da so se odločili za dodatne preiskave 

svojih otrok, medtem ko so se drugi odzvali ravno 
nasprotno.

Na Zavodu za zdravstveno varstvo Ravne načrtuje-
mo v letu 2008 za otroke iz Zgornje Mežiške doline 
širšo izvedbo odvzemov krvi. Z namenom ugota-
vljanja vsebnosti svinca v krvi otrok bomo pregle-
dali vse otroke, stare od enega do šest let.

 
Menimo, da je prav, da so starši seznanjeni s tem, 
kaj lahko pričakujejo, če bodo ugotovljene povišane 
vsebnosti svinca v krvi njihovega otroka. V nadalje-
vanju predstavljamo, kako smo otroke spremljali in 
obravnavali doslej.
Obravnava otrok je potekala v skladu s strokovnimi 
priporočili:
- Ameriško združenje preventivne medicine: 
Screening for elevated blood lead levels in children, 
januar 2001,  
- CDC (Center for Disease Control and  
prevention): Recommendation from the Advisory 
committee on childhood lead prevention, marec 
2002. 

ŽIVLJENJE S SVINCEM – DEDIŠČINA STOLETIJ

STROKOVNA PRIPOROČILA OBRAVNAVE OTROK S POVIŠANIMI 
VSEBNOSTMI SVINCA V KRVI
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pred vsem vloga staršev, vzgojiteljev in širše družine 
pri zmanjševanju tveganja za zdravje otrok.

Naslednjič: Kako zmanjšati izpostavljenost svincu.
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem

Povzetke priporočil podajamo v tabeli:

Z realizacijo zastavljenega programa sanacije stan-
ja v Zgornji Mežiški dolini se bomo približali tudi  
zahtevi o okolju, kjer  bo izpostavljenost otrok svin-
cu   minimalna.  Do  takrat pa  ostaja  pomembna 
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Samorastniško dejanje je bilo to, pred 40 leti! Kako 
se stvari spreminjajo v dobro, na srečo vseh nas, 
najbolje pričajo ravno ti samorastniški začetki na-
šega centra. Danes takšna pot ni več mogoča. Pred 
štiridesetimi leti pa so v Črno v sedanjo stavbo  
centra prišli prvi gojenci. Stavba je bila dobesedno 
oropana in v več kot klavrnem stanju. Z gojenci so 
začeli delati delavci, ki so se svoj prvi delovni dan v 
centru ob neposrednem delu z njimi prvič srečali z 
motnjo v duševnem razvoju. Zaradi tega za nikogar 
ni bilo lahko: ne za delavce, ki niso imeli pravega 
znanja, ne za gojence, ki so bili večkrat deležni ne-
primernih metod in oblik njihove obravnave.

Toda prava koroška trma, želja po uspehu ter veliko 
veliko resnične, brezpogojne ljubezni (brez senti-
mentalnega sladkobnega priokusa) so zmogli več, 
kot bi človek od sočloveka lahko zahteval. Z neko 
čutno energijo je center rasel in se razvijal, iz aktiv-
nosti v aktivnost, iz leta v leto. Urejali so se materi-
alni pogoji, oblikoval se je kader, znova in znova so 
se uvajale nove, sodobne, boljše metode in oblike 
dela. center je postajal vse bolj prijazen drugi dom 
za vse večjo družino. Dom, ki se od vsega začetka ni 
uniformiral z neko normativno in arhitekturno za-
konitostjo, temveč je bilo vedno v ospredju urejanje 
prostorov in okolja po željah in potrebah gojencev 
… in to je dalo centru neizbrisen pečat svojstvene 
domačnosti; ne zelo bogate in bleščeče, a zanesljivo  
tople in čisto njihove.

Tako smo začeli in nato nadaljevali; z vzponi in 
padci, z uspehi in neuspehi; a pot je šla počasi in 
vztrajno naprej in navzgor.

Danes, po 40 letih, smo lahko brez zadržkov po-
nosni na postorjeno. Center je dosegel visok nivo 
kvalitete življenja oseb z motnjo v duševnem razvo-
ju ter v svoje delo prvi v Sloveniji uvedel mnoge 
nove vsebine in metode dela. A svoje 40-letne poti 
za spremembo ne bomo dokazali skozi te dosežke, 
temveč le skozi usode nekaterih gojencev našega 
Centra.

Ko je Tonko med prvimi pred 40 leti prišel v Črno, 
je bil nebogljen 8-letni fantič, z Downovim sindro-
mom. Njegov nemir in begavost na eni strani ter 
nerodne in okorne roke na drugi strani so nas ob-
časno spravljali v obup. Vsi, ki so imeli stik z njim, 
v centru ali izven njega, so rekli, saj iz tega fanta 
res ne more kaj biti. Toda vztrajali smo, Tonko se 
je razvijal in mi z njim. Dolga leta potrpežljivosti 
in upanja so bila potrebna, da bi Tonko danes bil 
uglajen gospod, ki živi svoje umirjeno življenje, vse 
težave z njim pa so preteklost. Za sebe se zna kar 
dobro postaviti in zato živi tudi svoje življenje, po 
svoji predstavi. Ko je bil pred kratkim postavljen v 
situacijo, da bi nas moral zapustiti, je odločno rekel 
ne. 

Veliko obiskovalcev je že šlo skozi naš center, pred-
vsem mladih. Le malo njih se ni srečalo s Seba-
stjanom. Ko so prišli v naš Center, so bili globoko 
prepričani, da oni več vedo in so v vsem boljši kot 
osebe, ki jih bodo videli v Centru. Zato so bili še to-
liko bolj presenečeni, ko smo jim rekli, če zna kdo 
od njih čisto po posluhu zaigrati katerokoli skladbo. 
In ko jim je Sebastjan zaigral Toseljevo serenado, ki 
jo je malo prej prvič slišal, so bili šokirani. Spoznali 
so in mi spoznavamo vedno znova, da je človeška 
narava skrajno poštena, nikomur ni dala vsega in 
nikomur ni vzela vsega. Vsako življenje si zasluži 
globoko človeško spoštovanje in priznanje. 

Janez, še ves poten in zardel, priteče k meni na dvo-
rišče, ko pravkar zapuščam Center: »Deset kilome-
trov sem imel danes treninga,« mi veselo pove, kot 
bi bila to najbolj običajna stvar na svetu. Pa saj tudi 
res je, za njega, ki teče mali maraton, ki je pretekel 
mali maraton na igrah Specialne olimpiade v Šan-
ghaju pri 34 stopinjah Celzija in osvojil bronasto 
medaljo. Le malo ljudi na tem svetu bi to zmoglo. 

Že kot mlad fant se je Mario rad zadrževal v kraju, 
še posebej v bližini gasilskega doma. Z leti je v bli-
žini gasilskega doma prebil vse več časa. In danes je 
Mario gasilec, nepogrešljivi član gasilskega društva, 

40 LET CENTRA V ČRNI

OBLETNICA
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pri katerem ima točno določeno nalogo; in gasilci 
dobro vedo, če bo katera naloga zanesljivo izvede-
na, potem bo to Mariova.

Štefka jih šteje trideset, Marica osem. Štefka je 
vključena v varstveno delovni center, Marica hodi v 
šolo, v naš dnevni center na Ravnah. Skupaj živita 
v prijetni sobici, skupaj sta v prostih urah vključe-
ni v različne dejavnosti. Skupaj jočeta, skupaj se 
veselita življenja. Štefka je mama, Marica je njena 
hčerka. K nam sta prišli pred dvema letoma, pre-
strašeni, razrvani, neurejeni. Danes sta urejeni, mir-
ni, mislim, da srečni. Tukaj sta našli svoj drugi dom 
… vsaj zaenkrat.

Na komunali v Črni nikoli ne zmanjka dela, košnje 
trave, pometanja, beljenja, kidanja snega in še česa. 
Delavcev za vsa ta opravila nikoli ni dovolj. A med 
njimi je vedno Sašo. Skoraj vsak dan ga lahko vidiš 
na vasi, bodisi z metlo bodisi z lopato. Vsi ga že 
dobro poznajo, vsi vedo, da je to tisti priden fant 
iz Centra. In kdo ga ne bi spoznal, tistega širokega 
nasmeha, ki te vedno spravi v dobro voljo. Mislim, 
da tudi vsaj pol Črnjanov spravi v dobro voljo in  
jim naredi življenje bolj svetlo, ko ga vidijo veselega 
pri opravljanju vsakdanjega dela. Če bi danes Sašu 
vzeli delo pri komunali, bi se mu porušil svet.

Sabina mi z navajenostjo prave gospodinje postreže 
s kavo, potem pa razgovor spontano steče. Sabina 
in Željko že nekaj mesecev živita v stanovanju, v 
bloku, med znanimi in neznanimi ljudmi. Pravita, 
da sta se že čisto navadila in da čutita, da imata res 
svoj dom, da sta si še bolj blizu in da se imata še 
bolj rada. Sedaj sta že skoraj čisto neodvisna, vse 
v stanovanju postorita sama, le še kosilo prinašata 
iz centra. A enkrat bosta mogoče še tega sama pri-
pravljala, pravita, saj ga bi že sedaj, če bi imela več 
časa, sta pa tako zasedena, še prideneta.  Ko zapu-
ščam njuno stanovanje in ko še mimogrede opazim, 
kako je lepo pospravljeno in čisto, čutim, da je bil 
to zelo poseben obisk, ki pa postaja iz dneva v dan 
zelo zelo vsakdanji, nič kaj poseben, čisto norma-
len, normaliziran.

Vse to so osebe z zmerno ali težjo  motnjo v dušev-

nem razvoju -  osebe, za katere so včasih govorili, da 
ničesar ne zmorejo.
Na naši spletni strani imamo zapisano: »Zmerna, 
težja in težka motnja v duševnem razvoju je dru-
gačnost in bo takšna vedno tudi ostala; na vseh nas 
pa je, da ta drugačnost postane vsakdanjost! Ni še 
postorjeno vse, zato je pot odprta, na njej ovire in 
za njimi cilji, potrebni in vredni tistega, čemur pra-
vimo človeško dostojanstvo.« 
Globoko je spoznanje in prijeten je občutek, ko 
človek ugotovi, da je dodal, pa če še tako majhen 
kamenček, k razvoju dostojanstva sočloveka.
Življenje oseb z motnjo v duševnem razvoju je da-
nes v našem centru lepše, bolj kvalitetno, bolj osmi-
šljeno in bolj dostojanstveno. Na to smo ponosni; 
in to je tisto, kar šteje; tisto, za kar lahko na podve-
čer, po 40 letih, zadovoljno rečemo: Splačalo se je!
In splačalo se je tudi kraju. Danes je center ustano-
va, ki je v ponos kraju, spoštovan v širšem sloven-
skem prostoru in ki zaposluje veliko število kraja-
nov.
Poleg tega nam je vsem skupaj to ustanova oziroma 
njeni gojenci/varovanci dala globoko spoznanje o 
spoštovanju drugačnosti. Sprejemanje in spoštova-
nje drugačnosti, pa je zato nas, Črnjane, naredilo 
boljše ljudi -  in na to smo lahko še kako ponosni in 
zadovoljni.
       

Marijan Lačen

Bogata razstava gojencev

OBLETNICA
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BILO JE DAVNEGA LETA 1968. NE SPOMINJAM SE, 
ALI SEM JOKAL, KER SEM ŠEL OD DOMA.  SPOMI-
NJAM SE LE NEZNANEGA KRAJA IN TEGA, DA JE 
BILO V TEM, ZAME NEZNANEM KRAJU, KI SE JE 
IMENOVAL ČRNA,  ZELO VELIKO SNEGA.

SEDAJ VEM, DA ME JE MAMA S TEŽKIM SRCEM 
PUSTILA TUKAJ, VENDAR NI ŠLO DRUGAČE.  
STROKOVNJAKI SO JI SVETOVALI, DA JE TO ZAME 
NAJBOLJE.

 REKLI SO MI, DA BO TO SEDAJ MOJ DRUGI DOM. 
VSE MI JE BILO TUJE IN ČUDNO.  PA TUDI NIČ 
KAJ PODOBNO MOJEMU PRAVEMU DOMU.

TUKAJ SO ŽE BILI PAVLA, TONKO, JANEZ, VENČI, 
NIKO, BOJANA, MAKSI, IVI, MAJDA IN ŠE MNOGI 
DRUGI DEČKI, DEKLICE, FANTJE IN DEKLETA IZ 
RAZLIČNIH KONCEV SLOVENIJE. TUDI ONI MED 
SEBOJ ZELO RAZLIČNI, PA VENDAR VEDRI IN ZA-
DOVOLJNI. IN PA SEVEDA GENICA, ROZKA, MA-
RIJA, VERA, LENČKA, SILVA, LOJZKA IN ŠE MNO-
GI DRUGI Z NASMEJANIMI OBRAZI IN ODPRTIMI 
ROKAMI, KI SO BILE VEDNO PRIPRAVLJENE STI-
SNITI TE V OBJEM.

HITRO SEM SE VŽIVEL V NOVO OKOLJE IN ZA-
ČEL RASTI SKUPAJ Z NJIMI. TAKO RAD SE SPO-
MINJAM DOGODKOV IZ MOJEGA ŽIVLJENJA. DO 
RAVNATELJICE GOSPE MARIJE ŠTANDEKER SMO 
VSI ČUTILI POSEBNO SPOŠTOVANJE. SPOMNIM 
SE MAJHNIH, PA VENDAR ZA MOJE ŽIVLJENJE 
STRAŠNO POMEMBNIH KORAKOV. VEM, DA ME 
JE METKA NAUČILA BRATI IN PISATI, DA ME JE 
DANI ZASTRUPIL S ŠPORTOM, KI MI ŠE DANES 
POMENI ZELO VELIKO. ŠE VEDNO ČUTIM TOPLE 
DLANI MIRE, VERE IN ERNE, KO SEM BIL BOLAN. 
LENČKA ME JE ZNALA TAKO LEPO POTOLAŽITI, 
KADAR SEM BIL ŽALOSTEN. MARJAN ME JE UČIL 
ŽIVETI, ZA KAR SEM MU SEDAJ, KO SEM IZKU-
ŠEN MOŽ SREDNJIH LET, POSEBEJ HVALEŽEN.

DA! RAD SEM TUKAJ. PRED LETI SEM IMEL PRI-
LOŽNOST ZAPUSTITI ČRNO IN SE VRNITI V DO-
MAČE OKOLJE, PA SEM SE ODLOČIL, DA BOM 
OSTAL. NAVEZAL SEM SE NA NAŠO RUMENO 
HIŠO IN ČRNO. ČRNA JE POSTALA MOJ KRAJ. 
LEPO MI JE, KO GREM PO ULICI, SREČAM LOJZI-
JA IN REČEVA KATERO O VREMENU. V TRGOVINI 
NALETIM NA LENKO IN POTARNAVA O VISOKIH 

CENAH. PRI REŠERJU ME PRIJAZNO POZDRAVI-
JO. GOSTJE SE SPLOH NE ČUDIJO, KO SI KDAJ PA 
KDAJ TUDI JAZ PRIVOŠČIM PIVO. 
ŠE MNOGO JE KRAJANOV ČRNE, KI MENI IN 
VSEM NAŠIM STANOVALCEM S PRIJAZNOSTJO 
IN SPREJETOSTJO POLEPŠAJO VSAKDANJE TRE-
NUTKE.

VEM, DA SE TAKO KOT JAZ, V ČRNI POČUTIJO 
TUDI DRUGI STANOVALCI NAŠE HIŠE. VELIKO-
KRAT SE POGOVARJAMO O TEM. RADI OBUJA-
MO SPOMINE NA STARE ČASE. VELIKOKRAT SE 
POGOVARJAMO O ČRNI IN O LJUDEH, KI JIH PO-
GOSTO SREČUJEMO. KOT SOKRAJANI SE TUDI 
VESELIMO VSEH USPEHOV NAŠIH - ČRNJANSKIH 
SMUČARJEV ALI PA POTARNAMO NAD NAŠIMI 
CESTAMI IN VODOVODOM. TUDI NAS PRIZADE-
NEJO DOGODKI, KI SO VEZANI NA IZGUBE. VEMO 
PA, DA JE TO DEL VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA.

40 LET SMO ŽE DEL ČRNE. RADI IN POGOSTO SE 
SPOMINJAMO TEH LET. 
SPOMINI SO DRAGOCENA DARILA, KI JIH NOSI-
MO V SEBI. SPOMINI SO TUDI TRDNI TEMELJI, 
NA KATERIH GRADIMO NAŠO SEDANJOST IN 
PRIHODNOST.
TUKAJ LAHKO PO SVOJIH SPOSOBNOSTIH ŽIVI-
MO POLNO ŽIVLJENJE. ŽELIMO SI, DA BI NAŠE 
SKUPNO ŽIVLJENJE TUDI V PRIHODNOSTI POTE-
KALO TAKO KOT SEDAJ. 

ŽELJKO SEFEROVIČ, 
VAROVANEC CUDV ČRNA

ČRNJAN SEM ŽE 40 LET

Ob obletnici so posneli novo pesem

OBLETNICA
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Črna je mala vas pod Peco, ki premore okoli 3000 pre-
prostih, prijaznih in vedoželjnih duš. Veliko Črnjanov 
pa je ime našega kraja poneslo v svet. Ponosni smo 
na zavidljivo število naših olimpijcev, uspešnih špor-
tnikov, kulturnikov in doktorjev znanosti, ki so z dušo 
in s telesom vpeti v raziskovalno in tudi pedagoško 
delo. Tokrat smo poklepetali z univerzitetno diplomi-
rano novinarko, doktorico znanosti, predavateljico na 
Fakulteti za družbene vede, Marušo Pušnik. 
Kljub temu, da je tvoj dom danes Ljubljana, te Čr-
njani pogosto videvamo v domačem kraju. In prav 
je tako. Razpeta si med Ljubljano in Črno na Koro-
škem. Kako ohranjate družinske vezi in koliko ti čas 
dopušča za druženje s sestro Katjušo? Kje se pogo-
steje srečujeta, v Črni ali v Ljubljani?   
Čeprav bo letos že 15 let, odkar sem v Ljubljani, 
si še vedno ne znam predstavljati, da se v Črno ne 
bi mogla več tako pogosto vračati. Seveda je prvi 
razlog za to dom, a zagotovo je tudi nekaj več. 
Nekaj, kar verjetno lahko razumeš le, če tukaj gor 
rasteš. Kolegi in kolegice Nekorošci me ne morejo 
razumeti, zakaj lahko žrtvujem tudi kakšno dobro 
predstavo ali zabavo za vikend v Ljubljani in grem 
raje v Črno. Ne razumejo teh vezi, ki se stkejo med 
prebivalci malega kraja in okoljem, v katerem ti ži-
vijo. V to dolino me vleče tako kot v nobeno drugo. 
Imam pa del Črne tudi v Ljubljani, haha, in potem 
je lažje. S Katjušo se v Ljubljani redno srečujeva, če-
prav več časa seveda preživiva skupaj doma v Črni 
za vikende in takrat jo zelo radi mahneva na kak 
gorniški pohod za sprostitev. Pa tudi del najboljših 
prijateljic iz Črne imam v Ljubljani in naše redne 
mesečne čvek seanse ob pijački se vedno začnejo s 
tem, kaj je v Črni novega.   
Če se najprej ozreva v preteklost. Po končani osnovni 
šoli in gimnaziji te je pot ponesla na študij v prestolni-
co. Kakšne ambicije so te prevevale pri 18-ih letih?  
Da bom novinarka, sem govorila že od malega, ker 
sem vedno rada ogromno spraševala. V zadnjih le-
tnikih gimnazije pa sem nato nihala med študijem 
genetike, novinarstva in primerjalne književnosti. 

Premislila sem si v zadnjem trenutku in končala 
na FDV-ju na novinarstvu. Edina ambicija takrat je 
bila ta, da bi pisala, raziskovala in zastavljala vpra-
šanja. In to sem zdaj tudi uresničila, pač to počnem 
na nekoliko drugačen način. 
Univerzitetna diplomirana novinarka, doktorica 
komunikoloških znanosti. Sliši se tako abstraktno, 
kako pa bi laikom razložila, kakšno je tvoje poklicno 
poslanstvo? 
Raziskujem medije, popularno kulturo in družbe-
no komuniciranje, nekaj, kar je danes postalo naš 
vsakdan in kar nas pomembno oblikuje, kdo smo 
ali kdo hočemo biti, kaj vemo o svetu okoli nas, 
kako dojemamo druge. Mediji so postali osrednji 
pripovedovalci naših življenj. Medijsko-komunika-
cijski procesi danes postajajo tiste osrednje sile v 
družbi, ki nas oblikujejo kot družbena bitja. Zani-
majo me recimo konkretni medijski produkti, kot so 
resničnostni šovi, informativne oddaje ali pa ženske 

»VSE, KAR DANES NI V MEDIJIH,
JE, KOT DA SE NI ZGODILO«!
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revije in predvsem, kako medijska produkcija obli-
kuje naše identitete in kakšne spremembe vnašajo 
mediji danes v družbe, v katerih živimo. Ukvarjam 
se tako predvsem z medijskimi reprezentacijami in 
njihovimi vplivi na našo kulturo, politično in druž-
beno realnost.   
Najprej novinarka, nato doktorica. Katero področje 
si raziskovala v diplomski nalogi in kaj si pod drob-
nogled postavila v doktorski disertaciji?  
V diplomski nalogi sem se lotevala proučevanja me-
dijskega poročanja in njegove vloge pri gradnji naci-
onalnih skupnosti, kako mediji upravljajo z našimi 
nacionalnimi identitetami, kako lahko napihujejo 
nacionalizme, šovinizme, rasizme in druge nestr-
pnosti v družbi, kako prikazujejo slovenstvo naproti 
drugim nacionalnim skupnostim in kdo so v kate-
rem trenutku ti naši drugi. V doktoratu pa sem to 
temo precej poglobila, saj me je zanimalo, kako se 
v procesih komuniciranja v najširšem pomenu bese-
de oblikujejo meje med ljudmi. Izvedla sem obširno 
terensko raziskavo na avstrijskem Koroškem, saj so 
koroški Slovenci razpeti med dvema nacionalni-
ma identitetama, nenehno živijo na meji in medi-
ji ter komuniciranje tukaj odigrajo ključno vlogo, 
ko jim pripovedujejo, kdo so in od kod prihajajo. 
Ugotavljala sem, kako so se postavile te meje na 
Koroškem preko različnih komunikacijskih praks 
od devetnajstega stoletja naprej, na primer v ko-
municiranju dveh držav, ki sta tukaj nastali po letu 
1919, s svojimi državljani, preko medijskih tekstov, 
v literaturi, celo v znanstvenih tekstih slovenskih ali 
avstrijskih proučevalcev. In najpomembneje, na te-
renu sem proučevala, kako Korošci sami vzdržujejo 
te meje v njihovih vsakdanjih življenjih, na primer 
na vaški veselici ali pa preko tega, s katerimi so-
sedi se pogovarjajo in katerih se izogibajo zaradi 
etničnih razlogov. Se pravi tiste mikro vsakdanje 
komunikacijske prakse, ki nam potem pomagajo 
razumeti, zakaj, na primer, Haider lahko s pomočjo 
določene retorike na Koroškem vzbudi tako močna 
sovražna čustva do Slovencev.  
Kako kot strokovnjakinja gledaš na področje Črne 
na Koroškem, kako je z medijsko pokritostjo, komu-
nikologijo?
Vse, kar ni v medijih, je, kot da se danes ni zgodilo. 
To je rek, ki ga zelo rada povem svojim študentom, 
ko pridejo študirat medije in komuniciranje. Če ho-
čemo danes razumeti svet, ga moramo gledati skozi 

medije oziroma skozi optiko, kako mediji o njem 
poročajo. Črna in Črnjani se v medijih kar precej 
pojavljajo in vedno sem ponosna, ko lahko kaj o 
njih berem v nacionalnih medijih. Toliko z vidika 
reprezentacije Črnjanov v medijih, če pa pogledam 
z vidika same medijske produkcije, je pa zadeva ne-
koliko bolj klavrna. Če začnem le pri opremljenosti 
Črne z medijsko-komunikacijskami tehnologijami: 
zmogljivejše komunikacijske povezave in optični 
kabli bi morali priti čim prej v Črno, da se lahko 
Črna in predvsem njeni mladi še bolj povežejo v 
svet. To bo pomembno tako za internet kot tudi za 
telefonijo in televizijo, saj vsi trendi na področju 
razvoja rab medijsko-komunikacijskih tehnologij 
kažejo, da stopamo v svet, kjer se bodo razlike med 
temi klasičnimi mediji manjšale in bomo medije 
bolj kot ne uporabljali izključno prek računalniških 
komunikacij. Druga zadeva je na primer kino, kjer 
pa gre bolj za družabno plat medijske tehnologije. 
Kinodvorane, ki so včasih predstavljale pomemben 
prostor druženja in vaškega življenja, so s kabelsko 
tehnologijo in kasneje s kino multipleksi povsem 
izginile. To je škoda, pa ne le zato, da pač Črnjani 
ne vidijo najnovejših filmov, saj jih sedaj zagotovo 
snamejo še čisto sveže s spleta, pač pa zaradi tega, 
ker izginja del vaške kulture, ki je bila vezana na 
medije. Vse raziskave po svetu kažejo, da nas me-
diji vse bolj izolirajo od drugih ljudi, da z mediji 
postajamo individualistična bitja in namesto da bi 
se vpletali v dialog z drugimi, se sedaj pogovarjamo 
predvsem z mediji. Zato je obuditev vsaj občasnih 
kino predstav dobra ideja in po nekaterih krajih po 
Sloveniji so jo v zadnjih letih začeli obujati. Ima pa 
Črna res eno dobro plat, in to so Črjanske cajtn-
ge. Z vidika komunikološke znanosti mediji igrajo 
eno pomembno družbeno funkcijo, in sicer da lah-
ko krepijo občutke pripadnosti neki skupnosti. In 
Cajtnge v tem oziru lahko tako zagotovo dosti pri-
spevajo h gradnji skupnosti in kolektivne identitete 
Črnjanov. Tudi z novinarsko-uredniškega stališča so 
zelo dobro postavljene. Vedno, ko pridem v Črno, 
vprašam mamo, če so Cajtnge že izšle. Jih rada pre-
berem. Če sem prej rekla, da kar ni v medijih, se ni 
zgodilo, bi pa na tem mestu še malo specificirala 
in dodala, da danes ključno vlogo pri tem odigrava 
predvsem tudi spletno komuniciranje. Mladi danes 
medije uporabljajo na drugačne načine, kot jih sta-
rejše generacije, in tudi vsi tiskani mediji v Sloveniji 
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so ugotovili, da je nujen prehod na on-line izdaje, 
saj je v tem prihodnost medijskega komuniciranja. 
Zato bi bilo krasno, če bi se Cajtnge čim prej poja-
vile tudi na internetu, v spletni obliki. Z vidika Črne 
pa bi bilo to dobra promocija, saj bi se tako še lahko 
bolj ponesel utrip vaškega življenja v svet. In Črna 
tukaj ima dober potencial, ima zelo všečno spletno 
stran www.crna.si, ki jo tudi sama redno obiskujem. 
Z vidika spletnega komuniciranja pa je pomembno, 
da je stran živa, da se na njej nenehno kaj dogaja. 
Raziskave kažejo, da se obiskovalci spletnih strani 
radi večkrat vračajo na tiste strani, ki niso statične 
in so ažurne.  
Reagiramo Črnjani na oddaje Sanjska ženska, Kme-
tija, Big brother?  
Resničnostni šovi so izjemno popularen medijski 
fenomen, v porastu so povsod po svetu, tako kot 
na primer popularne nadaljevanke, Razočarane 
gospodinje ali pa video in računalniške igrice. In s 
tem ni nujno že vnaprej nekaj narobe, mediji so pač 
zgodovinsko gledano opravljali različne funkcije, 
tukaj so zato, da nas zabavajo in da v njih najdemo 
najrazličnejša ugodja in ne nujno le zato, da nas 
informirajo. Problem pa nastane takrat, če tovrstna 
medijska produkcija začne izrivati na primer resne 
medije ali druge bolj alternativne medijske diskurze 
oziroma se načini njene produkcije začnejo tihota-
piti tudi v bolj resne medije. To se danes nedvomno 
dogaja z veliko hitrostjo zaradi globalizacijskih 
trendov, ki jih v medijskem prostoru narekujejo 
predvsem veliki oligopoli, saj se vedno več medij-
skega lastništva kopiči v rokah nekaj posameznikov 
na svetu, npr. Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi. 
Problem je, ker potem dobivamo zelo ozko sliko 
sveta in mislimo, da če gledamo resničnostne šove 
ali če gledamo novice, ki nas predvsem zabavajo 
in so narejene po formuli seks-denar-kri, ki danes 
najbolj prodaja medije, da je to zadosti. To pa lahko 
proizvaja zelo nekritične in celo apatične državlja-
ne, kar je z vidika demokracije v neki družbi lahko 
zelo nevarno.  
Prve asociacije ob besedah novinarka in novinarstvo. 
Zakaj te danes ne spremljamo kot novinarke? Kdaj in 
kako si naredila prehod od novinarstva k znanosti?  
Saj v novinarstvu sem na nek način še vedno, a na 
drugi strani, novinarsko produkcijo in trende na po-
dročju novinarstva predvsem analiziram. Včasih si 
zaradi tega osovražen, haha, viden kot javni sovra-

žnik številka 1, ko pač poveš, da kaj ni dobro, ali si 
kritičen do stvari. A takšna mora biti vloga znanosti 
že po njeni funkciji. Res pa je, da mi včasih manjka 
publicističnega pisanja, kjer se počutim bolj doma, 
saj v znanstvenem pisanju vlada bolj tog, strog in 
discipliniran način pisanja. 
Če bi kot novinarka imela možnost ekskluzivnega in-
tervjuja, komu bi pomolila mikrofon pod nos?  
Hm, da pomislim ... Winnie Mandeli, zagotovo. 
Vedno so me zanimale močne ženske, ki stojijo za 
pomembnimi moškimi ali ki krojijo usodo svetov-
ne politike. In ona ima izkušnje z obojim. Kaj se 
dogaja v zakulisju takšnega zakona, kot ga je imela 
Winnie, kak je ženski princip vladanja, ženski čut 
za svet, krivice ..., take stvari so me vedno zanimale. 
Winnie je najprej ob Nelsonu in potem sama zago-
tovo odigrala pomembno vlogo v zgodovini člove-
štva, kar se tiče razširjanja človekovih pravic. 
Danes si predavateljica na Fakulteti za družbene 
vede. Na katerih področjih širiš obzorja mladim na-
debudnim študentom? Je med njimi tudi kaj Črnja-
nov? 
Predavam Temelje komunikologije, Zgodovino me-
dijev, Medije in kolektivni spomin ter Ženske žanre. 
Med študenti je kar precej Korošcev in tudi nekaj 
Črnjanov je že sedelo v mojih klopeh v teh osmih 
letih, odkar sem na FDV. Moje izkušnje kažejo, da 
so to zelo dobri študenti, a problem s Korošci je ta, 
kot sem se sedaj naučila, da se vedno držijo neko-
liko nazaj in so zadržani ter tihi. Pogosto se potem 
izkaže, da vedo precej več, da razmišljajo bolj pro-
nicljivo kot ostali, ki se v predavalnici vseskozi ogla-
šajo. Resnično imam s Korošci takšne izkušnje. To 
je zagotovo povezano s pregovorno koroško skro-
mnostjo in ponižnostjo. Preradi se dajemo v nič, a 
mislim, da imamo ogromno pokazati.  
Katero področje te še posebej navdušuje in ali se to 
lahko opazi tudi med tvojim predavanjem? 
V bistvu imam dve priljubljeni področji, to so ženski 
žanri in popularna kultura nasploh, na drugi strani 
pa me zelo zanimajo mediji in nacionalizem, iz če-
sar sem tudi doktorirala. To se zagotovo lahko opazi 
med mojimi predavanji, saj tudi ko predavam reci-
mo o medosebnem komuniciranju ali neverbalnem 
komuniciranju, pogosto črpam čisto konkretne pri-
mere iz teh tem, da študentom kaj ponazorim. Ne 
vem, pogosto se zasačim, da prevečkrat govorim o 
kulturnih razlogih, zakaj sovražimo čefurje, ali pa o 
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medijsko sproduciranem idealu ženskega telesa.  
Prav dobro se še spominjaš predavanj kot študentka. 
Nekateri predavatelji te lahko navdušijo že s prvimi 
povedmi, spet drugi so težje prebavljivi. Kdo je v tvo-
jih pogledih odličen predavatelj? Imaš vzornika? 
Imam. To je bil že upokojeni profesor Stane Juž-
nič, ki mi je predaval antropologijo in civilizacije. 
Odličen predavatelj je bil. Zdi se mi pomembno, da 
dober predavatelj suvereno nastopi pred študenti in 
da pride vedno, ampak res vedno, v predavalnico 
pripravljen na svoja predavanja. Sama sem najbolj 
sovražila predavanja, ko so profesorji prihajali blefi-
rat na ure, s tem v bistvu študenta tudi podcenjuješ. 
Pomembno je tudi, da si do študentov fair, to ne 
pomeni popustljiv, lahko celo strog, ampak pošten 
in pravičen.  
Kje vidiš prednosti v pedagoškem in znanstvenem 
delu pred novinarstvom? 
V tem, da si lahko mogoče kanček bolj svoboden v 
svojem razmišljanju. Sošolci in sošolke novinarji mi 
včasih tožijo, da se počutijo ukalupljeni, ko morajo 
pisati po nareku urednika ali pa že v bistvu zaradi 
časovnih stisk, ko morajo na hitro oddajati članke, 
ne uspejo raziskati in napisati kaj obsežnejšega. Tu-
kaj si lahko malo bolj svoboden, tako v izbiri tem in 
v načinu obdelave teme. Sploh pa zelo rada delam 
s študenti in to je vsaj zame zagotovo velika pred-
nost. 
Doktorat v roki pomeni tudi dodatna izpopolnjeva-
nja. Strokovna izpopolnjevanja te vodijo širom sveta, 
kjer tudi sama predavaš. Kam vse te vodi pot, morda 
kakšna anekdota iz sveta?
V bistvu sem se za znanstveno pot dokončno od-
ločila, ko sem odšla na povabilo profesorja Hanna 
Hardta, ki je kasneje postal moj mentor doktorata, 
v Ameriko na Univerzo v Iowo. Tam sem uvidela, 
da je pa to nekaj, kar si morda želim početi. V tej 
službi relativno dosti potuješ, treba je obiskovati 
znanstvene konference, oditi na kakšna predavanja 
v tujino. V bistvu to od nas zahteva tudi sistem, v 
katerega smo vpeti. Letos sem bila v Lizboni, lani v 
Istanbulu in na Nizozemskem, trikrat v Ameriki in 
v Bostonu sem doživela nekaj nepozabnega, kar pa 
se lepo sklada tudi z mojim preučevanjem medijev. 
Ko sva se s kolegico v lahkotnem pogovoru vračali 
zvečer domov proti hotelu, je kar naenkrat tik pred 
vhodom hotela mimo naju zapeljal avto z dvema 
Afroameričanoma in na njuni strehi je ležal moški, 

ki je skozi streho poskušal ustreliti voznika. Streljaj 
od naju je pred njih zapeljal tuleči policijski avto-
mobil, za njimi pa takoj novinarski kombi. Snema-
lec je skočil iz kombija in s kamero tekel na prizo-
rišče. In potem je šlo vse v živo. Midve sva zbežali 
v hotel in na recepciji so ostali gostje že spremljali 
dogajanje pred pragom. V bistvu bi lahko gledali 
tudi skozi okna, a je bilo na televiziji bolje vidno, 
saj so bili tudi posnetki od blizu, dosti zoomiranja 
in tako naprej. Prava akcija v živo.       
Črnjani te poznamo kot ljubiteljico športa, narave, 
glasbe, vedno radovedno in nasmejano Marušo. Ena 
od tvojih ljubezni pa je tudi ples. Se še spogleduješ 
z njim? 
Ples je bil od nekdaj v mojem srcu. Pleščev Pepi 
nas je v svoji knjigi lepo opisal, da smo vedno skr-
bele za družabno razpoloženje v smučariji, nismo 
pa kazale neke želje po vrhunskih uspehih. V hecu 
je bilo potem rečeno, da je bila za naše neuspehe v 
smučanju verjetno kriva Balestra in naša ljubezen 
do plesa. Na to plesno kariero v Črni imam prelepe 
spomine, koliko smo kot smrklje naredile, z Manco 
sva non stop spremljali MTV, ki je takrat s kabelsko 
televizijo prišel v Črno, in se učili likov in sestavljali 
koreografije. S plesom se še spogledujem, na vseh 
zabavah rada plešem. Lani pa sem se celo vpisala 
na salso, kjer sem se ogromno naučila, prišla celo 
do najvišje stopnje, a sem potem prenehala, saj je 
bilo vse skupaj prenaporno.  
Od kod sicer jemlješ energijo za naporen tempo štu-
dijskega vsakdana, ki je prepleten tako s pedagoškim 
kot znanstvenim delom? Kaj ti prinaša sprostitev? 
Na sprostitev se v tej službi vse prevečkrat pozabi, 
saj te delo enostavno posrka, ogromno rokov, in to 
ni dobro, saj je lahko to zelo stresna služba. Imam 
kar nekaj zelo slabih izkušenj s kolegi, ki so povsem 
podlegli stresu, in sem si obljubila, da bom ohranila 
neko zdravo distanco do vsega tega. Sproščam se 
ob bližnjih domačih, v pogovorih z njimi, rada se 
dobivam s prijateljicami na klepetih, rada tečem po 
Tivoliju in Rožniku in seveda se sproščam tudi ob 
televiziji. 
Menda čaka doktorja znanosti služba že pred vrati, 
ali to drži? Kakšna usoda je doletela tebe?
Daleč od tega, v znanosti razmere niso tako ro-
žnate, kot bi si kdo mislil. Vedno bolj se znanost 
prepušča tudi zakonitostim tržne ekonomije, da se 
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naj na primer financira znanstvene programe, ki so 
tržno donosnejši, kar je lahko za razvoj družbe zelo 
nevarno. Precej mojih mladih kolegov na fakulteti 
je včasih čisto obupanih, ker ne vedo, kaj bo prine-
slo naslednje leto, kako bo po doktoratu, saj smo 
vsi nenehno odvisni od nekih projektov. Imam ne-
kaj kolegov, ki so že tik pred ali takoj po doktoratu 
odšli na borzo dela, v bistvu pa je to v Sloveniji tež-
ko zaposljiv kader, saj te povsod okarakterizirajo, 
da si preveč kvalificiran. In potem pogosto lažejo o 
svoji izobrazbi. Kar pa je žalostno.  
Kaj svetuješ mladim, bodočim črnjanskim študen-
tom? Naj sledijo srcu ali deficitarnim poklicem? 
Če sem iskrena, bi rekla srcu, če pa sem praktična 
in bolj pragmatična, bi jim svetovala, naj zagotovo 
pogledajo, kje je več možnosti za zaposlitev, saj da-
nes razmere za mlade niso rožnate, ko se je treba 
po študiju postaviti na svoje noge. Včasih je v ži-
vljenju pač treba sprejeti kompromise. A če si nekaj 
res želiš, potem je zagotovo bolje slediti srcu, pri 
tem vztrajati in tudi malo potrpeti in cilj bo potem 
prišel sam po sebi.  
V prostem času pa tudi veliko pečeš in seveda smu-
čaš. Predvidevam, da te Dodi ni navdušil za peko čo-
koladne torte …  
Tu je imela prste vmes bolj mama pa bica, ki je ve-
dno kaj pekla, in pa tudi Katjuša. Ati pa je dal tisto 
piko na i, da je v pripravljanju hrane treba uživati, 
da moraš pri kuhi vedno stremeti k popolnosti in 
ne pozabiti na malenkosti, kot so začimbe in po-
dobno. Kot nas učijo v znanosti. Kar pa se smu-
čanja tiče, pa sem pozimi tako ali tako ves čas na 
žičnici, haha.  
Ljudje pač nismo popolni, pa vendar smo polni prese-
nečenj. Na katero svojo vrlino si ponosna, katera pa 
je tvoja najbolj očitna napaka?  
To bi bilo bolje vprašati ljudi, ki živijo okrog mene. 
Če pa presodim sama, pa bi rekla, da sem pono-
sna na to, da sem natančna in včasih kar preveč 
trmasta, saj mi to pomaga vztrajati tudi takrat, ko 
se ti že zdi, da bi najraje obupal. Vrlina bi bila tudi 
sočutje, a to me v življenju potem dostikrat tepe, ko 
hočeš biti dober. Napaka pa je zagotovo ta, da sem 
preveč radovedna in sprašujem preveč vprašanj, pa 
si potem ljudje včasih to interpretirajo kot preveli-
ko vsiljivost. Mogoče tudi to, da sem neučakana in 
da bi rada včasih, da se stvari zgodijo pred svojim 
časom.   

Katero knjigo si za dušo nazadnje vzela v roke? 
Knjig imam vsak dan v roki preveč, kot mi pravijo 
kolegi. Ravno študiram knjigo o kulturi mobilne te-
lefonije, ker imamo pač en projekt na to temo. Tako 
za dušo pa sem na polico pravkar odložila Sneg 
turškega pisatelja Orhana Pamuka, čeprav sem bila 
nad knjigo kar malce razočarana. Ne vem, mogoče 
zato, ker sem zaradi vseh njenih hval preveč priča-
kovala, pa tudi Turčijo sama vidim v nekoliko dru-
gačni luči, kot jo slika Pamuk.  
Letošnji načrti, kaj je trenutno tvoj predmet raziska-
ve?
Trenutno skupaj s še enim profesorjem urejam te-
matsko številko znanstvene revije na temo zgodovi-
ne medijev na Slovenskem, saj so letos pomembne 
obletnice medijev. Slovenci praznujemo 80 let radia 
na Slovenskem, 50 let televizije, 40 let TV dnevni-
ka oziroma TV informativnih oddaj v slovenskem 
jeziku, lani je bilo 210 let od tega, ko smo Slovenci 
dobili prvi časopis v slovenskem jeziku Lublanske 
novice. Drugi projekt, ki ga trenutno delava skupaj 
s kolegico s fakultete, pa je knjiga o popularni in me-
dijski kulturi v socialistični Jugoslaviji, saj skušava 
tematizirati jugo nostalgijo, ki se pojavlja, in hkrati 
razbiti tudi predstave, ki danes poskušajo prevlada-
ti, kako je bilo v socializmu vse slabo in kako je bila 
to totalitarna država z ozko miselnostjo. Socializem 
je imel zelo bogato popularno kulturno in medijsko 
sceno, od nakupovalne in potrošne kulture, športa, 
turizma, glasbene scene, medijev, vse to poskušava 
v knjigi raziskati. 
Če bi se še enkrat rodila, bi postala … 
Humanitarna delavka. Zagotovo kje v Afriki, Ugan-
da, Angola ali Kongo, recimo. Nikoli ne reci nikoli. 
Če se naveličam dela, ki ga počnem, bo to mogoče 
moja nova služba. 

TADEJA GERMADNIK

Čas gre z vsakim drugače: z nekom v ko-
rak, z nekom v zaostanku, z nekom v teku 
in z nekom stoji.

(Shakespeare)
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FOTOREPORTAŽA

Uradna otvoritev ceste in mostu 
čez Javorski potok

Uspešna voditelja Nika in Luka tudi na 
prireditvi ob dnevu žena

Nova pridobitev: tribuna v šolski telovadnici

Nastop osnovnošolcev ob kulturnem 
prazniku
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FOTOREPORTAŽA

Tako je cel Ludranski vrh pričakal Aleša

Po uspehih smučarjev Tine in Aleša 
prisrčen sprejem na stadionu

Letošnji pust je bil deževen
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Le redkim je dano, da učakajo tako visoko starost. 
Nimamo izbire, življenje ima svoje zakone.
V dolgem obdobju devetdesetih let se je svet neneh-
no spreminjal in se povsem spremenil. Odvijali so 
se veliki dogodki, nenehen razvoj na vseh področjih 
je vplival na življenje krajev, družin in vsakega pose-
bej. In to spreminjanje je vsak posameznik doživel 
po svoje, vsak bi lahko napisal svoj roman, ki no-
benemu ne bi bil enak.
Konec januarja 2008 je devetdeset let svojega 
življenja praznovala gospa PAVLA HERCOG. 
Obiskali smo jo in poprosili za pogovor. Bistra 
in še vedno živahna je v drobcih razgrinjala svoje 
življenje.

OTROŠTVO IN MLADOST
Rojena sem bila v Žerjavu 29. januarja leta 1918. 
Pisali smo se Mežnar. Moj ati je bil rudar. Prišel 
je iz Savinjske dolin delat v rudnik, mama pa so 
prišli iz Prlekije služit h gostilničarju Krulcu, ki je 
v tiste kraje hodil kupovat vino. Z njim so prihajali 
na Koroško mladi ljudje, se spoznavali, se poročili, 
si ustvarili družine in ostali tukaj. Imela sem  dva 
brata in dve sestri, a nobeden ne živi več. En brat 
je padel v partizanih, eden je umrl pred dvema leto-
ma, obe sestri pa sta umrli za rakom. Kaže, da sem 
tej bolezni nekako ušla. 
Ko sem bila stara dvanajst let, najmlajša sestra pa 
pet, nam je ati umrl. Delal je v topilnici in zbolel za 
pljučnico. Niso mu mogli pomagati. Ni ga bilo več.  
Starejši brat je bil že zaposlen pri rudniku, drugi 
štirje pa smo ostali na maminih ramenih. Je bilo 
treba pa delati, da smo se preživel! Okoli Žerjava 
smo imeli njive in otroci smo mami pomagali. Kar 
precej smo pridelali doma; zelenjavo in  krompir 
zase, krmo za prašiče. Potem so mama kupili kravo. 
Na tistem bregu za ‘hauzom’ so bili travniki in njive. 
Delavci so prišli pomagat pokosit, posušili smo in 
imeli krmo. Mleko pa so mama povečini prodali. 
Je rekel starejši brat: “Le zakaj imamo mi kravo, ko 
pa ne mleka ne smetane ne kislega mleka nikoli ni 
pri hiši.” Skoraj vse so prodali. Zjutraj ob šestih so 
mama pomolzli, prišle so stranke po mleko, opol-

dansko smo imeli za domačo porabo, zvečer pa je 
bilo spet za stranke. Blizu je bil ‘havz’, v njem je 
živelo veliko ljudi, mleko se je lahko prodalo. Pa še 
mami so hodili drugi pomagat sušit. Kmalu pa so 
si stanovalci tam zadaj naredili vrtove. Takrat so 
mama najeli travnike pri Mrdavsu in pri Kovaču. Z 
‘rudnikom’ so se zmenili, da so jim prišli travnike 

pokosit, Miha Ladinik, ki je vozil za  rudnik, pa je 
seno zvozil domov.

DRUŽABNO ŽIVLJENJE V ŽERJAVU
V Žerjavu je bilo kar veliko razvedrila za nas mlade. 
Tu so živeli tudi rudniški uradniki, ki so imeli otroke 
in ti so poskrbeli zanje. Tako smo zraven prišli tudi 
mi. Trije  inženirji so bili: glavni je bil ing. Fetih, 
ing. Uršič za metalurgijo in ing. Baraga za elektriko. 
Vsi so imeli družine. 
V Žerjavu so delovala tri društva: Svoboda, kjer 
so se družili delavci, Sokol je bil bolj za uradnike, 
paznike, nadzornike, pri Orlih pa so se družili 
krščanski Žerjavčani. Seveda so med nami bile 
razlike; zgradili so ‘havz’ s stanovanji z eno sobo 
za rudarske družine, za uradnike so zgradili hišo, 
kjer je bilo stanovanje z dvema sobama. Delavci so 
imeli več otrok, uradniki pa le enega ali dva otroka, 
stanovanje pa z dvema sobama. Ko smo se najst-
nice nekoč o tem pogovarjale, je pa rekel moj starej-

DEVETDESET LET
GOSPE PAVLE HERCOG

Zakonca Pavla in Ivan Hercog okoli leta 1988

PREDSTAVLJAMO
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ši brat: “V hiši ati pa mama spita vsak v svoji sobi, 
zato pa ne more biti otrok.” Res pa je, da so inže-
nirji imeli po tri, eden pa štiri otroke. Ti otroci so 
doraščali, šli v šole, potem pa vodili telovadbo, pa 
izposojo knjig v knjižnici ... V Žerjavu je bilo takrat 
živahno družabno življenje, to je bil razvit kraj. Me-
žica pa še bolj. Smo rekli: “Črna je pavrška, Žerjav  
je delavski, Mežica pa je gospoška.” V Črni so bile 
v Topli, Koprivni, v Javorju, pod Uršljo goro velike 
kmetije, kjer je živelo veliko ljudi. Po navadi so tudi 
s kmetij hodili ‘na šiht’ v rudnik, da so se lažje pre-
živeli. Delali so v jami, v topilnici, izbiralnici, na 
žičnici, v laboratoriju, v kovačnici, na mizarskem 
obratu. Vse je bilo dobro organizirano. Zaposlenih 
je bilo veliko ljudi. Odpirali so rove tudi drugod: v 
Heleni, potem v Topli in zaposlovali nove delavce.
Takrat so zgradili sokolski dom. Spodaj je bila telo-
vadnica, kjer smo telovadili, in knjižnica, kjer smo 
si izposojali knjige. Lahko smo prinesli stare knji-
ge in  zanje dobili neko nagrado. Pri telovadbi smo 
najmlajši bili ‘deca’, potem si prišel k ‘naraščaju’, 
starejši pa so bili ‘člani’. Nekaj jih je šlo v Celje na 
vaditeljske tečaje in so potem bili vaditelji. Moški 
in ženske.  
Ko sem bila  stara šestnajst let, sem se šla učit za 
šiviljo. Uk je trajal štiri leta. Ko sem bila prijavlje-
na za izpit za pomočnico in bi potem lahko delala 
samostojno – sem se zaljubila in poročila, stara 20 
let. Leta 1939 se nama je rodil sin Janez, leta 1940 
pa hči Betka. Z mojim šolanjem in poklicem je bilo 
nepreklicno konec. Pozneje sem za svoje otroke ve-
liko šivala, posebej med vojno, ko je vse prav prišlo. 
Saj je bilo naprodaj, a nismo mogli kupiti. Že od 
otroštva naprej pa mo se naučili ‘šparati’ in delati, 
pa skromni smo bili.  
Januarja, leta 1939 sem prišla sem v Črno. Moževa 
mama je zbolela, pa sem prišla pomagat. Kmalu je 
umrla, pa sem ostala. 

OKUPACIJA
Malo smo že vedeli, da bodo Nemci napadli Jugo-
slavijo. Kjer so imeli radio, so ljudje to slišali. Iz-
vedeli so tudi, kdaj bodo Nemci vkorakali v Črno. 
Bilo je 6. aprila, ko so res prišli, in sicer iz smeri 
Mežice, saj so prišli preko Rehta. Nekateri Črnjani 
so jih navdušeno pričakali na vasi. Potem so k nam 
prišli fantje ‘skavti’ – Markovičev Kristi, Šipekov 
Ivan in drugi – pa pravi eden mojemu možu: “Da 

imamo v Črni toliko Nemcev, pa nismo vedeli. A si 
videl tistega pa tistega, kako so ‘hajlali’ pa vzklikali 
‘heil Hitler’, dvigovali roke v pozdrav Nemcem? Ne 
morem verjeti svojim očem.” Takrat so se Črnjani 
opredelili, vsaj nekateri. Bili smo zelo razočarani 
nad nekaterimi. Mi smo že prej bili organizirani kot 
‘skavti’, to je bila zavedna slovenska mladina. To 
smo vedno tudi pokazali, že ko smo hodili v šolo. 
Imeli smo take učitelje, ki so nas vzgajali v duhu 
slovenstva. Takoj smo začeli skrivaj delovati; zgo-
dila se je kaka manjša sabotaža ali kaj takega. Kar 
prve dni so Nemci selili duhovnike, učitelje in ne-
katere zavedne slovenske družine … Bilo je prav za 
veliko noč. Ljudje se še k maši niso upali iti, ker so 
se bali, da bi jih kar na cesti ‘prijeli’ in odpeljali. 

ČAS VOJNE
Februarja, leta 1942 je prišel v naše kraje Dušan 
Kveder in ustanovil organizacijo Osvobodilne fron-
te za naše kraje. Pri nas je prespal, še ena ženska je 
bila zraven – ne vem več, kako se je pisala. Takoj 
smo začeli delovati proti Nemcem. Sestajali smo se 
po skupinah, po trije, štirje, pač tisti, za katere smo 
vedeli, da so zanesljivi. Potem so mobilizirali  posa-
meznike. Navzven pa smo se obnašali, kot da smo 
lojalni Nemcem. Mož je hodil ‘na šiht’, veliko so de-
lali, mladi fantje so se vključili v nemško mladinsko 
organizacijo Hitlerjeve mladine, ‘Hitlerjugend’, kjer 
so jih vzgajali v svojem duhu, šli so v neko predvoja-
ško. Nekateri so imeli srečo, da so se vrnili domov, 
kdor pa je bil star 18 let, sploh ni dobil dopusta, 
ampak so take fante poslali naravnost na fronto. Ve-
liko jih je padlo. V začetku nas je delovalo le pet ali 
šest. Za vsakega smo morali vedeti, da je ‘res naš’, 
preden smo ga vključili.  Nemci so radi vtihotapili v 
družbo svojega človeka, po katerem je potem prišlo 
do izdajstva. 
Mož je bil do leta 1944 doma in je hodil ‘na šiht’, 
pri tem pa delal za partizane. Potem pa je moral 
oditi. In je šel 1. avgusta. Jaz pa dva majhna otroka! 
Oba sta vedela za partizane, videvala sta jih, slišala 
to in ono. Tisti večer so prišli k nam na sestanek, 
pa je potem mož odšel z njimi. Naslednje jutro sem 
petletnemu Janezu rekla: “Da ja ne boš nikomur 
povedal, da je ati bil doma. On je zdaj v taki voj-
ski, ki je proti Nemcem, zato ne smeš nikomur nič 
povedati. Če bodo to izvedeli, bodo še nas zaprli 
…”  Naslednje jutro pa so prišli Nemci po moža. 

PREDSTAVLJAMO
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Eden izmed fantov, ki se je šele priključil in ga o 
tajnem delovanju še nihče ni poučil, je po nerod-
nosti nekomu povedal, da je bil Hercog doma, da 
je prinesel propagandni material, ki so ga potem 
trosili po Črni … Nemci so sicer sumili, da  v kra-
ju deluje neka skupina, ki jim nagaja, a ni bilo nič 
oprijemljivega. Nas  so potem zasliševali. Jaz sem 
se naredila, kot da ne vem ničesar. Zaslišanje je bilo 
v nemškem jeziku in sem vztrajala, da ne razumem 
toliko nemško, da bi se lahko pogovarjala. Pa so pri-
peljali tolmača. Takrat sem vztrajala, češ kako pa 
naj jaz kaj delam poleg dveh majhnih otrok. Res je, 
da so ponoči prišli neki moški, se nekaj pogovarjali 
in potem je moral mož z njimi … Tako sem se za-
govarjala.

V TABORIŠČU
Kljub takemu zagovoru so me zaprli. Ko pa si prišel 
v zapor, je bilo upanja, da  te  bodo izpustili, konec. 
Najbolj strah me je bilo v Dravogradu. Zasliševali 
so nas nekaj dni kar naprej in strah nas je bilo, koga 
bodo še pripeljali in bo kaj izdal. ‘Pobi’ pa so bili 
res trdni, vsa čast jim, nihče ni nikogar izdal. Bili so: 
Strmčnikov Franci, Plaznikov Slavko, Najevnikov 
Stanko, Krumpačnikov Franc in še eden je bil, ne 

spomnim se imena. Ničesar niso izdali. 
Iz Dravograda so nas poslali v Celovec, od tam z 
vlakom na Dunaj, nato v Prago  in potem v Ra-
vensbrück. To je prav na severu Nemčije. Bilo je 
veliko taborišče, ženske so bile iz cele Evrope, ki je 
bila pod Nemci. Precej žensk je bilo iz bivše Jugo-
slavije. Imela sem številko 22.824. Mislim, da je  to 
številka, ki pove, da je do avgusta 1944 šlo skozi to 
taborišče najmanj toliko internirank. Zraven mene 
je bila tudi soseda Gašperjeva Zofka, ker je njen 
mož odšel v partizane. 
Jaz sem imela posebno srečo; med paznicami je 
bila ena iz Maribora, ki nas je v šotor prišla vprašat, 
če je kaj Jugoslovank. Pa smo se javile. Je pa rek-
la, da nam bo poskusila ‘zrihtati’ kako delo. In 
res; poslali so nas v klet, kjer smo čistile krompir 
in korenje in še kaj pripravljale za pripravo hrane. 
Vse smo zlagale v ‘kište ‘ in nosile v kuhinjo. Če 
je bila pri kotlu kaka taka, ti je dala kak krompir 
ali kaj za pod zob. Skupaj nas je tam delalo kakih 
dvajset. Hrana je bila trikrat na dan. Zjutraj črna 
kava, opoldne redka juha in trije krompirji, zvečer 
dve tanki rezini kruha. Če si ju pojedel zvečer, si 
bil zjutraj brez kruha. Vedno si bil lačen, zato smo 
bile zelo podhranjene. Hrana je bila zelo natančno 
preračunana. Toliko, da si preživel. Tam se je kuha-
lo še za slušatelje oficirske šole in za druge delavce 
taborišča.
Do januarja in februarja 1945 je bilo vse dobro or-
ganizirano. Potem pa je začelo Nemcem primanjko-
vati hrane, tako da smo je tudi mi dobivali še manj 
kot prej. Kruha je bilo zelo malo. Slovenke pa smo 
izredno pomagale druga drugi; naj bo pri hrani, pri 
obleki, pri delu. Skupaj smo držale. Smele smo pi-
sati domov enkrat na mesec. Ampak, ne papirja ne 
svinčnika ne denarja za znamke nismo imele. Pa 
še vse so pregledali. Jaz sem dobila dve pismi. Eno 
sem dobila prav za rojstni dan, tako sem izvedela, 
da sta otroka pri mami. – Moj brat je moral podpi-
sati, da bo zanju skrbel, kdove kam bi ju sicer dali. 
Taborišče so 3. maja 1945 osvobodili Angleži in 
Američani. Imeli so pripravljena čolne, da bi nas 
prepeljali na Nizozemsko ali nekam, a ni bilo 
možnosti. Potem so nas spravili nazaj v velike 
šotore, maja pa so nas potem pomikali sem in tja, 
saj niso vedeli, kam z nami. Prišli so tudi Rusi in se 
tam pogajali in postavljali meje … En vojak nas je 
nekam usmeril in rekel, naj se umaknemo, ker se še 

Sestre Mežnar okoli leta 1929: Micka, Pepca in 
Pavla
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streljajo, da ne bomo žrtve zdaj, ko je vojne konec. 
Potem so postavili meje, Nemci so se umaknili … 
Bile smo v neki hiši, kjer so bila okoli in okoli sobe 

ogledala. Pa je ena rekla: “A take s’rote smo zdaj, ko 
smo dočakale konec vojne!” Bile smo sestradane, v 
negotovosti, daleč od doma, umazane, nesrečne …
Vračanje je bilo dolgotrajno in mučno. Skupaj smo 
potovale v skupinah v smeri, od koder smo bile doma. 
Hodile smo peš, se kdaj vozile, železniške proge so 
bile pretrgane ali uničene, ceste je bilo naenkrat 
konec … Vračali so nas Rusi preko Prage, Dunaja, 
Bratislave, naprej pa zmagovalci vojne preko Beo-
grada, Rume …Vozile smo se v živinskih vagonih, 
spale na tleh, hrana je bila vojaška enolončnica, 
kruh …
V Rumi so bili slovenski vojaki in eden mi je povedal, 
da sta moja otroka pri mami v Žerjavu in naj tam 

grem dol, ko se bom pripeljala domov. Vrnila sem 
se konec avgusta. Doma pa prazna, povsem prazna 
hiša. 

ČAS PO VOJNI

A življenje je šlo naprej. 
Potem so se nama rodili otroci: Cvetka 1947, Pavli 
1950 in Danica 1953. Hudo je bilo, po vojni je bilo 
pomanjkanje vsega, otroci so bili …
Takoj sem se vključila v delo pri Zvezi borcev. De-
lovala sem kot predsednica komisije za otroke pad-
lih borcev. Najprej smo zbirali rojstne in druge 
osnovne podatke, ženske niso vedele, kam naj se 
obrnejo za pomoč. Tu mi je veliko pomagal mož, 
ki je znal potrkati na prava vrata. Družinam smo 
pomagali pridobivati pokojnine, dodatke za otroke, 
pomagali smo pri šolanju otrok, urejali zavarovan-
je, zaposlitve, šolanje … V Heleni je bila družina, 
ki je imela šest otrok, mož je padel v partizanih, 
starejšega  sina so ubili, ko je že proti koncu vojne 
šel čez Rehta … Z zdravili, obvezami in drugimi 
potrebnimi pripomočki so nam veliko pomagale dr. 
Marija Ramšak in dve sestri usmiljenki, ki so bile 
zaposlene v bolnici v Črni.
En naš član mi je nekoč na seji ZB rekel: “Le od 
kod si ti ‘vzela’ toliko partizanskih sirot?!”  Res jih je 
bilo veliko povsod: v Žerjavu, v Heleni, v Koprivni, v 
Ludranskem Vrhu, v Črni, Javorju, Jazbini … Takrat 
so bile številne družine in zato je po vojni ostalo to-
liko otrok brez očetov. Naši ljudje so pa skoraj vsi 
sodelovali s partizani, sploh pa v okolici Črne.  
Še zdaj mi naši otroci kdaj rečejo, da sem skrbela 
za druge otroke, nanje pa ‘pozabila’. Velikokrat sem 
jim pripravila hrano, potem so si pa pogrevali, kakor 
so prihajali domov. 
Tako je bilo takrat. Če današnjim rodovom 
pripoveduješ o vsem tem, si tega nikakor ne more-
jo  predstavljati. Ne da se tistega časa primerjati z 
življenjem, ki ga živimo danes. Svet se je povsem 
spremenil. Je boljši, je slabši, kdo ve?

Gospa PAVLA HERCOG, iskrene čestitke v imenu 
bralcev Črjanskih cajtng,  hkrati  vam tudi vnaprej 
želimo vse dobro.
In hvala za vse, kar ste v življenju dobrega naredili 
za druge. 

Zapisala Marta Repanšek

Ob 90. obletnici so PAVLI HERCOG čestitali: 
Janez Švab, župan Občine Črna na Koroškem,  
Franc Nagernik v imenu Društva upokojencev in 
Salvador Kotnik v imenu Zveze borcev.
Presenečenje pa so jubilantki pripravili pevci sku-
pine Smo, kar smo, ki so prišli na povabilo sosede 
in članice Rdečega križa, Tončke Geršak. V krogu 
številne družine je jubilantka presrečna poslušala 
ubrano slovensko pesem, enkratno vzdušje ob njej 
je bilo vrhunec njenega praznovanja.
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Bilo je med vojno. En moški je postopal tam okoli 
po vasi, kjer so se zbirali Nemci. Malo je povprašal 
in izvedel, da gredo v hajko nad partizane, in to 
v hišo, ki je pod Šumahom – ne spomnim se več 
imena. Rekel je, da so tam borci, pa jih je nekdo 
izdal. Prišel mi je povedat in rekel: “Daj nekako 
‘pošto’ gor, da se bodo umaknili.” Jaz grem sosedo 
‘fehtat’, da bi mi popazila otroka, jaz pa  kanglico 
v roke in sem hitela k tisti bajti pod Šumahom. Šla 
sem po stezi, ki je bližnjica, in res sem bila hitra. 
Vse jim povem, kje so Nemci, kod gredo … Grem 
nazaj v dolino s tisto kanglo, pa še en papir sem 
imela.  Ko grem po eni stezi, pa se mi že bližajo 
Nemci od Mušenika. Pridem tam od Motnika v les 
po bližnjici, oni pa po cesti okoli, sem jih pa od 
daleč dol videla. Začela sem si glasno peti, seveda 
po slovensko, zraven sem skakala in mahala s tistim 
papirjem … Že smo  se približevali drug drugemu. 
Slišali so me in tudi videli. Eden se je že ustavil, 
kot da me bo zaslišal, vodja pa je zamahnil z roko 
in pokazal, da sem malo ‘trepasta’, češ pusti jo, se 
ne splača.
Pridem do Motnika, pa me je ves prestrašen vprašal: 
“Kaj se niste srečali z Nemci?”
Povedala sem, kako sem se znašla. “Ti si pa res od 
vraga! Kaj vse ti ne pride na misel!”

Iz arhiva Občinskega odbora ZB NOV 
Pavla Hercog je bila predsednica Komisije za otro-
ke PB (padlih borcev) in ŽFT (žrtev fašističnega 
terorja).
V arhivu obstajajo številni dokumenti o izjemno 
skrbnem spremljanju otrok padlih partizanov. Iz se-
znama otrok padlih borcev, kjer so vpisana potrdila 
o premoženjskem stanju le-teh, je razvidno, da je 
bilo takih otrok 69.
Obstajajo poimenski seznami spremljanja učnega 
uspeha teh otrok, spremljanje zdravstvenega stanja 
in bolezni otrok, šolski uspehi v posameznih letih 
šolanja, prošnje za štipendijo, prošnje za zaposlitev, 
prošnje za sprejem v internat in na šolo, spodbu-
de za šolanje v srednjih in visokih šolah, seznami 
otrok za počitnikovanje v koloniji, spremljanje ma-
terialnega stanja družin …, vse poimensko za vsake-
ga otroka. Urejali so pokojnine otrok za očeti, ki so 
delali, a jim niso vplačevali prispevka za pokojnino 
… Vse to je trajalo leto za letom za vsakega otroka 

posebej, dokler se ni zaposlil. Pavla Hercog o tem 
govori v množini, a bila je predsednica in glavnino 
dela je opravila ona. Vse to je delala poleg skrbi za 
svojo številno družino in seveda brez plačila. Ple-
menito je bilo njeno delo za te otroke in v tem raz-
dajanju je njena veličina.
 
S E Z N A M
bolnih otrok padlih borcev in ŽFT
Rubrike:
ime in priimek, rojen, bolezen, bivališče, šol. izo-
brazba, dohodki otroka,  soc. stanje družine.
Pod bolezen beremo: bolan na očeh, kronično obo-
lenje kože, 2 x pljučnica, bolan na očeh, bolehna, 
slabo sliši, vnetje kolena, ima migreno.
Podpisana predsednica komisije: Hercog Pavla

Obstaja npr. poimenski  seznam ‘otrok, ki do sedaj 
še niso vključeni v poklice’, bili so še štirje.
Oba seznama sta brez datumov.

Z Ljudmilo Slapnik, rojeno Lesjak, najstarejšo 
Črnjanko, ki je lani dopolnila 95 let, sem se srečala 
v njenem stanovanju v Mušeniku. Tam ob svoji 
pokojnini in ustrezni oskrbi domačih uživa jesen 
svojega življenja. Kljub nekaterim zdravstvenim 
težavam, delni nezmožnosti skrbeti zase in še kaki 
starostni tegobi ostaja vedra in radoživa, o svojem 
življenju pa je pripovedovala živahno in s svetlim 
pogledom.
Rodila se je 11. septembra leta 1912 v rudniškem 
‘hauzu’ v Mušeniku. V družini je bilo osemnajst 
otrok, toda sedem jih je umrlo že v zgodnji otroški 
dobi; spominja se, da je v enem dnevu ugasnilo 
življenje kar dvema naenkrat. »Takrat je bilo povsod 
veliko otrok: na Mihelem, kjer so imeli gostilno, jih 
je bilo šestnajst, pri trgovcu Prahu pa osemnajst.« 
Šest let je živela v Mušeniku zraven ‘bice in dedija’ 

LJUDMILA
SLAPNIK, 
NAJSTAREJŠA OBČANKA
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(katerega korenine so bile pod Plešivcem), šele po-
tem je ‘bandrala’ v Črno. Takratno osnovno šolanje  
je trajalo le štiri leta. »Imeli smo hudega učitelja: 
če ga nisi ubogal, te je s palico vžgal po prstih,« se 
danes spominja oddaljenih šolskih dni in razloži, da 
se je imela priložnost dodatno izobraziti šele ‘med 
vojsko’, ko je obiskovala večerni tečaj nemščine, 
zato je vedno precej dobro razumela in govorila 
nemški jezik. 
»Spominjam se, da mi je stric kupil ‘pužo’, ko sem 
bila še majhna deklica. Seveda sem jo hotela poka-
zati sosedom, pa sem se spotaknila in padla, punčka 

pa se je razbila. Kako sem jokala za njo!« 
Takratno življenje je bilo trdo in revno; njen oče je 
delal v jami, mati pa je gospodinjila. »A je kar šlo. 
‘Ta večji’ se je kmalu oženil in odšel, potem pa so 
sledile še ‘dečve’.«
Ljudmila se je zaposlila s šestnajstimi leti (a že dve 
leti prej je bila varuška otrok), v zbiralnici rudnika je 
delala petnajst let. »Na ‘šihtu’ je bilo čudno luštno, 
veliko smo prepevale, tako da sem rada hodila pre-
birat rudo! Ni bilo prenaporno. Ob polnoletnosti 
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Čestitke ob častitljivi starosti

pa so mi, ker sem bila pridna, dodelili pospravljanje 
pisarn in nošenje malic. Pa pri inženirjih in pazni-
kih sem ‘pucala’. Nobena druga ni veljala. Lesja-
kova naj pride, so rekli. Fajn je bilo na šihtu, res. 
Pa ženske smo se dobro razumele, nikoli se nismo 
kregale. Ena je vedno prinesla ‘šnofovc’, spet dru-
ga ‘hofmondiš’ kapljice, ki ti jih je kanila na ‘birfl 
cukr’, da te ni glava bolela.« Njen vsakdan je bil 
vedno delovno naravnan: poleti je po službi vzela 
koš in grablje ter šla nabirat borovnice – za šnops 
ali pa so se z garami odpravili v Bistro po drva, da 
je bilo dovolj kurjave.
»Smo pa šli tudi na kako ‘gavdo’, čeprav je bilo 
malo ‘cajta’, in zapeli! Še danes rada pojem. Včasih 
grem k Štrucovi, teta sem ji, pa zapojemo in se kaj 
‘poprauhamo’. Ko sem bila mlada, je bilo v Črni 
devet gostiln, pa smo šli skoraj vsak konec tedna 
malo ‘pogaudat’.«  
Leta 1930 in 1933 sta se ji rodili nezakonski hčerki, 
Vida in Polda, pri njuni vzgoji pa ji je pomagala 
mama. »O ja, mama so bili fejst,« kima ob teh spo-
minih, »oče pa so bili bolj zaguleni - pili so, pili!« 
Tudi neusmiljeni čas druge svetovne vojne so neka-
ko prebili. Pojasnjuje, da niti ni bilo tako hudo, da 
so dobivali hrano na karte in da niso stradali. Moža 
Florijana je spoznala ‘po vojski’; pred tem je bil ‘v 
lesu’, to je v partizanih. Izhajal je iz Železne Kaple, 
od tam ga je bila mama prinesla v Solčavo, potem 
pa je služil po raznih kmetijah, nazadnje pri Cvel-
barju v Črni, kjer sta se tudi spoznala in leta 1947 
poročila. V zakonu sta se jima rodila še sin Alojz (ki 
ga Črnjani kar po očetu imenujejo Flori) in hčerka 
Branka. Ljudmila je v letih po vojni delala še na 
Žagi, kjer je pričakala zaslužen pokoj, in sicer 5. 
aprila 1968. Mnogih datumov se natančno spomin-
ja. »Zdaj sem že štirideset let v penziji! In sedem 
let vdova. Sin se je preselil k meni, da mi postreže 
in skuha. O, saj dobro kuha, navadno govejo ali 
kislo ‘župo’ pa ‘makaronflajš’ ali ‘olijevo repico’. A 
jaz ne pojem veliko, najraje imam juhe, za meso 
mi pa ni. Iz trgovine mi prinese kako sadje, najpo-
gosteje banane ali pomaranče, tudi grozdje, kadar 
ni predrago, ja, pa vsako jutro en kifeljc za zajtrk! A 
včasih – kako smo jedli?! Bolj ‘rodo’! Masti ni bilo, 
najpogosteje smo imeli na mizi ‘knedle, žganke in 
bel kofe s saharinom’.«
Ko brska po spominu, najraje spregovori o nena-
vadnih dogodkih: kje je vrag z deklo plesal in zato 
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O PLETILJAH 
ALENČICAH

V okviru Društva upokojencev Črna že 27 let de-
luje ročnodelski krožek pod imenom Alenčice. 
Vanj je vključenih 17 upokojenk, starih od 55 do 88 
let. Dobivamo se vsak torek popoldne v prostorih 
društva. Vsaka dela, kar zna in želi: kvačkamo, 
pletemo, šivamo. Naša najstarejša članica pa iz-
redno lepo in natančno šiva rešelje. Veliko se tudi 
naučimo ena od druge ter si pomagamo z nasveti. 
Kjer je na kupu več žensk, pride seveda tudi do iz-
menjave kuharskih receptov. 
Ne pozabimo tudi na osebne praznike in se skupaj 
poveselimo. Vsako leto v sklopu Turističnega tedna 
pripravimo razstavo, ki je zelo dobro obiskana; leta 
2007 smo naštele 360 obiskovalcev iz domačih in 
tujih krajev.
Vzdržujemo tudi stike z upokojenkami iz drugih 
društev (Mežica – Lipa, Lovrenc na Pohorju – Pi-
kapolonice, Ruše – Pisani nagelj, Selnica ob Dravi 
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tam še zdaj straši, kako so mežiški ‘pobi’ s pomočjo 
kolomon ‘bukle’ vraga priklicali ali kako je ogro-
men jelen pod Uršljo goro do smrti napadel neke-
ga Francoza. »Nikoli pa ne bom pozabila smešne 
štorije, ki se je zgodila za pusta. Žena se je izmak-
nila možu, češ da se slabo počuti, zato jo je sam 
mahnil na ples, ona pa za njim – namaskirana. Bilo 
je pri Krulcu, kjer so imeli demokrati veselico. Mož 
je, ne da bi vedel, rajal s svojo ženo in jo osvajal. 
Nagovarjal jo je in jo kasneje zapeljal pri Puncen-
grobarjevem kozolcu, na koncu pa ji je za uslugo 
še plačal! No, naslednji dan pa je ta žena svojemu 
možu skuhala odlično kosilo. Ni mu bilo jasno, od 
kod ji denar. Pa mu je pojasnila, da je prejšnjo noč 
dobro zaslužila, in šele takrat se je možu posvetilo 
…!«
Mila, kot jo domačini imenujejo, je sedaj že precej 
bolehna: mučijo jo revma, težka sapa in slab sluh, 
vnel pa se ji je tudi kožni živec, tako da je v njeni 
‘kredenci’ polno zdravil. »Ne hodim več v ambulan-
to, zato pa večkrat pride zdravnica pogledat name 
– ga. Fajmutova je fejst zdravnica, midve se dobro 
‘zastopima’!« 
Čas si krajša z branjem in gledanjem televizije: 
dopoldne prebere časopis, popoldne pa njegovo 
prilogo; knjige pa se loti le, če ima dovolj velik tisk. 
»Za televizijo gledat pa še nimam ‘špegl’. Najraje pa 
gledam šport!« In kar zažari ob naštevanju panog, 
ki jih spremlja na ekranu. »Stol si pomaknem bliže 
televizorju, potem pa gledam košarko, nogomet, 
smučanje, najraje pa rokomet! Spat se odpravim 
okrog devetih ali pol desetih, a če je kaka napeta 
tekma ali dober film, bedim dlje, saj imam zjutraj 
‘cajt’ spat, navadno potegnem  tja do pol osmih.«
»Včasih je bilo dosti prijateljic, ki pa jih ni več,« 
nekoliko nostalgično razloži. Kljub visoki starosti 
ima še tri sestre: eno v Mariboru, drugo v Mislinji in 
tretjo v Rudarjevem! »Vsak dan pa sem najbolj vese-
la  hčerke Branke, ki redno prihaja, da poklepetava, 
da me preobleče in umije in da še kaj postori. Je 
pridna, res!« Tako pohvali vse svoje potomce. »Vsi 
vnuki so ‘fejst’: eden je v Savinjski dolini, eden na 
Ptuju, eden v Črni, eden še doma, eden pa je pred-
lanskim umrl. In koliko pravnukov je! Sedemkrat 
pa sem že praprababica!« se ponosno nasmehne, 
potem pa bolj umirjeno nadaljuje:  »Nikomur ne 
privoščim, da bi dočakal taka leta kot jaz. Ni luštno 
biti star! Ko bi vsaj delati mogla! Dokler sem lahko 

kuhala, pomivala in prala ali pa urejala gredo, je še 
šlo. Rada sem šivala in ‘štrikala’, zdaj pa še igle ne 
morem prijeti.«
»Nasvet za visoko starost? Hm, karte sem rada igra-
la pa pokadila kako cigareto in spila kak pir  - pa 
‘fejst’ sem delala! In moram reči, da sem preživela 
kar srečno življenje – z možem sva se zelo dobro 
razumela.«
Kljub vsem tegobam je Ljudmila Slapnik dobrovolj-
na, zgovorna, dobrega spomina in skromno zado-
voljna. Veseli se prihajajoče pomladi, ko bo lahko 
šla ven. »V zimskih mesecih je bilo v naši stari hiši 
hladno, čeprav mi je ‘pob’ pridno kuril. Hoditi ne 
morem veliko, ker me boli noga, zato pa bom se-
dela na klopi pred hišo in opazovala ljudi, ki hodijo 
mimo, pa katero rekla z dobrimi sosedi in bo kar 
‘kratkocajtno’!«
Ljudmili Slapnik, ki bo letos dopolnila 96 let, 
želimo še veliko zdravja in drobnih radosti.
Marec 2008

Irena Greiner
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– Marjetice) in organiziramo medsebojne obiske.
Večkrat si privoščimo izlete, pač v mejah naših 
zmožnosti in zdravja. Skratka – imamo se lepo 
in naša želja je, da bi se še leta družile, prenašale 
dobro voljo druga na drugo ter sodelovale tako ali 
drugače.

Za  Alenčice 
Ida Mežnar

Zaključek humanitarne akcije

»PODARIMO 
SONČKU
NASMEH«

Besedi »Na pomoč« sta naš gasilski pozdrav in klic, 
da je nekdo v stiski. Kaj to pomeni, vemo tudi mladi 
gasilci iz Črne in gasilci Gasilske zveze Mežiške 
doline. Klic pomoči nas je peljal k Tilnu.
Zavedamo se in verjamemo, da je smisel življenja v 
tem, da si srečen. Od rojstva dalje si vsako človeško 
bitje želi sreče in zdravja. Biti zdrav je želja tudi 
mamice in očka malega Tilna. Zato je pomembno, 
kako si lahko v največji meri zagotovimo srečo.
Iz svojih izkušenj sem spoznala, da lahko dosežemo 

največji notranji mir, če razvijamo ljubezen in 
sočutje. Bolj ko skrbimo za srečo drugih, močnejši 
postaja občutek naše lastne dobrobiti.
Če do drugih gojimo iskrena in topla čustva, se 
um spontano umiri. To nam pomaga, da se znebi-
mo strahov in negotovosti  in nam da moč, da se 
spoprimemo z vsemi težavami, ki jih lahko srečamo 
v življenju. Umirjen razum je temelj uspeha v 
življenju.
Dokler živimo v tem svetu, se neizogibno srečujemo 
s problemi. Če v takih trenutkih izgubimo ves 
pogum in upanje, s tem zmanjšamo svojo sposob-
nost, da bi se soočili s težavami. Po drugi strani pa 
se lahko spomnimo, da trpljenje doživlja prav vsak 
in ne samo mi.
Ta najbolj realistični pogled bo utrdil našo odločnost 
in sposobnost, da presežemo težave. S takim pris-
topom nam vsaka nova ovira pomeni novo, drago-
ceno priložnost.
Tako se lahko postopoma trudimo, da postanemo 
bolj sočutni. To pomeni, da razvijamo občutek in 
pripravljenost, da pomagamo odstraniti njihovo 
bolečino, s tem pa se bo povečala naša notranja 
moč.

Z velikim pogumom smo se lotili humanitarne ak-
cije zbiranja plastičnih zamaškov oz. pokrovčkov. 
Našemu projektu smo dali naslov »PODARIMO 
SONČKU NASMEH« .
Z akcijo smo začeli meseca aprila. Otroci so pridno 
zbirali in prinašali zamaške v gasilski dom. Prostor, 
ki je bil namenjen za shrambo, se je hitro polnil.
Ko je bilo v časopisu Slovenske novice objavljeno, 
da gasilci rešujejo malega Tilna, se je pokazalo, kako 
ljudje radi priskočijo na pomoč. Deževali so tele-
fonski klici iz vseh koncev Slovenije in spraševali še 
o podrobnejših  informacijah.
Zamaške so nam pošiljali po pošti, drugi so izkoris-
tili prost vikend in jih pripeljali sami, nekaj prevo-
zov pa smo opravili gasilci.
Tako so se v našo humanitarno akcijo vključili 
gasilci, osnovne šole, vrtci, samostojni podjetniki, 
podjetja in dobri ljudje cele Slovenije. Če bi hotela 
naštevati in napisati vse, bi rabila neskončni papir.
Naša humanitarna akcija je postala vseslovenska 
zbiralna akcija. Zbrali smo 11 tisoč kilogramov 
pokrovčkov oz. 11 ton. Zelo smo ponosni, da smo 
zbrali tako veliko količino.

DRUŠTVA

Bogata razstava Alenčic
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Zelo smo veseli in zadovoljni, da nam je podjetje 
MPI – RECIKLAŽA iz  Žerjava odkupilo zamaške, 
saj so nam s tem veliko pomagali.
Želja nekaterih pa je bila pomagati tudi s finančnimi 
sredstvi. Starši so odprli poseben transakcijski 
račun za Tilna, kjer so se zbirala sredstva.

Zadovoljstvo ob zaključeni akciji

Donatorjev je bilo veliko. Med njimi bi omenila 
samo nekatere, ki so prispevali največ. To so bili: 
LEK LJUBLJANA, CABLEX-MEŽICA, NK 
PECA ČRNA, MPI – RECIKLAŽA ŽERJAV, g. 
SREČKO PRISLAN S.P. – RAVNE in ga. VIDA 
PIRC iz KRŠKEGA. 
Vseh zbranih finančnih sredstev na računu je bilo 
11.906,82, od katerih smo kupili stimulator za 
uravnavanje mišičnega tonusa, v višini 5.000,00.
Vsem donatorjem najlepša in iskrena hvala za vašo 
denarno pomoč.
Vsak majhen dar lahko reši življenje, prinese upanje 
in pomaga graditi drugačno, lepšo prihodnost. Ne 
bomo rešili vseh stisk, lahko pa vrnemo nasmeh na 
otroški obraz.
Srčno upam in sem prepričana, da smo gasilci do-
dali majhen kamenček v mozaiku življenja.
V imenu črnjanskih gasilcev in v imenu družine 
Potočnik se zahvaljujemo vsem dobrim ljudem po 
celi Sloveniji.

Vodja projekta
Angela Kramberger, GČ II

PRIZNANJA 
TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA

Turistični društvo Črna je za leto 2007 razpisalo 
tekmovanje za najlepšo stanovanjsko hišo, najlepši 
stanovanjski blok, najlepše urejen poslovni objekt, 
najlepšo kmetijo, najlepšo preužitkarsko hišo ali 
kaščo na celotnem območju Občine Črna.
Komisija si je ogledala veliko objektov v Centru 
Črne, prav tako podrobno pa tudi objekte v bližnjih 
in tudi vseh oddaljenih zaselkih naše občine. Z go-
tovostjo lahko trdimo, da je vsako leto vse več lepo 
urejenih zgradb, zato so bile odločitve za predloge 
o najlepših zelo težavne.
Ob upoštevanju vseh kriterijev in temeljitem pregle-
du zbranih fotografskih posnetkov je komisija poda-
la TD predloge za priznanja. Za leto 2007 izjemo-
ma ni bilo predloga za najlepše urejen stanovanjski 
blok, ker nobeden ni zadovoljil  vseh predpisanih 

Hiša Dragice in Branka Grubelnika na Pristavi

in uveljavljenih kriterijev. Zato pa sta bili podeljeni 
priznanji dvema stanovanjskima hišama.
Predlogi so bili v TD sprejeti in priznanja za najlepše 
objekte v letu 2007 so prejeli:
- Dragica in Branko Grubelnik s Pristave 43, za 
najlepše urejeno stanovanjsko hišo,
- Tatjana in Luka Mlinar iz Centra 71 a, za najlepše 
urejeno stanovanjsko hišo, 
- Mateja Špeh in Branko Kos iz Žerjava, za najlepše 

DRUŠTVA
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urejeno stanovanjsko hišo v okolici Črne,
- Ana Kumer iz Koprivne 28, za najlepše urejeno 
kaščo,
- Osnovna šola Črna, podružnica Koprivna 10, za 
najlepše urejen objekt javnega pomena,
- Marija, Franc in Borut Tomaž iz Centra 130, za 
najlepše urejeno malo kmetijo.
Priznanja v obliki povečanih fotografij nagrajenih 
objektov so bila lastnikom objektov slovesno izroče-
na na proslavi dneva samostojnosti, 26. decembra 
2007. Podelil jih je predsednik TD in župan Občine 
Črna ing. Janez Švab.
Komisija je ugotovila, da Črnjani vse bolj posveča-
mo pozornost polepšanju svojega okolja. Prav zato 
je na celotnem območju Črne veliko lepo urejenih 
domov in tudi javnih zgradb. Vsak dom, vsak blok, 
vsaka zgradba in celotno okolje je del izgleda Črne, 
zato se veselimo napredka pri polepšanju kraja.
Menimo, da je k temu pripomogla tudi tradicija po-
deljevanja priznanj, saj deluje kot spodbuda in je 
dokaz, da tudi družba kot celota spodbuja ta priza-
devanja. 

Hiša Tatjane in Luka Mlinarja, Črna Podružnična šola v Koprivni

Po dolgem pričakovanju se je uspešno pričelo tudi 
urejevanje Centra Črne. Večjo pozornost bo letos 
potrebno posvetiti obnovi fasad in barvam le-teh. 
Lepo bi učinkovale, če bi se po ulicah barve dopol-
njevale, saj vtis daje ulica kot celota.
V Rudarjevem nekaj blokov lepo izstopa z obnov-
ljenimi fasadami in prav tako z urejeno okolico. Ta-
koj ob njih pa stoji nekaj blokov, ki z neurejenim 
spreminjanjem zunanjega videza kvarijo celotno 
urejenost naselja (vsak lastnik vgradi drugačno 
okno, drugačen balkon, žaluzije …) Deluje neenot-
no in neusklajeno.

Hiša Mateje Špeh in Branka Kosa, Žerjav Kašča Ane Kumer, Koprivna

DRUŠTVA
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Gotovo si vsi želimo, da bi se urejenost kraja čim 
prej zlila z naravno lepoto kraja, da bi Črna čim 
prej dobila prijetno podobo sodobno urejenega na-
selja, prijaznega za prebivalce in zanimivega za vse, 
ki prihajajo k nam od drugod. Veliko smo že nare-
dili in verjamemo, da si bomo tudi v bodoče, poleg 
Občine in države, za to prizadevali tudi Črnjani in 
Črnjanke.

Ob prejetih priznanjih prisrčno čestitamo vsem na-
grajencem. 

Komisija za podeljevanje priznaj TD:
Alojz Repanšek, preds. in fotograf

Martina Podričnik, članica
Franjo Keber, član

Mala kmetija Marije, Franca in Boruta Tomaža, 
Črna

RAZPIS
Turistično društvo Črna razpisuje tekmovanje za 
najlepše urejeno stanovanjsko hišo, stanovanjski 
blok, kmetijo, preužitkarsko hišo ali kaščo, objekt 
javnega pomena na celotnem področju Občine 
Črna za leto 2008.
Priznanja v obliki povečanih fotografij izbranih ob-
jektov bodo podeljena na proslavi ob dnevu samo-
stojnosti, decembra 2008.
Vabimo vas, da se vključite v tekmovanje, da bo naš 
kraj še lepši.

Predsednik TD Črna
ing. Janez Švab 

KDS
KAJ SMO IN KAJ NAMERA-
VAMO DELATI …

Tako kot že nekaj zadnjih let bomo tudi letos ob-
čanom, ki so skoraj vsi tudi člani našega društva, 
predstavili aktivnosti v preteklem letu ter načrte 
za tekoče leto v najbolj branih lokalnih ‘cajtngah‘. 
Želimo si, da bi se člani bolj aktivno vključevali v 
dejavnosti društva … Breme delovanja društva je že 
kar nekaj let na ramenih enih in istih ljudi. Zelo si 
želimo novih moči v ekipi. Upam, da se bo to kdaj 
tudi zgodilo …

1. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007

Društvo za razvoj kabelsko distribucijskega sistema 
Črna na Koroškem, s sedežem na naslovu: Center 
101, 2393 Črna na Koroškem, je bilo ustanovljeno 
3.8.1992 (v nadaljevanju društvo) z namenom za-
gotoviti svojim članom kvaliteten sprejem televizij-
skih in radijskih programov preko omrežja sistema 
kabelske televizije. Razlog za ustanovitev je bilo 
dejstvo, da zaradi naravnih danosti ni bilo mogoče 
kvalitetno sprejemati niti nacionalnih televizijskih 
in radijskih programov.
V društvo je včlanjena velika večina prebivalcev v 
kraju.
Temeljni akt društva so ‘Pravila društva za razvoj 
kabelsko distribucijskega sistema Črna na Koro-
škem‘, v nadaljevanju pravila.
Organi društva so:
- občni zbor kot najvišji organ, ki sprejema najpo-
membnejše odločitve o delovanju društva in voli 
druge organe društva ter sprejema pravila društva 
kot temeljni akt za delovanje društva,
- upravni odbor kot izvršilni organ, ki skrbi za izva-
janje sprejetih programov na občnem zboru,
- nadzorni odbor, ki nadzira delo organov društva, 
poslovanje društva in izvajanje pravil društva,
- disciplinska komisija, ki obravnava morebitne krši-
tve pravil društva in izdaja disciplinske ukrepe.
Tako kot že nekaj zadnjih let smo tudi v letu 2007 
nadaljevali z obnovo in nadgradnjo našega kabel-
skega sistema.

DRUŠTVA
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V glavno sprejemno-oddajno postajo v Mušeniku 
smo vgradili dodatne module za prenašanje kom-
pletnega digitalnega paketa, ki v polni konfiguraciji 
ponuja več kot 100 TV programov in skoraj 80 RA 
programov, za kar pa potrebujemo digitalni kabel-
ski sprejemnik in kodirno kartico. Signal digitalne 
televizije je dodan analognim programom, ki jih do-
bivamo po optični povezavi iz Celja. Člane društva 
smo o ponudbi različno urejenih paketov in pogo-
jih nabave obvestili na internem programu kabelske 
televizije. Kar nekaj naših članov se je že odločilo 
izkoristiti to obogateno ponudbo v sistemu kabel-
ske televizije.
Stanovanjsko podjetje je preko poletja zamenjalo 
vse toplovodne cevi na levi strani zaselka Rudarjevo 
(gledano v smeri proti Centru). Istočasno smo na 
teh trasah položili zaščitne cevi in nove zemeljske 
kable. Postavili smo štiri nove omarice za ojačeval-
no razdelilna mesta. Tako imamo zdaj zvezdasto 
povezane vse stanovanjske bloke v Rudarjevem.
Izvedli smo novo zemeljsko povezavo blokov v Cen-
tru (številki 107 in 115).
Nova je tudi povezava primarja med omarico na 
‘Bognarjevi ridi’ in omarico pri Kurniku. V zemljo 
smo položili tudi kabel na trasi  Tomšič –TIC–To-
pla 1.
V Žerjavu smo zamenjali nekaj zračnih povezav, 
premaknili omarico in na novo položili primarni 
kabel med ‘kantino’ in avtobusno postajo (zaradi 
izgradnje parkirišča) ter izvedli nekaj novih notra-
njih instalacij v blokih.
Veliko dela smo opravili tudi pri postavitvi novih 
jaškov in polaganju dvojnih cevi med njimi na rela-
ciji Center–Lampreče ob rekonstrukciji cestišča in 
pločnikov na tem območju, predvsem z nadzorom 
gradbenih del.

Samo poslovanje društva v preteklem letu je bilo za-
radi opisanih investicij manj uspešno, saj smo ga za-
ključili z negativnim rezultatom v višini 32.536,35 
EUR.
Poslovno poročilo za leto 2007 smo objavili na in-
ternem programu naše televizije, kjer si ga lahko 
člani društva tudi ogledajo.
Vseeno pa bi vas rad opozoril na nekatere pomemb-
nejše postavke :

1. Skupni prihodki so znašali dobrih 105 tisoč EUR 
in kar 88 % smo jih dosegli s prispevki članov za 
vzdrževanje in obnovo sistema.

2. Vseh odhodkov je bilo za malo več kot 138 tisoč 
EUR.
3. Vsa zbrana sredstva so se porabila za namene in 
naloge, za katere je bilo društvo tudi ustanovljeno. 
To je vzdrževati, obnavljati in nadgrajevati zgrajen 
kabelski sistem.
4. Stroški za zakup signala iz Celja so bili v višini 
10.133 EUR, kar predstavlja 7,4 %  vseh odhodkov.
5. Za avtorske pravice za kodirane in nekodirane 
programe smo plačali 23.927 EUR ali 17,3 % vseh 
odhodkov.
6. Električno energijo smo plačali v višini 2.240 
EUR ali 1,6 % vseh odhodkov.
7. Za najem prostorov v Mušeniku je bil izdatek v 
višini 2.465 EUR ali 1,8 % vseh odhodkov.
8. Poštni in bančni stroški so bili 5.075 EUR ali 3,7 
% vseh odhodkov.

To so izdatki, na katere praktično nimamo nobene-
ga vpliva in so nujno zlo. Skupno ti izdatki dosegajo 
znesek slabih 44 tisoč EUR, kar pa predstavlja kar 
47,1 % zneska, ki ga zberemo s prispevki članov za 
vzdrževanje in razvoj kabelskega sistema.
Z drugo polovico tako zbranih prispevkov pa mora-
mo zagotoviti normalno delovanje sistema (vzdrže-
vanje, računovodstvo …), poskrbeti za obnovitvena 
dela, investirati v novo opremo, skladno s projek-
tom rekonstrukcije omrežja, najti sredstva za razno 
dokumentacijo pri rekonstrukciji kabelskega siste-
ma in urediti še kup drugih manjših stvari.
Dejstvo je, da je s sredstvi, ki jih imamo na voljo, 
vedno težje uresničevati in seveda plačevati vse te 
dejavnosti. 
Dinamiko obnovitvenih del in nakup nove opreme 
za glavno sprejemno-oddajno postajo bomo prila-
godili višini sredstev, ki jih bomo uspeli zbrati.

Lani je zaradi osebnih razlogov kot vzdrževalec sis-
tema prenehal delati Tomaž Šteharnik. Na razpis, 
ki je še vedno aktualen, se pisno ni prijavil noben 
kandidat.
Po telefonu je zanimanje izrazil le eden, do konkre-
tnega razgovora z njim pa ni prišlo. Tako ostajamo 
z dvema honorarnima vzdrževalcema za tako raz-
vejan sistem, ki zajema Črno, Žerjav in delno vse 
okoliške zaselke. Seveda pa bomo še naprej iskali 
primerne kandidate.

DRUŠTVA
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2. PLAN DELA DRUŠTVA V LETU 2008

Skladno s projektom rekonstrukcije omrežja bomo 
tudi v letu 2008 nadaljevali z obnovitvenimi deli na 
sekundarnem delu omrežja. 
Nadaljevali bomo z zamenjavo dotrajanih zračnih 
kablov na celotnem sistemu, kjer pa se bo pokazala 
priložnost, bomo zračne kable zamenjali z zemelj-
skimi.
Ker se predvideva nadaljevanje urejanja cest in 
pločnikov v centru kraja, bomo na tem področju 
izgradili novo omrežje (predvidoma odsek od spo-
menika do Pristave ter v nadaljevanju proti Rudar-
jevemu).
Predvidevamo, da bomo v veliki večini uspeli obno-
viti ojačevalna mesta sekundarnega omrežja.
Zamenjali bomo stare 450 MHz ojačevalnike z no-
vimi 606 MHz, ki bodo povsod omogočali norma-
len sprejem digitalnega paketa.
Najprej se bomo lotili blokovskih objektov v Rudar-
jevem, Centru, Lamprečah in Žerjavu. 
Nato se bomo posvetili še obnovi omrežja na po-
dročju naselij individualnih hiš.
Ker se že pojavljajo težave z glavno sprejemno od-
dajno postajo (stara je že 10 let), se bomo verjetno 
morali odločiti za prevzem in distribucijo celjskega 
signala v celoti. To bo prineslo nekaj tehničnih pro-
blemov, ki pa so rešljivi z ne prevelikimi stroški.
Še največja sprememba za uporabnike bo v spre-
membi programske sheme (določen program, ki 
je zdaj na nekem kanalu, bo potem na nekem dru-
gem).
Malo se bo treba potruditi in po svojih željah na 
novo nastaviti televizorje.
Če bo treba, bodo pomoč pri tem nudili tudi naši 
vzdrževalci.

Tako kot do sedaj bomo vsa zbrana sredstva vložili 
v rekonstrukcijo omrežja in zagotavljanje čim bolj 
kvalitetnega signala članom društva.

Ne glede na nekatere navedene težave in dileme 
pa mislim, da ni nobene bojazni, da ne bi sistem 
deloval tako, kot je treba, predvsem v zadovoljstvo 
članov društva. 

DRUŠTVO ZA RAZVOJ KABELSKO                     
DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
ČRNA NA KOROŠKEM

Predsednik društva:
Črna, 25. 3. 2008             Jože Kaker, univ. dipl. ing. el.

KOPRIVNA
Že nekaj let delujejo po zaselkih in vaseh v okolici 
Črne vaški odbori, ki so v pomoč delovanju Občine. 
Dejansko nimajo nobenih pristojnosti, vendar jih  
prebivalci čutijo kot potrebne. 
Pogovarjali smo se s predsednikom vaškega odbora 
Koprivna PETROM OSOJNIKOM.

Kako je sestavljen vaški odbor Koprivna?
Vaški odbor KOPRIVNA šteje šest članov. Izvoljeni 
smo bili šele lani. Ob izvolitvi smo se dogovorili za 
delitev dela: Marko Kumer vodi tajniške posle, Bet-
ka Polanšek sklicuje seje, Jože Polanšek vodi dela 
v cerkvenem odboru, Primož Kamnik  je član, kot 
predsednik pa vodim vaški odbor - Peter Osojnik.  
Izvoljeni smo po področjih: Spodnja Koprivna, 
Zgornja Koprivna in Meža, tako da imamo v od-
boru zastopnike iz vsakega predela. Če ima torej 
nekdo problem, to pove svojemu predstavniku in 
ta pokliče Berto Jelen. Ona skliče sestanek vaškega 
odbora, na katerem obravnavamo določeno tema-
tiko in se dogovorimo za rešitev.
Kaj lahko rešite sami?
Na resnične probleme kraja nimamo nikakršnega 
vpliva. Nimamo bančnega  računa, zato ne razpo-
lagamo z nikakršnimi sredstvi. Tudi sponzoriranje 
ni možno. Če kaj organiziramo, se moramo znajti 
drugače, predvsem smo tu sami sebi v pomoč. 
Ali bi lahko rekli, da je vaški odbor nekaka pomoč 
Občini, saj ste od Črne oddaljeni nekateri tudi do 15 
km in problemi so od daleč gotovo manj vidni. 
Mi, ki živimo tukaj, seveda občutimo probleme, 
zato opozarjamo nanje, jih posredujemo, dajemo 
pobude in predloge za reševanje in to prenašamo na 
občinski svet. To pa je tudi vse, kar lahko storimo. 
Smisel je tudi v tem, da posredujemo kot vaški od-
bor, torej v imenu krajanov, ne pa kot posameznik, 
ki bi imel še manj podpore.
Ali ima vaški odbor s tako omejenimi možnostmi de-
lovanja smisel?
Seveda. Saj sami marsikaj naredimo. Predvsem se 
srečujemo ob raznih prireditvah in praznovanjih: 
praznujemo dan žena, prvi maj, jajčarijo, kresovan-
je, organiziramo praznovanje dedka Mraza … Tes-
no sodelujemo s šolo. Prav tako dobro sodelujemo 
z Lovsko družino Koprivna - Topla, ki vsako leto 
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organizira srečanje s krajani.
Take prireditve vas torej povezujejo in jih izvedete 
sami.
Organiziramo sami, problem pa je spet, da nam 
nihče ne more nakazati niti najmanjše vsote, ki bi 
nam pomagala pri izvedbi. Za delo vaškega odbora 
dobimo letno vsega skupaj 400 evrov. Še tistega ne 
porabimo zase, ampak denar nemenimo bodisi za 
razne kulturne dejavnosti, za čistilno akcijo pri šoli 
in za razne krajevne potrebe. Seveda vse v dogovo-
ru z županom.
Letos imamo v mislih srečanje Koprivcev. Pred de-
setimi leti smo le-to imeli, pa se nas je zbralo okoli 
700. Veliko slavje in srečanje je bilo takrat posveče-
no upokojitvi naše dolgoletne učiteljice Mije Čarf. 
Letos bi spet radi izvedli srečanje, saj mineva de-
set let, a povsem brez denarja pač ne gre. Bomo že 
kako…
In kako se znajdete?
Včasih kljub vsemu gremo k županu in problem re-
šujemo skupaj … Mnogi nam pomagajo s kompen-
zacijami, sami pa seveda tako ali drugače prispeva-
mo največ. Brez krajanov seveda ne gre.
Vsekakor ima vaški odbor za naš kraj velik pomen. 
Naše domačije so daleč narazen, tako pa smo le 
na nek način povezani, ko si kaj organiziramo, se 
občasno srečujemo ob raznih priložnostih in nas 
to povezuje.
Kaj bi označili kot največji problem prebivalcev Ko-
privne?
Problem Koprivne je en sam: cesta! Ko bi se več-
krat kdo vozil v našo smer! Cesta je ozka, povsem 

uničena, razpokana, jama ob jami, nevarna za vsa-
kega voznika in že zdavnaj potrebna obnove. In vsi, 
ki imamo delo v dolini, se dan na dan po dvakrat 
peljemo po taki cesti. Ne da se povedati, kako težko 
čakamo na obnovo. Letos je v proračunu Občine 
zagotovljen denar za nekaj kilometrov, od Šumela 
do Lipolda. Nekaj je, vendar cesto v Koprivno po-
trebujemo obnovljeno od Črne do konca Koprivne. 
Tu so pa še gozdne ceste, ki so prav tako v slabem 
stanju. Po njih do šole ali avtobusa starši sami pra-
važajo šoloobvezne otroke.
Ali v Koprivni deluje še kakšna skupina, kakšna or-
ganizacija?
Poleg nas obstaja še cerkveni odbor, ki deluje v 
zvezi s cerkvenimi potrebami, imamo pa še Lovsko 
družino Koprivna - Topla. 
Kakšno vlogo ima v življenju Koprivcev šola?
Šola je najpomembnejša! Vse delamo v povezavi s 
šolo. Povsod sodelujejo učiteljice, ki z otroki pri-
pravijo program in mnoge prireditve. Zelo smo po-
vezani.
Tudi nekaj več otrok imate zdaj, pred leti pa vam je 
že skoraj ‘trda predla’.
Bilo je pred nekaj leti, ko so bili na šoli štirje učen-
ci, zdaj jih šolo obiskuje devet in se ne bojimo več, 
da bi jo ukinili. Zelo se zavedamo, kaj pomeni šola 
za nas in če bi bila kdaj ukinjena, je ne bi bilo nikoli 
več. To pa pomeni nazadovanje kraja. 
Kar nekaj mladih zdaj ostaja in so si ustvarili dru-
žine. Vsakodnevno se borijo s službo in cesto. Smo 
tudi brez povezav z mobilniki, ker ni signala. Slabe 
so internetne povezave, brez česar zdaj res ni pri-
hodnosti. Kljub vsemu upamo, da se bo v bližnji 
bodočnosti kaj obrnilo na bolje, da nam bosta bolj 
prisluhnili tako Občina kot država.

Tudi tu ste ‘sami svoje sreče kovač’, kot ob taki pri-
liki radi rečemo. Kar radi se imejte, pa boste imeli 
tudi šolo, z njo pa tudi živahnejši življenjski utrip v 
kraju.
Vsekakor pa morate verjeti, da se boste nekoč tudi 
vi v Koprivno vozili po  obnovljeni cesti! 
Peter Osojnik, hvala za tale pogovor. Tudi v bodoče 
vam želimo uspešno delovanje vaškega odbora in 
veliko prijetnih srečanj v Koprivni.                                                                                        

Marta Repanšek

Črna Marija v cerkvi sv. Ane, ob oltarju Jože 
Potočnik
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V Koprivni živi *173 občanov Črne (podatek je 
za leto 2006). Od tega se jih vsak dan s svojimi av-
tomobili v službo proti Črni in nazaj domov vozi 
45! Učenci osnovne šole od 4. razreda naprej pa 
se ob dnevih pouka s šolskim avtobusom vozijo v 
šolo v Črno. Ta avtobus pa je v dneh pouka tudi 
redna prometna povezava s Črno, kamor morajo 
Koprivci po opravkih. Prve tri razrede osnovne 
šole v Koprivni obiskuje 9 učencev.
(*Dragica Mazej, ČC, str. 10, dec. 2007)

ŠE O KOPRIVNI

Če se podamo po luknjasti cesti iz Črne proti zaho-
du, pridemo po kakih sedmih km v Koprivno. Pot 
nas vodi mimo nekaj lepo urejenih domačij do kri-
žišča pri Šumelu, kjer se lahko odločimo za pohod 
na več izletniških točk. Napotite se lahko proti Ra-
duhi in se povzpnete na to prelepo, 2062 m visoko 
goro. Lahko pa greste (se zapeljete) proti Bistri ali 
Solčavi, Logarski dolini …
Koprivska šola je od Črne oddaljena 10 km. Posta-
vili so jo leta 1954. Tu se je pred 40-imi leti zbiralo 
vsak dan po 60 učencev, danes jih prag te šole vsak 
dan prestopa 9. Prijeten prostor pred šolo pa nudi, 
predvsem poleti, pravo razkošje za večdnevni po-
čitek, saj si lahko postavite šotor. Že en sam dan 
je lahko zabaven, tu je namreč dovolj prostora za 

družabna srečanja, na urejenem igrišču pa se lahko 
prijetno razgibate, na žaru pripravite kaj dišečega 
za pod zob in se v prijetni družbi poveselite v tem 
čistem zelenem okolju.
Drugo križišče v Koprivni ponuja možnost, da si 
na kmetiji pri Lipoldu lahko ogledamo še edini 
delujoči mlin na vodo, v katerem še danes meljejo 
žito. Tam stoji tudi stara žaga, ob njej še kovačija, v 
kateri gospodar še ‘špiči‘ cepine za mnoge koroške 
domačije. 
Od tu naprej nas pot vodi proti toku reke Meže, 
kjer si lahko ogledamo njen čisti izvir. Naprej po 
isti poti se lahko vzpnemo na vrh skoraj 2000 m 
visoke Olševe, od koder imamo prelep razgled na 
sosednjo Savinjsko dolino in še daleč naokoli. 
Eno izmed vzpetin nad dolino reke Meže krasi ure-
jena baročna cerkvica sv. Jakoba. Spet se nam po-
nuja prelep razgled.  
Če gremo v Zgornjo Koprivno, se z vrha spet lahko 
razgledujemo daleč naokoli. Tu je prelep pogled na 
gorski masiv Pece (2126m), Uršlje gore, hribovje 
Smrekovca, prelepe Raduhe, Olševe … Tu si lahko 
pogledamo še cerkvico sv. Ane, ki jo krasi zname-
niti kip črne Marije. Romanja k tej cerkvici so bila 
povod za bolj odprto mejo in živahnejše stike s 
prebivalci sosednje Avstrije, ko Slovenija še ni bila 
članica EU.
Po značaju smo prebivalci Koprivne bolj vase za-
prti, vendar trdne narave, saj nas tega iz roda v rod 
uči življenje po strmih pobočjih v tem hribovitem 
svetu. Še veliko kmetijskih površin obdelujemo z 
ročnim orodjem in za kraj lahko rečemo, da ima 
marsikatera kmetija svoje pridelke pridelane na bio-
način. Nekateri pa se seveda podajo na delo v do-
lino. Lepo bi bilo, da bi se vračali in tako oživljali 
kraj, saj se  življenje v Koprivni ohranja že stoletja 
dolgo.
S tem pa nisem povedal vsega o Koprivni. Rajši vas 
povabim, da jo obiščete in  sami doživite lepote na-
ših krajev, prelepih razgledov, neokrnjene narave in 
naše gostoljubnosti. Pridite in doživite Koprivno, 
veseli vas bomo. 

Peter Osojnik,
predsednik vaškega odbora KoprivnaNajmlajše Koprivke in Koprivci v vseli družbi z 

dedkom Mrazom, novo leto 2007
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PRIREDITEV OB 70-LETNICI  
ORGANIZIRANEGA SMUČANJA V ČRNI

in PREDSTAVITEV KNJIGE VAS OLIMPIJCEV

29. marca je SK Črna obeležil 70-letnico tekmo-
valnega smučanja v Črni in predstavil knjigo Jo-
žeta Plesca Vas olimpijcev. Dvorano kulturnega 
doma so napolnili smučarski navdušenci, nek-
danji in sedanji tekmovalci ter drugi simpatizerji 
tega popularnega športa. 

Vas olimpijcev je knjiga o sedem desetletij dolgem 
organiziranem udejstvovanju prebivalcev našega 
kraja v belem športu. Delo je dragocen doku-
ment, saj je tako njegov avtor Jože Plesec iztrgal 
pozabi premnoge podatke o smučanju v Črni. 
Prvotna zamisel je bila zbrati gradivo za bilten ob 
obletnici, a smučarska dejavnost te vasi je bila v 
preteklih desetletjih tako bogata, da se mu je v 
času iskanja materiala nabralo rezultatov, opisov, 
komentarjev, fotografij in še česa za 223 strani 
obširno knjigo. Delo pa ni le kronološko nizanje 
podatkov, pač pa je nastalo zanimivo in tekoče 
berljivo čtivo, saj se je avtor odločil, da suhoparni 
dokumentaciji doda še nekaj osebnih pogledov in 
zgodb. Tako na primer meni, da se je trdo delo 
rudarjev in gozdnih delavcev preneslo tudi v šport 
in da imajo prebivalci naše majhne vasi resen od-
nos do vsega, kar delajo.

Uvod v knjigo predstavljajo misli dr. Milana Žvana 
- dekana Fakultete za šport Ljubljana, župana 
Janeza Švaba in sedanjega predsednika SK Črna 
Borisa Debelaka. Delo pregledno obravnava 
rast in padec smučarskih skokov v Črni in njeni 
okolici, popelje nas v čas nekdanjih tradicional-
nih smučarskih tednov, odstre imena prvih asov 
belih strmin iz Podpece, Žerjava, Ludranskega 
Vrha in seveda Črne ter razlaga gradnjo žičnice, 
pridobitev teptalnega stroja in začetek uporabe 
snežnih topov. 
Avtor je v svoji 40-letni trenerski karieri doživel 
vseh devet dosedanjih predsednikov kluba, zato je 

Predstavitev knjige Vas olimpijcev, sin Matjaž in-
tervjuva očeta Jožeta Plesca

Odličen ansambel: Petra, Luka, Tomaž
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lahko ustrezno spremljal in prikazal delo Milana 
Čurina, Alberta Vodovnika, Alojza Tomšeta, Aloj-
za Germa, Franca Pušnika, Franca Pšeničnika, 
Janka Praprotnika, Branka Delaluta in Borisa De-
belaka.   Brez predsednikov, trenerjev, sodnikov, 
mnogih prostovoljcev ter seveda tekmovalcev in 
njihovih staršev »te zgodbe o uspehu ne bi bilo.«
V poglavju Vrhunci je predstavil vseh sedem čr-
njanskih olimpijcev: skakalca Draga in Danila 
Pudgarja, tekačico Natašo Lačen ter alpince Ka-
tjušo Pušnik, Mitjo Kunca, Aleša Gorzo in Tino 
Maze  - športnike, ki so ponesli ime naše vasi po 
vsem svetu. Knjiga odstira pogled tudi v tekaško 
sekcijo, v njene uspehe ter spregovori o zagnanih 

trenerjih in tekmovalcih belih ravnin. Pisec pa ni 
pozabil niti na oba kluba navijačev, ki sta že nekaj 
let stalna spremljevalca naših tekmovalcev. 
Zaradi obsežnega gradiva so se v SK Črna odločili 
sprejeti določene kriterije pri omembi rezultatov 
tekmovalcev, in sicer pet uvrstitev na državno tek-
movanje in pet na regijskem do petega mesta. Vse 
ostale, manj uspešne tekmovalce, pa lahko bralec 
najde v seznamu na koncu knjige. Jože Plesec pa 
nas že v uvodu opozori, da sta arhiva SK Črna 
in Smučarske zveze Slovenije nepopolna, zato 
»obstaja veliko belih lis, v katerih se niso mogli 
izslediti nobeni podatki«, in tako je verjetno nekaj 
tekmovalcev izpuščenih.

Drago Pudgar je zastopal tudi odsotnega brata 
Danila

Citrašici Nuša in Taja
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Skoraj vsi predsedniki in olimpijci: A. Vodovnik, D. Pudgar, N. Lačen, M. 
Čurin, T. Maze, B. Debelak, K. Pušnik, F. Pušnik, J. Švab, J. Plesec, F. 
Pčeničnik, J. Praprotnik, A. Germ; M. Kunc, A. Gorza

Knjigo slikovno popestri 
200 fotografij, črno-belih in 
barvnih, ki so jih prispevali 
mnogi krajani, častitljiva sta-
rost nekaterih pa opravičuje 
slabšo kvaliteto. 
Vas olimpijcev bo zago-
tovo zanimivo branje za 
večino krajanov, ki smo 
tako množično vpeti v 
smučarijo. Cena knjige je 
20 EUR, kupite pa jo lahko 
v A.L.P. Peca Črna in pri 
avtorju doma.

Irena Greiner
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SEZONA ALPSKEGA SMUČANJA 
2007/08

Na samem začetku prispevka bi rad poudaril, da je 
le-ta nastal v času, ko sezona tekmovanj še traja, in 
da ni bil verificiran (potrjen) na alpskem odboru 
SK Črna TAB. Zato nanj glejte bolj kot na osebno 
videnje sezone.

Pripravljalni del  za nov ciklus tekmovanj v sezoni 
2007/08 (beri ¨suhe¨- kondicijske treninge) smo 
pričeli dovolj zgodaj, takoj po krajšem oddihu od 
prejšnje sezone. Ker smo v preteklosti ugotavljali, 
da začetek snežne sezone pričakamo premalo fi-
zično pripravljeni, smo vložili veliko napora v iska-
nje rešitev, kako to pomanjkljivost odpraviti. Same 
treninge, ki so sicer suhoparni in naporni, je bilo 
treba napraviti zanimivejše in specializirane v tem 
smislu, da razvijajo za smučarja tekmovalca po-
trebne specifične sposobnosti. Pri tem smo imeli 
srečno roko, saj je bil pripravljen vskočiti in voditi 
ta del priprav Peter Modrej, ki ima za to potrebne 
reference, pridobljene na Fakulteti za šport. Ven-
dar se je žal ponovno izkazalo, da pri posameznih 
tekmovalcih še vedno ni dozorelo spoznanje, da je 
potrebna za dobre rezultate v smučanju vrhunska 
fizična pripravljenost.

V čem iskati vzroke, da je temu tako? Delno je vzrok 
v tem, da so tekmovalci preveč razpršeni (npr. FIS 
ekipa). Delno v tem, da je glavnina priprav v času 
letnih dopustov in posamezniki ne delajo dovolj za-
vzeto po individualnih programih. Delno v tem, da 
pomembnosti teh priprav niso dojeli niti tekmoval-
ci sami (pri tem mislim na tiste, ki bi to že morali, 
glede na starost in izkušnje) niti njihovi starši, ki 
so pomemben faktor pri stimuliranju tekmovalca. 
In nenazadnje tudi zato, ker klub neresnega dela in 
neupravičenega izostajanja s  treningov ni sankcio-
niral. Tako nas pred novim pripravljalnim ciklusom 
čaka kar nekaj resnih razgovorov z vsemi akterji, ki 
lahko doprinesejo k boljšim rezultatom.

Same snežne priprave so potekale kot do sedaj na 
avstrijskih, italijanskih ter švicarskih ledenikih. Ob 
tem velja omeniti dejstvo, da globalno segrevanje 

ozračja močno draži ta del priprav, saj je potrebno 
zaradi slabih snežnih razmer in visokih temperatur, 
tudi na nad dva tisoč metrov ležečih smučiščih, od-
hajati vedno dlje in višje. 

Kar nekaj dni priprav je odpadlo tudi zaradi sla-
bega vremena, predvsem pri mlajših kategorijah, ki 
odhajajo na bližnje ledenike, za manj dni skupaj in 
na lažje terene, primerne njihovim sposobnostim in 
znanju. Vsemu navkljub pa vendarle lahko ta del 
priprav ocenimo kot zadovoljiv.

Posamezne ekipe so vodili naslednji trenerji in nji-
hovi pomočniki:

Uroš Praprotnik kot vodja skupine in nje-
gov pomočnik Andrej Piko sta vodila in vadila 
tako imenovano skupino naraščajnikov in pogojnih 
tekmovalcev. To so najmlajši, ki šele delajo prve 
korake na snegu oz. so smeli tekmovati na tekmah 
VZ regije kot pogojni tekmovalci (letniki 1999 in 
starejši). Za to ekipo niso bila pomembna tekmova-
nja, ampak učenje prvin (tehnike) smučanja. Glede 
na veliko število tekmovalcev in samo dva trenerja 
v njej, od katerih dveh je še pomočnik sodeloval 
le takrat, ko mu je to dopuščala služba, je bila in-
tenziteta dela premajhna s tistimi najmlajšimi, ki 
dejansko še ne obvladajo dovolj smučanja. 

Vsekakor bo potrebno v zvezi s to problematiko sto-
riti korenite spremembe. Najti bo potrebno doda-
tno število učiteljev smučanja, da bo lahko učenje 
potekalo kontinuirano in redno. Paradoks pa je rav-
no v tem, da se je vodstvo kluba vseskozi zavedalo 
pomembnosti dela z najmlajšimi in smo zato redno 
pošiljali na izobraževanje nove kandidate za učitelje 
smučanja, ki so tudi uspešno dokončali usposablja-
nje. Žal pa večina le-teh potem ni pripravljena na 
delovanje v klubu. Predvidevam, da sebe vidijo le 
pri ekipah, ki že imajo določene rezultate, in manj 
pri začetnikih, kjer je delo mnogokrat zaradi spe-
cifike najtežje. Pozabljajo pa na preprosto dejstvo, 
da se prične vedno na samem začetku in ne nekje 
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v sredini ter da je dober tekmovalec lahko le sad 
dobrega dela na začetku.

Glede na dosežene rezultate v starejših kategorijah 
je iskati možnost dobrih tekmovalcev ravno v tej 
skupini, kjer izstopajo po rezultatih koroške turneje 
sodeč tri tekmovalke in dva tekmovalca.

Peter Modrej kot vodja skupine in Jani Her-
cog pomočnik skupine CCE in CCI  sta vo-
dila skupino, ki je drugo oz. prvo leto v tej starostni 
skupini. Glede na dosežene rezultate ne moremo 
biti povsem zadovoljni. Povsem normalno je, da 
se tisti, ki ima dispozicije, ob normalnih pogojih 
treninga razvije v dobrega tekmovalca, ob pre-
stopu v starejšo skupino pa uvršča nekje okrog 
desetega do petnajstega mesta. Žal takega primera 
ne beležimo. Vsekakor pa tudi ne smemo pozabiti, 
da gre za mlade tekmovalce, ki jih ne gre kar tako 
počez ¨odpisati¨. 

Boštjan Delalut kot vodja skupine in Peter 
Kos pomočnik v skupini sta vodila MDE in 
MDI ter SDE in SDI, skupina je štela le štiri tek-
movalce. V pripravljalnem obdobju so tudi »suhe« 
treninge opravljali pod vodstvom Boštjana. Vsi so 
sodelovali redno in prizadevno, še posebej eden 
od tekmovalcev. To je skupina, predvsem starejše 
deklice in dečki, ko se prične kazati, ali se posa-
meznik razvija v dobrega tekmovalca, ki s svojimi 
rezultati presega povprečje, ali ne. To je tudi sta-
rostno obdobje, ko gredo iz osnovne šole v poklic-
ne ali srednje šole. Zato je tudi razumljivo, da je 
tu osip tekmovalcev velik. Predvidevamo, da bosta 
glede na njuna razmišljanja in razmišljanje njunih 
staršev tako zaključila svojo kariero ena tekmoval-
ka in en tekmovalec. Tako postaja preostalo število 
tekmovalcev zaskrbljujoče majhno. Navaditi pa se 
bomo morali tudi na to, da v vsaki generaciji ne 
bomo uspeli dobiti ali, če hočete, zmogli narediti 
vrhunskih tekmovalcev.  

Mitja Zmagaj kot vodja skupine z občasno 
pomočjo Ožbej Ošlaka je vodil skupino FIS 
tekmovalcev. Rezultati skupine niso povsem zado-
voljivi. Lahko rečem, da le eden od tekmovalcev gre 
po ¨normalni¨ poti razvoja. Če smo že za mlajšo 
kategorijo tekmovalcev zapisali, da jim manjka za-

vzetosti tako na treningih kot na samih tekmova-
njih, potem to še posebej velja za te tekmovalce. 
Na tej stopnji mora posameznik že imeti razvit 
čut - odnos profesionalnega pristopa do tega, kar 
počne. Ne more si dovoliti in mi mu ne moremo 
v nedogled tolerirati, da bi nekaj časa treniral in 
tekmoval, naslednji hip pa že prenehal itd. Ravno 
tako ne moremo in ne smemo mirno preko dejstva, 
da se posamezniku venomer znova dogajajo ene in 
iste napake, v smislu tehnike - elementov vožnje in 
brezglavega lotevanja tekme - proge ali njenih po-
sameznih delov. Pri tej starosti mora posameznik 
že biti dovolj zrela osebnost, da zna svoje napake 
analizirati, se zavedati, kaj stori napak oz. znati po-
slušati in slišati, kaj mu svetuje ter naroča trener. 

Morda kdo poreče, da vse skupaj niti ni bilo tako 
slabo, saj smo vendar imeli nekaj uvrstitev na 
stopničke ali tik za njimi na letošnjih državnih 
prvenstvih. Temu je res tako. Toda razmišljam že 
za naprej in v tej perspektivi menim, da to ni dovolj. 
Hkrati pa se sprašujem, ali ne bi kazalo raje več po-
zornosti in denarja nameniti mlajšim skupinam.

Ob odhodu Mitje Kunca kot trenerja iz našega klu-
ba je bila vsekakor dobrodošla vključitev in pomoč 
pri delu Ožbeja Ošlaka. Žal, kot sem že zapisal, le 
občasna. Pomoči in nasveti teh izkušenih tekmoval-
cev so še kako dobrodošle in dragocene.

Vsekakor je potrebno omeniti, da je naš dolgoletni 
trener Blaž Jelen to sezono uspešno deloval kot 
pomočnik trenerja v C reprezentanci.

Kaj reči o sezoni naših dveh trenutno najboljših 
tekmovalcev Tine Maze in Aleša Gorze? Če bi to 
vprašanje zastavil njima samima, bi verjetno Tina 
odgovorila, da prvi zmagi v smuku za Slovenijo 
navkljub ni povsem zadovoljna. Nekaj je manjkalo, 
da bi ji uspel v celoti povratek na mesta, ki ji vseka-
kor gredo. Kaj, bo morala sama in skupno s svojo 
ekipo ugotoviti pred pričetkom naslednjega ciklusa. 
Aleš ima zagotovo več razlogov za zadovoljstvo z 
letošnjimi rezultati. Sam pa mu pritrjujem, da še ni 
rekel zadnje besede v svoji paradni disciplini -  ve-
leslalomu. Obema naj velja, da sta storila napredek 
v tej sezoni in da bodo naše pesti močno stisnjene 
zanju tudi v naslednji in vseh nadaljnjih sezonah.
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Ne morem pa seveda mimo dejstva, da je skrb 
vzbujajoče stanje na Smučarski zvezi Slovenije 
(SZS). Vodilni so si dovolili, da so iz zgledne orga-
nizacije le-to pripeljali pred ne samo bankrot, am-
pak, bojim se, da tudi pred razsul. To zasluži vso 
grajo in osebno odgovornost posameznikov.

Strokovnemu svetu pri SZS pa bi predlagal, da 
razmisli o naslednjem. Ali je res potrebno, da se 
tudi državna prvenstva za vse kategorije, razen za 
člane, ki nastopajo v svetovnem pokalu, izvedejo 
datumsko tako pozno, ko pa je vendar moč z go-
tovostjo sklepati na močne odjuge? Mar ne bi bilo 
pametno le-te za mlajše kategorije od članskih iz-
vesti prej v optimalnih pogojih in s tem zagotoviti 
enakovredne  pogoje vsem tekmovalcem? 

Pa še tole: zakaj se državna prvenstva v hitrih di-
sciplinah izvajajo na relativno položnih in prelah-
kih terenih, čeprav se ve, da so s tem favorizirani 
določeni tekmovalci (po teži težji), a hkrati žal z 
manj tehničnega znanja? Kontra temu pa se mlajše 
tekmovalce pošilja tekmovat na strmejše, tehnično 
zahtevnejše terene, čeprav jim niso ne po tehnični 
plati ne po fizičnih sposobnostih dorasli.
In kaj sledi iz tega? Pri prvih imamo presenetljive 
prvake, pri drugih pa dosežemo nepravilno smuča-
nje, ker jim niso dorasli glede na svoje znanje in 
premajhno moč - pojavi se pluženje in oddrsavanje 
repov smuči (pometanje). Ko pa pride tak način 
vožnje v podzavest tekmovalca, pa vemo, kakšne 
muke so odvaditi ga tega (če sploh kdaj).

Ne morem in ne smem mimo tega, da ne bi ome-
nil, da smo se tudi letos pri organizaciji prav vseh 
tekem odrezali kot dobri organizatorji, da smo 
zanje dobili najvišje možne ocene, da ni pri tem 
manjkalo tudi superlativov. Seveda gre pri tem vsa 
zahvala prizadevnim staršem, ki nam pomagajo v 
najrazličnejših vloga, ter sodnikom, katerih delo je 
bilo opravljeno strokovno in s strani tehničnih de-
legatov pohvalno.

Zahvala dr. med. Ani Fajmut za opravljene 
zdravniške preglede tekmovalcev, šolam, ki jih 
naši tekmovalci obiskujejo, za razumevanje in 
omogočanje udeležbe na treningih in tekmah, 
delavcem na žičnici, ki s svojim delom omogočajo 

treniranje v času, ko je smučišče sicer zaprto, in 
seveda občini z županom na čelu za vse postorjeno 
na smučišču. 
 
V svojem prispevku namenoma nisem navajal imen 
in doseženih rezultatov, dokler poročilo ni potrjeno 
s strani alpske sekcije pri SK Črna TAB. Zato še en-
krat nanj glejte kot na moje osebno videnje sezone.

Črna na Koroškem, 9. 4. 2008

Janko Praprotnik

TURNA SMUKA TI 
NAPOLNI DUHA
Od zimskih športov mi je turno smučanje nekako 
najbolj pri srcu. Prežame mi telo, napolni duha, 
pričara skrivnostne poglede in kar mi je najbolj 
všeč - navzdol se lahko peljem.

Na Koroškem za ta šport ni problema: zima oz. 
sneg je, tereni so primerni, samo čas in voljo moraš 
imeti. No ja, seveda, za nakup je potrebno kar nekaj 
opreme in denarja, a to je  dolgotrajen nakup. To 
pomeni, da opremo lahko uporabljaš kar nekaj let, 
odvisno od uporabe in odnosa do nje (beri, da jo 
pač ‘mavo ahtaš in jo maš rad’, je ne zanemarjaš).
 
Ja, narava ima svojo moč in vesela sem, da me je 
prevzela prav ona. Takrat se mi porodijo v mislih še 
rime, da je veselje še večje: 

Kozja peč

ŠPORT



��

»Ko vidim, da lep je zimski dan, 
takrat vzamem smučke na plan,
juhuhu zakričim in se v hribe zapodim.

S plešočimi drsnimi koraki, 
z bleščečo snežnimi kristalčki pokrito zemljo,
potko načnem in sanjati pričnem.«

Ker je lepo zimsko jutro, sem se odločila za krožno 
turo od doma - p.d. Knez - na Raduho in dol na 
Loko proti Beli peči in nazaj domov. Turi se je 
pridružil tudi ata.
Hrsk, hrsk dela pod nogami, ker je jutro dokaj mr-
zlo. Ampak nič zato, topla jakna, hlače in hoja hitro 
ogrejejo telo. Mahneva jo kar čez domači travnik, 
mimo Ratiha in po cesti pod Kozjo pečjo, ki včasih 
ni najbolj podobna cesti.

Ko prideva do Bukovnika, je razgled  na Raduho 
krasen, prelepo se vidijo Kamniško-Savinjske Alpe, 
vidi se tudi Triglav in drugi naši vrhovi. Ko preidem 
s pogledom v desno, se mi v očeh zablešči Olševa. 
Mmmmm, kako lepo!  
Grohat kliče, vendar se mi kar ne da premakniti s 
sončnega mesta, saj vem, da kaj kmalu sonca ne bo 

Cesta pod Kozjo pečjo

več - Raduha je namreč previsoka, sonce pa v teh 
zimskih mesecih prenizko. Ampak zebe pa ne, ker 
pot vodi navzgor in telesu je ves čas prijetno toplo, 
včasih že preveč. Tako nadaljujeva pot do koče na 
Grohatu in dalje proti GRS postojanki in naprej, 
kjer se za trenutek ustavim in se spomnim tistega si-
lovitega plazu, ki je odnesel staro kočo. Kakšna sila 
je to bila, noro. Na Raduhi se je zgodilo že toliko 
stvari in še vedno se dogaja marsikaj. In sedaj pride 
na vrsto ta znameniti plaz. Kar lepo cik-cak jo mah-
neva in ker je pot že prehojena, je hoja malce lažja. 
Vseskozi se obračam v levo, v desno, nazaj, naprej 
in lovim poglede, zanimive motive, po glavi mi rojijo 
neke misli za neko športno dejanje. Še malo in spet 
si bom napolnila baterije s sončkom. Komaj čakam 
na tisti trenutek, da pridem do Durc in potem me 
sonce obsije in veter se v obraz zabrije, vendar je 
super pogled navzdol in spet novo razsvetljenje, 
nov pogled, nov razgled na drugo stran. Juhuhu, 
spet drugačna potka in malo naprej me veter že 
ne ujame več, čeprav vem, da me bo pričakal proti 
vrhu, ampak se zakrijem in skrijem v ruto, pa mi ni 
več mrzlo.

Proti vrhu Raduhe

Kmalu doseževa vrh, si malo oddahneva, ker ne 
piha preveč, nekaj pojeva, popijeva in pot proti Loki 
ter Beli peči že čaka in naju vabi v svoj objem. 
Spust je resda bolj razgiban, od Javorja do Bele peči 
je treba smučke tudi malo nesti, ampak se splača za 
novo - drugačno obliko narave, za razglede in po-
glede z drugačne perspektive. 

Zdaj pa naj še kdo reče, da na Koroškem ni kaj 
početi in videti. Če ne zaznate lepote, ki vam jo 
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ponuja narava, potem boste prikrajšani za veliko 
lepega v svojem srcu. To je en način obiska hribov 
in planin, lahko pa se odpravite brez smučk in si 
nabavite krplje ali pa kar z zimskimi čevlji. Možnosti 
je več. Samo previdni moramo biti in pozanimati se 
moramo o razmerah. 
Če si pa želite več znanja, pa se lahko vpišete tudi 
v gorniško ali alpinistično šolo in si svoje znanje 
nadgradite. Vse oz. vsaj glavni del je odvisen samo 
od nas samih, kako nas bo narava sprejela.

Katja Škrubej 
Pogled na Peco z Bele peči

POROČILO O DELU TEKAŠKE
SEKCIJE V SEZONI 2007/2008

Letošnjo tekmovalno sezono je še bolj kot lansko 
zaznamovala izrazito zelena zima. Sneg je pobelil 
poljane samo v sredini decembra, pa še to zelo na 
tanko. Tekaško progo smo lahko pripravili le v Bis-
tri pri Plazniku. V začetku januarja je sledila močna 
odjuga z dežjem in kmalu ni bilo niti krpice snega 
več.
Da smo lahko kolikor toliko normalno trenirali na 
snegu, smo se vso zimo morali voziti na Roglo ali 
pa v Avstrijo. Zato so nam krepko narasli stroški, 
kar nam je ob že tako skromnih sredstvih, ki jih us-
pemo zbrati, povzročalo dodatne težave. Posebno 
problematično je bilo dejstvo, da so se tako trenerji 
kot njihovi varovanci kaj hitro naveličali velikega 
števila dolgotrajnih voženj na tuja smučišča. Šele v 
takih trenutkih znaš ceniti pripravljeno progo pred 
domačim pragom.
Kljub nenormalnim razmeram za delo pa smo z 
doseženimi rezultati naših tekmovalcev zelo zado-
voljni. V taki situaciji se šele resnično pokaže, kako 
strokovno in kvalitetno je zastavljeno delo v klubu. 
Mislim, da smo test prestali z odliko.
Sicer pa se je sezona začela čisto normalno in v pri-
pravljalnem obdobju smo praktično dosegli vse za-
stavljene cilje tako tekmovalno kot organizacijsko.
V seriji tekmovanj za Poletni pokal s tekaškimi rol-
kami smo bili s svojimi tekmovalci na vseh tekmah. 

Rezultatsko smo bili na tistem nivoju, ki smo si 
ga zadali, kajti filozofija v klubu je ta, da te tekme 
jemljemo kot zelo kvaliteten trening pri visoki in-
tenzivnosti. Vseeno pa so se naši tekmovalci redno 
uvrščali med petim in desetim mestom. Tako je bila 
Rina Repnik v skupnem seštevku Poletnega pokala 
uvrščena na šesto mesto.
Prav tako kot lani smo organizirali zaključno tek-
movanje Poletnega pokala v dolini Tople. Tekma je 
v lepem vremenu odlično uspela. Le pri razglasitvi 
rezultatov tekme in podelitvi priznanj v skupnem 
seštevku je zapihal zelo močan in dokaj hladen 
veter.
Zaradi zelo strmih klancev vsi tekači zelo spoštujejo 
progo do bivše karavle in se je kar malo bojijo. 
Kljub temu pa je malo pred ciljem v skoraj največji 
strmini vodilnega tekmovalca pri članih obšla sla-
bost in mu čisto posekala noge, tako da je obležal 
na cestišču. Hitro smo ga postavili na noge in os-
krbeli s tekočino. Na srečo je bilo že prej kot v četrt 
ure z njim vse dobro. Nauk tega dogodka je jasen: 
Nikar pretiravati in podcenjevati strmin v Topli.

Do novega leta smo lahko dokaj normalno nadalje-
vali s pripravami. Na Rogli smo v začetku novem-
bra izvedli nekajdnevne skupne snežne priprave. 
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Do sredine decembra smo se na Roglo vračali še 
večkrat na enodnevne treninge. Nato pa smo lahko 
tri tedne koristili progo v Bistri.
V prvem tednu januarja pa smo zaradi že prej 
omenjene odjuge ostali brez domače proge in do 
konca sezone smo se morali potikati po tujih in bolj 
ali manj oddaljenih progah.
Zaradi takih razmer smo bili prisiljeni že drugo 
leto zapored odpovedati organizacijo državne tek-
me v smučarskih tekih za Pokal Slovenije, kar je 
najbolj prizadelo naše zagnane tekmovalce, ki niso 
mogli pokazati svoje kvalitete tudi pred domačimi 
navijači.
Ko naredimo črto pod sezono, lahko ugotovimo, 
da smo vseeno bili zelo uspešni. Pritekli smo si 
dvakrat prvo mesto, enkrat drugo in trikrat tretje 
mesto na tekmah za Pokal Slovenije ter eno tretje 
in eno četrto mesto na državnem prvenstvu ter 
kopico uvrstitev med deset najboljših.V skupnem 
seštevku pokalnega tekmovanja je bila Tea četrta, 
Nuša šesta, Valentina deveta in Rina trinajsta. V 
točkovanju klubov smo med sedemnajstimi klubi 
zasedli deveto mesto, kar je za tako majhno ekipo 
izjemen rezultat.
Za nagrado za dobro delo in lepe rezultate smo se 
udeležili tekmovanja za Pokal Topolino v Italiji, 
ki šteje za neuradno svetovno prvenstvo za otro-
ške kategorije. Med več kot stotimi tekmovalci iz 
osmih držav v posamezni kategoriji so odlično 
nastopile tudi naše tekačice, saj je bila Tea osma, 
Nuša deveta in Rina sedeminštirideseta, Valentina 
pa petindvajseta. Treba je povedati, da je njihova 

trenerka Nataša Lačen pred dvajsetimi leti na tem 
tekmovanju zmagala.

V naslednjih vrsticah vam predstavljamo naj 
dosežke sezone za posamezne tekače.
Tea Jelen, Nuša Bahč in Rina Repnik so v letošnji 
sezoni prvo leto tekmovale v kategoriji starejših 
deklic. Največja sprememba je bila dolžina proge, 
ki se je iz treh kilometrov podaljšala na petkilo-
metrsko tekmovalno razdaljo. Ker so bile punce 
dobro kondicijsko pripravljene, jim dodatna dva ki-
lometra nista predstavljala prevelikega problema.
Po rezultatih sodeč sta ta dva kilometra najbolj us-
trezala Tei, saj je v letošnji zimi dosegla zelo dobre 
rezultate v Pokalu Slovenije, ki se je po general-
nem sponzorju preimenoval v Pokal Cockta. Njeni 
najboljši rezultati so: enkrat drugo, enkrat tretje, 
dvakrat četrto, enkrat peto mesto posamično. V 
sprint štafeti sta z Nušo zasedli prvo mesto, z Rino 
pa peto. Teina forma je bila skozi celotno sezono 
zelo stabilna. Na zadnjih treningih in tekmah je 
bilo opaziti nekaj utrujenosti, vendar je to popol-
noma normalno, saj je bila Tea prisotna na vseh 
treningih in tekmovanjih (manjkala je le kratek čas 
zaradi bolezni). Predvsem pa je pomembno to, da 
Tea ni bila le prisotna, ampak je vsak trening tudi 
maksimalno opravila.
Tudi Nuši dodatna dva kilometra nista povzročala 
posebnih težav, na kar kažejo njeni rezultati (v po-
kalnem tekmovanju je bila enkrat prva, dvakrat peta, 
enkrat sedma ter trikrat osma posamično; s Teo sta 
bili prvi v sprint štafeti, z Valentino pa tretji). Nuša 
je bila na začetku sezone nekoliko zadržana in z 
glavo na trenutke »drugje«, vendar pa se je nekje 
na polovici sezone »prebudila« ter najprej skupaj s 
Teo premagala vso konkurenco v sprintu dvojic, na 
koncu zime pa celo zmagala eno izmed tekem za 
Pokal Cockta.
Rino je daljša distanca še najbolj »presenetila«, kar 
je bilo tudi pričakovano. Je tekmovalka z dobro raz-
vito frekvenco, vendar pa je v svoji kategoriji tudi 
najmanjša in daleč najbolj drobna tekmovalka od 
vseh. To seveda zelo pride do izraza v primerih, ko 
tekmovalke prestopajo iz nižje v višjo kategorijo in 
še posebej, če se ob tem spremenijo tudi dolžine 
prog. Takrat imajo večje in močnejše tekmovalke 
prednost. Pri Rini je to jasno, saj je npr. v sprintu 
sposobna rezultata čisto pri vrhu, na petkilometrski 

Uspešna trojica: Nuša, Rina, Teja
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progi pa ji zaenkrat še zmanjka moči. V pokalnem 
tekmovanju je dosegla eno šesto, eno osmo, dve 
dvanajsti in eno trinajsto mesto.
Valentina Kokošinek tekmuje v kategoriji mlajših 
mladink. Njen urnik je izredno natrpan, saj poleg 
teka obiskuje tudi srednjo šolo v Slovenj Gradcu in 
že sama vožnja do šole ter nazaj ji vzame ogromno 
časa, vendar ji ga za treninge nikoli ne zmanjka. 
Valentina je vedno prisotna na vseh treningih in jih 
tudi vse od najlažjega do najtežjega opravi do zad-
nje minute. Rezultati v letošnji zimi so zelo nihali. 
Na začetku sezone se Valentina vedno nekoliko 
»lovi«, da pridobi tekmovalni občutek. Ko je prišla 
v formo, so se začeli kazati dobri rezultati, vendar 
pa je žal ravno tedaj zbolela. To se Valentini dogaja 
vsako sezono in temu problemu bo potrebno posve-
titi več pozornosti. Ko je po bolezni prišla nazaj v 
formo, je bilo že skoraj konec tekmovalne sezone. 
Kljub temu si je Valentina pritekla nekaj dobrih re-
zultatov. V pokalnem tekmovanju so njeni najboljši 

rezultati enkrat peto, enkrat šesto, dvakrat sedmo 
in enkrat osmo  mesto posamično ter tretje mesto 
v sprint štafeti z Nušo. Najboljši rezultat je dosegla 
na državnem prvenstvu v teku na 20 km s tretjim 
mestom.
Žan Fortin je tekmoval v kategoriji cicibanov. V 
letošnji zimi je prvič tekmoval za Pokal Cockte in 
dosegel eno deveto mesto kot najboljšo uvrstitev. 
Žan je zelo napredoval v prosti tehniki teka, 
klasične tehnike pa še nima osvojene. Se zelo trudi 
in z veseljem prihaja na treninge, čeprav je najmlajši 
od vseh in brez družbe vrstnikov. Glede na to, da je 
pri tako mladih tekmovalcih v prvi vrsti pomemb-
no predvsem, da ima družbo vrstnikov, s katerimi 
se zabava in skozi igro osvaja prvine smučarskega 
teka, pa je Žan, kljub temu da tega še nima, zelo 
motiviran.

Vodstvo sekcije je aktivno sodelovalo pri pripravi 
zgodovinskega pomnika ob obeleženju 70-letnice 
smučanja v našem kraju. Za knjigo Vas olimpijcev 
smo prispevali poglavje o zgodovini smučarskih 
tekov v Črni na Koroškem. Žal pa mnogi izmed 
povabljenih bivših trenerjev in tekmovalcev kljub 
obljubam niso želeli deliti svojih spominov in 
izkušenj s širšim krogom bralstva. Škoda. Bila je 
enkratna priložnost, da se smučarski tek v kraju os-
vetli še z več zornih kotov in se ga postavi na mesto, 
ki mu v kraju pripada.
Upam, da nam bodo snežne razmere v prihodnje 
bolj naklonjene in da se ponovi zima iz  sezone 
2005/2006, ko je bilo snega od sredine novembra 
do aprila več kot dovolj.
Tudi v naslednji sezoni bomo kandidirali za or-
ganizacijo tekme za Poletni pokal v dolini Tople 
ter za eno od tekem za Pokal Slovenije pozimi. 
Želimo organizirati še kakšno regijsko tekmovanje 
v smučarskih tekih za tekmovalce in rekreativce.
Najbolj važno pa je, da v naslednjih letih pridobi-
mo nekaj novih tekmovalcev, ki bodo nadaljevali 
tradicijo doseganja dobrih rezultatov na državnem 
nivoju.

Črna na Koroškem, 10.4.2008

Zapisala: Jože Kaker in Nataša LačenTea v Planici – Tamarju

ŠPORT
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KONČANA 
OBČINSKA LIGA V 
KEGLJANJU 
V soboto, 12. 4. 2008,  se je končalo tekmovanje 
v občinski ligi za sezono 2007/08. Tekmovanje se 
je pričelo v mesecu novembru 2007 in je potekalo 
vsako soboto do 12. 4. 2008. V ligi  je sodelovalo 7 
ekip, ena več kot  lansko leto, v katerih je kegljalo 
34 kegljačev in 1 kegljačica. Vzporedno z ekipnim 
tekmovanjem je potekalo tudi tekmovanje posa-
meznikov. V nadaljnje tekmovanje se je uvrstilo 9 
najboljših posameznikov, ki bodo tekmovali v pol-
finalu v soboto, 19. 4. 2008, najboljših 6 pa se bo 
uvrstilo v finale, ki bo 26. 4. 2008.
10. 5. 2008 bo tekmovanje vseh ekip v borbenih igrah 
ob zaključku tekmovanja in podelitev priznanj.

UVRSTITEV EKIP NA TEKMOVANJU:

V POLFINALE POSAMEZNIKOV SO SE 
UVRSTILI:

12. 4. 2008

PREDSEDNIK KEGLJAŠKEGA DRUŠTVA
Ivan Ropič

ŠPORT

SLOVENSKE ZAPOVEDI

“Naša slovenščina je, prepričani smo, eden najlep-
ših jezikov na svetu.”
(Jezikoslovec St. Škrabec 1814 - 1918)
1. Veruj v moč in lepoto našega jezika.
2. Ne imenuj po nemarnem tujih besed.
3. Posvečuj naše narodne praznike, zahajaj pred-
vsem v tiste templje umetnosti in prosvete, kjer se 
goji naša umetnost, naša znanost in naš jezik.
4. Spoštuj jezik svojega očeta in svoje matere, da bo 
večno živel tvoj rod.
5. Ne ubijaj s tujkami in spakedrankami blagoglasja 
in lepote našega jezika.
6. Ne prešestvuj s tujo navlako; ohrani svoj jezik 
čist in neomadeževan.

7. Ne kradi tujim jezikom besed in načina izraža-
nja.
8. Ne pričaj po krivem zoper svoj jezik; laž je trdi-
tev, da je naš jezik trd in reven z izrazi.
9. Ne želi si mlačne in nezavedne žene, da ti ne bo 
vzgajala otroke v tujem jeziku in duhu.
10. Ne želi svojega bližnjega jezikovnega in dušev-
nega blagra; naš jezik je lep in bogat, napredujemo 
z znanostjo, bogatimo z umetnostjo, a česar še ni-
mamo, si moramo ustvariti sami.

VTrstu,1922                                                            
Jezikovni krožek ODVADA

(V starih listih našla Marika, Črnjanom ‘na svitlo 
dala’ Marta.)
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BORIS REDNAK IN 
NJEGOV MEDO

Boris Rednak se že od leta 2002 ukvarja z vzgojo in 
urjenjem reševalnega psa. To je Medo, njegov labra-
dorec. Takrat je bil Medo star dve leti in včlanila sta 
se v Kinološko društvo reševalnih psov Celje, saj je 
to najbližje tako društvo.
Sledile so vaje, treningi … in 9. aprila 2005 sta pod 
Storžičem opravila prvi lavinski izpit. Sledili so iz-
piti: 
Ruševine I. stopnje, 23. aprila 2005 v Celju, 
Pogrešane osebe na terenu I. stopnje, 5. junija 2005 
v Ljubljani, 
Ruševine II. Stopnje, 12. novembra 2005 v Lju-
bljani,
Pogrešane osebe na terenu II. Stopnje, 16. julija 
2006 v Eisenstadtu v Avstriji.
Z izpiti najvišje, II. stopnje, mu je pripadal naziv 
‘vodnik reševalnega psa’, hkrati je prejel še priznan-
je ‘bronasti znak Civilne zaščite Republike Sloveni-
je za najbolj perspektivnega vodnika v letu 2005’.
Od leta 2005 sta Boris in njegov Medo člana enote 
za iskanje pogrešanih oseb na terenu (SIP) pri enoti 
reševalnih psov Slovenije.
Toda delala sta še bolj intenzivno in osvajala še 
zahtevnejše naloge. Tako sta se leta 2006 uvrstila v 
mobilno enoto reševalnih psov Republike Slovenije 
(MERP). Preizkušnja je potekala v Kopru. To eno-
to sestavlja dvanajst najboljših reševalnih parov v 
Republiki Sloveniji za iskanje v ruševinah. Ta us-
peh sta ponovila tudi v letu 2007, v termoelektrarni 
Trbovlje in v rovih rudnika Zagorje. ‘Pogrešanih je 
bilo 9 oseb, od tega sta jih v 45 minutah našla 7.
Z uvrstitvijo v MERP sta dosegla največ, kar lahko 
dosežeš z reševalnim psom v R Sloveniji. Skupina je 
mobilizirana ob naravnih nesrečah tako doma kot v 
tujini, če neka država R Slovenijo prosi za pomoč. 
Doma je bila ta enota vpoklicana, ko se je zrušil 
Kolizej v Ljubljani, ob rudarski nesreči v rudniku 
Hrastnik, ob plazovih v Posočju … V pripravljenosti 
pa so bili tudi ob zadnjih hudih poplavah. V tujini 
pa je enota MERP sodelovala v potresu v Egiptu, v 
Alžiriji, dvakrat v Turčiji …
‘Seveda moramo vodniki in njihovi psi nenehno 

ohranjati visok nivo usposobljenosti, zato imamo 
skozi celo leto dvakrat mesečno vaje, tako doma ali 
v tujini.’
Leta 2006/2007 sta bila Boris in Medo dejavna 
še ne tekmovalnem področju, kjer sta se želela 
uvrstiti v ekipo za nastop na svetovnem prvenstvu 
reševalnih psov. –  Na tem tekmovanju lahko sode-
lujejo le štirje pari iz Slovenije.
Zelo zahtevne kvalifikacije so potekale v Zagrebu, v 
Budimpešti, v Eisenstadtu v Avstriji in v Varpolju v 
Sloveniji. Žal pa so se med tem časom pojavile neke 
težave in vseh kvalifikacij nista opravila uspešno. 
A Boris pravi, da jima je to pač ostalo še za leto 
2008/2009 in upa, da jima bo tudi to uspelo.
Poleg vseh teh aktivnosti pa so vmes resnične is-
kalne akcije, ki jih v Sloveniji ni tako malo.
In za konec citat iz knjige ABC … za vodnike 
reševalnih psov:
‘Pes ni nekakšen čudežni pomočnik reševalcev, ki bi 
imel neomejene sposobnosti. Pes ni lopata in ne stroj. 
Poleg šolanja določenih veščin iskanja potrebuje tudi 
skrb, nego in ljubezen svojega vodnika. Le tak vse-
stransko usposobljen, dobro voden in na svojega vod-
nika navezan reševalni pes bo dal največ od sebe in bo 
uspešno našel ponesrečenca.’
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Borisu in njegovemu Medu izrekamo iskrene 
čestitke ob tako visokih uspehih na državni ravni. 
Predvsem pa jima želimo veliko prijetnih uric v 
skupnem druženju.

O REŠEVALNIH PSIH

Dolgoletna praksa pri šolanju in doseženi uspehi 
šolanih psov so pokazali, da je naš četveronožec 
poleg tistih osnovnih opravil, ki smo jih od njega 
zahtevali po opravljenem osnovnem šolanju, spo-
soben narediti še neprimerno več, seveda če je pri-
merno šolan in za posebna opravila in naloge tudi 
usposobljen.
Po namembnosti opravil in načinu šolanja delimo 
posebej usposobljene pse na:
- pse pastirje za čuvanje in pašo domačih živali,
- pse, vodnike slepih,
- reševalne pse za reševanje iz vode, sanitetne, lavin-
ske, za iskanje v ruševinah, za iskanje  pogrešanih 
oseb na terenu,
- pse za iskanje mamil, eksploziva, rudnin, napak v 
plinskih in naftnih instalacijah …,
- pse za vleko sani,
- pse za vojaške potrebe,
- pse za policijsko službo.
Učne metode za vsako izmed teh skupin psov so 
različne. Izhajajo iz nalog, ki jih mora opravljati 
določena skupina psov, pa tudi iz naravnih danosti 
pasme, ki je za to posebno delo izbrana.
V tem sestavku se bom omejil samo na kratek opis 
dela ter šolanje reševalnih psov in njihovih vod-
nikov.

REŠEVALNI PSI
Če danes vprašaš nekoga, kakšen je lavinski pes, ti 
bo takoj opisal velikega bernardinca, ki s sodčkom 
ruma za vratom išče po snežni plazovini, izkoplje 
zasutega in mu – izčrpanemu od vsega hudega 
– nudi požirek ‘krepkega’. Zadeva seveda ni tako 
idilična.
In tudi bernardinci, takšni kot so danes, niso lavin-
ski psi.
Reševalne pse delimo na dve veliki skupini: na 
pse za reševanje ponesrečencev iz vode ter na 
pse, šolane za iskanje ponesrečencev na kopnem. 
Šolanje psa za eno ali drugo področje dela je v os-
novi različno. Programi pa so prirejeni tako, da je 

pri delu dosežen maksimalen učinek.
S šolanjem psov za reševanje ponesrečencev iz 
vode se ukvarjajo predvsem na Novofundlandskih 
otokih, kjer imajo že dolgoletno tradicijo. Za te 
namene največ uporabljajo pse pasme novofund-
landec. Ti psi so dovolj veliki, krepki, po naravi 
neagresivni, so radi v vodi in dobro prenašajo tem-
peraturne spremembe. Manj uporabljajo druge, za 
vodno delo uporabne lovske pasme, kajti odločilna 
je tudi fizična moč psov in dobra plovnost.
Program šolanja poteka tako, da pes prinaša iz 
vode najprej lažje in potem vedno težje valjaste 
predmete, po obliki podobne človeškemu telesu. 
Vodnik, ki je prav tako v vodi, pomaga psu, da pred-
met pravilno zgrabi in plava z njim. Kasneje  nauči 
psa, da prinaša iz vode človeku podobne lutke. Tudi 
lutke so vedno težje, vse do teže človeškega telesa. 
Na koncu šolanja psa naučijo, da porine glavo pod 
pazduho utapljajočega, mu tako dvigne glavo iz 
vode, in držeč za obleko ali roko poskuša potegniti 
utopljenca na suho oz. do čolna, kjer je vodnik.
Šolan reševalni pes je sposoben izvleči utapljajočega 
se iz vode, če je le-ta 150 do 200 metrov od obale.
V Sloveniji se s to dejavnostjo ne ukvarjamo.
ŠOLANJE PSOV ZA REŠEVANJE NA KOP-
NEM: sanitetni, lavinski, ruševinski in iskalni psi
Sistem šolanja reševalnih psov na kopnem je pri nas 
na podlagi izkušenj in dejanskih potreb organiziran 
nekoliko drugače kot v tujini. Izdelali so namreč 
program vsestranskega reševalnega psa, ki je v de-
lovni kondiciji vse leto. Program šolanja in urjenja 
zajema delo psov v snežni plazini (do ISP-L3), delo 
na ruševini (do ISP-R2) ter iskanje pogrešanih oseb 
na terenu (do ISP-PO2).
Pri nas se začne šolanje reševalnih psov v snegu (la-
vinci),  nadaljuje se v letnih mesecih z delom na ovi-
rah, pri preiskavah objektov in ruševin ter nazadnje 
z iskanjem pogrešanih oseb na terenu. Ob psu se 
uri in izobražuje tudi vodnik psa, ki mora opraviti 
preizkuse znanja iz naslednje tematike:
- prva medicinska pomoč ponesrečencu,
- prva veterinarska pomoč psu,
- osnove vrvne tehnike,
- orientacija v naravi,
- nevarnosti v gorah,
- nevarnosti v ruševini,
- uporaba radijskih zvez …
Celotno šolanje za psa in vodnika traja dve do tri 
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leta. Z vsemi opravljenimi izpiti psa in vodnika 
doseže vodnik naziv ‘Vodnik reševalnega psa’.
Vodniki reševalnih psov so v Sloveniji razvrščeni 
v kinološke reševalne enote, enote reševalnih psov 
Slovenije (ERP) v občinskih, mestnih in republiških 
štabih CZ.

Sanitetni psi
Prve reševalne pse so izšolali za iskanje ranjencev 
na fronti. Prvič so jih uporabljali v rusko-japonski 
vojni 1904-1906. Pozneje so jih veliko uporabljali v 
I. svetovni vojni (1914-1918), posebej na zahodnem 
bojišču. V II. svetovni vojni so jih množično upor-
abljali le na ruski fronti, kjer so rešili nekaj tisoč 
ranjencev pred zmrznitvijo. Zaradi vojnih potreb 
so pričeli že zelo zgodaj z njihovim prešolanjem. 
Angleži so jih prešolali za potrebe civilne zaščite 
in jih leta 1940 kot reševalne pse za iskanje zasu-
tih uporabili ob bombardiranjih Londona in drugih 
mest. Sanitetnih psov se za opisano delo danes ne 
uporablja več. Lahko pa jih imamo za prednike os-
talih vrst reševalnih psov.

Lavinski psi
Iskanje zasutih ljudi v snegu s pomočjo psov je sta-
ro že najmanj tristo let (zapiski iz leta 1707 v samo-
stanu San Bernard). Dosti mlajše pa je iskanje po-
nesrečencev, zasutih v snežni plazovini, saj so prvi 
tovrstni poskusi potekali šele leta 1918 v Tirolah ob 
prešolanju sanitetnih psov v lavinske. Dvajset let 
kasneje (1938) so najprej v Švici, Avstriji in drugod 
pričeli načrtno šolati lavinske pse. Pri nas so  začeli 
s tovrstnim delom leta 1952 na tečaju v Tamarju v 
organizaciji Gorske reševalne službe (GRS), polici-
je in Kinološke zveze Slovenije (KZS). Po treh letih 
skupnega dela sta GRS in policija sami organizira-
li svoje izobraževanje ter preizkušnje vodnikov in 
psov.  V  KZS pa je delo z lavinskimi psi mirovalo 
vrsto let. Šele leta 1970 so v KZS ob pomoči gorenj-
skih kinoloških društev in lavinskega odseka GRS 
ponovno začeli z organizacijo lavinskih tečajev. Od 
takrat potekajo enotedenski tečaji na osnovni in na-
daljevalni stopnji vsako leto. Udeležuje se jih  od 40 
do70 tečajnikov s psi, ki pod strokovnim vodstvom 
pridobijo osnovno znanje za šolanje reševalnega 
psa.
Način uporabe pasjega nosu pri lavinskih in 
drugih reševalnih psih

Namesto iskanja vonjav, ki jih je pasji nos zazna-
val po stopinjah polagalca sledi na od njegove teže 
poškodovanem zemljišču (specifičen vonj), je pri 
iskanju pogrešancev poudarek na določenih manj 
časa trajajočih vonjavah (individualni vonj), v tem 
primeru na človeškem vonju, ki naj ga pes išče in 
nakaže na plazišču.
Ker je pri iskanju ponesrečenca, zasutega v snegu, 
v snežni plazovini sorazmerno malo drugih vonjav 
(npr. vonj snega, vonj zemljišča pod snegom, vonj 
opreme, vonj reševalcev itd.), je psu dosti lažje opre-
deliti vonj iskanega (vonj po človeku) na plazišču 
kot pa kasneje, npr. v ruševini. Tam je neprimerno 
več vonjev, ki otežujejo delo psa reševalca.
Lavinskega psa šolamo po večstopenjskem sistemu. 
Pes najprej išče skritega vodnika. Kasneje išče vod-
nika, ki je zasut v snegu s tujo osebo. V končni fazi 
šolanja pa pes na povelje vodnika preišče celotno 
lavinsko področje in poišče v snegu zasuto tujo 
osebo. Pri tem iskanju mora pes izpustiti (spregle-
dati) vse morebitne po človeku dišeče predmete, 
odvrženo in izgubljeno obleko ter ostalo opremo.
Med preiskavo plazišča mora posvetiti vso pozor-
nost samo iskanju človeka, saj v resnični iskalni 
akciji ob nesrečah iščemo le ponesrečenca, ki ga 
je odnesel plaz in čigar možnost preživetja pod 
snežno plazino je iz minute v minuto manjša.
Vsako iskanje in kopanje predmeta bi možnost 
preživetja ponesrečenca samo še zmanjšalo. Pes, ki 
je našel ponesrečenca, mora s kopanjem in glasnim 
laježem nakazati mesto, kjer je ponesrečenec zasut. 
Pri izvoru vonja mora vztrajati toliko časa, da pride 
vodnik in začne odkopavati.
Glede na težke zimske pogoje in zahtevnost šolanja 
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so za to delo uporabni le dobro izšolani, vsestran-
sko vodljivi in nenapadalni psi.

Psi za reševanje iz ruševin
Kot je že bilo omenjeno, so za iskanje ponesrečencev, 
zasutih v ruševinah, najprej uporabljali prešolane 
sanitetne pse in z njimi dosegali lepe uspehe. Po 
II. svetovni vojni je delo na tem področju najprej 
zamrlo, šele po velikih potresnih katastrofah (Sko-
pje, Bukarešta …) so s šolanjem reševalnih psov za 
iskanje zasutih v ruševini spet nadaljevali  Švicarji, 
kasneje so šolanje prenesli najprej v skandinavske, 
nato pa še v druge srednjeevropske države.
Pri nas so se s šolanjem reševalnih psov pričeli 
ukvarjati leta 1977. Prvi poskusi z uporabo že 
izšolanih lavinskih psov so pokazali, da bo treba 
najti drugačen način dela in skrbno izbrati pse za to 
delo. V začetku ni bilo vidnih rezultatov. Manjkali 
so strokovni kadri in izkušnje. Našim razmeram so 
prilagodili tuje izkušnje in s trdim domačim delom 
jim je uspelo oblikovati za nas najustreznejši način 
šolanja in urjenja reševalnih psov in vodnikov.
Z vključitvijo vodnikov in reševalnih psov v enote 
CZ pa je uspel še tisti zadnji korak, ki je potrdil 
namembnost dela in omogočil stalno usposabljanje 
in večanje števila reševalnih psov v republiki Slo-
veniji.
Sistem šolanja reševalnega psa je v osnovi precej 
podoben šolanju lavinskega psa, je njegovo logično 
nadaljevanje. Psa, ki je že navajen iskanja vodnika in 
tuje osebe v snegu, je treba z ustrezno vadbo naučiti 
še, da zna premagovati različne terenske ovire in 
ovire na ruševini. Navajen mora biti prevažanja 
in prenašanja z gradbeno mehanizacijo ter trans-
porta s helikopterjem. Pri delu ga ne motijo ropot, 
brušenje, varjenje, rezanje, prah ter dim in ne drugi 
moteči vplivi. Pes reševalec mora biti vodljiv na 
daljavo, sposoben mora biti samostojno preiskovati 
ruševino, plezati v notranjost ruševine in v popolni 
temi iskati morebitnega ponesrečenca. Pri osebi, ki 
jo najde oz. ob izvoru vonja po človeku, mora vztra-
jati in z glasnim laježem nakazovati najdbo toliko 
časa, da k njemu pride vodnik. Tudi psa reševalca 
v ruševini ne smejo motiti drugi po človeku dišeči 
predmeti, obleka, raztresena hrana, domače živali 
in še vrsta drugih stvari (vonjave) med zruški. 
Prav zaradi težko prehodnih ovir na ruševini mora 
biti pes v dobri fizični kondiciji, psihično stabilen 

in po značaju miren. Ne smejo ga prestrašiti ne-
nadna rušenja materiala, ga razburiti premiki 
ponesrečenca, prav tako ne morebitno kriljenje z 
rokami, kriki morebitne panike.
Za reševalne pse v ruševini se uporabljajo pretežno 
srednje velike pasme, agresivni psi so izločeni.
Šolanje se izvaja v kinoloških društvih in na poseb-
nih vadbiščih. Vaje enot potekajo čez celo leto 
doma in v tujini. Izbirna preizkušnja za uvrstitev v 
mobilno enoto RS (MERP) pa enkrat na leto.

Psi za iskanje pogrešanih oseb
V Sloveniji vsako leto iščejo (izven urbanih okolij) 
več kot sto pogrešancev. Veliko se jih izgubi na ne-
prehodnih ali slabo dostopnih terenih. Svojci obi-
čajno ne vedo točno, kam so se ti ljudje odpravili. 
V takih primerih je treba organizirati iskalne akcije 
večjih razsežnosti. Vanje so poleg policije, prebival-
cev kraja in drugih vključeni tudi vodniki z iskalni-
mi psi.
Organizacija iskalnih akcij je pokazala, da bi naj-
večkrat lahko, če je znano izhodišče, od koder je 
pogrešanec odšel, iskalno nalogo uspešno opravil 
policijski pes sledar  (do 36 ur stara sled). Ker pa 
je to mesto največkrat neznano ali pa o mestu izgi-
notja le domnevajo, organizirajo celovito preiskavo 
terena,  v katerih uporabljajo iskalne pse. Ti psi z 
navzkrižnim preiskovanjem terena (v cik-caku) išče-
jo vonj po človeku. Z načrtnim vodnikovim usmer-
janjem na daljavo voden pes preišče del zemljišča 
in nakaže vsako osebo, ki tam stoji, sedi, čepi ali 
leži. Lahko je napol ali v celoti zasuta.
Pes, ki je tudi 100 metrov oddaljen od vodnika, ne 
sme tujcu (pogrešancu) kazati nikakršne agresivno-
sti, temveč samo veselje, ker ga je našel. To izraža z 
glasnim laježem. Ker v iskalnih akcijah sodeluje več 
vodnikov in psov, morajo biti psi navajeni družbe in 
skupinskega dela.

Pripravil: Boris Rednak
Vir: ABC … za vodnike reševalnih psov
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Avtor: Ivan Herzog – Tim

AKCIJA
Bilo je v začetku oktobra leta 1941. Zima je bila 
zgodnja in sneg je zapadel tudi že v dolini. Črna, 
stisnjena med hribe, je bila s svojimi ozkimi uličica-
mi kot ujeta. Življenje je zamrlo. Ni bila zima tista, 
ki je ustvarjala moro med ljudmi, ampak prilike, v 
katerih smo se znašli. Nemška okupacija je tudi sem 
prinesla svoje poslanstvo: »Napravite mi to deželo 
nemško« in tega so se nekateri temeljito oprijeli. 
Slovenske dežele so bile že prej izseljene in le na-
ključja so bila, da smo nekateri ostali. Med temi je 
bila vrsta mladincev, bivših skavtov. Starešina naše 
skavtske organizacije je bil učitelj Jože Prislan, meni 
pa so zaupali funkcijo stegovodje. Ta organizacija, 
ki je štela ob okupaciji – prenehanju 104 člane, se 
je imenovala Matjažev steg skavtov Črna. Tega ne 
omenjam zato, ker so iz nje izšli mnogi borci NOV 
iz našega območja. Med nami mladimi je tudi v tež-
kih dneh okupacije bila povezava, ki je izvirala iz 
preživelih lepih dni naše organizacije. Vedno smo 
se še sestajali, večina pri meni na domu. Obujali 
smo spomine, v nas pa je bilo skupno sovraštvo do 
Nemcev in njihovih pomagačev, ki jih v Črni, na 
naše razočaranje, ni bilo malo. Septembra istega 
leta se je z nekaterimi našimi člani sestal Dušan 
Kveder. Tako smo bili seznanjeni s partizanskim 
gibanjem drugod, o organiziranih akcijah proti 
nemškim osvajalcem. Razne drobne sabotaže smo 
pripravljali čisto na lastno pest, posebno v Rudni-
ku Mežica pri gradnji podzemne elektrarne. V teh 
dneh pa se nam je ponudila prilika za organizirano 
akcijo.
Nemčurji, organizirani v raznih organizacijah, so 
pripravljali »apel« zborovanje, na katerem bo go-
voril Kreisleiter Grum. Rjavogvantnežev domačih 
uniformirancev je bilo tiste dni vsak dan več na 
trgu, tako imenovani »hilfpolicaji« (pomožna poli-
cija) so se razkazovali s pripetimi trakovi na rokavu 
uniforme. S kljukastimi križi so bili nadvse važni. 
Vse je ustvarjalo dokaz tekmovanja med njimi, kdo 
bo večji »volksdeutscher«, bolj predan führerju in s 
tem višji funkcionar v tej naši mali Črni. Ortzgru-
penleiter NSDAP Pleiner, Nino Puncengruber in 
še nekateri so kar na cestah dajali navodila, koman-

de za pripravo tega dogodka. Izvedeli smo, da bo 
apel v šolski telovadnici, da bodo na tem zboru po-
leg domačih nemčurskih odličnikov še gostje,  njim 
enaki iz Mežice, Prevalj in drugod. Med njimi bo 
tudi »hitlerjugend« - mladina, ki pa je bila v Črni kaj 
klavrna grupa nemške bodočnosti. Od te grupe so 
naši mladinci izvedeli za dan in uro »velikega zbo-
ra«. Spet smo se sestali v moji hiši. Dogovarjali smo 
se o naših možnostih, da pripravimo kakršnokoli 
akcijo, ki bi pokvarila zborovanje.
Imeli smo vrsto zamisli, a vse so se nam zdele neiz-
vedljive, povrhu vsega pa še neučinkovite. Končno 
smo se odločili, verjetno zato, ker nas je bilo več 
elektrikarjev, da bomo v času »apela« prekinili ele-
ktrični tok, ki napaja šolo. Razdelili smo si vloge 
akcije: Kristi Markovič – Mato, Ivan Šipek – Vanja, 
Gusti Ledinek – Tabor in Ivči Erženov (drugih se 
ne spomnim) naj skupno s »hitlerjugend« poskuša-
jo priti v dvorano. Jože Knez – Kolja, Milan Krajnc 
– Brane in jaz pa prekinemo tok ob bolniškem trans-
formatorju, od koder poteka prostovod za šolo. Čez 
dva dni po tem našem sestanku je bil datum »apela« 
in datum naše akcije. Dan zbora so potrjevale za-
stave in zastavice s kljukastimi križi, ki jih je bilo 
toliko, da so skoraj zakrile pročelje hiš. Ob 19.30 
uri je bil napovedan govor »kreisleiterja«. Mrak je 
bil že v dolini. V Črni pa je bilo sploh temačno, 
saj ni imela javne razsvetljave, le pred občino je 
bila brljivka. Šola je bila ta dan bogato razsvetljena, 
vendar so bila okna »zafrdunkana« (zastrta). Nekaj 
minut pred napovedano uro smo se trije dobili za 
transformatorsko hišico. Dostop do nje ni bil težak, 
saj je takoj za njo bil gozd. Od doma sem prinesel, 
skrito pod površnikom, dober meter dolgo bakreno 
žico.
»ZAČNIMO«
Poskusil sem vreči  žico na prostovod, pa se ni po-
srečilo. Bilo je ali prenizko ali previsoko, zletela je 
čez prostovod in spet padla naravnost nazaj. Nič 
boljše ni šlo Kolji in Branetu. Bili smo nervozni, 
morda je bil tudi to vzrok, da smo zgrešili. Že smo 
obupavali, da bomo sploh uspeli, ko se Branetu le 
posreči. Zabliskalo se je na prostovodu, kot da je 
švignila strela, in za tem je nastala taka tema, da 
smo se zaletavali drug v drugega, ko smo jo odkurili 
hitro domov, kar se je le dalo. Našim, ki smo jih do-
ločili, da se med »hitlerjugend« vrinejo v dvorano, 
je to uspelo. Ti so bili priče panike, ki je nastala. 
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Kasneje so na našem sestanku povedali, kako je 
bilo vsega takoj konec. Pri razsvetljavi dveh karbi-
dovk, ki so jih od nekod prinesli, je Kreisleiter hitro 
zaključil svoj govor. Hailanje domačih odličnikov je 
bilo končano in so se dokaj klavrno razšli.
Naslednji dan so bila razna ugibanja, zakaj je 
zmanjkalo elektrike, mi pa smo prisluhnili tem ugi-
banjem. Niso krivili, da je sabotaža, niti ni kdo raz-
iskoval vzrokov. Zjutraj naslednjega dne sem bil kot 
rudniški elektrikar zadolžen za inštalacije bolnice, 
zamenjal pregorele varovalke in vključil avtomat na 
visokonapetostni  strani.
Sledove, ki smo jih pustili v snegu, je preko noči, 
morda tudi na našo srečo, zakril spet sneg, ki je 
padal proti jutru. Sneg je zakril tudi žico, ki smo jo 
pustili kar tam, kamor je padla. Nekaj dni, vsaj tak 
občutek smo imeli, so glavni v naši vasi bili ‘pokro-
pani’ zaradi polomije z apelom, na katerega so se 
tako lepo pripravili.
Še danes, kadar se snidemo Kolja, Brane, Tabor in 
jaz, obujamo spomine na to našo akcijo. Z nami pa 
žal ni tovarišev Mata, Ivača in Vanje, ki so padli kot 
borci za svobodo in lepšo prihodnost mladih, kot 
smo jo doživljali mi mladi v težkih dneh okupacije.
(Objavljeno  v Fužinarju, 25. 4. 1984)

Salvator Kotnik

SCHAWARZENPACH, 
ČRNI POTOK, ČRNA

Imena krajev so pri ljudeh vedno vzbujala pozor-
nost in vprašanja, od kod izvirajo. Skozi čas se je 
lahko tako za posamezen kraj nabralo kar nekaj 
različnih razlag in pojasnil, zakaj se imenuje, tako 
kot se. Sčasoma se je tudi meni v zapiskih nabralo 
kar pet ljudskih pojasnil, kako je Črna dobila ime. 
Tri so iz starejšega obdobja in se še danes po ust-
nem izročilu prenašajo naprej, dve pa sta popolno-
ma sodobni. Ena izmed slednjih dveh je ovita tudi 
v čisto moderno »kvaziznanstveno« preobleko in se 
sliši dokaj prepričljivo, vse dokler se je ne pogleda 
z malo bolj kritičnim očesom in se jo kar hitro raz-
krinka, da ne drži. Za piko na i pa lahko dodam, da 
sem poleg petih pojasnil našel še šesto, ki pa temelji 

na popolnoma znanstevni bazi, pod katero se je 
podpisal oče sloveske etimologije France Bezlaj. 

Pa gremo kar lepo po vrsti. Prvotno ime Črne se 
pojavi v 17. stoletju kot Schwarzenpach ali Suo-
rzenpach. Zanimivo je, da se skoraj vse starejše 
listine, ki omenjajo Črno, nanašajo na izkopavanje 
svinčene rude, medtem ko se zapisana pojasnila o 
imenu Črna rudarjenja sploh ne dotikajo.
Ena najpogostejših razlag, ki jih lahko srečamo, po-
jasnjuje, da je Črni Potok  kot prvotno ime Črne 
nastal tako, da so vas poimenovali po črni vodi. 
Na območju Črne naj bi se pojavljalo tako pogosto 
kuhanje oglja, da je, potem ko so gasili kope in je 
voda, umazana od oglja, stekla v reko, skozi vas 
tekela črna reka, po kateri so Črni nadeli ime Črni 
Potok.
Druga zgodba pripoveduje, da je na območju 
današnje Črne v obdobju, ko še ni bila poseljena, 
uspeval tako bujen in gost gozd, da je bilo pod strn-
jenimi krošnjami popolnoma temno. Ko so tako 
prišli prvi naseljenci v Črno, so zaradi teme v goz-
du vas poimenovali kar Črna.
Zelo zanimivo razlago lahko najdemo v knjigi dr. 
Georga Graberja - znanega etnografa iz konca 19. 
in začetka 20. stoletja - Sagen aus Kaernten. Ker je 
pripovedka zapisana v nemščini, se prevedena glasi 
nekako takole:
Nastanek Črne (op. dr. Graber  uporablja še poi-
menovanje Črni potok – Schwarzenbach). Na kraju, 
kjer se danes razprostira Črna, je bil pred mnogimi 
leti mogočen in gosto zraščen gozd. V njem  se je 
enkrat izgubil pastir s svojo čredo ovac. Ker je sonce 
že zašlo, se je pričelo mračiti in ubogemu pastirju 
ni preostalo nič drugega, kot da je zanetil ogenj. 
Naenkrat pa se je ogenj razširil in gozd je začel 
goreti, tako da je bilo vse v plamenih. Ničemur ni 
bilo prizanešeno, rešil se je lahko le pastir s svo-
jo čredo. Kasneje si je tam zgradil kočo in ljudje 
so začeli postopoma  prihajati ter se priseljevati v 
bližino. Potok, ki je tekel skozi dolino,  pa je stopil 
iz rečnega korita in začel odnašati zažgana dreves-
na debla s seboj. Zaradi oglja in pepela, ki sta ostala 
od požara, se je voda obarvala črno in tako so vas, 
ki je nastala po naselitvi pastirja, poimenovali Črni 
Potok.
Za vse, ki bi si radi pripovedko prebrali tudi v orgi-
nalnem zapisu iz leta 1914, pa jo najdete v knjigi Sa-
gen aus Kaernten, na strani 444, pod številko 607, z 
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naslovom Die Entstatung von Schwarzenbach.
Če zdaj pogledamo še naslednjo razlago, bomo vi-
deli, da na prvi pogled zveni kar zanimivo, a se kas-
neje ugotovi, da je vse skupaj iz trte izvito.
Nekateri trdijo, da je koren besede Črna, torej ČR- 
enak korenu besede čer, torej ČER-, po slovarju 
slovenskega knjižnega jezika je to samostalnik žen-
skega spola, ki označuje večjo, ostro skalo, pogosto 
v vodi. Ravno skala pa ne da miru zagovornikom te 
teze, saj imajo v mislih skalo, kjer je na ogled črnjan-
ski medved. Za vse, ki morda mislite, da je v tem 
orehu tudi jedro resnice, pa naj zapišem še slednje. 
Koren ČR- se je pred jezikovno reformo zapisoval 
ČER-. Tisti E med č in r je označeval polglasnik in 
ne samoglasnik e. Za orientacijo naj dodam, da ver-
jetno marsikdo pozna starejše zapise, ko so nekoč 
te polglasnike zapisovali tudi pri besedah prt - pert, 
smrt - smert, krt - kert, prst - perst, umrl - umerl in 
še bi lahko naštevali. Ravno takšen arhaičen koren 
ČR-,  zapisan z e-jem, pa je zmotil tiste, ki trdijo, da 
sta korena čr- in čer- enaka, kar pa vsekakor ne drži 
in zato lahko mirne vesti rečemo, da poimenovanje 
Črne ne izvira iz besede čer - kot ostre skale v vodi. 
Še eno zanimivost lahko dodam k tej razlagi. Ko 
sem v polemiki dejal, da je čer skala v vodi in da 
ta črnjanska skala ni bila nikoli v vodi, so trdili, da 
je bilo pred nekaj milijoni let tudi tukaj morje in je 
zagotovo ta skala bila v morju. Vse skupaj res zveni 
že kar malo smešno, saj ni treba izgubljati besed o 
tem, da Črna kot naselje ni stara nekaj milijonov 
let, hkrati pa vsi vemo, kako so nastajale Alpe in 
kakšno zvezo imajo z morjem in nenazdanje, kako 
je s tem povezana tudi ta nesrečna črnjanska skala.
Raje se posvetimo še eni razlagi, ki pa je bolj nami-
govanje kot resna teza. Namreč: po navdihu neka-
terih romanov Umberta Eca je zrasla ideja, da je 
Črna kot vas poimenovana po črni Mariji iz Kopriv-
ne. Že na prvi pogled se vidi časovno neskladje, saj 
je bila črna Marija prinešena iz Compostela v začet-
ku 17. stoletja, ko je bila Črna že zdavnaj naseljena 
in z izoblikovanim imenom.
Edino znanstveno razlago, zakaj se Črna imenuje 
Črna, pa nam poda France Bezlaj leta 1956 v knjigi 
Slovenska vodna imena, 1. del (A-L). Bezlaj pripisu-
je poimenovanje Črne že starim Slovanom in piše 
takole: »Osnova č’rn’ »schwarz« je zelo razširjena v 
slovanski hidronimiji. Na našem ozemlju so Črna, 
Črnica itd. imena manjših potokov brez starejše 
historične dokumentacije. Tudi imena Črna, Črnec, 

Črni Potok, Črni Graben, ki so zelo pogosta, so 
prevzeta po vodnih imenih.« Skratka, na kratko la-
hko rečemo, da je izvorno poimenovanje Črne iz 
slovanskega poimenovanja vode, torej Črnega Po-
toka. Za črno barvo potoka pa ni mišljena barva 
struge reke Meže, ampak kot navaja Bezlaj, Javor-
skega potoka (dobesedno piše o Javorski grapi). 
Strokovnjaki trdijo tudi, da je podobnega izvora kot 
Črna lahko tudi ime Topla - zopet slovanska oznaka 
toplejše vode, in pa Bistra kot staroslovansko poi-
menovanje čiste, svetle, bistre vode. Skratka, vsa ta 
imena - Črna, Bistra, Topla - bi naj torej izvirala iz 
tako imenovanih hidronimov oz. vodnih imen. 
S tem sem zapisal meni do zdaj vse znane razlage 
imena Črna, kar pa ne pomeni, da kakšna druga 
ne obstaja ali da kdo ne pozna še kakšnega detajla 
pri teh. Morda se v prihodnjih številkah Črjanskih 
cajtng tako znajde še kakšen drobec o imenu Črne, 
ker je vedno treba imeti v mislih tudi to, da t.i. ljud-
sko gradivo ni nastajalo le v preteklosti, ampak nas-
taja tudi danes. 
 

Tomaž Simetinger
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ODSEV KRALJA MATJAŽA

Bledično nebo, pod katerim se je raz-
prostiralo kilometrsko polje. Na njego-
vem težišču je svetila avreola svetnika 
ljudstva, legenda svobode in hrabrosti, 
sedeč na odkrhnjenem delu grškega ste-
bra. Polje je bilo v zraku, grad je lebdel. 
Veselje preprostega ljudstva je hlipalo 
od radosti. Potrditev pravičnega sodnika 
že krščanskega rodu se je davi obrnila 
v pravo zdravljico,  trajajočo osem dni 
in osem noči. Zlatniki so letali z zlatimi 
časi, »favšija« pa prerasla v obsedenost. 
Nesposobnost je posegla po orožju in 
pogubnih zvijačah. Trpljenje je najbolj-
ši odrešenik. Trpljenje in nesposobnost 
sta ustvarila vse onkraj: nebesa, pekel, 
morje, jamo, ki ji manjka skal …, da naj-
de prostor naša legenda.
Današnja vas, zajeta med belo in črno 
zlo, ki ga razceplja žica severnjakov 
in južnjakov. Nesposobnost ali pred-
videvanje? Črnjenje zgodovine knežjega 
kamna, včasih združenega v lastno 
državico. Onstran plati se jim razprosti-
ra premica zunaj ravnine. Prevlada moči 
te dni presega prevlado razuma. Kaj je 
razum? Smo za časom? 
Ko »naš« kralj je vladal, reveži niso bili 
še večji reveži, pravica je vezi prepodila 
in cela pokrajina je brezalkoholno vino 
pila. Treznost.

Ko »naš« kralj je vladal, je ljudstva 
duša se razdajala brez hvaležnosti in 
vračila: podarjali so in podarjali, in nič 
pridržali.
Ko ta kralj je vladal, ga že preslepil je 
novi zlikovec. Svetnik tekmovanj. 
Zgolj na upiranje ponavljajoče zgo-
dovine se legenda svobode, pravice in 
hrabrosti ponavlja. Jo vidimo? Mogoče 
celo modernizirano …  Na polju, kjer se 
režejo svinčevi hlapi z atomi namesto 
trenja železa. 
Ali zastarelo? Enako.
Zgodovina se ponavlja? Torej živimo v 
mira plodni deželi, brez nebes, brez 
pekla, le nebo. Ves svet živi za danes. 
Kdaj je bilo to?

Količina plinov (CO2) je začela treskati 
ob skale Pece, ki so pokale in pokale in  
»razkanatile« bodoča nebesa! Prebu-
janje kralja Matjaža in njegove vojske 
se je uresničilo. A tokrat so bili uplin-
jeni karantanski vojaki, leteči po tirih 
dvajsetkrat prerasle brade,  pod novim 
poveljem našega kralja: osvoboditi 
Zemljo in začeti znova.

(nagajeni spis na natečaju GRADOVI 
KRALJA MATJAŽA – 2008)
                         

BARBARA POTOČNIK,9. r.
Osnovna šola Črna na Koroškem

“Pomladni” gradovi kralja Matjaža
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ANALIZA ANKETE

K prejšnji številki smo priložili anketni list in po-
prosili bralce za mnenje o Črjanskih cajtngah.
Tega lista ni oddalo veliko bralcev, a dovolj, da smo 
anketne odgovore obdelali in obravnavali pripombe. 
Kaže, da so to storili tisti bralci, ki so želeli pove-
dati svoje mnenje o naši reviji, podati pohvale in 
kritike ter pripombe in spodbude za nove vsebine. 
Menimo, da so ostali bralci kolikor toliko zadovolj-
ni in zato nimajo pripomb.
Kaj nam pove statistika?
- V 69,5 % družin preberejo ČC skoraj v celoti ali v 
celoti vsi člani družine. 
- Če seštejemo rubriki ‘naj zanimivo’ in ‘zanimivo’, 
ugotovimo, da so najbolj brani naslednji članki:
- Beseda župana: 86,95 % 
- krajevne novice: 82,60 %
- predstavitve Črnjanov: 78,26 %
- Da ne pozabimo (S. Kotnik): 73,91 %
- popotovanja: 73,91 %
- iz društev in organizacij: 69,56 %
- kulinarika P. Lenčeta: 65,21 %
- drugi pisci o Črni: 65,21 %
- izročilo M. Repanšek: 60,86 %
- Iz Lenčkine cule: 60,86 %   
- križanka: 60,86 %
- reki, šale, modre misli: 60,86 %
- šport: 56,52 %
- krajevne novice, pridobitve: 39,13 %     
Če upoštevamo te podatke in jim dodamo še tiste iz 
rubrike ‘še kar’, lahko ugotovimo, da so ČC izjem-
no bran časopis. Podatki tudi kažejo, da so vse na-
vedene rubrike zelo brane, zato nobene ne bomo 
ukinili.
Izračunali  smo tudi  število prebranih rubrik: 
90,55 %  ČC. 
Ta statistika gotovo ni povsem realna, saj dobljene 
odgovore težko razširimo na nad 1200 prejemnikov 
ČC. Kljub temu mora biti v teh podatkih veliko 
resnice, kar je  za ustvarjalce ČC spodbudno.
Zelo pozorno smo prebrali pisne pripombe, ki ste 
jih v anketi posredovali.
Najbolj neprijeten je bil podatek, da je 5 anketira-
nih odgovorilo, da ČC ne dobivajo redno! Pose-

bej so prizadeti krajani okoliških zaselkov (Bistra,  
Ludranski Vrh …).
Odgovor: ČC izidejo trikrat letno: pred novim 
letom, pred 1. majem in prvi teden v septembru. Če 
kdo do teh datumov ne bo prejel ČC, naj pokliče na 
štev.  870 48 10 in bo ČC prejel naknadno.
Od predlogov so bili najbolj konkretni naslednji: 
več  naj bi pisali o življenju v okoliških zaselkih – v 
vaških skupnostih, predstavili naj bi gorske kmetije, 
obiskali bližnje planinske koče (četudi jih upravl-
jajo druga planinska društva) in se pogovorili z os-
krbniki. Pisali naj bi o ureditvi kraja in pokazali na 
‘črne točke’. Bralec v imenu (zadovoljne) družine 
meni takole: “ … Šport, ki je Črno naredil najbolj 
prepoznavno, bi moral biti v časopisu bolj prisoten. 
Tekmovanja, ki se dogajajo pri posameznih klu-
bih, bi lahko bila redna rubrika tega časopisa ...”. 
Neki bralec pa bi prispevke o življenju v Črni nekoč 
‘črtal’ (članki M. Repanšek, S.Kotnika). – Nekdo 
drugi nas podpira (Občino Črna) in spodbuja pri 
načrtih za sanacijo onesnaženega okolja in želi, naj 
bomo dovolj vztrajni, da  nam bodo obljube končno 
tudi izpolnili. Za nekoga je ‘ravno prav vsega’ in vse 
je ‘zadovoljivo’. 
Odgovor: V vseh letih izhajanja ni bil odklonjen 
niti en prispevek, če je kakorkoli povezan s krajem 
oz. krajani! Nasprotno; veliko piscev smo spodbudi-
li sami, za kak dogodek iskali koga, ki bi ga obeležil, 
nasploh spodbujamo vsakršno pisanje s katerega 
koli področja. Čim več in čim bolj različni so pisci 
člankov, tem bogatejše so ČC! 
Strinjamo se z bralcem, ki opozarja, da je Črna kraj 
z izjemno športno tradicijo, s športniki svetovnega 
slovesa in kar nekaj olimpijci in si zato zasluži v 
ČC bolj opazno mesto. Naj bo to spodbuda vsem 
športnim društvom in športnim klubom, da se bodo 
bolj oglašali v ČC. 
Dogovorili smo se, da bodo v naslednjih številkah 
objavljene novice iz ene izmed vaških skupnosti. Iz 
Žerjava se redno oglašajo sami.
Z gorskih kmetij je bilo že nekaj reportaž, a se bomo 
potrudili, da bo v vsaki številki po ena. Pikovo smo 
predstavili dvakrat, o Smrekovcu in o Raduhi smo 
pisali, šli pa bomo tudi na Peco in se kaj pogovorili 
z oskrbniki.
Za druge predlagane teme bomo poskusili najti ‘no-
vinarja’, ki bo pisal o tem, kar ste predlagali. 
In zdaj pohvale! Prejeli smo obširno zapisane po-
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hvale, ki se nanašajo na uredništvo in tudi za posa-
mezne stalne rubrike. Res ste nas spodbudili in 
hvala vsakemu za lepe želje pri ustvarjanju Cajtng 
v bodoče. Verjemite, da poznamo pisca vsakega 
prispevka in lahko samo rečemo, da je vsak članek 
napisan z veliko veselja in z lepo mislijo na vsakega, 
ki bo to besedilo ‘vzel v roke’ in ga prebral. Upamo, 
da to radost čuti vsak bralec, zato verjamemo, da 
nas Črjanske cajtnge povezujejo, saj v njih odseva 
življenje nas, krajanov Črne. Če pa vam kaj ‘ni po 
duši’, nikar se ne jezite; obrnite list – in berite na-
prej.
HVALA vsem, ki ste sodelovali v naši anketi!
Mimogrede še podatek: naš časopis berejo tudi v 
drugih krajih Mežiške doline in mnogi nam delijo 
pohvale glede vsebine. Črjanske cajtnge so, odkar 
izhajajo, to pa je 12 let, nekakšna kronika dogaja-
nja v kraju, obenem pa pisci skrbno ohranjajo našo 
dediščino – zato imajo svojo vrednost, četudi nima-
jo tako lepih barvnih fotografij kot nekateri drugi 
časopisi.
In še vabilo! K sodelovanju ste vabljeni vsi, ki 
bi želeli kaj sporočiti, zapisati kaj zanimivega 
o življenju v našem kraju. Želeli bi prispevke z 
različnih področij, o življenju danes in o življenju 
nekoč. Vabimo pisce vseh generacij.  Zapišite in 
pošljite nam svoja doživetja, zapišite spomine, ob-
javili bi vaše pesmi  … Imate morda zapiske, ki so 
že dolgo v predalu? Potegnite jih na svetlo in jih 
pošljite na ČC. Če želite, vam jih bomo pomagali 
oblikovati. Če imate v mislih kakega mojstra, za-
nimivo osebnost, pokličite …
Vaše zapise sprejemamo v kakršni koli obliki: po e-
mailu na naslov: irena.greiner@guest.arnes.si,  tip-
kopis in tudi rokopis. 

Uredništvo Črjanskih cajtng
Anketo pripravila in obdelala M. R.

Iran

Z mešanimi občutki sem stopala izpod mogočne 
gore Ararat proti ogromni železni ograji, ki je 
naznanjala konec Turčije. Marko mi prišepne, naj 
si dam ruto na glavo, še preden prečkava mejo, in 
ko si jo nadanem, se najin iranski spremljevalec 
od zadnje turške vasice pa do turško iranske meje 
nasmehne in pravi: »Yes, in Iran all women have 
to wear hejab.« Torej:  v Iranu morajo vse ženske 
nositi hejab ali ruto. Nasmehnem se in prikimam, 
saj sem navsezadnje vedela, kam grem, ampak ko 
sem dana pred dejstvo, mi vse skupaj sploh ni več 
tako zanimivo, kot se mi je zdelo v Sloveniji; kajti 
nevešča sem v zavezovanju rute, pa mi je ta neneh-
no uhajala, nakar me je pozneje še cela glava začela 
srbeti. 

Prečkanje meje je bilo podobno, kakor je bila pri 
nas včasih pot v Avstrijo, torej brez problemov. 
In še preden sva se oddaljila od meje, sem dobila 
SMS: »Ker hotela ni več, kofetkamo na postaji, kje 
sta?« To pa je bil tudi zadnji SMS, ki sva ga na poti 
prejela, kajti zaradi embarga Iran nima podpisane 
pogodbe z nobenim drugim operaterjem na svetu in 
tuja mobilna kartica ti v Iranu prav nič ne koristi.
Tako se je začelo najino potovanje po eni izmed 
najstarejših dežel in, kot sva ugotovila, je to izredno 
lepa dežela s prijaznimi ljudmi. Seveda sem tudi 
jaz stopila v deželo s peščico predsodkov, hočeš ali 
ne, vsi negativno nastrojeni mediji le vplivajo na 
mišljenje. Mešani občutki ob vstopu v Iran so bili 

POPOTOVANJA

Bilo bi čudovito, če bi mladost znala vse, kar 
lahko, in starost mogla vse, kar zna.

(Burmanski pregovor)

Iranska zastava
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posledica negativno predstave o tej deželi in nekje v 
odzadnju sem slišala glasek, da pa so morda tisti, ki 
so me svarili pred Iranom, le imeli prav, mogoče pa 
le grem spet z glavo skozi zid - vendar se je izkazalo, 
da le ni tako.  

Iran je neverjetno razvita dežela in kljub embargu 
glavno mesto Irana Teheran izgleda kot moderna 
metropola s poudarkom na kaotičnem prometu in 
prečkanjem ceste pešcev tudi čez dvopasovnico. 
Ker sem človek, ki ne verjame, dokler ne vidi, sem 
na poti veliko spraševala in se pogovarjala z ljudmi, 
kako v resnici živijo, kajti resnici na ljubo, Iran je 
v nas vsidran kot dežela teroristov, ekstremistov in 
norih politikov, dežela, kjer ženske nimajo nobene 
pravice, dežela, kjer si nihče ničesar ne upa reči in 
navsezadnje kot dežela, kjer ljudje živijo, kakor so 
stoletja nazaj. Vendar je resnica, da je Iran dosti 
podoben vsem razvitim državam, torej je nekje 
vmes. 

Že v vstopu v Iran sva bila presenečena, koliko mo-
bilnih telefonov imajo, in ne samo to, ampak kakšne 
imajo! Vsi so bili najnovejši modeli, ki jih midva 
še nikoli nisva videla. Sploh pa se je bilo zanimivo 
pogovarjati z mladimi. Ogromno jih študira, skoraj 
vsi mladi, ki sva jih srečala na poti, so bili študenti. 
In od njih sva marsikaj izvedela. Precej zanimivo 
se je bilo pogovarjati s puncami. Naj poudarim, 
da je Iran edina šiitska muslimanska država in se 
močno razlikuje od drugih muslimanskih držav, v 
odnosu do žensk. Ženske v Iranu so mnogo bolj 
svobodne, imajo več pravic, in miti, da žensk ne 
vidiš v javnosti, sploh ne držijo. Ženske v Iranu 
srečaš na ulici, ko hodijo same, vidiš jih voziti avto-
mobile, vidiš jih delati na banki, turistični agenciji, 
študirajo in pogovarjajo se z nepoznanimi moškimi 
in jih gledajo v oči. Seveda pa morajo nositi hedjab 
ali ruto in biti pokrite s čadorom ali tuniko, nimajo 
pa pokritega obraza. Kot so nama razložili, morajo 
bite pokrite s hedjabom, da ne zapeljujejo mladih 
neporočenih moških s svojimi lasmi, enako velja za 
čador ali tuniko, da ne kažejo oblin. Ampak mladost 
in moda pač ne poznata meja. Mlade punce, pred-
vsem v Teheranu, imajo ruto že nekje na sredini 
glave, torej kažejo lase in ušesa. Tudi tunike niso več 
za prekrivanje ženskih oblin, temveč so te tunike 
oprijete in še bolj prikazujejo žensko telo. In oba 
sva se strinjala, da tako izgledajo še bolj privlačne. 

Že tako in tako so Iranke znane kot izredno lepe 
ženske. In res je, saj navsezadnje pravijo, da so se 
stare Perzijke kopale v mleku za lepo kožo in njihov 
temen pogled te kar zlahka zapelje. 

Seveda pa imajo neporočene ženske manj pravic 
kot poročene. Na avtobusu ne smejo sedeti z dru-
gim moškim, ampak če vstopijo na avtobus same, se 
kar hitro najde sedež zanje. Moški se presenetljivo 
spoštljivo vedejo do žensk: moški bo vstal s sedeža, 
da se bo lahko ženska usedla.  Zanimivo pa je tudi, 
da ne smejo hoditi na zmenke, kljub temu da ni do-
govorjenih porok. Kot zapoveduje vera, neporočeni 
moški in neporočena ženska ne smeta biti sama, 
zato so zmenki prepovedani, ampak spet mladost 
in iznajdljivost ne poznata meja. Mladi hodijo na 
zmenke, vendar se skrbno skrivajo pred policijo. 
Iran je precej ironična država, vsi vedo, da se ne-
kaj dela, kar je prepovedano, a o tem pač javno ne 
govorijo oziroma si za to izmislijo drugo besedo. 
Precej smešno mi je bilo, ko so nama razlagali o 
zmenkih in poljubih – poljubi nikoli niso bili ‘kisses’ 
(poljubi), vedno so bili ‘close conversation’ (tesni 
ali bližnji pogovor).

Tudi alkohol je prepovedan in spet, da ne boste 
mislili, da le tega potem ni - seveda je. Sami si 
varijo sadjevce, ampak tisto niti približno ni za pit 
– sploh ni primerjave s pravim domačim koroškim 
šnopsom. Poleg tega pa obstaja še ena starodavna 
vera v Iranu - zoroastrianci, katerim pa je dovoljeno 
piti, kajti oni niso muslimani. Zoroastrianci delajo 
belo vino iz dobro znane shirazove trte, a to vino la-
hko imajo samo za lastno uporabo in ‘alah ne daj’, 
da bi prodali ali dali to vino muslimanu. Zato je 

POPOTOVANJA

Hejab je obvezen
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prav »čudno«, kako vsi muslimani vedo, da imajo 
zoroastrianci dobro vino.

Ker ni alkohola, tudi ni barov, diskotek in podob-
nih gostilnic. Zato se ljudje toliko bolj družijo po 
parkih. Vsa mesta v Iranu imajo čudovite parke s 
fontanami in vodometi in proti večeru se ti parki 
napolnijo z vsemi generacijami ljudmi. Tudi nji-
hovi bazarji so kraj za srečevanje in so neverjetno 
živi. Kar pa je najbolje v teh bazarjih, pa je, da niso 
tipični kot v vseh turističnih državah. Še vedno 
imajo svoj star čar in tam lahko kupiš prav vse, to 
so pač starodavna nakupovalna središča. Poleg tega 
pa te trgovci, kot v drugih državah, ne vlečejo za 
vsako ceno v svojo prodajalnico. V miru se lahko 
sprehajaš v labirintu trgovinic in občuduješ zlat-
nino, pipice, preproge, kilume, posodo, obleke, vse 
vrste oreščkov in na tone pistacij ...

Zanimivo je, da so trgovci na bazarjih do nedavnega 
imeli močno politično moč, torej če se niso strinjali 
s politiko, so jo zlahka zrušili zaradi svoje moči. V 
zadnjem času jim odvzemajo to moč tako, da okoli 
bazarja postavljajo trgovine. Na sploh pa se Iran-
ci ne strinjajo preveč s sedanjo politiko njihovega 
predsednika Mahmuda Ahmadinejada; pravijo, da 
je sto let za časom. In tudi predstava, kako sovražijo 
Združene države Amerike, ni prava. Ljudje pravijo, 
to je politika, kajti verjamete ali ne, neverjetno ve-
liko Američanov gre v Iran na potovanje! Srečala 
sva cele avtobuse Američanov in vsi jih imajo radi, 
da niti ne govorim, kako radi imajo dolarje. S sabo 
sva imela evre, kajti še en problem je v Iranu zaradi 
embarga: s sabo moraš imeti gotovino, kajti goto-
vinske kreditne kartice tam ne delujejo iz enakega 
razloga kot telefonske. Stežka sva menjala evre, v 
Iranu pač nekaj velja samo dolar.

In kaj zapisati za konec, morda misel iz mojega 
dnevnika, preden sva zapustila Teheran:
»Evo pa sem pri koncu ... kaj reči o Iranu? Presenetil 
me je! Pa to pozitivno. Hočeš ali nočeš, vedno si 
nekaj predstavljaš, kako je in kako bo – ampak Iran 
je v resnici čisto nekaj drugega, kar sem si jaz pred-
stavljala oziroma kar nam predstavljajo drugi. Res 
je, da v teh tednih ne vidiš in ne izveš vsega, ampak 
dosti sem videla, da si lahko ustvarim mnenje. 
Mogoče je res, da nimajo 1001 šampona v trgovini, 

McDonaldsa in prave coca cole, mogoče je res, 
da imajo polno nekih omejitev in zakonov, ampak 
kot nama je rekel nek Iranec, zakaj bi šel v tujino, 
če pa imam tu avto in hišo; in kot je dodala neka 
punca, iranska študentka: Saj ima vsaka država 
omejitve. Ne verjamete? V Sloveniji ne smete kaditi 
v javnih prostorih, 16-letniki ne smejo po 12. uri 
biti odzunaj, alkohol se ne sme prodajati po 21. uri, 
vsaka 5. ženska nekam pade,  ‘dress code’ (pravila 
oblačenja) v službah ... Res imamo več »svobode«, 
ampak smo zato boljši? ...«

In ko sem spet v jutranji zarji videla mogočen Ara-
rat, sem kar nekako z veseljem, da mi ni več treba 
nositi ruto, le-to hitro snela z glave, vendar mi je 
ostal nek čuden občutek, kot da bi se vsem razkrila, 
kot da bi se pred vsemi slekla. Res sem se navadila 
nanjo in še zdaj si včasih v Sloveniji dam ruto na 
glavo. Tudi to sem vprašala Iranke, ali bi snele ruto, 
če bi lahko izbirale, pa so večinoma odločno rekle, 
da ne.

Irena Moličnik

POPOTOVANJA

Praznovanje dneva žena na PIKOVEM je že dolgoletna 
tradicija. Zbere se staro in mlado od blizu in ne od da-
leč. Oskrbnika Franja in Ivo Mlinar poskrbita, da vesela 
družba ni lačna ne žejna. Za uvod pripravijo kulturni 
program, piko na i pa doda ‘živa muzika’. Slavljenke je 
pozdravil tudi župan, Janez Švab. Letošnje slavje (AFŽ 
gavda) je trajalo od 14. ure popoldan do zore naslednje-
ga dne. Je minilo, kot bi se okrog obrnil!
Če se naslednje leto želite pridružiti, pravočasno poskr-
bite za rezervacijo. Število mest je omejeno…

MaRe
Foto: A. Slabe
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POPRAZNIKI 

V poprazničnih dneh svet kar nekoliko zamre, se 
umiri, čas teče lagodno dalje in mi nestrpno čakamo 
na prve znake pomladi. Letos smo jo dočakali malce 
prezgodaj. Sv. Valentin in Gregor sta poskrbela, da 
se je pomlad prikazala v vsej svoji lepoti. Ptički so 
zapeli, v gozdu je zacvetel teloh, na vlažnih travni-
kih so zacveteli zvončki in vsi bregovi so se odeli 
v vijolično rdečo barvo vresa, tega naših skopih 
bregov trdoživega cvetja. Potem pa je začelo snežiti; 
pomislila sem: to je le zastonj gnoj, pa sem se zmo-
tila. Zgoraj nam niso hoteli biti dolžni in so nam 
poslali tisto premalo snega iz decembra. Upam, da 
pod snežno odejo še čakajo znanilci pomladi, da bo 
hitro minila tudi ta druga zima.
    
MINLJIVOST…

Pride trenutek, ko se vsak izmed nas zave minljivo-
sti. Morda ko pride do neke časovne prelomnice, 
morda ko se nam zgodi kaj hudega, morda kar tako, 
ker o stvareh pač razmišljamo. Večina izmed nas se 
minljivosti boji, strah nas je pomisliti, da se nekoč 
nekaj zaključi. Vsaj na fizični ravni. Morda nas ni 
strah lastne minljivosti, temveč žalujemo po ljudeh, 
ki že dolgo niso med nami, ker so se preselili ali umr-
li, z njimi pa smo doživeli mnogo lepega. Žalujemo 
lahko tudi po tistem, kar bi nekoč želeli postati, kar 
bi si želeli doživeti in videti, slišati. In prav zato je 
dobro živeti prav vsak najkrajši trenutek in je dobro 
osmisliti vse, kar se nam dogaja. Dobro je, če nismo 
le stvari v času, temveč živa bitja, ki se zavedajo, da 
čas teče. Brez nostalgije po preteklosti in brez pre-
tiranega pogleda v prihodnost. Smo tukaj in tukaj 
smo zdaj! Tako ali tako našo sedanjost ustvarja naša 
preteklost in našo prihodnost zida sedanji čas. Za 
tako zavedanje ni nikoli prepozno.

DVORIŠČNI OTROCI

Si lahko predstavljate, dragi bralci, dvorišče pred 
gostilno DROFELNIK-PUMPAS in vse hiše, tudi 
tiste, ki jih več ni in kar 28 otrok, ki so se tu dnev-
no zbirali -  pred, med in po drugi svetovni vojni? 
Pravzaprav sem bila otrok, rojen na začetku vojne, 
zato sem spadala med male otroke, pravili so nam 
»zgage«, ker smo povsod rinili za velikimi. Ker sem 

bila doma v Kokalovi hiši, sem bila vedno v središču 
dogajanja. Najbolj čudno se mi je zdelo to, da je 
med nami,  otroki, bilo kar nekaj »pubijev in bajb«, 
čeprav so vsi imeli tudi druga imena. Zanimiva je 
bila tudi naša malica: koruzni kruh z doma kuhano 
marmelado, kruh z mastjo in posuto papriko, tudi 
mlečni gres in rpičev zos sta se znašla na kruhu. Ker 
smo med sabo menjavali, se spominjam okusov, ne 
vem pa, kaj mi je bilo najbolj všeč, vem le, da smo 
vse pojedli. Otroci smo bili najbolj veseli takrat, ko 
so pri ‘Pikotovih’ kuhali fižol. ‘Pikotova’ družina 
je bila najštevilčnejša in ko so Edi, Tončka, Anči 
in Rudi prinesli v vrečkah iz časopisa kot kostanj 
zavit fižol, smo kar planili in iztegnili roke, kamor 
so nam nasuli še toplega. Lepe spomine pa imam 
tudi na Mežnarijo, na Mežnarjevo bico, ki je vedno 
povedala kaj smešnega in smo lahko pomagali peči 
‘hostijo’ za mašo. Tudi zvoniti je bilo lepo, saj smo 
se obešali na ‘štrik’ in če si bil prelahek, te je visoko 
vzdignilo.
Spominjam se tudi manj lepih časov, ko je na Dro-
felnikovo dvorišče pripeljal TANK, ko so tovornja-
ki pripeljali nemške vojake in so ti zasedli Drofel-
nikovo hišo. Nekoč pozimi, bilo je zelo mrzlo, je 
pripeljal tovornjak s plahto, potem so ljudje vpili 
in jokali, nekatere so odpeljali. Med njimi je bila 
Jehartova družina, ker je bil oče partizan. Imeli pa 
so še čisto majhno deklico, za katero je Kokalova 
gospa izprosila, da so jo pustili njej v rejo. SVO-
BODE  se spominjam po tem, da sta pri nas pre-
spala dva partizana in sta mi moje pupe z nemško 
oznako zmečkala. Mi smo se podili po celi vasi, 

Del otrok Drofelnikovega “firklca” (1944-45)
Zadaj - od leve: Piko Tončka in Edi, Gašper Sonja
Spredaj: nepoznana, Piko Rudi, Pudgar Lenčka, Piko 
Anči - drži Mici.

Iz Lenčkine cule
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letali smo za tistimi, ki so imeli več zvezd na oble-
ki. Potem smo se preselili v Prahovo hišo (v eno 
sobo), dvorišče se je raztegnilo, igre ni zmanjkalo, 
na tistem dvorišču sem bila vsemu navkljub srečna 
in veselim se srečanj »DVORIŠČNIH OTROK«, pa 
čeprav nas je na srečanjih vedno manj.

+++++++

ŽIVLJENJE V VATIKANU SREDI MOSKVE

Nekako leta1947 smo se preselili in jeseni sem šla 
v šolo. Preselili smo se v naselje pred Črno, kjer 
so takoj po svobodi zgradili za tiste čase zelo velik 
blok, tam pa so že stali štirje manjši, ki so nastali v 
času vojne in kjer so stanovale rudarske družine, v 
glavnem z več otroki. 
Blok, kamor smo se preselili, je kar hitro dobil na-
ziv VATIKAN. V njem nas je bilo dvanajst večjih 
družin in kar 40 otrok, če štejem tudi tiste, ki so že 
študirali ali pa delali, skratka, bili so večji in starejši 
od mene. Stanovanje se mi je zdelo prav razkošno, 
saj sva s sestro imeli svojo sobo, imeli smo balkon 
… V bloku sta bili dve skupni pralnici in prostor s 

krušno pečjo. Seveda so bili narejeni urniki, da so 
stranke vedele, kdaj prati in kdaj peči kruh ter kdaj 
ribati stopnice, ker so bile lesene. Tudi drva in pre-
mog smo morali nanositi v drugo nadstropje. Pri 
nas smo si delo lepo podelili in se ne spominjam 
kakšnih problemov.
Moja najboljša prijateljica in sošolka je bila JO-
NIKA. Tako smo jo klicali, čeprav ji je bilo ime 
Bibijana in je bila hči lastnice hiše, kjer smo prej 
stanovali. Tudi sedaj sva ostali prijateljici, hodila je 
k meni v MOSKVO, kakor so našo naselje poime-
novali. Verjetno tudi zato, ker so neprestano gradili 
nove bloke in se je naselje in prebivalstvo večalo. 
V času graditve so nam, otrokom, dali priložnost 
zaslužka, saj smo zlagali »cigle« v kvadrate, ker so 
jih tovornjaki kar vsuli na dvorišče. Ne spominjam 
se, kakšen je bil zaslužek, spominjam pa se, da sem 
po nesreči dobila opeko v glavo, morali so mi šivati 
in imam še danes spomin.
Kljub gradnji in velikem številu otrok smo vsi imeli 
dovolj prostora za igro. Bili so Geršakovi travniki, 
kjer smo se poleti skrivali za kupi sena, jeseni pa 
pridno pomagali Geršakovi Mojci na paši in se 
čudovito zabavali. Nad našimi bloki je bila cesta, 

VATIKANCI + MOSKOVČANI: okoli l. 1950 Zadnja vrsta: Šesel, Delalut Erika in Drago, Štifter Gela, Lenčka Pud-
gar, Borec Jonika, Oprešnik Mojca; Mrdavšič Leči, Šteharnik   in Vinko, Štifter Jože, Paradiž, Štrucl Edi, Mrdavšič 
Treza in Matjaž; - Ilgo Anica, Strgar Bajba, Turk Mojca drži v naročju Strgar Branka, Delalut Ani, Šteharnik Ivanka, 
Kurnik Ema (z vozičkom), Ilgo Joža, Škoflek Rozka - tik za njo Šteharnik Štef in Keršnar.

Iz Lenčkine cule
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imenovana ‘zgornica’. Cesta je mejila zgoraj na 
gozd, orjaške smreke pa so bile tik ob cesti in so 
predstavljale naše domove med igro. Spodaj ob 
cesti je bil lesen plot, ves porasel z grmovjem, ki so 
ga občasno oklestili za priboljšek koz. Cesta se je 
enkrat tedensko pometala, in sicer od hiše do hiše 
na ‘zgornici’. Nad cesto je bilo nekaj klopic, kjer 
so radi posedeli sprehajalci tudi iz centra vasi. Ta 
cesta je še danes sprehajalna, to je pa tudi vse, kar 
je ostalo od nekdaj. ŠKODA!
Na koncu ceste se je začela ‘ŽGAJNARICA’ in 
nad njo ‘STRČNJAKOVO’, raj za igro v vseh let-
nih časih. Pozimi so fantje smučali, me smo se 
sankale, spomladi smo nabirali cvetje in se igrali na 
čudovitih slapovih in tudi namakali v tolmunčkih, 
kadar je bilo zares vroče. Fantje so nabirali plezalne 
izkušnje in tu in tam utrgali kakšen prepovedan 
cvet. Danes vse to še obstaja, vendar je prepove-
dan prehod preko zasebne zemlje, pot do slapov pa 
čuva pes. Sicer pa smo imeli Moskovčani skupaj 
z Mušenikarji kopališče v Babjeku (danes čistilna 
naprava), tam sem se naučila plavati. Med Bab-
jekom in bloki pa so bili travniki in v sredi med nji-
mi mlaka, v kateri so preko leta regljale žabe, pozi-
mi pa je bilo drsališče (današnji parkirni prostor). 
Preko Meže je bil viseči most, na drugi strani pa 
TENIS IGRIŠČE. Ne spominjam se igranja tenisa, 

spomnim pa se odbojke, toda največkrat smo igrali 
igro ‘med dvema ognjema’. 
  To področje se je imenovalo ‘grajsko‘. Spomladi 
smo nabirali šmarnice in regrat, poleti pa maline in 
gozdne jagode, ki jih je bilo veliko po pobočju, kjer 
je danes gozd.
Še tega ne smem pozabiti, da smo včasih imeli 
prašiče in kokoši, in sicer ob Meži, tam kjer so 
danes garaže in trgovina. Kjer pa je danes tovarna, 
so bili kozji hlevi, a tudi za krave in svinje je bil 
prostor.
Zelo rada se spominjam poletnih večerov, ko se je 
slišala pesem iz bloka, kjer so bili doma Simetinger-
jevi pobi, Hubi in Adi, mislim pa, da je pela kar cela 
družina - pri odprtih oknih se je slišala pesem preko 
streh.
Nepozabno pa mi je ostalo vsako prvomajsko 
praznovanje, takrat smo bili vsi otroci zelo aktiv-
ni, skupaj smo nabirali zelenje za krasitev blokov, 
pa čeprav so bloki med seboj tekmovali, kateri bo 
najlepši. Takrat sem prvič začutila besedo tovarištvo, 
čeprav sem jo slišala večkrat. Tudi naš Vatikan je bil 
enkrat najlepši, spominjam se, da so ženske naredile 
tudi papirnate rože, ker je bilo svežih premalo. Pred 
blokom smo udarniško naredili cvetlične grede, 
nad blokom pa posadili sedem lip, ena je še danes. 
Danes je v naselju Rudarjevo ljudi in otrok verjetno 

Dvoriščni 
otroci na zad-
njem srečanju 
pri “Pumpasu” 
1997

Iz Lenčkine cule
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DOBER DOMAČI KRUH

Morda vas je že kdaj zamikalo, da bi vam doma 
zadišal kruh iz vaše pečice, pa niste vedeli, kako bi 
se tega lotili. – Tiste bralke, ki to že zdavnaj znate, 
obrnite list in berite Cajtnge naprej. –  
Kljub obilici ponudbe dobrega kruha v trgovinah 
vam zagotavljam, da je domači kruh pač nekaj dru-
gega. 
Ponujamo vam recept, ki je eden od mnogih …. 

Potrebujemo:
večjo skledo, pehar, krpo, po možnosti sito (kruh 
je bolj rahel)

30 kg moke iz celega pšeničnega zrna
90 dkg krušne moke, tip 850
1/3 kocke kvasa, malo sladkorja
3-4 dkg  soli, 
mlačna voda, žlička olivnega olja

Razmerje med mokama je poljubno, več ene in 
manj druge, odvisno od okusa in želja družine.
Moko iz celega pšeničnega zrna vsujemo v skledo in 
zalijemo z mrzlo vodo. Zmešamo, da dobimo gosto 
maso, približno kot za ‘šmorn’. Na to tekočo zmes 
presejemo krušno moko, da se ne naredi ‘skorja’ in 
tako pustimo nekaj ur ali čez noč.
Nadaljujemo. Ob robu dodamo sol, (ne sme se do-
tikati vzhajajočega kvasa), v sredini naredimo jami-
co, vanjo zdrobimo kvas, dodamo žličko sladkorja 
in mlačno vodo. Zmešamo. Ko kvas vzhaja, zamesi-
mo testo, vmes dodamo žličko olivnega olja.
Potresemo z moko in pokrijemo s krpo. (Če imamo 
skledo s plastičnim pokrovom, skledo pokrijemo.) 
Pustimo vzhajati. (Pospešite lahko tako, da rahlo 
temperirate pečico in daste skledo vanjo.)
Ko je testo vzhajano, vključimo pečico na 250. 
Zdaj testo samo dobro premesimo. Pehar pogrnemo 
s krpo, jo potresemo z moko in vanj obrnemo testo 
in pokrijemo z vogali krpe. Ponovno mora vzha-
jati. Zdaj vzhaja le pet do deset minut (odvisno od 
temperature prostora). Ko je testo vzhajalo, pečica 
še ni povsem vroča. Za nekaj sekund potisnemo v 
pečico pekač, da je topel, potegnemo ven in nanj 
previdno obrnemo testo (na pogretem pekaču se 

še več, vendar take igre, kot je bila naša, ob vseh 
mogočih zabavnih aparaturah ne potrebujejo, sicer 
pa je zemlja strupena za igro. Bilo je lepo. Hvala 
vsem, ki ste z mano delili otroštvo v VATIKANU, 
MOSKVI in RUDARJEVEM.

BODI TO, KAR SI

V življenju človeku prekrižajo pot mnogi ljudje. 
Nekateri ostanejo del tvojega življenja, drugi pa se 
skozi njega samo sprehodijo. Kot da se pelješ v av-
tobusu in na vsaki postaji vstopajo vanj novi ljudje. 
Nekateri gredo že na naslednji dol in jih nikdar več 
ne vidiš, drugi vstopajo in izstopajo, tretji pa se s 
teboj peljejo do končne postaje. Nekateri so zgolj 
dobri prijatelji, nekateri postanejo ljubimci, en iz-
branec pa partner. EN, dva ali trije, odvisno, ka-
kšno srečo imaš in kdaj naletiš na nekoga, s katerim 
bi si želel preživeti preostanek življenja. In kolikor 
ljudi srečuješ, toliko različnih karakterjev se dota-
kne tudi tebe. Nekateri so ti manj simpatični, drugi 
niti za sekundo ne pritegnejo tvoje pozornosti, zo-
pet tretji pa šele čez čas pokažejo, da so pravzaprav 
tisti, s katerimi je lepo, s katerimi lahko preživiš 
dan, noč, dve noči ali pa vse življenje. To so iskreni 
ljudje, ki s teboj delijo vso svojo notranjost, ki ti 
zaupajo, ob katerih se enostavno počutiš dobro, saj 
te napolnijo s pozitivno energijo. So pa tudi ljudje, 
ki te razočarajo.
Ljudje, ki te sprva navdušijo, potem pa pokažejo 
svoj pravi jaz. Pretvarjati se človek ne more ves čas. 
Prej ko slej na dan pride nrav, ki jo nosiš v sebi, in 
takrat spregledaš. Zato bodimo vedno to, kar smo. 
Nekomu smo všeč, drugemu ne. A tako je življenje 
in to je edina prava pot za srečo in notranje zado-
voljstvo.

 Naj svoje pisanje zaključim z besedami Rudija 
Kerševana, ki pravi:
»Življenje nosim v naročju, kot otroka. Rad ga 
božam, ga ljubkujem, ko se smeje, in tolažim, kadar 
joče. Nočem ga skrivati v sebi. Življenje nosim v 
naročju«.

LEPE PRVOMAJSKE PRAZNIKE VAM 
ŽELIM!

LENČKA OŠLAK 
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kruh ne prime). Zarežemo dve, tri črte z nožem in 
ga potisnemo v pečico.
Pečemo 20 minut na 250, nato zmanjšamo temper-
aturo na 200 in pečemo še 35 minut. (Odvisno od 
vaše pečice.)
Ohladimo na rešetki, da je tudi spodnja skorja 
hrustljava, če pač tako želimo.
Izkušnje bodo pokazale, koliko zapečen je kruh pri 
taki ali malo drugačni temperaturi pečice.

Osnovnemu testu lahko dodamo enega od teh do-
datkov:
- pire iz dveh krompirjev (kruh bo zelo sočen),
- kuhano celo pšenično zrnje ali rž, porabimo tudi 
vodo, v kateri smo žito kuhali,
- laneno seme, ki ga prej nekaj minut prevremo (za 
boljšo prebavo),
- sončnično ali bučno seme, za minuto zdrobljeno 
v multipraktiku,
- nekaj žlic ovsenih kosmičev, ki jih prej prelijemo z 
vročo vodo (kruh je bolj rahel),
- prepraženo čebulo,
- žlico ali dve sojine moke,
- kumino ali janež ali …
Razne vrste moke dajejo seveda drugačen kruh in 
zato je še veliko možnosti raznovrstnega kruha.

HLEBČKI ZA  ZAJTRK ZA DVA 
(za več vzamemo dvojno maso)

Pripravljeno mimogrede!

15 dkg skute
15 krušne moke
1 jajce, sol
1/2  pecilnega, po želji malo margarine
sezam ali sočnično seme  za posip
Če je skuta bolj ‘suha’, dodamo kako žličko mleka, 
če je bolj ‘mokra’, se bo testo malo ‘pacalo’.
Vključimo pečico na 190 stopinj, na polovico 
pekača damo peki papir, v skledico pripravimo 
sezamovo seme.

Skuto, jajce, sol, margarino z vilicami dobro zdrobi-
mo in premešamo. Dodamo moko, presejano s pe-
cilnim praškom in na hitro zamesimo testo. Damo 
ga na pomokano (manjšo) desko in ga razrežemo: 
najprej na polovico, polovice na četrtine, četrtine 

na osmine. Iz vsake osmine testa oblikujemo kepi-
co, potisnemo z enim delom v sezam in položimo 
na pekač s sezamom zgoraj.  
Pečemo 20 minut na 190 stopinj.
Hlebčke prerežemo počez, namažemo z maslom in 
ribezovo ali kako drugo dobro domačo marmelado
S takimi hlebčki lahko presenetimo tudi naše goste, 
ki jih povabimo na popoldanski čaj.

D O B E R  T E K !

MaRe

Špinačni puding

6 dag presnega masla,
6 rumenjakov,
35 dag kuhane ali  1/2 kg surove špinače,
maslo in drobtinice za obod,
peteršilj, 
1dcl kisle smetane,
6 dag drobtin, 
sol,
sneg 6 beljakov,
5 dag masla za zabelo

Maslo in rumenjake penasto umešamo, pridenemo 
kuhano, odcejeno, pretlačeno špinačo, sesekljan 
peteršilj, kislo smetano, drobtine, sol in sneg 6 bel-
jakov. Zmes denemo v dobro pomazan in z drob-
tinami potresen pudingov obod ter kuhamo eno 
uro v pari. Nato zvrnemo puding na plitvo skledo, 
oblijemo z raztopljenim maslom, garniramo s kore-
njevim pirejem, zelenim grahom ali z drugo zelen-
javo ali pa z umešanimi jajci.

(iz kuharske šole Mladika, leta 1933)

Peter Lenče

Petrov KOT(L)IČEK
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Rešitev te križanke tudi tokrat pošljite na naslov: Občina Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem,
s pripisom:

NAGRADNA KRIŽANKA. Izžrebanega srečneža čaka nagrada!
Izžrebana nagrajenka prejšnje križanke:  Hilda Polajner, Rudarjevo 22, Črna

naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.

ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja občina Črna na Koroškem. Uredniški odbor: odgovorna urednica
in lektorica Irena Greiner, odbor: Marjeta Burjak, Tadeja Germadnik, Jure Kladnik.

Tisk in oblikovanje: ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Naklada  1300 izvodov,  april  2008.

K  R   I   Ž  A  N  K  A


