
�

Avgust 2010, št.44

Županovo
poročilo

o
investicijah

Foto: Milan Javornik

Nagrajenci
Občine
Črna

Športniki
leta
2009

Intervju:
Jožefa
Ovnič

Predstavljamo
mlade:

Miha Lesjaka
in Borisa

Krivonoga,
Sama

Kozarja 

Nova
knjiga:

Okrogle in
robate
storije
izpod
Pece 

Da ne
pozabimo:
Sokolski

dom,
Mladinski

klub



�

UVODNIK

ŽUPANOV UVOD

(govor ob praznovanju občinskega praznika)

V letošnjem letu se ob občinskem prazniku zaključuje neko obdobje, ki so ga zaznamovala 
predvsem velika vlaganja v različno infrastrukturo. Moram reči, da sem zelo vesel, da je tudi 
letošnja izbira za nagrade občine taka, da tudi sam niti malo ne dvomim o tem, da so nagra-
jenci pravi, da so to tisti, ki so kraju pustili lep in dolgotrajen pečat.
Pripravil sem nekaj primerjav, saj so le primerjave pravi kazalec vlaganj v izboljšano infra-
strukturo, ne glede na to, ali je to komunalna, športna, šolska, predšolska, ali so to vlaganja v 
mlade, kmetijstvo, gospodarstvo ali kaj drugega. Vedno pa je vse pogojeno z višino denarja.

Prihodki v proračunu v evrih:

leto  višina proračuna   index v % dohodnina  index v %
2004  2.415.789   100  1.570.542  100
2005  2.700.186   112  1.819.703  116
2006  2.956.023   122  1.902.756  121
2007  3.284.678   136  1.893.223  121
2008  5.029.436   208  1.948.386  124
2009  5.718.781   237  2.062.574  131

Dohodnina kot glavni vir dohodkov se je v 
zadnjih šestih letih povečala za 31%, medtem 
ko smo proračun povečali za kar 137%, in to 
predvsem na velika povečanja iz državnih 
in tudi evropskih sredstev. Odhodki so bili v 
glavnem v višini prihodkov, povečani za dol-
goročni kredit za obnovo in izgradnjo telova-
dnice in osnovne šole ter nakupa in obnove 
občinske stavbe. Seveda kredit ni bil edina 
možnost za ti dve investiciji, lahko bi poizku-
sili tudi na drugačen pristop z javno-zaseb-
nim partnerstvom. V tem primeru pa bi se 
lahko znašli v pasti, ko bi morali odplačeva-
ti dragi, počasnejši odkup skozi najemnino, 
in takrat bi naši ljudje drago plačevali naje-
mnino telovadnic za rekreacijo ali treninge. 
Morda nam bo kdo za preteklo obdobje ta 
kredit očital, a vendar še vedno menim, da 
smo se občinski svet in župan odločili prav.

V naslednjem delu bi želel še po letih spo-
mniti na glavne investicije. Pri tem sem leto 
2003 namerno izpustil, kajti tisto leto je bilo 
pravzaprav čisto sanacijsko, torej za izplači-
lo zapadlih terjatev iz preteklosti. Verjetno 
se po osmih letih večina krajanov ne spomni, 
da smo takrat prejeli v upravljanje občino z 

velikim deležem neporavnanih računov za 
prejšnje leto.

V letu 2004 smo v glavnem izvrševali redna 
vzdrževanja infrastrukture in pričeli s pri-
pravo kar nekaj dobrih projektov, ki so nas 
okupirali v naslednjih letih (vodovod Topla, 
kanalizacija in vodovod Črna, Kocerod, OŠ 
Črna, projekt ‘Sanacija Zgornje Mežiške 
doline’). Sedaj lahko priznam, da so se mi 
takrat vsaj nekateri od teh projektov zdeli 
kar utopija, a vendar, kot vemo, so se v na-
slednjih letih pričeli uresničevati. Začeli smo 
tudi z manjšimi deli, kot so zamenjava strehe 
na stadionu NK Peca, kegljišče, avtomobili, 
računalniška oprema …
Vrednost nepremičnin občine je bila takrat 
6.056.433 evrov.

Naslednje leto smo pričeli z obnovo in na-
kupom občinske stavbe po lizing načinu fi-
nanciranja. Stavba je bila dobesedno v raz-
padlem stanju in ena od velikih črnih točk 
kraja (ne edina, spomnimo se Tebra). Na 
osnovni šoli v Koprivni smo se odločili za ob-
novo žlebov, zamenjavo oken in fasade in s 
tem pokazali, da si še želimo šolo v Kopriv-
ni, čeprav le za nekaj učencev; država bi jo 
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brez tega zagotovo zaprla. Šolarji v matični 
šoli so nujno potrebovali nov zobozdravstve-
ni aparat in solidne prostore za opravljanje 
tovrstnih storitev. Vedno bližje smo bili ure-
jenemu kegljišču. Javorski otroci so bili pre-
srečni ob otvoritvi asfaltiranega športnega 
igrišča, tega jim Žerjavčani niso dolgo zavi-
dali, kajti tudi tam smo uredili novo igrišče 
na stari podlagi. Žerjav se je morda po dol-
gem času počutil enakovrednega Črni, kajti 
obnovili smo kar pomemben del vodovoda v 
samem centru in uspeli realizirati kar nekaj 
zaostalih plačil za Delavski dom. V Topli smo 
obnovili del ceste in pričeli delo na TIC-u, ki 
je bil skoraj v celoti financiran iz sredstev 
EU.  Začeli smo reševati težaven dostop na 
odmevno prireditev Gradovi Kralja Matjaža 
z rekonstrukcijo ceste Helena–Mitnek. Vre-
dnost nepremičnin koncem tega leta je bila 
6.373.801 evra.

Med največje pridobitve v letu 2006 štejemo:
 dokončanje ceste Helena–Mitnek,
 asfaltiranje med kmetijami v Javorju,
 pričetek del na ureditvi centra Črne,
 sanacijo levega pritoka Javorskega potoka 
pri gasilskem domu kot pogoj za izgradnjo 
garaž,
 obnovo vodovoda Helena–Mitnek,
 nova stanovanja pri Kolembrantu in v Ru-
darjevem (Mavrica),
 začetek del na ‘Sanaciji Zgornje Mežiške 
doline’ kot kar 15-letni projekt do dobre, traj-
ne rešitve,
 dokončan projekt za izvedbo projekta ‘Vo-
dovod Topla’,
 pripravljen projekt za celovito obnovo OŠ 
Črna,
 prenovo dvorane v Delavskem domu Žer-
jav,
 nastalo je igrišče in parkirišče pod skakal-
nico,
 najmlajši v Rudarjevem so dobili svoje igri-
šče,
 na smučišču sta stala novi top in obnovlje-
na brunarica.
Vrednost  premoženja nepremičnin je nara-
sla na 6.690.889 evrov.
Velik delež proračuna za leto 2007, 7% (kdor 

ve, da je skoraj 70% proračuna občin name-
njenega za redno dejavnost občin - šola, vr-
tec, delovanje sistema …) smo namenili tako 
pripravi dokumentacije kot izgradnji prve 
faze obnove šole. Seveda to ni vse v tem letu, 
kajti aktivno so se pričela dela pri obnovi cen-
tra vasi in naše soinvestiranje za pločnike, 
kanalizacijo, vodovod, razsvetljavo. Ponosen 
sem, da smo ljudem na podeželju omogočili 
gledanje tudi tujih televizijskih programov s 
pomočjo Total TV. Odprli smo dva dela, kjer 
se do takrat še ni delalo kaj večjega: v Bistri 
in Koprivni smo začeli z deli za prenovo cest 
proti Lužam na eni strani ter proti Bistri in 
Najevski lipi na drugi strani. Pošteno smo 
nadaljevali tudi z deli, ki pomenijo boljše 
zdravje ljudi v teh krajih: s sanacijo Zgornje 
Mežiške doline.
Vrednost nepremičnin v občini je prvič pre-
segla številko 7 milijonov evrov.

Za leto 2008 je najbolj značilno, da smo pri-
dobili res ogromno sredstev iz EU in držav-
nega proračuna. V tem letu smo najeli tudi 
nekaj posojila, kajti svoj delež denarja smo 
nujno potrebovali za soudeležbo pri obnovi 
OŠ in kot lastni delež pri obnovi cest v Bistri 
in Koprivni. Zanimiv podatek: delež investi-
cijskih sredstev je v tem letu znašal kar 47% 
proračuna.
Najpomembnejše investicije:
  oprema za občinsko upravo,
  posodobitev kegljišča,
  dokončanje TIC Topla,
  dokončanje ograje in razsvetljave na stadi-
onu NK Peca,
 adaptacija in novogradnja osnovne šole,
 obnova cest Razpotje–Bistra–Ludranski 
Vrh in Šumel–Luže,
 sanacija Zgornje Mežiške doline,
 obnova vodovoda v Žerjavu,
 gradnja vodovoda v Topli,
 obnova infrastrukture v centru Črne.
Vrednost nepremičnin se je povečala za viso-
kih 31 % in je v tem letu na 9.323.000 evrih.

V letu 2009 smo nadaljevali z deli, ki so se v 
glavnem pričela že v letu 2008:
-  posodobitev kegljišča,
-  adaptacija in obnova OŠ,
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-  obnova cest v Bistri in Koprivni,
-  izvedba vseh planiranih del pri ‘Sanaciji 
Zgornje Mežiške doline’,
-  lotili smo se nadstreška pri mrliški vežici,
-  uredili pokopališča v Javorju,
-  postavili smo plezalno steno v telovadnici 
OŠ,
-  obnovljena je bila fasada v Delavskem domu 
Žerjav,
-  še vedno smo gradili garaže PGD Črna,
-  tudi v okolici krožišča v Črni smo zamenja-
li vodovodne in kanalizacijske cevi, tlakovali 
pločnike ter prišli do izredno lepega, enkrat-
nega krožišča.
Vrednost nepremičnin v uporabi je narasla še 
za nadaljnjih 33%, torej na 12.432.090 evrov.

V letošnjem letu smo se lotili predvsem še po-
plačila za delo na OŠ Črna, zaradi tega bo 
nekaj manj novega. Nismo ravnali preveč 
predvolilno. Vseeno bomo:
- pričeli z zadnjo etapo obnove centra Črne 
proti Rudarjevemu in pri tem zamenjali vse 
vrste cevi;
- izvedli vse ukrepe ‘Sanacije Zgornje Meži-
ške doline’, vključno z nabavo avtomobila za 
mokro čiščenje cest;
- v Koprivni pripravili osnovo za nadaljeva-
nje obnove cest s škarpami, ki bodo omejeva-
le kvarne posledice delovanja sicer prijazne 
Meže, ki pa včasih prav podivja;
- v Žerjavu bomo poleg ceste obnovili tudi vo-
dovod
- in končali enega najpomembnejših projek-
tov v zgodovini kraja (vsaj zame) – vodovod s 
kvalitetno vodo za vse večne čase.

Kdor me je v glavnem poslušal, je lahko ugo-
tovil, da smo tekom let nekako povečevali 
tempo pri izvedbi investicij (projektna doku-
mentacija – manjši projekti – večji projekti 
– zaključek večjih projektov). Torej je zadeva 
nekako logična, kajti tisti osnovni del prihod-
kov proračuna se je gibal rahlo premočrtno 
navzgor (izračunana primerna poraba Obči-
ne), medtem ko pa so se investicije dvigovale 
tudi v skladu z vse večjo izkušenostjo dobrih 
delavcev občinske uprave in tistih občinskih 
svetnikov, ki so hoteli zares pomagati pri ra-
zvoju kraja.

O uspešnosti dela govori vsekakor podatek o 
gibanju vrednosti premoženja nepremičnin v 
kraju:

Leto 2004  6.056.433 evrov
Leto 2005  6.373.801 evrov
Leto 2006  6.690.889 evrov
Leto 2007  7.097.433 evrov
Leto 2008  9.323.000 evrov
Leto 2009  12.432.090 evrov

Vrednost tega premoženja v kraju je zrasla 
v teh šestih letih za več kot 200 %, to pa je že 
dober kazalec dobrega dela.
Za nami je neko obdobje, za katerega upravi-
čeno rečem, da je bilo uspešno. Ne bom rekel, 
da ni bilo spodrsljajev, ne rečem, da ni bilo 
medsebojnih prerekanj in žal je tudi v našo 
vas prišel del obnašanja visokih politikov. V 
celoti pa je kraj Črna ostal znan predvsem po 
dobrem.
V vasi je še vedno ogromno uspešnih ljudi, 
kraj je dobil novo, lepo podobo (vprašajte lju-
di, ki pridejo v kraj od drugod), ljudje tukaj 
živijo varno, relativno dobro tudi po materi-
alni strani, ni pretirane nezaposlenosti, ni več 
oblakov strupenih plinov iz naših tovarn, vsa-
ke toliko časa dobimo nove pridobitve in ko je 
potrebno, naši ljudje potegnejo skupaj.
Naj si za konec zaželim tri želje (kot v pesmi-
ci):
- otvoritve novega vodovoda brez zapletov,
- razpis, nadaljevanje in dokončanje obnove 
OŠ Črna,
- nadaljevanje ureditve vasi proti Rudarjeve-
mu in kasneje proti Mežici.

Hvala, da ste prebrali nekoliko daljši uvodnik, 
kajti želel sem prikazati vsaj del stvari, ki smo 
jih naredili in se sčasoma na njih pozabi ali 
pa jih kdo razlaga kot investicije posamezni-
ka ali društva . Za izvedbo vsega tega je bilo 
potrebno veliko veliko truda, pameti in navse-
zadnje tudi dobrih poznanstev.
Še enkrat vse čestitke nagrajencem občine 
Črna na Koroškem za leto 2010, kajti mislim, 
da smo lahko ponosni na veliko število sokra-
janov, ki so prejeli nagrade ali pa jih bodo en-
krat v bodoče. 

Janez Švab,
župan Občine Črna na Koroškem
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Uspešna organizatorja 20. Srečanja
državnikov pri Najevski Lipi

Prihod državnikov

20. SREČANJE DRŽAVNIKOV PRI
NAJEVSKI LIPI

Priprave Poldeta Bibiča pred nastopom

Župana sosednjih občin

Sproščen pogovor slavnostnega govornika dr. Blaža 
Kavčiča, predsednika Državnega sveta RS

Nastop MePZ Mato
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NAGRAJENCI OBČINE ČRNA

STANKO MLAČNIK, rojen 8.7.1953, stanujoč 
v Centru 157, Črna, je član Prostovoljnega 
gasilskega društva Črna že 25 let. V tem času 
je v društvu opravljal različne funkcije. 19 let 
je vodil delo orodjarja, 5 let je bil član uprav-
nega odbora, od leta 2002 pa je praporščak 
društva. V času delovanja v društvu se je tudi 
izobraževal in si pridobil naziv gasilski ča-
stnik 1. stopnje. Kot vesten gasilec – operati-
vec se je neštetokrat odzval klicu na pomoč. 
Sodeloval je pri reševanju imetja in gašenju 
mnogih požarov na industrijskih objektih, v 
naravi, na kmetijah – skratka povsod, kjer 
je zagorelo. Vedno je pripravljen pomagati, 
tudi drugod po Sloveniji, kot je bilo v prime-
ru poplav in toče na Ptuju. Kot praporščak s 
ponosom predstavlja PGD Črna na vseh pri-
reditvah. Za svoje delo je prejel že številna 
priznanja na ravni društva, Gasilske zveze 
Mežiške doline in Gasilske zveze Slovenije. 
Zaradi dolgoletnega marljivega in vestnega 
dela Stanka Mlačnika ter zaradi njegove ve-
dno prisotne želje nesebično pomagati sočlo-
veku ga PGD Črna predlaga za priznanje, 
Občina Črna pa mu podeljuje BRONASTI 
GRB Občine Črna na Koroškem.

FRANJA VERŠNIK, rojena 25. 8. 1948, stanu-
joča v Centru 84 v Črni, je vse od ustanovitve 
Župnijske KARITAS Črna, to je od leta 1990, 
njena aktivna članica. Od leta 2004 pa to or-
ganizacijo uspešno vodi. Ves čas je gonilna 
sila te humanitarne organizacije, organizi-
rala in vodila je številne akcije, s katerimi 
pridobi Župnijska KARITAS glavni del ma-
terialnih sredstev za svoje delovanje. Tako 
pomaga pri prevzemu, skladiščenju in raz-
delitvi hrane iz intervencijskih zalog EU, to 
je trikrat letno, za več kot 100 družin v kraju; 
vsako leto organizira humanitarni koncert, 
torej priskrbi izvajalce, dobi sponzorje za 
njihovo pogostitev, prodaja vstopnice in po-
skrbi za reklamo; organizira pa tudi delav-
nice, na katerih udeleženke delajo različne 

izdelke za prodajo. Redno se tudi udeležuje 
seminarjev ter poskrbi, da se v Domu sta-
rostnikov vsaj ob večjih praznikih obišče in 
obdari Črnjane. Pomagala je poskrbeti za 
nakup šolskih potrebščin socialno najšibkej-
šim, plačilo položnic, letovanje revnim dru-
žinam, za nabavo zimskih oblačil. Franja 
Veršnik je človek, ki zazna in opazi stiske 
drugih ljudi ter jim zna pomagati. Za njeno 
uspešno vodenje teh humanitarnih dejavno-
sti in za njeno nesebično delo jo Župnijska 
KARITAS Črna predlaga za priznanje, Ob-
čina Črna pa ji podeljuje BRONASTI GRB 
Občine Črna na Koroškem.

MAKS POTOČNIK, rojen 17. 7. 1938, stanu-
joč v Centru 148, je že dolga leta smučarski 
sodnik. Izpit za to dejavnost je opravil že leta 
1968 in v vseh kasnejših letih aktivno sode-
loval pri delu Smučarskega kluba Črna na 
različnih funkcijah, med drugim je opravljal 
tudi delo tajnika kluba. S svojim udejstvova-
njem in prostovoljnim delom je dodal svoj 
delež v mozaik, ki zaznamuje delovanje klu-
ba kot enega uspešnejših športnih društev v 
Sloveniji v zadnjih letih. Kot sodnik je poma-
gal pri izvedbi vseh tekem najvišjega ranga 
v državi in tudi na mednarodnih FIS tekmah, 
ki jih prireja SK Črna na domačem smučišču 
ali na mnogih drugih, tudi v tujini. SK Črna 
Maksa Potočnika zaradi njegovega dolgo-
letnega vestnega in aktivnega dela v klubu 
predlaga za priznanje, Občina Črna pa mu 
podeljuje SREBRNI GRB Občine Črna na 
Koroškem.

FRANC APLINC, rojen 3.2.1954, stanujoč na 
Lamprečah 25 v Črni, je že 25 let član Če-
belarskega društva Črna. Od 1988. leta je v 
upravnem odboru, in sicer je bil šest let bla-
gajnik, od leta 1994 pa je tajnik, ves čas pa 
je desna roka predsedniku društva. Franc 
Aplinc je nosilec dveh odlikovanj Antona 
Janše: 1994. leta III. stopnje, leta 1998. pa II. 
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stopnje. Obenem je štirikratni prejemnik 
priznanja društva za delo in sodelovanje v 
Koroški čebelarski zvezi. Franc Aplinc je 
bil član odbora za organizacijo 90-letnice 
društva v letu 2004, ko so izdali zbornik, or-
ganizirali proslavo in pripravili razstavo o 
čebelarstvu. Bil je pobudnik za povečanje 
čebelarskega doma in za samo gradnjo le-
tega v letih 2006 in 2007 opravil veliko dela. 
Leta 2009 je sodeloval v organizacijskem od-
boru za 32. Državno srečanje mentorjev če-
belarskih krožkov in tekmovanje mladih. V 
spodnji etaži čebelarskega doma je pripravil 
muzej in zasnoval ter razmnožil predstavi-
tveni material – zgibanko. V okviru Turistič-
nega tedna je vedno soorganizator sreče-
lova, postavil je dve razstavi o čebelarstvu, 
obenem pa je oskrbnik stojnice – čebelnjaka 
na vasi. Pomaga pri izobraževanju članov 
društva, organizira izlete ter sprejema čebe-
larje iz drugih delov Slovenije in organizira 
zanje ustrezno pogostitev in oglede po Črni 
in okolici. Poleg tega občasno objavi tudi kak 
članek o življenju društva v mesečniku Slo-
venska čebelca. Zaradi dolgoletnega aktiv-
nega dela in prizadevnosti Franca Aplinca 
ga Čebelarsko društvo Črna predlaga za 
priznanje, Občina Črna pa mu podeljuje 
SREBRNI GRB Občine Črna na Koroškem.

LEANDER FUŽIR, rojen 15. 1. 1942, stanujoč 
na Pristavi 56 v Črni, izhaja s Prevalj, kjer je 
preživel otroška leta. Po končanem šolanju 
je služboval v Rudniku Mežica in bil vsa leta 
aktiven na Prevaljah, v Žerjavu in kasneje v 
Črni na športnem (gimnastika, vaditelj oro-
dne telovadbe) in kulturnem področju (gle-
dališka dejavnost). Ves čas pa ga je spremlja-
lo predvsem slikarsko snovanje. Povezan z 
rudarstvom je v slikarstvu iskal poti, da bi 
stiske in veselje knapov ohranili pred poza-
bo. Svojstven je Fužirjev obsežen ciklus por-
tretov Črnjanov. Posebno mesto v njegovem 
ustvarjanju ima Prežihov svet, tako je nastal 
ciklus motivov z literarnimi junaki Solzic, 
Levega devžeja in zgodbe Čez goro k očetu. 
Ni pa slikal le podob ljudi, pač pa se z ena-

kim slikarskim žarom posveča različnim li-
kovnim motivom, med katerimi je velikokrat 
Črna z okolico. Leander Fužir svoje likovno 
znanje izpopolnjuje na strokovnih srečanjih, 
delavnicah, razstavah, predavanjih in kolo-
nijah. Je član Društva koroških likovnikov, 
avstrijskega Društva slikarjev treh dežel 
»Oculus« ter Likovnega društva Klinični cen-
ter Ljubljana. Svoja dela razstavlja na samo-
stojnih in skupinskih razstavah po Sloveniji 
in v tujini. Prejel je že več nagrad. Ilustriral 
je obe pesniški zbirki Saše Fužir, zbirko Tev-
ža Matjaža Potočnika, dve otroški pravljici 
in eno pesmarico. Kot predstavnik občine 
Črna je član sveta Koroške galerije likovnih 
umetnosti v Slovenj Gradcu. Kot mentor in 
svetovalec je sodeloval na vseh likovnih ko-
lonijah otrok, mladostnikov in odraslih z mo-
tnjo v duševnem razvoju zavodov za usposa-
bljanje in varstveno delovnih centrov iz vse 
Slovenije, ki jih organizira CUDV. Kot član 
Društva koroških likovnikov je bil pobudnik 
in organizator srečanja slikarjev v času Tu-
rističnega tedna v Črni. Na osnovnih šolah 
po Mežiški dolini že več let vodi likovne de-
lavnice, na katerih skupaj z otroki slika in 
s tem bogati njihovo znanje. Sodeluje tudi 
pri izboru risb, ki jih otroci rišejo na temo 
Kralja Matjaža. Oblikuje razstavne panoje 
v kraju, njegov izdelek so pravljični liki, ki 
decembra krasijo Črno, ter poslikava hiši-
ce na stadionu. V okviru sodelovanja Koro-
škega doma starostnikov in Občine Črna je 
pripravil tudi razstavo v domu starostnikov 
Črneče. Leander Fužir je bil vsa leta akti-
ven tudi pri Smučarskem klubu, še sedaj je 
smučarski sodnik. Za sodelovanje pri izved-
bi smučarskih tekem Specialne olimpiade je 
za sodniško delo prejel priznanje. V zadnjem 
letu je imel samostojno razstavo v Radljah 
ob Dravi, sodeloval je v Repnikovi koloniji, 
sodeluje pa tudi v projektu Kulturno žlahte-
nje najmlajših.
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka in CUDV 
Črna predlagata Leandra Fužirja zaradi 
njegovega bogatega ustvarjalnega dela za 
priznanje, Občina Črna pa mu podeljuje 
ZLATI GRB Občine Črna na Koroškem.
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Nekaj občinskih nagrajencev ob županu, podžupanu in podžupanji

TINA MAZE, rojena 2. 5. 1983, stanujoča na 
Pristavi 29 v Črni, je zadnja leta najboljša 
slovenska smučarka, ki je osvojila medaljo 
na svetovnem prvenstvu leta 2009, kar nekaj 
zmag na tekmah svetovnega pokala, nekaj 
državnih naslovov, krona njene kariere pa 
sta osvojeni srebrni olimpijski medalji iz Ka-
nade. Začela je kot petletna deklica na čr-
njanskem smučišču, kjer se ni zadovoljevala 
s povprečjem, zato so jo hitro opazili trenerji 
smučarske zveze in jo uvrstili v državno re-
prezentanco. Na mednarodnih otroških tek-
movanjih je osvajala odličja, pri 16 letih pa 
je zmagala v evropskem pokalu. Medtem je 
opravila maturo na ravenski gimnaziji in se 
vpisala na Pedagoško fakulteto Maribor. Po-
memben mejnik v svoji karieri je postavila 
leta 2002, ko je v Avstriji prvič osvojila prvo 
mesto v svetovnem pokalu v svoji paradni di-
sciplini – veleslalomu. Do danes je v svetov-
nem pokalu dosegla 9 zmag, kar jo uvršča na 
prvo mesto vseh časov alpskega smučanja v 
Sloveniji, obenem pa je edina Slovenka, ki je 
kadarkoli zmagala v smuku. Na stopničkah 
v svetovnem pokalu je stala že dvajsetkrat, 
kar jo uvršča med najuspešnejše smučarke 
na svetu. Tri srebrne medalje, ena s svetov-
nega prvenstva v Val d’Iseru in dve z olim-
pijskih iger v Kanadi, jo prav tako postavlja-

jo na prvo mesto najuspešnejših olimpijk v 
Sloveniji. S svojimi uspehi in karizmo je idol 
mladih, ki v njej vidijo vzornico, ki je lahko 
za vzgled tako na šolskem kot na tekmoval-
nem področju. Po njej je prepoznavna Obči-
na Črna, v veliki meri pa tudi Slovenija. Za 
vse svoje uspehe je prejela že veliko najvišjih 
priznanj, med drugim tudi priznanje pred-
sednika države. Leta 2005 je bila proglašena 
za najuspešnejšo športnico Slovenije, že vr-
sto let je naj športnica Koroške ter dobitnica 
najvišjih priznanj Smučarske zveze Sloveni-
je. Na mednarodnem področju je dobitnica 
mednarodne nagrade Mattea Baumgar-
tnarja, ki se podeljuje mladim tekmovalkam 
za uspehe na športnem in šolskem področju. 
Že dvajsetkrat je bila v različnih kategorijah 
državna prvakinja in je unikat v slovenskem 
športu.
Zaradi vseh dobrih rezultatov Tine Maze, 
njenega truda in promocije kraja v svetu 
jo predlagata SK Črna – TAB Mežica in žu-
pan Janez Švab za posebno priznanje, torej 
jo Občina imenuje za ČASTNO OBČANKO 
Občine Črna na Koroškem.

ŽUPNIJSKA KARITAS ČRNA praznuje letos 
20 let delovanja. Je ena izmed 415 slovenskih 
župnijskih Karitas organizacij, ki imajo od 

leta 2004 status humanitarne 
organizacije. V teh dvajsetih 
letih delovanja so številne stal-
ne in občasne sodelavke Ka-
ritasa opravile ogromno ur 
prostovoljnega dela – s ciljem 
pomagati sočloveku v stiski in 
mu olajšati življenje. Pomoč 
je raznovrstna: trikrat letno 
razdeljujejo hrano iz inter-
vencijskih zalog; organizirajo 
srečanja in obiske starejšim 
občanom; izdelujejo in proda-
jajo različne izdelke na sejmu 
na vasi; nekaterim krajanom 
plačujejo položnice; poskrbijo 
za letovanje nekaterih dru-
žin, jih oskrbijo z oblačili in 
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pomagajo z nakupom šolskih potrebščin za 
otroke; nudijo pomoč pri nabavi pripomoč-
kov za otroke s posebnimi potrebami; sode-
lujejo z Rdečim križem Slovenije in socialno 
službo ter prirejajo humanitarne koncerte. 
Nekaj denarja dobijo od Občine Črna, nekaj 
od donatorjev, večji del pa zaslužijo same. V 
teh letih je Župnijska Karitas Črna vsaj del-
no olajšala stiske številnih ljudi, zato ji Obči-
na Črna ob okrogli obletnici podeljuje SPO-
MINSKO PLAKETO.

LOVSKA DRUŽINA BISTRA deluje že 60 
let. Gospodari z loviščem v velikosti 5400 ha 
na področju katastrskih občin Bistra in Lu-
dranski Vrh, in sicer pretežno z gozdnatim 
območjem, lovišče pa zajema celotno sever-
no pobočje Smrekovca, Ludranski Vrh, Oro-
žijo in severovzhodni del Raduhe. Začetki te 
lovske družine segajo v leto 1946, lovišče, s 
kakršnim gospodari danes, pa ji je bilo do-
deljeno leta 1951. Znotraj družine je pestra 
struktura članstva, vključuje tudi ženski 
spol, skozi leta pa je število nihalo med 57 in 
60; problem staranja tega lovskega kolektiva 
so zadnja leta reševali s pomladitvijo. S skrb-
nim gospodarjenjem v lovišču so vseskozi 
uspeli ohranjati ravnovesje med živalsko in 
rastlinsko komponento ter človekom v tem 
prostoru. Tako so ohranjali eno najbogatej-
ših rastišč divjega petelina in ruševca, poleg 
teh dveh redkih vrst pa v lovišču beležijo tudi 
stalno prisotnost planinskega orla in seveda 
nekaterih redkih vrst divjadi. Z umnim go-
spodarjenjem in sodelovanjem s strokovnimi 
službami ter lastniki zemljišč in gozdov so 
uspeli ohranjati sožitje vseh zainteresiranih 
in prizadetih v tem prostoru, za dosego re-
zultatov pa je bilo potrebno vložiti ogromno 
prostovoljnega dela. Njihova dejavnost pa je 
poleg delovanja v lovišču in gospodarjenja z 
divjadjo tudi društveno delo: mnoga leta so 
aktivni pri izvedbi Turističnega tedna, ko s 
svojimi prireditvami privabijo lovce in turi-
ste od blizu in daleč. Z intenzivno obnovo 
lovske koče na Ježevem pa želijo storiti še 
kak korak k napredku turizma, tako lovske-

ga kot rekreativnega in gostinskega. Lovska 
družina Bistra si z dobrim gospodarjenjem, 
vklapljanjem v širšo skupnost, ustvarjal-
no usmerjenostjo v napredek ter z dobrimi 
medsebojnimi odnosi znotraj družine za-
služi vso priznanje, zato ji Občina Črna ob 
60-letnici delovanja podeljuje SPOMINSKO 
PLAKETO.

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV Črna letos 
beleži 10 let delovanja. Leta 2000 je namreč 
skupina kulturnih entuziastov ustanovila 
Zvezo kulturnih društev Črna na Koroškem, 
veliko zaslug za njeno ustanovitev pa ima-
ta Marijan Lačen in Nada Vačun. Črna je 
majhna občina, vendar pa v kulturni dejav-
nosti izjemno bogata, kot tudi bogata v ra-
znolikosti dejavnosti. Žal pa so bila društva 
v svoji raznolikosti tudi nepovezana in kon-
kurenčna med seboj, tako pri pridobivanju 
finančnih sredstev kot tudi pri prirejanju 
nastopov. Z ustanovitvijo zveze so društva 
kmalu spoznala, da je članstvo v njej lahko le 
pozitivno in da je tako delo lažje, da so stva-
ri mnogo bolj koordinirane in porazdeljene. 
Z resnim delom se je prevzelo organizira-
nje kulturnih prireditev, nekateri projekti 
so tudi tako veliki in zahtevni, da zagotovo 
preraščajo zmogljivosti posameznega dru-
štva. Največje dejavnosti so: sodelovanje s 
kulturnim programom in širše pri Gradnji 
snežnih gradov pod Peco; Srečanje državni-
kov pod Najevsko lipo v Ludranskem Vrhu; 
v času božično-novoletnega praznovanja pa 
pripravijo prireditev »Veseli december«, v ka-
tero se vključijo vsa društva in posamezniki. 
V Črno skorajda mesečno povabijo različna 
dramska društva od blizu in daleč. Društva 
te kulturne zveze se udeležujejo kulturnih 
prireditev tudi izven naših meja, od koder se 
ti obiski nato tudi vračajo. Tako so sodelovali 
oziroma so v Črni gostovala društva iz Hr-
vaške, Srbije, Madžarske, Avstrije in Italije. 
Za dobro organizacijo in paleto kulturnih 
dejavnosti Občina Črna Zvezi kulturnih dru-
štev ob prvi okrogli obletnici podeljuje SPO-
MINSKO PLAKETO. 
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PO ŠTIRIH LETIH

KS ŽERJAV

Kot vsem, ki kadar kaj napišemo v naše caj-
tnge, je tudi meni kot predsedniku sveta KS 
Žerjav kar nerodno, ko moram ob koncu 4-
letnega obdobja pred krajani podati rezulta-
te dela sveta in kaj smo v tem obdobju ure-
sničili od zadanih si nalog.
-  Obnovitev Delavskega doma – kurilnice, 
toplotna izolacija in obnovitev fasade. Odku-
pljen bi naj bil letos (preostalih 40 % doma), 
takšen je vsaj dogovor in tudi v razvojnih 
projektih za leto 2010 je bilo za to namenje-
nih 80.000€, potrjeno s strani občinskega sve-
ta, vendar kot kaže, je občinsko zakladnico 
obiskal škrat KOMU-NIČ, ta čuden ptič, ki v 
Žerjav rad ne da nič.
-  Iz naslova sanacije okolja – asfaltiranje: 
center kraja, JP (javni prevoz) v naselju Mr-
davsovo na levi in desni strani Jazbine, JP do 
tunela, Hribernika ter do Dimnika (spodnji), 
vsa javna parkirišča v kraju, tudi šolsko.
-  Hkratno s temi deli se je položil tudi novi 
vodovod v centru kraja (še letos pa najmanj 
do ‘Tenisa’ oziroma Špeha), pričetek del v 
mesecu septembru (asfaltna prevleka iz na-
slova sanacije, krajevna infrastruktura pa iz 
občinskih sredstev in tu je tisti kaveljc, kako 
daleč).
-  Žal se zaenkrat na privatnih zemljiščih še 
ne da asfaltirati določenih površin iz naslova 
sanacije okolja zaradi dolgoletnega onesna-
ževanja (samo upati je, da se bo stvar uredi-
la na takšen način, kot se je pri asfaltiranju 
poti ob kmetijah, se pravi gozdne ceste, ki se 
uporabljajo kot JP. Vendar bo težka!)
-  CPM-gradbeni materiali je izpolnil oblju-
bo ter asfaltiral pot do peskokopa in dovo-
zno pot do izbiralnice. Pravkar pa so pričeli 
z deli za popolno zazelenitev Olma. Tudi s 
parcele Zavoda za gozdove, nasproti Metu-
lja in pred Jakopecem se je odstranil navo-
ženi gramoz.
-  Vendar s tem problem še ni popolnoma re-
šen, nastali prostor je potrebno zaščititi in 
zazeleniti (prostor, kjer naj bi bila bodoča 

skupna čistilna postaja za fekalne in odpa-
dne odplake za Žerjav in Črno).
-  Na igriščih se je zamenjala zemlja.
-  Na osnovi idejnega projekta se bo do letos 
zgradilo okrog 40 %  krajevnega vodovoda, 
saj bo gradnja od Špehovega mostu naprej 
precej cenejša in manj zahtevna. 
-  TAB je odstranil lastnino, ki je že resno 
ogrožala krajane (sokolski dom) in uredil 
okolico. Naslednje leto pa bo uredil parcelo 
86 k.o. Žerjav, katere lastnik je. V poštev pri-
de pogozditev, zazelenitev ali park, odločitev 
bo na svetu KS Žerjav. Letos se je na prošnjo 
KS Žerjav s pričetkom ureditve prostora 
počakalo. Moram pa poudariti, da so resni 
sogovorniki, na katerih besedo se lahko za-
neseš in se dogovorjenega tudi držijo.
Mogoče krajani teh vidnih sprememb ne 
opazimo tako kot jih obiskovalci, ki pa vedo 
povedati in to z zavistjo, da se podoba kraja 
iz leta v leto lepša, pa če je to večnim nerga-
čem prav ali ne, največ pa je vredno dejstvo, 
da se je izboljšala kvaliteta bivanja.
V kraju se je povečal kulturni utrip, vedno 
več je prireditev krajevnega značaja, pove-
čalo pa se je tudi število gledaliških predstav 
(cilj je 4-5 letno), ki jih radi obiščejo tudi Čr-
njani.
KS dobro sodeluje tudi z Društvom taborni-
kov rod POGOREVC in KO ZB za vrednote 
NOB, šolo in vrtcem.
Svet KS Žerjav je nekako avtomatsko prevzel 
delo kulturnega društva Žerjav, samo upati 
je, da bo tako tudi v bodoče, saj se zavedamo, 
da si kraj kot celota to zasluži. Vse prireditve 
so lepo obiskane. 
Žal nam ni uspelo vse od leta 1999 ponovno 
oživeti dela društva PARTIZAN, enostavno 
se ni našel krajan, ki bi zbral dovolj poguma 
in moči, da bi oživel delo slednjega. Osebno 
pa menim, da resnico poznamo, samo pri-
znamo si je ne, kar pa ni dobro, saj včasih 
malo samokritike kar prija.
Nerad se ponavljam, vendar moram spet 
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Pred štirimi leti

Pred enim 
mesecem

javno ponoviti, da je svet krajevne skupno-
sti sprejel sklep ali mnenje, kakor kdor želi, 
za Občino pa je zavezujoče, da se po odvozu 
jalovine Olma proizvodnja ne more preu-
smeriti v dejavnost KAMNOLOM, in to po-
vršinski. V kolikor se to ne bo spoštovalo, se 
ljudje temu lahko upremo z državljansko ne-
pokorščino. Vse drugo je jezičnih doktorjev 
nakladanje in odiranje že tako kar dodobra 
obubožanih državljanov. 
Ne morem mimo dejstva, da je ob odpuščanju 
delavk v PREVENTU od osemnajstih odpu-
ščenih iz naše občine, iz KS Žerjav, izgubilo 
delo 7 delavk ali 38.9 %. Kolikor mi je znano, 
predlog Liste Rajka Lesjaka o višini izredne 
enkratne denarne pomoči na seji Odbora za 
društvene dejavnosti ni bil sprejet, ker baje 
za to ne obstaja zakonska možnost.
Ker se bližajo volitve v organe lokalne sku-
pnosti (svet KS, občinski svet), me marsikdo 
izmed vas sprašuje in spodbuja, da naj kan-
didiram. Bom! In zakaj? Ker imam čas, ker 
imam rojstni kraj rad, ker mi še zdravje to 
dopušča!
Članom sveta KS Žerjav pa se za podporo in 
pomoč pri vodenju KS Žerjav zahvaljujem. 

KS ŽERJAV

Peter Raztočnik,
predsednik sveta KS Žerjav 
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VAŠKA SKUPNOST PODPECA

VAŠKE SKUPNOSTI

V zadnjih mesecih smo bili v Podpeci zelo ak-
tivni. Z močno voljo, da polepšamo svoj kraj, 
in s trdim delom nam je uspelo uresničiti kar 
nekaj zamisli. 
Želeli smo malo bolj izpostaviti in urediti ka-
žipote, zato smo izdelali in postavili kozolce, 
na katerih se sedaj nahajajo table. Ker pa 
se poleg urejenih oznak poda tudi urejena 
cesta, smo napravili delovno akcijo, kjer smo 
popravili cesto Štopar-Helena. Sledilo je po-
pravilo ceste v Mitneku do Najbrža, kjer smo 
cesto nasuli s frezanim asfaltom. Izkazalo 
se je, da je to zelo dobra začasna poteza, saj 
smo odpravili težave s prašenjem.
K dobremu izgledu kraja pa je pripomogel 
tudi Anželakov Franček, ki je obnovil kapeli-
co na Nagerskem. 
Seveda pa vseh teh del ne bi bilo opravljenih, 
če ne bi bilo dobrega sodelovanja z Občino 
Črna na Koroškem. Ob tej priložnosti bi se 
rad v imenu vseh krajanov Podpece zahvalil 
za vso podporo in pomoč.
Po dobro opravljenem delu in zadovoljstvu 
pa seveda sledijo nova dela. Tako bomo že 
septembra začeli s pripravljalnimi deli za 
asfaltiranje ceste od Pernata do odcepa za 
Mitnek. Uredili bomo tudi bankine in mulde 
od Helene do razpotja ter popravili cesto na 
odcepu pri Marici.
Naše želje in zamisli pa gredo še naprej. In 
kakšne so naše ambicije? Ker se v zadnjem 
času pojavlja vse več privržencev štirikole-
snikov in motornih sani, smo razmišljali o 
postavitvi poligona. Tako bi čez leto lahko 

poligon izkoristili navdušenci štirikolesni-
kov, čez zimo pa tudi navdušenci motornih 
sani. Razmišljali smo o lokaciji. Idealna loka-
cija bi lahko bila na »plazu« (med žičnico in 
karavlo). Mislim, da bi bilo vredno, da bi se 
ta projekt izpeljal, saj v Sloveniji še ni tovr-
stnih poligonov (oz. vsaj ne znanih). Z dobro 
opravljenim delom in pa kasneje z dobro 
promocijo bi lahko bil ta poligon ponos Pod-
pece in seveda tudi Črne. Posledično tudi v 
finančnem smislu (v donosu).
Upam, da se bodo naše ambicije uresničile 
in da bo v naslednji izdaji že govora, kako 
potekajo dela na poligonu.

Marko Rajzer, predsednik

POJASNILO O IZDAJI LOKACIJSKIH  INFORMACIJ, KI JIH JE
OBČINSKA UPRAVA IZDALA CPM – GRADBENI MATERIALI

Upravna enota Ravne na Koroškem je dne 
29. 9. 2009 izdala Enotno dovoljenje št.351-
114/2009-030-12 nosilki rudarske pravice, go-
spodarski družbi CPM-Gradbeni materiali, 
podjetju za proizvodnjo gradbenih materi-

alov d.o.o. Žerjav 80, Črna na Koroškem. 
Dovoljenje je bilo izdano po skrajšanem 
postopku kot enotno dovoljenje – dovolje-
nje za izkoriščanje in izvajanje del pri iz-
koriščanju tehničnega kamna »apnenca 
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– dolomita« v območjih kamnoloma Žerjav, 
občina  Črna na Koroškem,  na par. št. 568-
del, 554-del, 555-del, 557-del vse ko.o. Žerjav. 
Občinska uprava je izdala 3 lokacijske infor-
macije, št.3501-0023/2008 z dne 25. 11. 2008, 
3501-0032/2008 z dne 25. 11.  2008 in 3501-
0031/2009-2 z dne 20. 9. 2009. Vse navedene 
lokacijske informacije povzemajo določila iz 
veljavnih prostorskih občinskih aktov.
Lokacijska informacija je predvsem infor-
mativna oz. ima značaj potrdila iz uradne 
evidence. Potrdila niso upravni akti, saj se z 
njimi ničesar ne odloča. Tako tudi lokacijska 
informacija ne vsebuje izreka, v katerem bi 
bilo pozitivno oz. negativno odločanje o ka-
kšni pravici, obveznosti oz. koristi stranke. 
Zoper lokacijsko informacijo se ni možno 
pritožiti.
Razumevanje, da je možno na podlagi loka-
cijske informacije graditi, je napačno. Loka-
cijska informacija zgolj navaja dejstva, ki so 
v pomoč stranki pri načrtovanju njene inve-
sticije.
Marjan Kodrun je mnenja, da so lokacijske 
informacije ponarejene oz. prirejene. Med 
občani Žerjava je zbral okrog 70 podpisov 
ljudi, ki se ne strinjajo z delovanjem podje-
tja GPM – Gradbeni materiali oz. s kamno-
lomom na območju Žerjava. Tako je bila na 
njegovo pobudo sklicana 3. izredna seja Od-
bora za komunalne zadeve, urejanja prosto-
ra in varstvo okolja, dne 10. 2. 2010. Odbor 
je sprejel sklep, da se skliče izredna seja 
občinskega sveta na temo izdaje enotnega 
dovoljenja. Sprejet je bil tudi sklep, da se od 
pristojnih ministrstev -  MZGP, MG in MOP 
pridobi tolmačenje o vseh pridobljenih oz. 
nepridobljenih soglasij za izdajo enotnega 
dovoljenja.
Na podlagi sklepa odbora je občinska upra-
va pridobila naslednja tolmačenja:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Območna 
enota Maribor, Inšpekcijska pisarna Dravo-
grad v dopisu z dne 22. 2. 2010 navaja, da ne-
pravilnosti s področja okoljske zakonodaje 
ni bilo ugotovljenih.
2. Ministrstvo za okolje in prostor je našo 

vlogo odstopilo v reševanje Ministrstvu za 
gospodarstvo.
3. Ministrstvo za okolje in prostor - Gozdar-
ska inšpekcija v svojem dopisu z dne 1. 3. 
2010 navaja, da lahko na osnovi poznavanja 
predpisov, ki jih nadzira gozdna inšpekcija, 
zaključi, da enotno dovoljenje nosilki rudar-
ske pravice za izkoriščanje in izvajanje del 
pri izkoriščanju tehničnega kamna »apnen-
ca in dolomita« v območju kamnoloma Žer-
jav ni sporno.
Občinski svet je na svoji 19. redni seji dne 6. 
5. 2010 obravnaval predmetno problematiko 
in sprejel sklep, da mora občinska uprava 
pridobiti neodvisno izvedeniško mnenje s 
področja urbanizma. Občinska uprava je 
pridobila dve neodvisni izvedeniški mnenji, 
in sicer:
1. Sodnega izvedenca urbanistične in okolje-
varstvene stroke prof. dr. Andreja Pogačni-
ka, ki je podal strokovno mnenje dne 31. 5. 
2010, da so bile izdane lokacijske informacije 
PRAVILNE IN SKLADNE S PROSTORSKI-
MI AKTI.
2. Zavoda za urbanizem Velenje d.o.o., ki je 
podal mnenje 14. 6. 2010, v katerem navaja, 
da so bile lokacijske informacije NAREJENE 
STROKOVNO IN V SKLADU Z ZAKONI.

Na podlagi vseh predloženih dejstev in mnenj 
uglednih strokovnjakov s področja urbaniz-
ma in inšpekcijskih služb se ugotovi, da so 
bile lokacijske informacije izdelane strokov-
no in v skladu z veljavnimi zakoni s podro-
čja prostora. Občinska uprava ni naredila 
nobene napake in ni prirejala lokacijskih 
informacij. Na podlagi vsega lahko ugotovi-
mo, da so bile lokacijske informacije izdela-
ne pravilno. Tako je razvidno, da je bilo vse 
samo delovanje zoper  delo občinske uprave 
oz. njenih delavcev.
Za izdajanje enotnega dovoljenja je pristoj-
na Upravna enota Ravne na Koroškem. V 
delovno področje upravne enote se občina 
ne more spuščati, ampak samo pristojno mi-
nistrstvo.

Tajnica občinske uprave
Nada Vačun, dipl.upr.org.
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55. TURISTIČNI TEDEN

S tekme SUHI : DEBELI

Jan Slatinek na Veselem odru        Foto: P. Pušnik Otvoritev novih garderobnih prostorov NK Peca

Taja Raztočnik
na razglasitvi
NAJ športnikov

Karaoke na Škratkovem dnevu        Foto: M. Holc
Predstavo Mineštrala je obiskalo čez sto otrok

Foto: T. Šteharnik

FOTOREPORTAŽA
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ŽIVLJENJE S SVINCEM V
ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI

VLADA POTRDILA PLAN UKREPOV ZA 
LETO 2010

Po precej dolgem čakanju je Vlada RS na 
92. redni seji, dne 22. 7. 2010 sprejela Letni 
program ukrepov za izboljšanje kakovosti 
okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2010 
in se seznanila s Poročilom o izvajanju pro-
grama ukrepov za izboljšanje kakovosti oko-
lja v Zgornji Mežiški dolini v letu 2009. Kljub 
recesiji skupno predvidena sredstva za vse 
ukrepe dosegajo skoraj 990.000 EUR, kar 
omogoča izvedbo precej ukrepov, ostaja pa 
vprašanje, če je ostalo dovolj časa na razpo-
lago.

Vsebinsko predvideni ukrepi v letu 2010 ne 
prinašajo bistvenih sprememb, razen ukre-
pa mokrega čiščenja javnih površin, kjer se 
je že pričel izvajati postopek za nabavo na-
menskega vozila, katerega redna uporaba 
bi v prihodnjih letih lahko bistveno znižala 
količine prahu na utrjenih površinah in po-
sledično tudi izpostavljenost temu prahu. 

Ukrepi, predvideni v letu 2010 v občini Črna 
na Koroškem, so:
• dokončna zatravitev in ureditev otroških 
igrišč v Rudarjevem, Žejavu in Črni,
• ureditev higienskega kotička s pitno vodo 
pred Osnovno šolo Črna,
• asfaltiranje makadamskih površin pred 
Osnovno šolo Črna,
• asfaltiranje makadamske ceste - odsek Pu-
šnik (Sp. Javorje 7), 
• asfaltiranje makadamskih površin, parki-
rišč v  centru Črne,
• preplastitev makadamskih dovozov, parki-
rišč in dvorišč v Rudarjevem, 
• ureditev asfaltne prevleke na cesti Žerjav–
Jazbina s krajšimi priključki,
• asfaltiranje makadamskih površin na ob-
močju Podpece,

• nabava namenskega vozila za mokro či-
ščenje prahu iz utrjenih javnih površin ter 
pričetek izvajanja čiščenja,
• ureditev zelene prevleke na golih površi-
nah v kraju Črna,
• razširitev in dodatna ureditev vrtnih povr-
šin na lokaciji Žerjav (Mrdavs),
• dodeljevanje subvencij za zagotovitev va-
rovalne prehrane otrok v Občini Črna, 
• sanacija fasade zgradbe etnološke zbirke 
v Črni,
• monitoring tal, zraka in krvi otrok.

S potrditvijo plana se nadaljuje izvajanje 
plana, zastavljenega v Odloku o območjih 
največje obremenjenosti okolja in o pro-
gramu ukrepov za izboljšanje kakovosti 
okolja v Zgornji Mežiški dolini (Ur. list RS, 
št. 119/2007). Upamo, da bo večina ukrepov 
kljub kratkemu razpoložljivemu času izve-
denih in bo dosežen nadaljnji napredek pri 
zagotavljanju čistega življenjskega okolja v 
Zgornji Mežiški dolini. 

ZGORNJA MEŽIŠKA DOLINA LAHKO SLU-
ŽI TUDI ZA ZGLED

Konec meseca junija so nas v Zgornji Meži-
ški dolini obiskali gostje s Kosova. Delega-
cijo pomembnih predstavnikov s področja 
zdravstva in okolja je vodil župan občine 
Mitrovica Avni Kastrati. Namen obiska dele-
gacije je bil pridobivanje izkušenj s področja 
remediacije s težkimi kovinami onesnažene-
ga okolja. 
V močno obremenjenem okolju na območju 
industrijskega kombinata Trepča se srečuje-
jo s podobno problematiko kot mi v Zgornji 
Mežiški dolini, od reševanja problema pa so 
še precej oddaljeni. Predstavniki Zavoda za 
zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem, 
občin Mežica in Črna na Koroškem ter to-
varn TAB in MPI smo jim predstavili koncept 
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in izkušnje pri izvajanju ukrepov za izboljša-
nje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški doli-
ni. Sledil je ogled stanja na terenu. Gostje so 
bili navdušeni nad modernizacijo industrije 
svinca in realiziranimi ukrepi za zmanjšanje 
izpostavljenosti svincu v okolju. Zadovoljstvo 
je bilo prisotno tudi na strani gostiteljev, saj 
gre za potrditev, da smo na pravi poti in lah-
ko primer sanacije okolja Zgornje Mežiške 
doline služi za zgled drugim, kot so nam za 
zgled služili primeri sanacije okolja v Avstriji 
in ZDA.   

MONITORING

ZZV Ravne bo za ugotavljanje vsebnosti 
svinca pri otrocih izpeljal vzorčenje krvi v je-

senskem času. Vabilo za odvzem krvi  bodo 
prejeli otroci, stari dve in tri leta, ter devet 
let stari šolarji. Najmlajši otroci bodo hkrati 
prejeli tudi vprašalnik, s katerim bomo pri-
dobili podatke o obremenilnih dejavnikih za 
povišane vrednosti svinca v krvi. Tako kot v 
preteklih letih spodbujamo in računamo na 
sodelovanje občanov. S sodelovanjem se ne 
pridobijo le informacije o obremenjenosti la-
stnega otroka, ampak se tudi pripomore k 
pridobivanju podatkov o splošni obremenje-
nosti otroške populacije, ki je ključni para-
meter za oceno napredka oz. izboljševanja 
okolja Zgornje Mežiške doline.

ZZV Ravne na Koroškem

DRUŽBA JE S PREVELIKO LIBERALIZACIJO
NAREDILA ŠKODO OTROKOM, STARŠEM IN UČITELJEM

Jožefa Ovnič, 59-letna 
profesorica  pedagogike 
in slovenskega jezika, dol-
goletna ravnateljica OŠ 
Črna, se je pred kratkim 
upokojila. 21 let je držala 
roko nad izobraževanjem 
in vzgojo mnogih genera-
cij črnjanskih otrok. Ko je 
leta 1988 prejšnji ravnatelj Alojz Germ nena-
doma zbolel, je kot strokovna delavka prisko-
čila na pomoč pri vodenju ter kmalu stopi-
la na njegovo delovno mesto. Tako je držala 
šolo na nogah več kot dve desetletji, uspešno 
krmarila med učitelji, starši, učenci, lokalno 
skupnostjo in ministrstvom, s čimer je v kraju 
zagotovo pustila svoj pozitivni pečat.

Kako je bilo leta 1988 čez noč prevzeti pe-
dagoško in organizacijsko vodenje šole? So 
se že prej rojevale ambicije po ravnateljeva-
nju?

Kot učiteljica slovenskega jezika in nato šol-
ska svetovalna delavka nisem nikoli poprej 
razmišljala o ravnateljevanju. Veliko sem 
pomagala ravnatelju g. Alojzu Germu z ra-
znimi predavanji za starše in drugim delom, 
zato me je ob bolezni pisno pooblastil za na-
domeščanje.
Bilo je konec avgusta, ko sem se vrnila z do-
pusta in me je doma čakalo sporočilo. Bilo je  
potrebno pripraviti urnik in vse za naslednje 
šolsko leto. Gospod Germ je bil že toliko pri 
močeh, da mi je dal nekaj navodil. S pomočjo 
učiteljice Danuške Mori je bil izdelan urnik, 
najnujnejše pa smo s skupnimi močmi neka-
ko uredili, da smo lahko začeli šolsko leto. 

Poklic ravnatelja nekoč se od današnjega 
vodje šole bistveno razlikuje. Kaj vse se je 
spremenilo glede dokumentacije, statistike, 
organizacije in drugih zahtevkov s strani 
Ministrstva za šolstvo?
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Veliko. Nenehne spremembe v šolski zako-
nodaji, plačnem sistemu, dokumentaciji, 
uvajanju devetletke, uvajanje informacijske 
tehnologije je zahtevalo vedno več znanja 
in dela. Ravnatelji smo postali vedno bolj 
obremenjeni z vsem mogočim, tako da je 
za osnovno pedagoško vodenje ostajalo kar 
premalo časa. Za pomoč pri delu je bila uve-
dena šola za ravnatelje in ravnateljski izpit, 
kjer smo dobili nekaj osnovnih smernic. S 
strani ministrstva smo dobivali dovolj pod-
pore in pomoči, hkrati z veliko dela.

Tudi današnje generacije otrok so drugač-
ne. Veliko se govori o vrednotah, ki niso po-
stavljene na isto mesto kot nekoč. Kakšni so 
otroci in kakšni starši? V čem se danes pri 
vzgoji greši?

Čas je drugačen, otroci tudi, vendar v bistvu 
se človek ni veliko spremenil. Vsak potrebu-
je varnost, ljubezen, prijazno besedo, mejo 
dopustnega. Družba je z nekaterimi predpi-
si in preveliko liberalizacijo napravila škodo 
otrokom, učiteljem in staršem. Starši se vča-
sih sami ne znajdejo in so preobremenjeni. 
Nekaterim več pomeni materialni standard 
kot odnosi v družini, do otrok, saj so se te-
meljne vrednote kar nekam izgubile. Pre-
mnogokrat pa sta vzrok nemoči slaba soci-
alna in zaposlitvena problematika.
 
S kakšnimi starši je bilo lepo sodelovati, da 
je skupna vzgoja obrodila sadove, in kdaj so 
se pojavili problemi? Kaj menite o vedno ve-
čjem vplivu staršev na šolo?

Z večino staršev smo v teh letih kar dobro 
sodelovali, predvsem s tistimi, ki so se zave-
dali pomena skupnega sodelovanja in reše-
vanja problemov. Mnogi so redno prihajali 
v šolo in se zanimali za delo svojih otrok, ne 
le za ocene. Nekaterih pa sploh ni bilo blizu 
in smo jih morali pač pozvati. Problemi so 
se pojavljali tam, kjer so starši dajali preve-
liko potuho svojim otrokom oz. niso podprli 
skupnih prizadevanj. Tudi različna stališča 
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staršev do učiteljev in šole so bistveno vpli-
vala na odnos otrok do učiteljev in šolanja 
nasploh. Starši morajo imeti vpogled v delo 
šole, predvsem v nadstandardni program. 
Prav je, da s šolo sodelujejo v različnih obli-
kah dela. Kar pa se tiče stroke, pa mora 
ostati strokovnim delavcem. 

V preteklosti je bila Črna pretežno vas ru-
darjev, torej so v šolo prihajali učenci iz rev-
nejših družin. Kakšna pa je socialna slika 
danes in kako se šola spoprijema s težava-
mi?

Socialna slika v Črni ni rožnata, kar dokazu-
je veliko število subvencionirane šolske pre-
hrane, nižja plačila vrtca, zelo slaba plačna 
disciplina malic, kosil in drugih obveznosti. 
Učencem smo pomagali z regresirano pre-
hrano, pomočjo iz sredstev šolskega sklada, 
donatorskih sredstev, dogovarjali smo se o 
odlogih plačil, vendar se kar nekaj staršev 
dolžnikov sploh ni oglasilo in kljub opomi-
nom ni poravnalo obveznosti. Morali smo se 
lotiti tudi izvržb, ki pa so le delno uspešne, 
saj nekaterim denarja ne morejo od kod vze-
ti.

Tako kot po vsej Sloveniji tudi v Črni število 
otrok močno pada. V letu 1997 je bilo na ma-
tični šoli 400 učencev, letos jih je bilo le 255. 
Kaj to prinaša?

Splošno upadanje števila otrok traja že kar 
nekaj let, posledično pada tudi število od-
delkov. Tako velikega upada v Črni seveda 
nismo pričakovali. Glede na število učencev 
in oddelkov je šola financirana s strani Mini-
strstva za šolstvo in šport. Na to sta vezana 
obseg dela in zaposlitev vseh delavcev šole, 
zato predstavlja upadanje števila otrok kar 
znaten problem. V zadnjem letu je vpis v vr-
tec bistveno večji, kar pomeni, da se je zače-
la nataliteta dvigati. 
Problem je tudi število otrok na podružni-
cah, predvsem v Javorju, kjer že nekaj let ni 
vpisa.
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Jožica Ovnič ob otvoritvi prenovljenega dela šole

Pa vendar: mala podeželska šola ima tudi 
svoje prednosti. Kaj imamo, česar nimajo 
veliki?

Prednosti so kar velike. Smo edina šola v ob-
čini, ta pa ima posluh za nas, vsi se med seboj 
poznamo, večja je povezanost med učenci in 
delavci šole, živimo v bolj umirjenem okolju.

Občina Črna je po površini ena največjih v 
Sloveniji. Zaradi širokega šolskega okoliša 
stanejo prevozi našo Občino toliko kot vsi 
drugi materialni stroški. Kaj to pomeni? Ali 
se planira tudi ukinjanje podružničnih šol?

Da, Občina Črna ima zelo velik šolski okoliš 
in prevozi predstavljajo velik strošek. Prav 
tako je za vodenje in organizacijo dela po-
trebno ob vsaki spremembi misliti na vse 
relacije. Včasih smo glede tega že malo pre-
več razvajeni in otroci se premalo gibljejo. 
Zakon zahteva prevoz za oddaljenost nad 4 
km, kjer so nevarne poti, in za učence 1. ra-
zreda. V Črni se vsak dan vozi okoli tretjina 
otrok.

Je prav, da je vprašanje materialnega po-
slovanja šole prepuščeno Občini, to je nji-
hovim materialnim zmožnostim in njihovi 
politiki?
Po eni strani se v lokalnem okolju lažje dogo-
varjaš, saj poznajo probleme, s centra je to 
težje in bi bil sistem pač za vse najbrž enak. 
Po drugi strani pa predstavlja to za lokalno 
skupnost veliko obvezo in breme, posebno 
tam, kjer so občine revnejše oz. imajo druge 
probleme.
Težko bi odgovorila, kaj je boljše.

Kako ste sodelovali z županom in drugimi 
predstavniki lokalne skupnosti? Je stran-
karski sistem, ki ga na začetku vašega rav-
nateljevanja še ni bilo, kaj vplival na šolsko 
delo, na medsebojne poslovne odnose?
Z občinsko upravo in drugimi predstavniki 
lokalne skupnosti smo dobro in strpno so-
delovali. Na šoli ni bilo čutiti strankarskih 

vplivov in tudi name ni bilo nikoli pritiskov 
s strani politike. Že s prejšnjim županom g. 
Francem Staknetom in sedanjim g. Janezom 
Švabom smo iskali in našli skupne rešitve. 
Dejstvo pa je, da se v občinskih svetih kre-
šejo mnenja in različni pritiski ter pogledi 
svetnikov, predstavnikov različnih strank. 
Potrebne so bile dobre utemeljitve in razlage 
ter pridobitev zaupanja.

Do nedavnega je bila šolska zgradba stara 
in ne preveč funkcionalna, saj je uvedba de-
vetletke prinesla nove zahteve. A v vašem 
zadnjem mandatu je zrasla v moderno stav-
bo. Kaj vse smo pridobili in kaj bodo še do-
gradili oz. adaptirali?

Že pred desetimi leti smo z občinsko upra-
vo sklenili, da obnovimo šolo in smo se pri-
javili na razpis za investicije. Takrat smo bili 
bolj na koncu seznama. Dokumentacijo smo 
pripravljali, popravljali in usklajevali z MŠŠ 
in ko je občina planirala svoj delež, smo za-
čeli z obnovo v letu 2007. Obnovili smo novi 
del šole, dogradili vhod za prvo triado in še 
en večnamenski prostor. V osrednjem delu 
smo pridobili nov vhod z garderobami, novo 
zbornico, računalniško učilnico in knjižni-
co, v drugem nadstropju pa dva kabineta 
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in učilnico za potrebe glasbene šole Ravne 
ter prostore za čistilke. Tako sta končani 
prva in tretja faza projekta, v drugi fazi oz. 
v prihodnje pa je predvidena še adaptacija 
starega dela šole, obnova strehe, stavbnega 
pohištva, fasade in okolice, kar je še velik za-
logaj. Delo je spremljal gradbeni odbor in s 
strani šole je največ sodeloval Branko Han-
cman, moj pomočnik, seveda v sodelovanju 
in dogovarjanju z vodstvom in delavci šole. 

Je bilo kdaj tako hudo opravljati delo ravna-
teljice, da bi najraje pustili vse skupaj in šli 
nazaj za kateder?
Da, včasih kar. To delovno mesto je zelo od-
govorno, opraviti imaš z delavci šole, učen-
ci, starši, lokalno skupnostjo, ministrstvom, 
inšpekcijskimi službami … Včasih me je za-
mikalo, zato sem rada vskočila s kakšno 
suplenco, da sem držala stik z učenci in da 
sem vse poznala. Odločila sem se vztrajati, 
saj sem ure za poučevanje še za ostale stro-
kovne delavce komaj uredila glede na upa-
danje števila otrok in oddelkov.
 
V čem pa je čar ravnateljevanja? Kdaj je 
lepo voditi šolsko ustanovo?
V zadovoljstvo mi je, da smo dobro sodelo-
vali, da so učenci, in upam, da tudi delavci, 
čutili mojo skrb za vsakega izmed njih in 
da so učenci naše šole uspešni tudi naprej. 
Tudi zadnja anketa je pokazala veliko mero 
zadovoljstva. Kakšnega posebnega čara jaz 
v tem nisem videla, saj nisem človek, ki bi 
užival zaradi tega položaja, sem pa to delo 
z veseljem opravljala in ni mi bilo težko, če-
prav je bilo mnogokrat kar stresno. Vesela 
sem tudi, da se v tem času ni zgodila kakšna 
hujša nesreča ali kaj zelo nepredvidenega.

Na kaj ste upravičeno ponosni? 
Ponosna sem, da smo skupaj z ustanovite-
ljem uspeli primerno obnoviti vse šolske 
zgradbe, da še teče obnova matične šole. 
Veseli me, da smo tudi z večino staršev do-
bro sodelovali in da so naši učenci uspešni 
v nadaljnjem šolanju. Vedno sem se veseli-

la tudi lepih dosežkov na različnih tekmo-
vanjih in razpisih, projektov, ki so potekali 
na šoli. Vesela sem tudi, da se o naših učen-
cih, Črnjanih, sliši tudi širše ali kot o dobrih 
strokovnjakih, športnikih … in vedno, ko se s 
kom srečam, se še poznamo in izmenjamo 
kakšno besedo.
  
Spominov na črnjansko šolo bi bilo za celo 
knjigo. Se spomnite kake zabavne prigode 
z otroki, kakega zanimivega doživljaja z ra-
dovednim mladežem? Vaša vrata v pisarno 
so bila namreč vedno na široko odprta tudi 
za učence.
Spominov je res veliko, več lepih kot slabih. 
Nekateri učenci so posebno radi iskali po-
zornost in še po pouku ostajali v šoli in hodili 
gledat, kaj se dogaja. Veliko ur sem prebila 
tudi v razredih in tam je bilo najbolj zanimi-
vo. Postavljali so mnogo vprašanj, povedali 
med vrsticami marsikaj zanimivega. Lepe 
so bile različne prireditve na podružnicah in 
v Črni. Poseben pečat so imele valete, ki so 
bile sprva že kar kot maturantski plesi, sedaj 
proti koncu malo manj razkošne. V teh letih 
smo se poslovili od velikega števila sodelavk 
in sodelavcev, ki so se upokojili in enkrat le-
tno smo se srečevali z njimi na šoli. Zanimivi 
so bili tudi končni izleti, kot smo jih včasih 
imenovali, in tam smo doživljali vse mogoče. 
Spomnim pa se enega, ko smo celo pot samo 
peli in se zabavali. Veliko sveta smo prepoto-
vali po sindikalni liniji, zadnja leta pa smo s 
celim kolektivom enkrat letno odšli tudi na 
krajšo strokovno ekskurzijo po Sloveniji.
 
Biti ravnatelj je naporno in odgovorno delo. 
Kako ste si v vseh teh letih, ko ste bili razpeti 
med Prevaljami, Črno, Koprivno, Javorjem 
in Žerjavom oddihovali, kaj ste delali v sko-
po odmerjenem prostem času?
V prostem času, torej v dneh dopusta, koli-
kor je čas dopuščal, sem si malo oddahnila 
za nekaj dni na morju, nato še kak dan na 
kašni bližnji planini ali v zdravilišču. Med le-
tom sem ga porabila tudi za pevske vaje in 
nastope, za kak kratek sprehod ali vožnjo s 
kolesom. Veliko prostega časa ni bilo. 

INTERVJU
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OKROGLE IN ROBATE STORIJE IZPOD PECE

NOVA KNJIGA

In s čim se ukvarjate sedaj kot upokojenka? 
Imate kake želje po dejavnostih, za katere 
med službovanjem ni bilo časa?
Po pravici povedano, trenutno nimam veliko 
časa, ker se dogajajo prijetni dogodki, ki me 
okupirajo. Bila sem za nekaj dni na morju, 
malo v naravi in čas teče zelo hitro. Preveli-
kih načrtov trenutno še ne delam, želim pa 
si malo več potovati po Sloveniji in obiskati 
kraje, kjer še nisem bila ali pa imam nanje 
lepe spomine. Še naprej bom vodila pevski 
zbor, prepevala, kaj pametnega prebrala ali 
zapisala, vedno se kaj najde.
 
Našemu šolskemu sistemu marsikdaj manj-
ka zdrave pameti. Kaj bi, če bi bilo v vaši 
moči, spremenili, ukinili, uvedli?
Učiteljem in staršem bi vrnila tisto zdravo 
avtoriteto, da se ne bi že skoraj bali otrok, 
s tem pa spremenila seveda nekatera za-
konska določila, ki delajo več škode kot ko-
risti. Ukinila bi predpisano število pisnih in 
ustnih ocen oz. razmerja med njimi, uvedla 
ocenjevanje vedenja, poenostavila admini-
stracijo. Šolski sistem bi gradila na osnovnih 
vrednotah, odnosih, komunikaciji … in vese-
lju do učenja, novih znanj ter telesni in psi-
hični moči.
 
Stara resnica pravi, da kdor pri izobraže-
vanju skopari, slabo nalaga. Kakšno priho-

dnost slovenskega šolstva je realno pričako-
vati?
Menim, da bi morala politika in družba dati 
več veljave pedagoškemu poklicu in delu,  na-
grajevati in primerno plačevati to delo, manj 
pa denar razmetavati za različne premnoge 
raziskave, projekte, delovna telesa, ki služijo 
kdo ve komu in čemu. Mladi potrebujejo ve-
dre, poštene in ustvarjalne učitelje ter pred-
vsem meje.
 
In kaj bi novi ravnateljici, gospe Romani 
Košutnik, kot dobro popotnico položili na 
srce?
Najprej ji želim veliko moči in zdravja. Ima 
dovolj energije in idej. Znala si bo pridobiti 
krog sodelavcev, s katerimi jih bo lahko ure-
sničila. Na šoli so dobri učitelji in učiteljice, 
prav tako drugi delavci, zato bodo delo lah-
ko uspešno nadaljevali.
Vsem Črnjanom, delavcem šole in učencem 
želim vse lepo in dobro v bodoče.

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem. 
Nekdo je rekel, da je upokojitev takrat, ko 
prenehaš živeti v službi in začneš delati za 
življenje. V imenu Črnjanov vam želim, da 
bi bilo vaše delo v upokojitvi mirno, zdravo 
in bogato.

Irena Greiner

Okrogle in robate storije izpod Pece so do-
kumentirani literarni potopis Šanclovega 
Zepija - Jožeta Gradišnika po prostranstvih 
njegove duše. Z izbranimi besedili se upira 
odrekanju sveta, ki se mu je kot zemljevid 
osebnosti izrisal v otroštvu in mladosti, se iz-
brusil ob hoji vojnega ujetnika (1914) na pre-
čenju sveta od Pece do zaledenelih sibirskih 
rek blizu Kitajske ter ob povratku prek Ura-
la domov, ko je bil petintridesetleten. 

  Storije v knjigi so podprte in dokumentira-
ne:
- s štiridesetimi fotografijami
- s petimi avtorjevimi risbami in
- njegovo karto črnjanskih hiš in domov ob 
koncu  devetnajstega stoletja.
  A vendarle: vsi podatki, ki so v delu, in vsa 
grafična dopolnila ne bi bili dovolj, da bi bile 
Šanclove Storije književno delo, ki bi zadosti-
lo estetskim standardom literarne pripove-
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NOVA KNJIGA

Mimica Ramšak, lastnica rokopisov, ter Marta 
Repanšek in Peter Koprivnik, voditelja predstavi-
tve knjige.

di, če ne bi izpolnjevale naslednjih zahtev.
  Sodobnega pohodnika in popotnika pre-
sunejo vojaško hladne in umirjene sibirske 
zgodbe, ki človeka učijo molčati o življenju, 
a vseeno čutiti znamenja neba, rek, rastlin, 
živali - in se sporazumevati z njimi.
  Današnjega bralca pritegnejo in prepriča-
jo o verjetnosti ubesedenega sveta, tako da 
iščejo in najdejo tudi sebe v gmoti brezimnih 
likov, ki kot “bik” rinejo s senom v strmi breg 
ali kot pol resnična človeška bitja rijejo in ko-
pljejo v Peco za rudo ali pa se posmehnejo 
sebi v gostilniškem odrešenju, ko juho zaje-
majo kar iz kahlice.
  Bralčevo pozornost pritegnejo tudi prikriti 
brezimneži, ki pod Peco drvarijo, beračijo, 
se po slovensko norčujejo iz nemške gospode 
in njihove govorice; ti, ki so “nihče”,  zaupajo 
vranu, ki jim ob nadlogah in težavah poje: 
“Brančur jej, brančur jej, ...”, cenijo poštenost, 
tako da rudar mitičnemu pomočniku škratu 
v zahvalo za prislužek preseka še zadnji ko-
vanec; so pa tudi surovi, krepki in robati, kot 
pritiče njihovemu načinu življenja.
  In ko upoštevamo naštete in še ne navedene 
vrednote ter proletarske kakor tudi lumpen-
proletarske drže in skorajda mitične skri-
venčenosti življenja, ki ga odslikavajo Šan-
clove Storije, moramo ugotoviti, da pomenijo 
drugi pol sveta kmetstvu, ki ga je upodobil 
Prežih v Dihurjih, Samorastnikih, Po-
žganici, Solzicah ...  
  Brez Okroglih in robatih storij iz-
pod Pece bi bila ubesedena podoba 
Mežiške doline nepopolna v sloven-
ski književnosti.   

 
Mag. Marija Irma Vačun Kolar

Zgodbe in gradivo za knjigo Šan-
clovega Zepija – Jožeta Gradišnika 
Okrogle in robate storije izpod Pece 
je zbrala Marta Repanšek, strokovna 
sodelavka je bila mag. Irma Marija 
Vačun Kolar, izdalo pa jo je Gasilsko 
društvo Črna. Pobudnik za objavo je 
bil Peter Kropivnik, ki je našel roko-

pise pokojnega Šanclovega Zepija in preso-
dil, da je to dragocenost potrebno ohraniti 
zanamcem. Še več gradiva je potem poiska-
la Marta Repanšek v Koroškem fužinarju, 
nekaj pa je prispevala tudi lastnica avtorje-
ve zapuščine Mimica Ramšak. Delo je izšlo v 
nakladi 500 izvodov. Knjigo je mogoče kupiti 
pri PGD Črna po 12 evrov, vsak dan od 8.00 
do 12.00 pa v turistični pisarni Parka Kralja 
Matjaža po 14 evrov.

Urednica

Rokopis Šanclovega Zepija



��

MATO, to smo mi, pevke in pevci

... mešanega pevskega  zbora Markovič Kri-
stl »Mato« in sredi poletja naredimo zbir 
dogajanj minule sezone.  Peli smo, vadili, se 
pogovarjali, spet veliko vadili, se jezili, se ve-
selili, nastopali, gostovali, se predstavili, obo-
gatili prireditve …
Naš uvodni nastop je sodelovanje na spomin-
ski svečanosti ob dnevu spomina na mrtve 
– 1. novembra. 
Na srečanju krajanov S pesmijo in plesom v 
novo leto z veseljem že tradicionalno sode-
lujemo. Najbolj sproščeni pa smo na našem 
»silvestrovanju«, saj je to druženje brez obve-
znosti in z obilico smeha. 
13. februarja smo v  Črešnjevcu  nastopili na 
mednarodnem srečanju mešanih pevskih 
zborov ob praznovanju 90-letnice domačega 
KUD Štefan Romih. Veličastno je bilo peti 
pred veliko in polno dvorano v večini mladih 
ljudi. 
Kot vsako leto smo tudi letos sodelovali na re-
viji Od Pliberka do Traberka. Program smo 
solidno odpeli in bili predlagani za udeležbo 
na regionalnih prireditvah in tekmovanjih. 
11. aprila smo s pesmijo počastili in popestri-
li občni zbor Zveze borcev v Črni na Koro-
škem.
23. aprila smo izpeljali težko pričakovan le-
tni koncert v počastitev dneva upora proti 
okupatorju.  Koncert so začeli mladi pevci 

in pevke Osnovne šole Črna pod vodstvom 
Cecilije Piko. Osrednja gostja večera je bila 
Jerica Mrzel, zanimiva, kot zna biti le ona.
25. maja se je zgodila prvič in upajmo, da 
ne zadnjič, prijetna prireditev Naj odmeva 
maj. Združenje borcev za vrednote NOB 
Črna na Koroškem in DPD Svoboda Črna 
na Koroškem sta v sodelovanju z Občinskim 
odborom Socialnih demokratov Črna na Ko-
roškem organizirala slovesnost v počastitev 
in spomin na vse majske dogodke v novejši 
zgodovini našega kraja. Gost je bil Dušan 
Kumer, poslanec državnega zbora. 
3., 4. in 5. junija smo tudi mi imeli »zaključni 
izlet«, in sicer v Umag. Znamo se poveseliti 
in se družiti ob pesmi in igri. Botanični vrt v 
Ljubljani je v tem času ponujal bujno rastje, 
zato smo si vzeli čas in ga obiskali. Ni nam 
bilo žal. 
Pevsko sezono smo nekako zaključili z nasto-
poma pri Najevski lipi in na svečani seji Ob-
činskega sveta Občine Črna na Koroškem. 

Minula sezona je bila pestra in zanimiva. 
Z novo sezono začrtujemo pot v jubilejno 
leto, jubilejno sezono. Veselimo se, obenem 
pa čutimo veliko odgovornost do nalog, ki 
nas čakajo. Radi bi razveselili sebe in vse, ki 
uživate v lepo zapeti pesmi. Hvala vsem, ki 
spremljate naše delo, uživate ob tem in ste V botaničnem vrtu

Ob Jerci Mrzel 

KULTURA
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ALENČICE PRAZNUJEJO 30 LET

Mineva 30 let, odkar je na začetku septem-
bra leta 1980 Marija Jop prvič razposlala va-
bila upokojenkam, da se pletilje in kvačkari-
ce združijo pri svojem ročnem delu. Sprva so 
se navduševale nad imenom Pikapolonice, a 
ker so to ime prevzele ženske z Lovrenca na 
Pohorju, so se odločile za ime Alenčice. Dve 
članici sodelujeta v skupini že od samega za-
četka, to sta Zvonka Predikaka in Bibijana 
Ladinik. Rokodelke se dobivajo vsak torek 
popoldne v upokojenških prostorih, kjer se 
družijo in ustvarjajo, kar znajo in zmorejo, 
in sicer pod geslom »Kdor more, ta pride.« 
Trenutno je aktivnih 15 ‘alenčic’.
Ravno zaradi častitljive obletnice so na leto-
šnji razstavi na ogled tudi starejši izdelki, na 
primer klobuček gospe Jop je star 30 let, pu-
lover Ane Sušel 28 let, volneni plašč Ide Me-
žnar 22 let. Med temi izdelki sta tudi dva, ki 

sta nastala letos izpod rok 92-letne Katarine 
Ilgo. 
Čestitke ročnodelkam ob okroglem jubileju!

Urednica

Naše štrikar’ce
Naše brhke Korošice
v klubu tam se zbirajo,
vse so vnete štrikarice,
kvačkajo in štrikajo.

Pepca, Tončka, Zvonka, Ivana,
med njimi je tud kakšna Ana,
kar precej je teh deklet,
vse so abrahamovih let.

Enkrat v tednu pohitijo,
da v družbi se dobijo,
kvačkajo in štrikajo, 
da kar igle škripljejo.

Marsikdaj pa se zgodi,
da pri štrikanju sreče ni,
če preveč so klepetale, 
zanke so se jim zmešale. 

Prav nič pa jih ne skrbi,
če se napaka naredi;
kar narobe skvačkajo,
doma lahko dol sparajo.

V družbi jim je res lepo,
če se večkrat srečajo,
želja pa je vseh deklet,
da bile bi skupaj še mnogo let.

Marta Petre

ponosni na naše uspehe. Da pa bi vse še bo-
lje teklo, bi potrebovali nove pevce, pa saj to 
je že stara pesem, kajne?

Avgust 2010

Za MePZ Markovič Kristl MATO uredila in 
zapisala Marinka Petrič, fotografije pa  sta 
prispevala Željko Burica in Aleš Moličnik. 

KULTURA
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Kipar Jure Markota v Žerjavu

UMETNOST POZITIVNO VPLIVA NA
USTVARJALNOST IN SAMPODOBO NAJMLAJŠIH

Projekt Kralj Matjaž

V šolskem letu 2008/2009 se je vrtec Črna na 
Koroškem vključil v projekt Kulturno žlah-
tnjenje najmlajših, ki ga je financiralo Mi-
nistrstvo RS za šolstvo in šport in Evropski 
socialni sklad. V projekt je bilo vključenih 
sedem vrtcev. Vrtec Vodmat je bil prijavitelj 
projekta, sodelovali so še vrtec Ledina, vrtec 
dr. France Prešeren, vrtec Ravne na Koro-
škem, vrtec pri OŠ Franja Goloba Prevalje, 
vrtec pri OŠ Mežica in vrtec OŠ Črna na Ko-
roškem. V letu 2009 smo se strokovne delav-
ke, vključene v projekt, strokovno izpopolnje-
vale in si pridobivale znanja in metodološke 
pristope za razvijanje ustvarjalnosti in ino-
vativnosti pri otrocih. Izobraževanja za stro-
kovne sodelavke so izvajali izr. prof. dr. Robi 
Kroflič, Petra Štirn Janota, Lea Kužnik, Ani-
ca Gruden, Mojca Leben. Vodja projekta je 
bila Darja Štirn Koren iz vrtca Vodmat. 
V vrtcu Črna so sodelovale tri skupine in 
skupina v enoti Žerjav. Sodelovalo je 70 
otrok, starih od 2 do 6 let. V okviru naslova 
»Kralj Matjaž« je vsaka skupina izvajala svo-
jo temo:

- ‘Kralj Matjaž’ je izvajala vzgojiteljica Mira 
Pušnik, 
- ‘Križ kraž kralj Matjaž’ je izvajala vzgojite-
ljica Eva Jelen, 
- ‘Gradovi in kralji’ je izvajala vzgojiteljica 
Andreja Abraham.
- Naša graščina za kralja Matjaža je izvajala 
vzgojiteljica Metka Jagodič.
Pomoč so jim nudile pomočnice vzgojiteljic 
Mihaela Hovnik, Valerija Magdič, Ivanka 
Medved in Breda Kogelnik. Vodja projekta 
je bila Maja Jerčič.
Namen projekta je bil razviti model sodelo-
vanja med vzgojno-izobraževalnimi institu-
cijami, umetniki in kulturnimi institucijami, 
saj raziskave dr. Krofliča kažejo, da ume-
tnost pozitivno vpliva na ustvarjalnost in sa-
mopodobo otrok ter spodbuja njihove social-
ne spretnosti. S tem namenom smo v vrtcu 
načrtovali in organizirali veliko vsebin, ki 
so se dotikale področij umetnosti, kulture in 
kulturne dediščine. Predvsem smo dosegli, 
da so otroci spoznali kralja Matjaža, kdo je 
kralj, grad kralja, življenje kralja, čas, v kate-
rem je živel kralj Matjaž …
Sodelovali smo z dvema koroškima kulturni-
ma ustanovama, in sicer s Podzemljem Pece 
in Koroškim pokrajinskim muzejem Ravne. 
Podzemlje Pece nam je pripravilo ogled pod-
zemlja, muzeja in rudarskega stanovanja. 
Koroški Pokrajinski muzej Ravne nam je pri-
pravil dve delavnici: delavnico na temo grbi, 
ogledali smo si zunanjost in notranjost gradu 
in muzej; druga delavnica pa je potekala ob 
etnološki zbirki v Črni na Koroškem, in sicer 
na temo »Iz iste sklede smo jedli«.  Sodelovali 
smo s številnimi umetniki, ki so nas obiskali 
v vrtcu Črna in Žerjav. Najbolj ponosni smo 

PROJEKTI
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na domačina - slikarja Leandra Fužirja. Z 
njim smo se igrali igre barv, slikali smo do-
brega - slabega kralja, kralja in grad, kralja 
Matjaža in Peco. Otroci so opazovali slikarja 
ob ustvarjanju, nato so sami slikali na platno. 
Delavnice smo izvajali s kiparjem Juretom 

Markotom, ilustratorko Mojco Sekulič Fo, 
lončarjem Iztokom Mlakarjem, tolkalistom 
Francijem Kreuhom, operno pevko Tama-
ro Kranjec, plesalko Mojco Leben. Udeležili 
smo se gradnje snežnih gradov v Podpeci. Iz 
snega smo izdelali grad za kralja, prestol za 
kralja in kraljico, konja za kralja. Za pusta 
smo se spremenili v kralje in kraljice ter se 
udeležili povorke v Črni. 
Otroci so si ob obiskih umetnikov in kul-
turnih ustanov pridobili različne izkušnje 
s področij umetnosti in kulturne dediščine, 
spoznali umetnikovo delo ter različne mate-
riale, s katerimi ustvarja. Ob tem so uživali 
in izrazili veliko veselja, ugodja in si s tem 
pridobili izkušnje. Projekt smo predstavili na 
naši zaključni prireditvi v Kulturnem domu, 
kjer so se skupine predstavile skozi igro, ples 
in pesem. Na ogled pa smo postavili likovne 
stvaritve, ki so nastajale preko projekta.

Maja Jerčič, vodja projekta v vrtcu Črna
Tako smo ustvarjali s slikarjem Leandrom
Fužirjem

POROČILO O DELU OO RK ČRNA
v letih 2007-2010

Naša organizacija je delovala v okviru de-
javnosti Območnega združenja RK Mežiške 
doline in po svojem vsakoletnem programu 
dela. Sodelovali smo z organi Občine ter 
drugimi občinskimi organizacijami na hu-
manitarnem in socialnem področju. 
V našo organizacijo je včlanjenih okoli 700 
članov. Odbor je vsa leta deloval v sestavi, 
ki ga je izvolil občni zbor. Imeli smo 31 re-
dnih sej, na katerih so sodelovali tudi člani 
nadzornega odbora. Izvajali smo dvoje vrst 
aktivnosti.
1.  NA SOCIALNEM IN HUMANITARNEM 
PODROČJU
Sodelovali smo pri izvajanju socialne politike 
pri nudenju pomoči občanom in družinam 
v okviru svojih možnosti, in sicer v akcijah: 
NIKOLI SAMI, DONACIJA MERCATORJA, 

DONACIJA VLADE RS iz sredstev FIHO, 
LEPO JE DELITI.
V tem obdobju smo razdelili: 212 komadov 
paketov in pralnih praškov, 4.520 l mleka, 
1.310 kg testenin, 885 kg moke, 710 kg riža, 
1.243 kg sladkorja, 200 kg koruznega zdro-
ba, 158 l čokoladnega mleka, 35 kg soli, 35 
kom. vegete, 35. kom. paradižnikove mezge, 
35 l kisa, 70 l olja. Iz lastnih sredstev, ki jih 
dobimo iz proračuna Občine Črna, s člana-
rino, prispevkom članov za koledarje in z 
nadomestilom za kri krvodajalcev pa smo 
po predhodnem pregledu predloženih doku-
mentov o socialnem položaju prosilca in po 
posvetu s socialno in zdravstveno službo raz-
delili 34 prosilcem za plačilo stanovanja, ele-
ktrike, šole v naravi, sodelovali smo v akciji 
‘Podarimo sončku nasmeh’ in pri nakupu in-

DRUŠTVA
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validskega vozička v skupnem znesku 7.290 
EUR. Na Debelem rtiču so letovali 4 otroci in 
2 starejši osebi. 10 otrok iz naše občine pa le-
tuje vsako leto na osnovi izbora zdravstvene 
in socialne službe.
V tem času smo v skladišču pridobili še en 
prostor za našo dejavnost; le-tega je na našo 
prošnjo uredil MPI – Reciklaža Žerjav, za 
kar se iskreno zahvaljujemo. Enkrat v mese-
cu imamo dežurstvo v skladišču, kjer spreje-
mamo in oddajamo oblačila, obutev, postelj-
nino, igrače in drugo. 
Posebno pozornost namenjamo tudi sta-
rejšim, bolnim in osamljenim. Tako smo v 
tednih RK od 8.-15. maja obiskali vse staro-
stnike nad 80 let in jih simbolično obdarili. 
Pred božičem pa skupaj z društvi upokojen-
cev, invalidov in ZB obiščemo naše občane v 
domovih starejših Prevalje in Črneče. Prav 
tako obiščemo tudi vse slavljence ob 90. roj-
stnem dnevu. Redno sodelujemo na sreča-
nju starejših nad 75 let, ki ga v decembru 
organizira Občina Črna. Sodelujemo tudi z 
vrtcem in šolo. Povabimo jih v naše prosto-
re in jih skromno pogostimo, otroci pa nam 
vedno narišejo risbice, ki potem krasijo naše 
stene.
2. NA PODROČJU KRVODAJALSTVA
Skupaj s KO Žerjav sodelujemo pri organi-

zaciji vsakoletne krvodajalske akcije za po-
trebe Zavoda za transfuzijo krvi Ljubljana. 
Krvodajalci darujejo kri tudi za potrebe bol-
nišnice Slovenj Gradec. Število krvodajalcev 
je okoli 290, a se iz leta v leto spreminja. Vsa-
ko leto krvodajalcem omogočimo, da se ude-
ležijo srečanja krvodajalcev v Veržeju. 
Vsi člani odbora so delovali dobro, vsak po 
svojih zmožnostih, zato se jim zahvaljujem 
za njihovo delo. Posebej je treba poudariti, 
da člani odbora delamo popolnoma brez-
plačno že vsa leta od ponovne organizacije 
RK v Črni – 15 let. Zahvala gre tudi županu 
in svetnikom za pomoč in dotacijo, direktor-
ju CUDV za dovoljenje pri prevozih humani-
tarne pomoči z Raven, kakor vsem šoferjem 
in fantom CUDV, ki so pomagali pri nakla-
danju in razkladanju hrane. Hvala društvom 
– invalidom, upokojencem in borcem - za 
sodelovanje pri skupnih akcijah, prav tako 
vrtcu in OŠ za izdelavo voščilnic za naše sta-
rejše krajane. Zahvaljujem se tudi vsem po-
verjenikom na terenu za pobrano članarino 
in prispevke za koledarje. Novemu odboru 
pa želim veliko uspeha pri delu.

Predsednica OO RK Črna
Vida Fajmut

ČRNA IMA TALENT

Črna in Črnjani imamo talent. To smo že 
večkrat dokazali. Včasih potrebujemo le 
malo več časa, da se opogumimo in stopimo 
iz teme. Prav to je lansko leto storil Samo 
Kozar, ki je svojo pot od športa usmeril h 
glasbi. Vsi smo ga poznali kot nadobudnega 
fantiča z nogometno žogo ob sebi. Vrsto let 
je svoj prosti čas posvečal nogometu, ki mu  
je dal veliko novih izkušenj in odprl preneka-
tera obzorja. Danes igra nogomet v Črni na 
Koroškem pri domačem klubu NK Peca. No-
gometno znanje prenaša tudi na mlajše. Ve-
liko pozitivne energije mu daje delo z otroki, 

zato se je po končani srednji ekonomski šoli 
odločil, da se bo prihodnje leto vpisal na štu-
dij predšolske vzgoje. Sam pravi, da ga nav-
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Samo Kozar

dušuje otroška iskrenost. Od nogometa pa 
h glasbi. Nov življenjski izziv je našel prav 
na glasbenem področju. Že mnogo let v glavi 
snuje različna besedila, rime s smislom pa 
sedaj tudi glasno deli z nami. Svoje glasbe-
no poslanstvo je našel v rapu, ki mu je všeč 
že leta. Potreboval je nekaj časa, da njegova 
samozavest najde pravo smer. Mladi glas-
benik meni, da pesmi v rap izvedbi ni lahko 
napisati, če želiš s pesmijo tudi poslušalcem 
podati sporočilo. Besedila piše sam, petnajst 
je že dokončanih, tri še snuje v glavi. Piše o 
temah, ki so mu blizu, o dogodkih, v kate-
rih je bil sam tudi udeležen. Nikoli ne piše o 
stvareh, ki jih ne pozna. Tudi pozno zvečer 
so nastale pesmi o denarju, ljubezni, drogah, 
mladini, aktualni družbeni problematiki in 
slovenski vladi. Negativne stvari v pesmi 
skuša obrniti na pozitiven način ter poslu-
šalcem podati nasvet in svoj pogled reševa-
nja problematike, za katerega sam pravi, da 
ni nujno, da je pravi. Njegova besedila so kot 
njegov življenjepis. Prvič se je Samo javno 
predstavil s pesmijo Včasih na lanskoletni 

podelitvi priznanj Športnik in športnica leta 
na stadionu NK Peca v Črni. Glasbo zanjo je 
napisal Drago Repnik. V pesmi se Samo spo-
minja brezskrbnega otroštva, ko so s prijate-
lji preživljali prosti čas brez telefona, raču-
nalnika, na ulici in igriščih z žogo. Nostalgija 
po otroških letih … Otroštvo in mladostna 
leta je posvetil nogometu, tako je v pesmi I 
feel love in Slovenija predstavil nogometno 
zgodbo z vzponi in padci. Le-teh smo na svoji 
poti, ki jo izbiramo sami, velikokrat deležni. 
Po vsakem padcu pa smo močnejši. Za sle-
dnjo pesem je z lastnimi sredstvi posnel tudi 
videospot, ki so ga snemali v Črni, Celju in 
Ljubljani. S pomočjo Črta Erjavca in Mateja 
Gostinčarja je videospot po dveh dneh trde-
ga dela ugledal luč sveta.
Pozitiven, nasmejan, komunikativen 21-let-
nik, kot se Samo tudi sam opiše in v šali 
pove, da pa točnost ni ravno njegova vrlina, 
saj zelo rad zamuja, tudi na zmenke, čeprav 
je sicer perfekcionist … Lahko pa brez skrbi 
dodamo, da se je v glasbi našel pravočasno, 
saj za to, kar čutimo, ni nikoli prepozno, da 
podelimo z drugimi. Vsako uho ima svojega 
kritika, tako Samo pravi, da je njegov kritik 
prijatelj Emil Savelli, na pobudo prijatelja 
Davida Božička pa je ena pesem že ugledala 
luč sveta. Prosti čas rad preživlja s prijatelji, 
tudi sam se rad poda v naravo, se preda ko-
šarki ali namiznemu tenisu. 
V letu dni smo Sama Kozarja lahko videli in 
slišali tako v Črni na Faušduru, na Koroškem 
turističnem tednu na Veselem odru, v Ko-
tljah na Sončkovi paradi in v Slovenj Grad-
cu. Nadobudni raper je poln idej, sam pravi, 
da se z januarjem začne ukvarjati z glasbo 
intenzivno. Ne razmišlja še o ciljih, glasba 
je zanj koš, kamor vlaga energijo, a ne z na-
menom, da bi kaj za to dobil. Z glasbo želi 
ljudem podati pozitivna sporočila. Sicer pa 
mladim Črnjanom sporoča, naj si pomagajo 
med seboj, saj je v naši sredini preveč zavisti, 
ki žal za nas ni pozitivna. Uspešno glasbeno 
pot pa mu želimo vsi, ki ga poznamo …   

Tadeja Germadnik
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NAJPOMEMBNEJŠE JE USTVARITI
NEKAJ NOVEGA, DRUGAČNEGA

Miha Lesjak in Boris Krivonog, še pred 
kratkim študenta Fakultete za elektrotehni-
ko, računalništvo in informatiko, sta mlada 
podjetnika, ki sta se že kot študenta uvrstila 
v vrh študentov informacijskih tehnologij, 
saj sta se še z dvema uvrstila v svetovni fi-
nale Imagine Cup, odlično uvrstitev pa so 
fantje potem izkoristili v poslovne namene 
in ustanovili lastno podjetje.

Imagine Cup je svetovno študentsko tekmo-
vanje, ki se ga danes udeležuje čez 300 000 
tisoč bodočih tehnologov, znanstvenikov in 
raziskovalcev v več kot 130 državah sveta. 
Boter tega tekmovanja je računalniški gi-
gant Microsoft, začelo pa se je leta 2003, ko 
so ga prvič priredili, in sicer v različnih kate-
gorijah, kot so: razvoj programske opreme, 
kratki film, računalniško ustvarjena grafi-
ka, računalniški algoritmi, programiranje 
iger, razvoj rešitev na osnovi Office, izdelava 
poslovnega načrta za podjetje s področja in-
formacijskih tehnologij ter poznavanje infor-
macijske infrastrukture. Tekmovanje poteka 
na regijskem, nacionalnem in svetovnem ni-
voju. Leta 2005 je na slovenskem nacional-
nem tekmovanju zmagala ekipa študentov 
iz Maribora in si tako priborila pravico na-
stopa na vzhodnoevropskem tekmovanju, ki 
se je odvijalo v grškem Solunu. Štirje absol-
venti, in sicer Miha Lesjak, Boris Krivonog, 
Simon Jurič in Tadej Gregorčič, so se s svojo 
rešitvijo EthnoCon tudi tam odlično odrezali 
in osvojili prvo mesto. Tako so se uvrstili v 
svetovni finale – med tridesetimi najboljšimi 
na svetu – v japonski Yokahami. 
Geslo tega tekmovanja je bilo »Zamislite si 
svet, kjer tehnologija zbriše meje med nami«. 
Fantje so poskusili zbrisati meje jezika, to po-
meni izdelati sistem, ki omogoča uporabniku 
možnost komuniciranja v tujem jeziku brez 
poznavanja tega jezika. Programska rešitev 

Ethnocon je popolnima prilagojena uporab-
niku, saj jo je mogoče uporabljati v osebnem 
računalniku ali v prenosni napravi in omo-
goča vzpostavljanje videokonferenc, preva-
janje slik besedila, dostopanje do informacij 
v lokalni kulturi glede na trenutno lokacijo 
ter preprost dostop do navigacijskih podat-
kov in načrtovanje izletov z uporabo napre-
dnih zemljevidov. Med najnaprednejšimi 
možnostmi, ki jih ponuja rešitev, sta tudi pre-
vajanje v realnem času s podnaslavljanjem 
ter možnost uporabe preproste znakovne 
pisave za primere, ko drugih možnosti ni 
mogoče uporabiti. S to tehnologijo uporab-
niki laže premagujejo ovire, ki jih predsta-
vljajo kulturne razlike in jezikovne prepre-
ke. Skratka, sestavili so program, ki poleg 
običajnega klepeta ponuja komuniciranje 
na več nivojih. Kako to izgleda v praksi? Na 
primer, da se znajdemo v restavraciji v tuji 
državi, jezika pa ne poznamo, lahko poslika-
mo meni, sistem nam ga zatem prevede in 
v ohranjeni obliki dokumenta pošlje nazaj, 
tako da lahko enostavno naročimo prilju-
bljeno jed. Ali da v tuji državi jezika ne znate, 
radi pa bi seveda komunicirali z ljudmi, ki 
ne znajo nobenega od vam znanih jezikov, 
morate imeti dlančnik ali pameten mobilni 
telefon, ki sta zmožna povezave v internet. 
Ko bi radi sogovorniku kaj povedali, to pove-
ste v svojo mobilno napravo, nazaj pa dobite 
besedilo v jeziku, ki ga izberete, naprava pa 
besedilo tudi izgovori. EthnoCon tako briše 
jezikovne meje. Fantje so pri tej tehnološko 
zanimivi rešitvi morali premostiti kar nekaj 
težav. Prva je bila stiskanje zvoka v MP3 for-
mat, in to v realnem času, da ne bi celotna 
operacija trajala predolgo; izvesti so morali 
tudi filtriranje zvoka. Sprva je ta njihov sis-
tem deloval med angleščino in nemščino, 
usvajanje drugih jezikov pa je dokaj eno-
stavno, saj se sistemi pretvarjanja zvokov v 

PREDSTAVLJAMO



��

PREDSTAVLJAMO

govor v svetu vsakodnevno razvijajo.
In kako so fantje prišli na to idejo?  »Veliko 
kavic je bilo potrebnih, da smo izoblikovali 
idejo za projekt EthnoCon, in še več, da smo 
vse skupaj realizirali ter se z njim uvrstili v 
finale kar dveh tekmovanj: Imagine Cup 2005 
in Windows Embedded Student Challange,« 
pravi Miha Lesjak. »To pa še ni bilo vse. Zma-
govalna ekipa je potem imela to čast, da je 
naslednje leto organizirala regionalni del 
tekmovanja v Mariboru; torej leta 2005 je šla 
Slovenija naprej, leta 2006 pa je Evropa prišla 
k nam!« razlaga Miha Lesjak.

Fantje so na Japonskem osvojili četrto me-
sto, kar je bila odlična uvrstitev, čeprav za-
njo niso prejeli denarne nagrade. Nagrade 
so na Imagine Cupu drugotnega pomena. 
Sodelovanje na tem tekmovanju je za priho-
dnje znanstvenike idealna možnost za za-
četek uspešne kariere, bodisi v poslovnem 
bodisi v znanstvenem svetu. Naši četverici 
so takoj ponudili sodelovanje pri British Te-
lecomu in fantje so naslednje leto ustanovili 
uspešno podjetje Inova IT.
 »Podjetje Inova IT je leta 2006 ustanovljeno 
podjetje, osredotočeno na razvoj storitev z vi-
soko vrednostjo za naslednjo generacijo ko-
munikacijskih omrežij ter mobilnih storitev 
in aplikacij. Kot mlado tehnološko podjetje 
je Inova IT svojo pot začela kot redni član 
Tovarne podjemov, konkurenčnost svojih re-

šitev pa so že v samem začetku uspešno do-
kazali v sodelovanju z ameriškim podjetjem 
Ubiquity Software, ki je danes del svetovne 
korporacije Avaya in velja za vodilnega pro-
izvajalca rešitev VoIP.« pojasnjuje Miha prve 
poslovne začetke.
V letu 2007 so prejeli priznanje Listina mesta 
Maribor za najuspešnejše mlado podjetje v 
regiji. S tem so ustanovitelji podjetja dobili 
pomembno priznanje, ki dokazuje njihovo 
zavezanost ter rast od študentske ekipe na 
tekmovanju Imagine Cup do hitro rastočega 
in uspešnega podjetja. Priznanje so prejeli 
za pomemben prispevek in vzpodbudo pri 
nadaljnjem uspešnem uresničevanju ambici-
oznih projektov na področju informacijsko-
komunikacijskih tehnologij.

Miha nadaljuje z razlago:»Malenkost pred 
krizo smo program rešitev za VoIP popolno-
ma opustili ter našo jedrno dejavnost preu-
smerili popolnoma v mobilne storitve. Prav 
tako smo opustili ekipo, ki je razvijala poslov-
ne aplikacije za domač trg. Takrat je bilo to 
zelo stresno obdobje, danes pa lahko veselo 
trdim, da so bile sprejete odločitve pravilne; 
zrasli smo na številko 12 visoko usposoblje-
nih IKT strokovnjakov ter v popolnoma sto-
ritveno orientirano podjetje, ki svoj kruh slu-
ži izključno preko tujega trga. Kljub majhni 
starosti podjetja se lahko pohvalimo, da smo 
sodelovali oziroma sodelujemo z uglednimi 
poslovnimi partnerji, kot so British Telecom, 
Avaya, NOKIA, Associated Press ter z mnogi-
mi drugimi.« 
Na Svetovnem razvijalskem forumu finske 
NOKIE (Nokia Developer Summit 2009) v 
Monaku so mladeniči dosegli izreden uspeh. 
Med 12 povabljenimi udeleženci s celotnega 
sveta so na tekmovanju v izdelavi mobilnih 
aplikacij za telefon NOKIA N97 (Nokia N97 
Widget Competition,) imenovanem »24-hour 
Nokia Hackathon« z aplikacijo »Shoppy«, 
dosegli drugo mesto in tako znova upraviči-
li preteklo zaupanje in dobro sodelovanje z 
globalnim proizvajalcem mobilnih rešitev s 
Finske. 

Boris Krivonog
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Mednarodno zlato priznanje s področja
računalništva in informatike

»Mobilno aplikacijo »Shoppy« smo izdelali 
le v 24 urah. Uporabniku omogoča enostav-
no izdelavo in upravljanje nakupovalnega 
seznama na mobilnem telefonu ter prepro-
sto deljenje seznama s prijatelji. Aplikacija s 
pomočjo GPS signala uporabnika med dru-
gim opozarja na bližino trgovine, v kateri se 
nahaja izdelek iz nakupovalnega seznama. 
Zmagala je rešitev Rocket, ki jo je izdelala 
skupina programerjev iz Meksika in Združe-
nih držav Amerike ter omogoča lociranje naj-
bližjih treh prijateljev na katerem koli kraju 
na svetu. Aplikacija Rocket je po glasovanju 
strokovne žirije dosegla enako število mest 
kot naša. Odločil je glas predsednika strokov-
ne žirije. Drugo mesto je za naše podjetje ena-
ko kot zmaga. Inova IT namreč na področju 
razvoja mobilnih aplikacij deluje komaj pol 
leta za razliko od ostalih sotekmovalcev, ki so 
imeli kar po nekaj let izkušenj. To še posebej 
dokazuje dejstvo, da je Inova IT sposobno ter 
agilno podjetje.« 

Njihov uspeh Miha zaključuje z razlago:
»Začeli smo kot trije, s pufi in krediti, letos 
pa smo se že preselili v nove prostore, ekipa 
dvanajstih pa že postaja premajhna, tako 
da zopet iščemo nove sodelavce - za dobre in 
sposobne ljudi se pri nas vedno najde prostor. 
Smo majhna ekipa visoko usposobljenih in 
motiviranih strokovnjakov, ni nas strah pre-

dlagati boljše rešitve, najpomembnejše pa je, 
da znamo ustvariti nekaj novega, nekaj dru-
gačnega – in ravno to naše stranke najbolj 
cenijo. Konkurenca je močna in odkar smo 
del EU, niti približno ne moremo konkurirati 
samo s cenami. Treba je preprosto biti boljši 
na drugačen način.
Načrti za prihodnost so kot vedno visoki in 
optimistični, kako pa se bo z njimi realnost 
poigrala, pa bomo še videli. Zagotovo pa 
bomo še naprej delali po sicer ameriškem 
sloganu: ‘Trdo delaj in še bolj uživaj’ (Work 
hard, play hard).«

Čestitke obema mladima podjetnikoma.

Irena Greiner

Matej Kramberger je dijak Šolskega centra 
Ravne na Koroškem, OE srednja šola. Letos 
spomladi, proti koncu 2. letnika, je sodeloval 
pri šolskem projektu s področja računalni-
štva in informatike in s še enim dijakom pri-
stal pri zlatem priznanju. 
Mentor Marko Laznik je namreč svoja dija-
ka prijavil na natečaj za najboljšo inovativno 
idejo v okviru srečanja Evropske hiše Nova 
Gorica v regiji Alpe-Jadran, kjer so sodelo-

vali dijaki srednjih šol ter študenti tehniško 
usmerjenih izobraževalnih programov na 
območju Alpe-Jadran, to pa obsega države: 
Avstrijo, Madžarsko, Italijo, Hrvaško in Slo-
venijo. Projekt so razvijali več mesecev in se 
potem 16. 6. 2010 na TŠC Nova Gorica pred-
stavili z nalogo SMS PORTAL, avtorjev dija-
kov Mateja Krambergerja in Jana Mlinarja, 
pod mentorstvom Marka Laznika. Na koncu 
so usvojili 1. mesto za najboljšo inovativno 
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idejo na mednarodnem nivoju ob veliki kon-
kurenci ostalih mladih inovatorjev. 
Matej pojasnjuje njihovo inovacijo: »Ideja za 
izdelavo aplikacije SMS Portal je prišla z Viš-
je šole Ravne, kjer so potrebovali sistem, s 
katerim bi rešili problem obveščanja študen-
tov. Ker bi zakup sistema tujega ponudnika 
stal preveč, smo se odločili, da poskusimo na-
rediti cenejši in boljši sistem za obveščanje 
po sporočilih SMS. Aplikacijo nam je v nekaj 
mesecih uspelo izdelati in spraviti v pogon. 
Medtem pa smo jo tudi prijavili na tekmo-
vanje za najboljšo inovacijo in po doseženih 
rezultatih lahko vemo, da nam je uspelo do-
seči cilje. Ta inovativni sistem bomo posku-
šali še naprej dograjevati in ga v bodoče tudi 
razširiti. Zmaga s takšno aplikacijo pa lah-
ko pomeni samo boljšo razpoznavnost med 
podjetji s področja programiranja v spletnih 

jezikih in s tem boljše reference pri iskanju 
službe.«
Bralci Črjanskih cajtng lahko mlademu ino-
vativcu samo čestitamo!

Irena Greiner

ŠPORTNIKI LETA 2009
V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM

Izbor Športna zveza Črna na Koroškem, podelitev naslovov 20. 8. 2010

ŠPORTNIK LETA 
2009:

ALEŠ GORZA
Ludranski Vrh 25/a, 
Črna na Koroškem
Roj. 20. 7. 1980

PREDLAGATELJA: 
- SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB
- ŠPORTNO DRUŠTVO NAJEVSKA LIPA

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
-  9. mesto (WC) superveleslalom (SG) – Beaver Creak – ZDA
-  7. mesto (WC) kombinacija – Kützbühl – Avstrija
-  1. mesto – državno prvenstvo – veleslalom Kope
-  16. mesto – svetovno prvenstvo – SG -Val`d`Isere – Francija
-  23. mesto – svetovno prvenstvo –veleslalom -Val`d`Isere

Množična udeležba na
odbojkarskem turnirju
ŠD Najevska lipa.
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ŠPORTNICA LETA
2009:

TINA MAZE
Pristava 29
Črna na Koroškem
Roj. 2. 5. 1983

PREDLAGATELJA: 
-  SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB
-  ŠPORTNO DRUŠTVO NAJEVSKA LIPA

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
-  1 mesto – državno prvenstvo – veleslalom – Kope
-  1. mesto – državno prvenstvo – SG - Kope
-  2. mesto WC – Bansko – smuk
-  3. mesto WC – Tarvisio – SG
-  1. mesto WC – Maribor – VSL
-  1. mesto WC – Äre – VSL (Švedska)
-  skupno 3. mesto v uvrstitvi svetovnega pokala v veleslalomu

ŠPORTNICA LETA
2009 – do 15  let:

TEA JELEN
Center 80
Črna na Koroškem 
Roj. 02. 07. 1995

PREDLAGATELJ: 
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TEKAŠKA SEKCIJA
 
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
- Pokal Slovenije: 1x1., 3x 2., 4 x 2., 2 x 4. mesto posamično, skupno 
4. mesto 
- državno prvenstvo: 2. mesto posamično, 2. mesto štafete
- trofeo Topolino: 3. mesto (neuradno otroško svetovno prvenstvo) 
- ICG – Montreux Švica – 1 x 1. mesto, 1 x 2. mesto

ŠPORTNIK LETA 
2009 – do 15. let

TADEJ AMERŠEK
Rudarjevo 12
Črna na Koroškem
Roj. 11. 08. 1995          

PREDLAGATELJ: 
SMUČARSKI KLUB ČRNA - TAB 

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
-  9. mesto slalom – pokal Argeta
-  4. mesto VSL – državni pokal Argeta
-  3. mesto v skupni razvrstitvi pokala
VZH regije

ŠPORTNA EKIPA
LETA
2009:

ČLANSKA EKIPA
ODBOJKARSKEGA
KLUBA ČRNA NA
KOROŠKEM 

PREDLAGATELJA: 
- TVD PARTIZAN ČRNA NA KOROŠKEM
- ŠPORTNO DRUŠTVO NAJEVSKA LIPA

SESTAVA EKIPE:
Anže Bahč, Samo Dimnik, Roman Grabner, Dejan Jamnik, Marko 
Kamnik, Blaž Keber, Matej Kladnik, Rajko Kos, Jože Mlinar, Emil 
Savelli Haznadar, Rok Šušel, Jure Zmrzlikar
Trener ekipe: Bogdan Pupavac
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
V sezoni 2008/2009 prvo mesto v 3. državni ligi  - VZHOD (17 zmag, 
1 poraz).
Ekipa je napredovala v II. državno odbojkarsko ligo.
Pokal Slovenije: uvrstitev v četrti krog tekmovanja.
V sezoni 2009/2010 5. mesto v 2. državni ligi.     

ŠPORT
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ŠPORTNA EKIPA LETA
2009 – do 15. let:

EKIPA MLAJŠE
DEKLICE ODBOJKAR-
SKEGA KLUBA ČRNA –
MALA ODBOJKA 

PREDLAGATELJ: 
TVD PARTIZAN ČRNA NA KOROŠKEM

SESTAVA EKIPE:
Kristina Čofati, Urška Keup, Lucija Komprej, Blažka Kunc, Nuša 
Napotnik, Tjaša Obretan, Neža Pumpas, Sara Rataj, Sanja Skar-
lovnik, Nika Vajt, Urška Virtič
Trenerka ekipe: Neva Germadnik

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
Na državnem prvenstvu v Kopru so deklice osvojile 3. mesto. Na 
turnirju za 5. mesto so osvojile 4. mesto in pristale skupno na 8. 
mestu v državi. 

ŠPERSPEKTIVNA
ŠPORTNICA LETA 2009
– DO 15 LET:

ANA MOSTNAR
Center 107, 
Črna na Koroškem
Rojena, 16. 4. 1997

PREDLAGATELJ: 
SMUČARSKI KLUB ČRNA - TAB 
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 

V sezoni 2009/10 je nastopala v kategoriji mlajših deklic in dosegla 
velik napredek. Omenjamo le nekatere najvidnejše rezultate:
- Pokal Argeta – 8. mesto v generalni razvrstitvi
- Pokal vzhodne regije – 2. mesto v generalni razvrstitvi
Na večini tekem se je v državnem rangu uvrščala okrog 10. mesta, 
v pokalu vzhodne regije pa okrog  5. mesta.
Z dobrimi rezultati se ji je uspelo uvrstiti v selekcijo vzhodne regije 
na mednarodni tekmi na Sljemenu (Zagreb), kjer je bila v VSL 15., 
v SL pa je odstopila.
S svojim trudom in pravilnim pristopom k treningu in tekmovanju 
je dosegla viden napredek in bila vzgled tudi ostalim tekmoval-
cem.

ŠPORTNI
FUNKCIONAR
LETA 2009

BORIS DEBELAK
Pristava 61, 
Črna na Koroškem
Rojen, 29. 5. 1967

PREDLAGATELJ: 
SMUČARSKI KLUB ČRNA - TAB 

Mandat predsednika SK Črna TAB je prevzel leta 1999. Ob pre-
vzemu je bil klub v zelo slabem »kondicijskem« stanju, tako glede 
na finančno stanje kot tudi na kadrovskem področju – pri funkci-
onarjih in trenerjih. 

Pod njegovim vodstvom si je klub na vseh področjih hitro opo-
mogel. Uredilo se je finančno stanje, v upravni odbor so se vrnili 
posamezni funkcionarji, ki so že opustili delo, trenerski kader je 
opravil dodatna izobraževanja in pridobili so se novi mlajši kadri. 
Posodobil in razširil je vozni park, ki sedaj omogoča varnejši in 
udobnejši prevoz tekmovalcev. Obnovila in posodobila se je opre-
ma kluba. 

ŠPORT
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ŠPORT

Pod njegovim vodstvom se kader redno izobražuje in pridobiva 
nove pomoči, tako pri trenerjih kot pri sodnikih. 

Tekmovanja, ki jih organiziramo, na vseh nivojih (tudi mednaro-
dna – FIS) pa so vedno ocenjena z najvišjimi ocenami in pohvala-
mi. 

Vse to je omogočilo, da so bili vzgojeni tekmovalci, ki so osvojili 
olimpijske medalje, odmevne rezultate v svetovnem pokalu v alp-
skih disciplinah, v OPA tekmovanju tekačice na smučeh ter držav-
ne naslove v posameznih disciplinah. 

ŠPORTNA EKIPA 2009 –
DOSEŽKI V TUJINI

ALPINISTIČNA
ODPRAVA
V CORDILLERO
BLANCO
(26. APRIL DO
17. MAJ 2009)

PREDLAGATELJ: 
ALPINISTIČNI KLUB ČRNA NA KOROŠKEM

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
Alpinistična odprava v Cordillero Blanco je bila organizirana ob 
35. obletnici delovanja Alpinističnega kluba Črna na Koroškem od 
26. aprila do 17. maja 2009. 

Udeleženci odprave:
-  vodja odprave: Grega Lačen
-  namestnik vodje odprave: Igor Radovič
-  člani odprave: Matej Flis, Grega Golob, Jani Hercog, Miha Hra-
stelj, Blaž Penec, Domen Petek, Blaž Piko, Zdenko Razbornik in 
Zdenko Žagar

Glavni cilj odprave je bila izjemno težka prvenstvena smer v jugo-
zahodni steni 5830 m visokega Taullirija. Grega Lačen, Matej Flis 
in Miha Hrastelj so v osmih dneh poizkusov preplezali slabo polo-
vico smeri; izjemen uspeh, ki bi bil dosežen z novo smerjo, pa jim 
je preprečilo za ta letni čas res nenavadno slabo vreme. 
Kljub temu je bila odprava zelo uspešna, kar se vidi iz v nadaljeva-
nju navedenih uspehov: 
- osvojili so 5420 m visok Urus (vsi člani razen Zdenka Razborni-
ka)
- 5 180 m visok Maparaju (Zdenko Žagar in Zdenko Razbornik)
-  5752 m visok Pisco (Blaž Piko, Blaž Penec, Zdenko Razbornik, 
Grega Golob in Domen Petek)
-  preplezali so 800 m visoko Direktno smer v zahodni steni 6032 m 
visokega Tocclaraja (Grega Lačen, Matej Flis in Miha Hrastelj)
-  največji dosežek odprave pa je 580 m visoka prvenstvena smer v 
zahodni steni 5460 m visoke Yanapacche, ki sta jo preplezala Zden-
ko Žagar in Igor Radovič in jo poimenovala Črnjanska smer.
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NK PECA V NOVO TEKMOVALNO SEZONO
Z DVEMA ČLANSKIMA EKIPAMA

ŠPORT

Tekmovalna sezona 2009/2010 je bila za 
člansko ekipo NK Peca izredna, saj so osvo-
jili odlično 4. mesto v Štajerski nogometni 
ligi, kar je njena najboljša uvrstitev v samo-
stojni Sloveniji. Ponosni smo tudi na ostale 
ekipe, saj je kadetska ekipa ob zelo solidni 
igri osvojila končno sedmo mesto, U 12 je 
v svoji skupini zaključila na 7. mestu, U 10 
na petem in U 8 na 6. mestu. V naših vrstah 
imamo tudi U 6, ki še ne tekmuje, pač pa 
osvaja prve veščine z žogo. Trenerski kader 
sestavljajo: Davor Previšič, Tomaž Štehar-
nik, Peter Pečovnik, Drago Krašovec, Samo 
Vidovič, Boštjan Lupša, Jože Knez in trener 
vratarjev Marjan Čuješ. Trenerji in vodstvo 
kluba si prizadevamo ustvarjati čim boljše 
pogoje za treniranje, starši otrok pa nam pri 
tem pomagajo, za kar smo jim v klubu hvale-
žni. Skupen cilj vsem nam je, da naši otroci 
odraščajo v zdravem športnem duhu in da 
dosegajo čim boljše rezultate tako v šoli kot 
na nogometnem igrišču. 
Da gre naša pot v pravo smer, dokazuje tudi 
dejstvo, da je bil klub uvrščen med »Presežke 
lanskega leta na Koroškem«, z naslednjo ute-
meljitvijo: »Lahko bi izpostavili tudi katerega 
izmed drugih nogometnih klubov na Koro-

škem, kjer postavljajo temelje za kvalitetno 
delo v prihodnje /Slovenj Gradec, Radlje/ ali 
nadaljujejo z odličnim delom in žanjejo do-
bre rezultate /Dravograd/. Pa smo se odloči-
li za »ponos« Črne. Zakaj? Investicijam v raz-
svetljavo in otvoritev tribun sta se pridružila 
obnova klubskih prostorov in atletske steze, 
s katerima stadion na robu Črne postaja 
center športnih in družabnih dejavnosti, za 
kar v veliki meri z organiziranjem takšnih in 
drugačnih dogodkov poskrbi ravno klub. To 
mu je lahko uspelo le z veliko entuziazma in 
prostovoljnega dela ter jasno vizijo.« Za ta-
kšno pozitivno oceno gre zahvala vsem, ki 
klubu na kakršenkoli način pomagajo ali so 
zanj delali v preteklosti, saj Nogometni klub 
Peca že  skoraj 50 let združuje članstvo  v 
skupni ljubezni – nogometu.
Kot vsi klubi si tudi mi želimo v naših vrstah 
čim več otrok, saj se zavedamo, da samo 
podmladek zagotavlja nemoteno delovanje 
in dolgoročni obstoj kluba, zato pridobivanje 
novih članov še naprej ostaja naša predno-
stna naloga. 
Od nedavnega pa je naš klub bogatejši za 
NK PECA 2, to je drugo člansko ekipo, ki se 
bo že v tej sezoni preizkusila v tekmovanju. 
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Presenečeni in navdušeni smo nad odzivom, 
saj šteje ta ekipa 22 članov, kar pa verjetno 
še ni zadnja številka. Vodstvo kluba je usta-
novitev te ekipe podprlo, kljub temu da to 
pomeni dodatne stroške. Vendar menimo, 
da bo izkupiček /pa ne v finančnem smislu/ 
večji kot vložek, saj se bodo lahko igralci v 
njej kalili za nastope v višji ligi, kar je  glede 
na sestavo ekipe realno pričakovanje. Mo-
štvo, ki ga  vodi pobudnik Samo Vidovič, bo 
v prvenstvu tekmovalo v II. MNZ ligi. To bo 
razveselilo vse pristaše lokalnih derbijev, saj 
bodo na nogometnih zelenicah merili svo-
je moči poleg naše še ekipa Fužinarja, Ko-
rotana in Akumulatorja, hkrati pa bo to še 
okrepilo prijateljstvo in sodelovanje s klubi 
Mežiške doline. 

Prizadevamo si za urejen videz športne-
ga parka in za vzdrževanje objekta. V leto-
šnjem letu smo obnovili garderobe domačih 
igralcev in  prireditveni prostor pred objek-
tom. Vseskozi si z organizacijo raznoraznih 
prireditev prizadevamo za dogajanje na 
stadionu, saj nam to predstavlja pomemben 
vir financiranja kluba. Tudi v letošnjem letu 
smo poskrbeli za pestro dogajanje v času Tu-
rističnega tedna in z organizacijo že tradici-
onalne dobrodelne tekme, katere izkupiček 
je namenjen osnovnošolcem iz socialno šib-
kih družin za sofinanciranje šole v naravi, 
bomo mogoče privabili kakšen nasmešek na 
otroška lica.
                                                                                
          Predsednica NK Peca: Romana Lesjak

S kombijem se vozimo s tekme, ko se iz ozad-
ja zasliši glas branilca, ki reče napadalcu: 
»Hej, ko si padel v šestnajstmetrskem prosto-
ru, zakaj mi nisi nič zakričal, morda bi pa 
sodnik dosodil enajstmetrovko?!« Napada-
lec odgovori: »Ali nisi slišal, da sem cvilil kot 
zajec, ki ga pes lovi v krogu, pa mi sodnik ni 
nasedel!«

Spet se vozimo s tekme, ko se v kombiju za-
sliši več glasov igralcev: »Predsednik, kdaj 
bomo po tekmi dobili kak dunajski zrezek?« 
Predsednik: »Takrat, ko bo v gostilnah zmanj-
kalo zelja!«

Po tekmi v gostilni pri jedi igralec igralcu: 
»Zakaj pa ne ješ zelja in pečenice?« 
»Ne morem, ker mislim samo na dunajski 
zrezek.«
»No, pa jej po dunajsko!«

Tekma se igra na igrišču blizu sadovnjaka 
pa si predsednik pobere jabolko in ga od 
živčnosti  stiska z rokama, tako da iz njega 
priteče mošt. Mimo pride funkcionar in ga 
vpraša: »Čujte, ste plačali jabolko, ki ga kar 
z rokami prešate?«

Igralec trenerju: »Zakaj igralci ne smemo 
piti piva ne pred tekmo in ne po njej?«
»Ker pivo udari v kolena in ta postanejo 
mehka.«
»Ojoj, tega pa nisem vedel! Meni je udarilo v 
glavo!«

Igralci predsedniku gospodarske komisije: 
»Gospodar, kako lahko vi kupujete kopačke 
za naše noge, ko pa nimate naših številk?«
Gospodar: »Dobro, pa mi drugič dajte noge s 
seboj, da bom lahko izbral pravo številko!«

In še nekaj nogometnih šal oziroma anekdot, ki jih je zbral Štefan Zver

ŠPORT



��

KONČANA OBČINSKA LIGA
V KEGLJANJU V SEZONI 2009/10

V soboto, 29. 5. 2010, se je končalo tekmova-
nje v občinski ligi za sezono 2009/10. Tekmo-
vanje se je pričelo v mesecu oktobru 2009 in 
je potekalo vsako soboto do konca maja. V 
ligi  je, tako kot lansko leto, sodelovalo 8 ekip, 
ki so več ali manj tekmovale v enakih posta-
vah kot prejšnje leto. Tekmovalo je 45 keglja-
čev in 1 kegljavka. Že v lanski sezoni se je vi-
del velik napredek v kvaliteti kegljanja, letos 
pa je to izboljšanje bilo še izrazitejše, saj se 
je povprečje prvih 12 tekmovalcev posame-
zno dvignilo s 527 na 541 kegljev. Najboljši 
rezultat posamezno 583 podrtih kegljev je 
dosegel Stanislav Kordež iz ekipe LUNDI. 
Najboljši ekipni rezultat pa je dosegla ekipa 
LUNDI z 2204 podrtimi keglji, kar znese 551 
podrtih kegljev na tekmovalca. Zaključek 
lige s podelitvijo pokalov, medalj in diplom je 
bil v hotelu Krnes. Druženje po podelitvi je 
bilo zelo prijetno.

Končni vrstni red ekip je bil naslednji:

1. ŠD PODPECA-REŠER 14   12 0    2     64 : 20   44    24
2. LUNDI  14   10 0    4     58 : 26   32   20
3. DOM NA PECI  G-7 14     9 0    5     52 : 32   20   18
4. KAVA BAR URŠKA 14     8 1    5     45 : 39     6   17
5. EKO DIM  14     7 0    7     46 : 38     8   14
6. TANABRANI  14     3 1   10    26 : 58   -32     7
7. KRALJ MATJAŽ 14     3 0   11    25 : 59   -34     6
8. BRATJE TOMŠIČ 14     3 0   11    20 : 64   -44     6

Vzporedno z ekipnim tekmovanje je poteka-
lo tudi tekmovanje posameznikov. V polfina-
le, ki je bilo odigrano v sredo, 19. 5. 2010 in 
četrtek 20. 5. 2010, se je uvrstilo 12 najboljših 
posameznikov, ki so v finale prinesli povpre-
čje svojih najboljših 10 rezultatov v sezoni, in 
sicer:

1 NAPOTNIK ALOJZ  551
2 DELALUT BOŠTJAN  548
3 KORDEŽ STANISLAV  548
4 JAMNIK JOŽE   542
5 RAMŠAK JOŽE  542
6 KOS PETER   540
7 VERHNJAK SREČKO  540
8 LESJAK ZDENKO  540
9 NOVAK MIRO   538
10 ROPIČ IVAN   535
11 SIMETINGER MIRO  535
12 HODNIK DRAGO  533

Najboljših 6 se je uvrstilo v finale, ki je bil od-
igran v petek, 21. 5. 2010. Končni vrstni red 
posamezno pa je bil naslednji:

mesto Priimek in ime Povpr. Polf.  Finale  Skupaj

1.         JAMNIK Jože 542 562 547 1651

2.         DELALUT Boštjan 548 533 561 1642

3.         ROPIČ Ivan 535 557 529 1621

4.         KOS Peter  540 542 534 1616

5.         KORDEŽ Stanislav 547 542 519 1608

6.         VERHNJAK Srečko 540 534 523 1597

Zmagovalka
občinske lige
je ekipa ŠD
PODPECA-
REŠER

Najboljši
rezultat 
sezone je
dosegla ekipa
LUNDI

ŠPORT
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29. 5. 2010 je bilo tekmovanje vseh ekip v bor-
benih igrah. Prvo mesto je dosegla ekipa 
EKO DIM. Tekmovanje je bilo zelo zanimivo 
in napeto, saj se do konca tekme ni vedelo, 
kdo bo zmagovalec, končni rezultati pa so 
bili dokaj tesni.
 
V borbenih igrah je bil vrstni red ekip nasle-
dnji:

Zmagovalna ekipa v borbenih igrah EKO DIM.

Občinska liga v letošnji sezoni je bila nekaj 
posebnega za vse tekmovalce, posebej pa še 
za organizatorje, saj smo tekmovali na po-
polnoma prenovljenem kegljišču. Pri tem se 
velja zahvaliti vsem svetnikom, ki so na seji, 
ko so sprejemali občinskim proračun, dvi-
gnili zelen karton za ureditev kegljišča, in to 

soglasno. To potrjuje, da cenijo naš trud in 
delo in se zavedajo, da imajo tisti Črnjani, ki 
se ne ukvarjajo s kakšnim drugim športom, 
tudi pravico do rekreacije. Poudariti je tre-
ba, da je rekreativno kegljanje krepko pre-
raslo v tekmovalno, kar potrjujejo rezultati 
članske ekipe, kateri se žal ni uspelo uvrstiti 
v tekmovanje 3. državne lige, vendar bomo v 
naslednji sezoni poskusili ponovno in oblju-
bljamo, da bomo storili vse, da nam to uspe. 
Vesel sem, da imam okrog sebe ekipo posa-
meznikov, s katerimi je lepo sodelovati in mi 
to daje moči za nove zamisli. V letošnjem letu 
v mesecu oktobru se izteka mandat staremu 
odboru, ki je v teh štirih letih uspel iz nemogo-
čega narediti mogoče. Najprej iz kreša ure-
diti spodobno kegljišče in nato še popolno-
ma prenoviti kegljišče. Da naše delo le ni bilo 
zaman, potrjuje dejstvo, da poteka tedensko 
51 ur kegljanja, da so se v zadnjih treh letih 
rezultati močno izboljšali, tako da se na tur-
nirjih po Sloveniji, ki se jih udeležujejo naši 
člani društva, enakovredno kosamo z dru-
gimi. Tekmovalci članske ekipe se uvrščajo 
zelo visoko na lestvicah turnirjev registrira-
nih tekmovalcev. Zadnja 4 leta se je članska 
ekipa udeleževala državnih prvenstev v bor-
benih igrah in dosegla 13. mesto, dvakrat 10. 
in enkrat 11. mesto. Naša prioriteta je delo z 
mladimi, s katerimi delata dva trenerja, za 
mlajše dečke in deklice Aleš MOLIČNIK,  za 
starejše dečke pa Jože GORIŠEK. Pohvali-
ti velja dečka v  4. starostni kategoriji Jana 
SLATINEKA, ki je v prvi polovici tekmovanja 
za državno prvenstvo, kjer trenutno zaseda 
13. mesto med 30 tekmovalci. V jesenskem 
delu načrtujemo tekmovanje treh mladin-
cev na državnem prvenstvu posamezno in v 
dvojicah. 

Predsednik KD Črna
                                                            Ivan Ropič
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OBNOVLJENA TRIM STEZA

Ena izmed postaj nove Trim steze - bradlja v naravi

ŠPORT

Lansko leto se je Športna zveza Črna prija-
vila na razpis sredstev LAS-a s projektom 
Obnova trim steze v Črni. Naš projekt je 
bil uspešno izbran in začeli smo z delom. 
Najprej smo pridobili dovoljenje za upora-
bo zemljišča s strani občine Črna in župnij-
skega urada Črna. Sestavili smo ekipo, ki je 
zasnovala projekt in ki vodi zadevo. Člani te 
skupine so Irena Nagernik, Rozalija Proje, 
Romana Lesjak, Jože Plesec, Jože Kaker, 
Hinko Petrič, Ramiz Haznadar ter jaz. Do 
sedaj smo najprej izvedli nekaj akcij čišče-
nja in priprave terena. Sodelovali so številni 
člani različnih klubov in društev ter CUDV,  
pomagal pa nam je tudi gospod Cigale s ko-
pačem. Potem smo nabavili les, kjer nam je 
šel zelo na roko direktor GG-ja gospod Pri-
teržnik. Po impregnaciji lesa na Imontu smo 
začeli s pripravo postaj za izvajanje vaj. Tu 
imata glavno besedo Benjamin Potočnik in 
Jože Plesec, ki je zadevo tudi projektiral in 
se osebno zelo angažiral. V veliko pomoč so 
nam tudi občinski delavci, ki vseskozi poma-
gajo pri različnih delih. Trenutno potekajo 
finalna dela in verjamem, da bomo septem-
bra trim stezo otvorili. Mislim, da bo to veli-
ka pridobitev za naš kraj. Upam, da jo bodo 
tako mladi kot tudi starejši veliko uporablja-
li, saj bo namenjena vsem krajanom. 

Samo Vidovič

MEDITACIJA V ČRNI

V mesecu januarju smo v Črni začeli z re-
dnimi tedenskimi srečanji, na katerih se pre-
pustimo nežni vodeni meditaciji. Pobudnik je 
bil Samo Vidovič. Srečanja so potekala vsak 
ponedeljek ob 20.30 uri in moram priznati, 
da nam je skupaj uspelo ustvariti prijetne 
večere, ki jih zdaj, med počitnicami, vsi po-
grešamo. 
Kako potekajo naša srečanja? Najprej se po-
govorimo o morebitnih reakcijah iz prejšnje 
meditacije. Te reakcije so v večini primerov 
vedno prisotne, saj sprostimo ogromno ener-
gije. Pojavijo se lahko tudi v obliki sanj. Zani-
mivo je primerjati izkušnje udeležencev, saj 
mnogokrat spoznamo našo lekcijo šele na 
podlagi pogovora z drugo osebo.
Naredimo še vaje, s katerimi dvignemo ener-
gijsko raven udeležencev. Imamo več sklo-
pov vaj, ki so prilagojene meditaciji, ki sledi. 
Vaje niso težke, presenetljivo enostavne so. 
Mogoče jim ravno zaradi te enostavnosti lju-
dje pripisujejo premajhen pomen. Ne samo 
da z njimi dvignemo energijsko raven telesa, 
z njimi masiramo tudi vse notranje organe 
in pospešimo presnovo.
Potem pa se udeleženci prepustijo prijetne-
mu glasu, ki jih vodi skozi različne procese. 
Nič ne »copramo«, lepo se imamo in uživa-
mo.  
Osnovni namen meditacije je ta, da v naše 
vsakdanje življenje prenesemo zdravje, mir, 
radost in sproščenost.  Z meditacijo uravno-
težimo in združimo telo, duha in dušo, naš 
razum in čustva.  Po informacijah udeležen-
cev naših srečanj nam to dokaj dobro uspe-
va. V pogovorih, ki jih imamo po zaključeni 
meditaciji, odkrivamo skrivnosti življenja. 
Marsikdo tu najde odgovore na vprašanja, 
ki ga že nekaj časa pestijo. 
S pomočjo meditacije in vaj, ki jih delamo, se 
počutimo dobro, naši organi bolje delujejo, 
telo je sproščeno, naše misli so bistre. Bese-
de so jasno izgovorjene in dosežejo namen. 
Znamo se nasmehniti in zmoremo ljubiti. 
Nič več se ne jezimo, saj se zavedamo drago-
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REZULTATI ŠAHOVSKIH TURNIRJEV
NA 55. KOROŠKEM TURISTIČNEM TEDNU

cenosti naše energije in časa. Z ljudmi se do-
bro razumemo. Z nekaterimi pa preprosto 
nimamo več stika in se zaradi tega ne obre-
menjujemo. Življenje postane naša last in z 
lastnimi, dobro premišljenimi odločitvami  
uživamo na potovanju od rojstva do smrti in 
si s tem delamo dobro popotnico za naprej. 
Čeprav se zaradi meditacije nikakor ne iz-
ognemo zunanjim pritiskom, jih doživljamo 
popolnoma drugače, saj smo sproščeni in 
umirjeni. In to je pravi čar meditacije.

Zato vas vabim, da se nam na naših sreča-
njih pridružite v mesecu oktobru, saj boste s 
tem naredili ogromno zase in za ljudi, ki jih 
imate radi.

Darja Maurič

O vseh informacijah sva na razpolago:
Samo Vidovič 041 383 817
Darja Maurič 041 483 021 

Turnir posameznikov v hitropoteznem šahu je bil v nedeljo, 22. 8., v gostišču Drofelnik v Črni. Udeležilo 
se ga je 43 šahistov. Tekmovanje je potekalo po švicarskem sistemu 9 kol, čas na igralca je bil 10 minut.

Vrstni red:                                 Klub:                                                Točke
1. Supančič Darko        ŠK ZM Branik Maribor           8    
2. Domen Krumpačnik      Celjski ŠK                      7.5           
3. Miran Zupe             ŠK ZM Branik Maribor         7               
4. Vošpernik Zdravko     ŠD dr.Milan Vidmar Ljubljana  6.5
5. Jernej Špalir          ŠK Slovenj Gradec               6.5

Uvrstitve članov ŠK Črna:
11. Šahinovič Fikret, 12. Zdravko Burjak, 16. Ivan Podlesnik, 17. Ciril Sonjak, 20. Mitja Pranjič, 23. Veljo 
Čagorovič, 24. Hubert Ipavic, 26. Drago Golob, 27. Alojz Golob, 30. Branko Konečnik, 40. Ferdo Leskovec, 
41. Luka Kumer, 42. Davorin Bezjak, 43. Domen Bezjak.

6. Šahovski turnir  mladih šahistov je bil v četrtek, 19. 8. 2010, v Koprivni pri Kumru. Udeležilo se ga je 
28 šahistov: 22 fantov in 6 deklet. Turnir je bil tudi v sklopu šahovskega tabora, ki je v času Turističnega 
tedna potekal v Planinskem domu pri Kumru. Tabora se je udeležilo 13 mladih koroških šahistov, od 
teh tudi štirje Črnjani.

Vrstni red fantje:                      Klub                           Točke
1. Emanuel Nikl Hutinski   ŠK Slovenj Gradec     6  
2. Aleš Nabernik           ŠK Slovenj Gradec     5.5 
3. Vasja Vončina           ŠK Črna                5  
4. Denis Syla               ŠK Slovenj Gradec     4.5  
5. Andraž Žaže             ŠK Črna                4.5  
6. Davorin Bezjak         ŠK Črna                 4.5
7. Domen Bezjak            ŠK Črna                4                    
8. Matej Jakob             ŠK Slovenj Gradec      4
9. Jan Gostenčnik         KOŠK Dravograd       4
10. Aljaž Gostenčnik       KOŠK Dravograd       4

Vrstni red dekleta:     Klub                         Točke
1. Špela Metličar        DŠR Optima
              Splavar Brezno         5 
2. Manja Vrhovnik     KOŠK Dravograd     3 
3. Neja Kotnik             KOŠK Dravograd     3  

Mitja Pranjič
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Dekleta iz sokolskega doma, tretja z leve mama 
J. Selišnika

SPOMINI

Sokolski dom v Žerjavu

NA RUŠEVINAH SOKOLSKEGA DOMA
BOM PRIŽGAL SVEČKO

Pripoveduje Jani Selišnik, ki je živel v sokol-
skem domu 33 let. 

Tistega dne, ko sem izvedel, da so mi porušili 
dom, so se v meni ponovno prebudili spomi-
ni na tiste čase. Toliko je zgodb in dogodkov, 
ki so postali del mene, mojih dveh sester ... 
Pa spomin na atija in mamo … pa vragolij, ki 
smo jih zganjali s prijatelji …

Sokolski dom je bil zgrajen leta 1926, isto 
leto je imel že napeljano elektriko. Najprej 
naj bi bila v njem samska stanovanja, kar so 
dokazovali z opleskanimi deskami pregraje-
ni prostori. Kasneje so naredili osem stano-
vanj, namenjenih rudniškim družinam. Med 
2. svetovno vojno so v telovadnici tega doma 
prebivali nemški vojaki.
Mi smo se iz ‘ledererjeve bajte’ v Črni pre-
selili v sokolski dom v Žerjavu leta 1941. V 
hiši je bilo osem stanovanj. Voda je bila le na 
hodniku, stranišča so imele po tri stranke 
skupaj, in to na ‘štrbunk’, prali smo v skupni 
pralnici (‘baškuhni’), seveda na roke, kruh 
se je pekel v skupni peči (gospodinje so mo-
rale vnaprej napisati, kdaj bo katera pekla). 
Imeli smo podstrešne sobe, le kuhinja je bila 
malo večja. Pohištva  ni bilo mogoče kupiti, 
ker zanj ni bilo denarja. V našem enosob-
nem stanovanju nas je prebivalo pet, imel 
sem dve starejši sestri.
Meni so ob koncu vojne, ko sem bil star 
dobra štiri leta, Nemci ustrelili oba starša. 
Streljali so  Nemci, ki so se ob koncu vojne 
vračali s front preko Koroške domov. To se 
je zgodilo 6. maja 1945, dan po osvoboditvi 
Žerjava. S sosedo Erženičnikovo so izobesili 
jugoslovansko (ali slovensko, ne vem točno) 
zastavo. Vem le, da je prej šla mama kupit 

blago za to polmetrsko zastavo. Ustrelili so 
tri: oče in ga. Erženičnik sta bila mrtva ta-
koj, mama pa je bila ranjena v vrat in je po 
čudežu preživela. Zbežala je in se zavlekla 
v majhno jamo, polno ostankov svinčevega 
koncentrata. Naslednje jutro se je napotila 
do vhoda v  podzemeljsko centralo in se v 
gozdu nad centralo skrivala v manjši jami. 
Po treh dneh so jo našli in jo privedli domov. 
Tako je šele doma izvedela, da so pokopali 
njenega moža.
Sledili so težki časi. Denarja in hrane ni bilo. 
Jedli smo ‘trumanova’ jajca (jajca v prahu) 
in umetno mleko. Kasneje, ko je bilo že sveže 
mleko, pa so ga dobile le družine z majhnimi 
otroki. Iz koruzne moke se je pekel koruzni 
kruh. Mene so sostanovalci malo drugače 
obravnavali, ker sem bil majhen in brez atija, 
pa sem imel pri spodnjem sosedu svoj stol in 
dodatno hrano. Naši priboljški so bile bližnje 
češnje, črni ribez in ‘mauheljči’ ter medene 
satnice, ki smo jih dobili od soseda čebelarja, 
ko je ‘žlajdral’. 



��

Vaditelji v telovadnici sokolskega doma:
Jani Selišnik, Naglič (Rataj) Pavla, Knez (Mli-
nar) Rozka, Leander Fužir.

Ko sem hodil v šolo, sem iz razloga, ker so 
mi Nemci ustrelili starše, nalašč pisal Nem-
ce in Nemčijo z malo začetnico, čeprav sem 
potem dobil slabšo oceno. Sicer pa smo se 
otroci razumeli, ne glede na preteklost. Mo-
jega očeta so ustrelili Nemci, prijateljevega 
pa partizani v povojnih pobojih. Nihče od 
otrok ni  kriv za grozote, ki jih povzroča voj-
na. V družini moje mame, kjer je bilo enajst 
otrok, so se razselili po svetu, eden je padel v 
Pohorskem bataljonu, dve sta bili odpeljani 
v ujetništvo.
Posebno mesto v spominu Žerjavčanov ima 
zagotovo telovadnica sokolskega doma. Veli-
ka je bila približno 20 x 10 metrov, v času mo-
jega otroštva pa je služila za vse prireditve v 
kraju, tako športne kot kulturne.
Pred vojno so se v njej urili mladi telovadci 
Sokolskega društva Žerjav, ki ga je ustano-
vil nek Čeh, zelo zainteresiran športnik, ki 
je vodil svoj podmladek na zlete (množične 
športne dogodke). Takrat je bilo letno telova-
dišče tudi zunaj. Na ravnini proti Jazbini so 
imeli bogati svoje tenis igrišče (revni otroci 
pa so se prepirali, kdo bo pobiral njihove žo-
gice).
Po vojni se je v okviru društva Partizan v 
telovadnici sokolskega doma gnetlo tudi po 
trideset otrok. Najbolj se spomnim vaditelja 
Mirka Berložnika, pod čigar vodstvom smo 
telovadili in delali na sokolski način ter na-
stopali na množičnih zletih in s tem videli 
vsaj malo sveta zunaj  Žerjava. Tudi Brišni-
kovega Tevža ne bom pozabil, enega najbolj-
ših. Po tej  starejši generaciji  vaditeljev  pa 
smo kmalu tudi mi postali vodniki, jaz sem 
bil star okoli 15 ali 16 let. Sprva  smo razgiba-
vali najmlajše, kakor smo pač znali, potem 
pa so nas dali v vaditeljski tečaj. To so  bili 
Leander Fužir, Pavla Naglič (Rataj), Rozka 
Mlinar (Knez),Vester  Krajnc, Lonka  Mlinar 
… Spominjam se nesreče na bradlji: enega 
fanta je močno priščipnilo na prst, tako da 
ga je bilo treba odpeljati v obratno ambulan-
to. Ko sem ga čez leta srečal, mi je z brazgo-
tino na prstu potrdil, da je Rotarjev. Gimna-
stika je bila skoraj edini način preživljanja 

prostega časa.  Seveda poleg poletne zabave 
na bazenu, kjer se je večina Žerjavčanov na-
učila plavati! Takrat  o čistoči vode ni nihče 
razmišljal: vodo je črpala Separacija iz poto-
ka Jazbina in nobeden se ni  zastrupil, četu-
di je bila kdaj umazana. 
 V sokolski telovadnici smo lahko poslušali 
in gledali nastope tudi od drugod, razne  ča-
rovnike, igre, operete. Po 2. svet. vojni so se 
v njej izvajale tudi prve volitve. Spomnim se  
prve risanke, ki sem jo tam videl, a filma za 
odrasle, ki je sledil, nisem smel spremljati. 
Tudi otroci iz vrtca in šole so svoje nasto-
pe (pesmice…) radi predstavil krajanom na 
odru.
Sokolski dom pa ni prinašal samo zabave; 
nikoli ne bom pozabil treh krst v telovadnici, 
v katerih so ležali topilničarji, ki so umrli za-
radi zastrupitve v kaminu.

Tedaj sta bila v Žerjavu dva razreda osnovne 
šole, vsa telovadba se je odvijala v sokolskem 
domu. V višje razrede pa smo pešačili v Črno. 
Hoja po cesti takrat še ni bila nevarna, saj v  
tistem času še ni bilo prometno, kot je danes. 
Otroci  sokolskega doma smo bili med seboj 
zelo povezani. Skupaj smo nabirali ‘črnice’. 
Prijateljstvo se je med nami gojilo tudi na na-
čin,  ko smo atiju ene punce nosili vrh »žične« 
kosilo - kar pet nas jo je spremljalo.

SPOMINI
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Pred sokolski dom je za vsak 1. maj prišla 
igrat ‘pleh muzika’ – zaigrala je budnico, 
muzikanti pa so dobili nagelj in kozarček 
žganega. Spominjam se prvega pralnega 
stroja gospe Mlinar: bil je lesen, iz macesno-
vega lesa, na treh nogah, z ročico na vrhu. V 
to napravo je vlila lug in nadevala ‘cote’, kar 
so potem tri ‘roke’ premetavale sem in tja. 
Čez leta pa so se stranke v sokolskem bloku 
zamenjale, večina se je preselila na boljše, saj 
je bilo bivanje v sokolskem domu mizerno. 
Izselile so se predvsem mlade družine, tudi 
mi smo leta 1974 odšli v Mežico. Le mama ni 
hotela iz domačega kraja, nanj jo je vezalo 
preveč spominov. Rudnik je sicer zgradil dva 
bloka v Žerjavu, a so na tem področju takrat 
načrtovali obrtno cono za svojo razširitev.
Koliko strupa smo pojedli kot prebivalci 
Žerjava! Zdravnica v obratni ambulanti, dr. 
Ramšakova, nas je Žerjavčane večkrat opo-
zarjala, naj ne jemo solate, ki je bila prav ‘po-
smojena’ od svinca. A ker nismo imeli česa 
drugega, smo to jedli. To, da Rudnik ni skrbel 
za filtre, pa ne smemo reči. Vedno so sledili 
napredku tehnike, spomnim se firme Lurgi, 
filtre so večkrat izboljševali. Ko da-
nes govorijo o deležu svinca v pesku, 
ni nič proti takratnemu čistemu ali 
oksidnemu svincu. Ko pa so naredili 
‘kamin’ višje, pa so svinec dobili tudi 
Črna, Lampreče, Matvoz … 
Spominjam se izjave nekoga v vojski 
na Kosovu, ki me je takoj določil: »Ti 
si pa iz Črne!« Začudeno sem ga po-
gledal, on pa mi je razložil: »Ker imaš 
tako slabe zobe.« Povedal mi je, da je 
iz Trepče in ve, kako svinec udari na 
zobe. 
V osemdesetih letih so se začele opu-
ščati dejavnosti v sokolskem domu, 
predvsem po izgradnji nove šole v 
Žerjavu. V stavbi so zadnja desetletja 
marsikaj preuredili, tako da stanoval-
ci niso živeli v slabih razmerah: vsa-
ko stanovanje je dobilo svojo kopal-
nico in stranišče, popravili so pode, 
zamenjali okna in sezidali nov dimnik. 

Ne razumem, zakaj so vse to podrli. Mar 
stavba ni bila pod spomeniškim varstvom? 

Ni mi vseeno za to hišo. Polna je lepih spo-
minov, bila je moj dom. V njej sem preživel 
lepo, a težko otroštvo. Nudila mi je topel 
in ljubeč dom, kulturo, zabavo, druženje ... 
Tako kot meni so tudi mnogim drugim ob 
rušenju prišle solze v oči.  

Hiša je porušena, ostali so spomini, teh pa 
se ne da porušiti. Kot so se že pred leti mu-
zikanti, ki igrajo budnico za 1. maj, preselili 
pred drugo stavbo, tako so se moji spomini 
prenesli na moje vnuke, katerim pripovedu-
jem o dogodkih iz mojega otroštva.
Zaradi vseh teh spominov sem si obljubil, da 
bom na ruševinah prižgal svečko.

Po pripovedovanju Janija Selišnika
zapisala Irena Greiner.

Rušenje sokolskega doma                   Foto: M. Javornik

SPOMINI
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MLADINSKI KLUB V ČRNI

DA NE POZABIMO

Mladinci pred mladinskim klubom

Čas vojne in obdobje po njej vedno prineseta 
s sabo tudi pomanjkanje. Ampak ko si mlad, 
pravijo, je tudi takrat lepo; če drugače ne, 
samo zato, ker si mlad. Zgodbe ljudi, ki so 
bili po vojni še sami mladinci in se jih danes 
spominjajo, pa imajo ravno zato, po tolikih 
letih, prav poseben čar in nostalgijo. 
Kakor si vse stvari pod soncem iščejo svoje 
mesto, tako so si ga iskali tudi mladinci iz 
Črne. Takoj po drugi svetovni vojni so usta-
novili mladinsko organizacijo oz. mladinski 
klub, ki je sprva imel prostore v kleti dana-
šnjega starega dela osnovne šole. Prvi se-
stanki, druženja, celo prvi plesi so se dogaja-
li kar v kleti. V pričetku 50-ih let pa so začeli 
z gradnjo mladinskega kluba. Za lažjo ori-
entacijo naj povem, da je takratni mladinski 
klub bila današnja Kurnikova gostilna v cen-
tru za medvedom. Pred tem je tam stal hlev 
s senikom, ki so mu zamenjali okna, pozidali 
stene, ostrešje pa je ostalo isto. Mladinci so 
prišli do novih prostorov, težava je bila le še s 
podom. Dobili so ga  tako, da so v času, ko so 
zidali hotel, v klub naselili delavce Gradisa 
in z najemnino prišli do denarja, s katerim 
so nato lahko položili nov pod. 

LJUDSKA TEHNIKA
V pritličju so imeli predvsem fantje svoj rajon 
za Ljudsko tehniko, kakor so imenovali svoj 
krožek za ‘šraufanje mašin’. Kurnikov Poldi 
je bil gonilo fantovskega druženja, katerih 
največje veselje je bil en star opel Olimpia 
- avto, ki jim je marsikakšno zagodel. Tako 
so se enkrat mladinci peljali v Koprivno in 
na lepem zagledajo, kako po vodi plava av-
tomobilsko kolo. Sicer so se peljali še nekaj 
metrov naprej, dokler niso ugotovili, da je 
kolo njihovo in jim je odpadlo z avta. Takrat 
pa fantje ven in v dir za kolesom, dekleta pa 
lepo peš nazaj v Črno, saj so vedela, da se 
popravilo ne bo hitro končalo. Druga takšna 
z Ljudske tehnike pa je bil izlet na Vršič. Avto 
je namreč večkrat rad zakuhal, saj črpalka 
za vodo ni dobro delala. V tistem času re-
zervnih delov zlepa nisi mogel dobiti, tako 
so jo za silo sproti popravili in se podali na 
pot. Dokler je šlo po ravnem, je bilo še dobro, 
ko pa so se pričeli peljati po hribu navzgor, 
je pa kuhal. Tako se je preprosto eden usedel 
na havbo z desetlitrsko kanto in mrzlo vodo 
kar ulival v avtomobilski hladilnik. Deloma 
je zaleglo, kolikor ni, so pač avto tiščali. In 
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DA NE POZABIMO

Pred odhodom na izlet v Solčavo

Ena prvih iger, ki so jih mladinci igrali, 4.12.1949

tako so se pripeljali oz. pritiščali vse do Vr-
šiča in nazaj.

PEVSKI ZBOR
Za pevsko kulturo je bilo v Črni vedno po-
skrbljeno. Učenci so peli v šoli, pred vojno 
lahko tudi pri cerkvenem zboru, po vojni pa 
je mladince v roke prijela Dretnikova Mari. 
Sprva naj bi peli ‘bolj po ljudsko’, kar brez 
not, kasneje pa tudi tako lepo, ‘po štimah’. 
Ker ni bilo klavirja, se je bilo treba znajti po 
svoje. Mari jih je tako učila kar s citrami, ki 
jih je zelo dobro igrala. Eden prvih nasto-
pov zbora je bil na starem odru za današnjo 
šolo. Takrat so zapeli Slovenci kremeniti, s 
harmoniko pa jih je spremljala Veršnikova 
Pavla.
Vaje so se navadno pričenjale ob kakšnih 
sedmih zvečer, a so se kaj rade zavlekle pro-
ti noči, saj brez ‘gavde’ dolgo ni moglo biti. 
Ko so odpeli, je Mari pričela igrati na citre 
še razne popevke in ples se je lahko pričel. 

NEDELJSKI PLESI IN PONEDELJKOVI SE-
STANKI
Ples je bil na sporedu tako rekoč ob vsaki pri-
ložnosti, če se je le našla primerna glasba. 
Ko so mladinci dokončno uredili svoj klub, 
pa jim je občina kupila še radio, harmoniko, 
‘šlagverk’ (bobne in činele), kar je bilo dovolj, 
da so se lahko pričeli nedeljski plesi. Prve 
korake so se fantje učili tako, da jih je njihov 
učitelj kulture postavil v vrsto, oni pa so po-

navljali za njim. Seveda najprej sami in brez 
deklet. Počasni tango, hitri tango, swing, an-
gleški valček, valček in podobno je bilo na 
sporedu vsako nedeljo zvečer, ko so se fan-
tom pridružila še dekleta. Ta so sploh veljala 
bolj nadarjena za ples. Nekateri fantje naj bi 
veljali, vsaj spočetka, še za nekoliko bolj trde, 
ampak postopoma so prišli v pravi ‘grif’ in 
popeljali dekleta po plesnem parketu. Kjer 
sta ples in dobra volja, pa se hitro vnamejo 
pogledi. Če se je tako zgodilo, da je kakšen 
fant prehitro poljubil dekle na poti domov, 
ga je čakal zoprn ponedeljkovski sestanek. 
Tam so od njega zahtevali, da se javno opra-
viči in obljubi, da se bo poboljšal. Sestanki 
so tako služili za predstavitve raznih planov, 
politične govore, predvsem pa za načrtova-
nje različnih udarniških akcij in izletov. 
To je bil čas udarništva, s katerim so na veli-
ko sodelovali tudi mladinci. Zanje je bilo celo 
predpisano, kolikšno število udarniških ur 
naj bi naredili. Tako so pomagali pri zidanju 
hotela, pri širjenju ceste na ‘Bognerjevi ridi’, 
pri gradnji novega odra za šolo in doma na 
Smrekovcu, pri postavljanju nove skakalnice 
…

Za dobro voljo pa so se tu in tam odpravili na 
kakšen izlet v Solčavo, Logarsko dolino, na 
Raduho ali Smrekovec. Enkrat so šli mladin-
ci peš v Solčavo na izlet, kjer so zvečer odi-
grali gledališko igro, vso pot nazaj pa jih je 
neusmiljeno pral dež. Seveda so prišli brez 
dežnih plaščev in dežnikov do Črne premo-
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čeni do kosti, kar pa jih ni odvrnilo od po-
novnega obiska Solčave. Za spremembo jih 
je tokrat dež ujel na poti tja. Njihova kitara 
se je takrat tako napila vode, da jim je v Sol-
čavi dobesedno ‘zacvetela’.

Mladinska organizacija je bila ves čas vse-
stransko dejavna. Ampak z ustanovitvijo no-
vih društev, kot je bilo DPD Svoboda, TVD 
Partizan, taborniki … so se njihovi člani ve-
dno bolj vključevali v le-te. Tako je mladinski 
klub postopoma postal le še prijeten spomin 
na tista mladostna povojna leta. 

Za informacije in fotografije se lepo zahva-
ljujem svojim terenskim sogovornikom: Ani 

Šušel, Emi Kristavčnik in Adiju Simetinger-
ju.

Tomi Simetinger

V našem arhivu sem našel zapiske koroškega borca Alojza Viliča – Gamsa

KMETJE IN KURIRJI V ČASU NOB NA KOROŠKEM

Na kratko mislim opisati skupno življenje 
kmetov in vojaških kurirjev od Zgornje Sa-
vinjske doline preko Belih Vod, Bistre, Tople, 
Koprivne, Železne Kaple in Kort.
Po zlomu stare jugoslovanske vojske sem 
se znašel v Celju, od koder sem peš krenil 
preko Slovenj Gradca v Črno na Koroškem. 
Čez nekaj dni sem se zaposlil v rudniškem 
obratu Helena, kjer sem bil zaposlen vse 
do vstopa v partizane – 22. novembra 1943. 
Že leta 1941 pa so Nemci začeli seliti najbolj 
zavedne kmete in delavce, kot na primer: 
Marovškove in Kosove iz Koprivne, Kaniča 
iz Helene in druge. Preselitve so med napre-
dnim kmečkim prebivalstvom in delavstvom 
povzročale zaskrbljenost obstoja slovenske-
ga življa v Zgornji Mežiški dolini, zato smo 
se tudi začeli zbirati v skupinah, predvsem 
rudarji, in sodelovali v sabotažah v rudniku 
in drugod. Taka skupina smo bili: Ivan David, 
Ožbolt Fajmut, Lipi Leskovec, Kori Polajner 
in drugi; pomagal je paznik v Heleni Ožbej 

Gologranc, iz Črne pa Matija Hace in Zofka 
Fajmut, ki so vzdrževali zvezo med nami.
Tudi izdajalcev ni manjkalo med nami, zato 
smo se morali v skupini odločiti za odhod v 
partizane, kjer nas je bilo preko deset ru-
darjev, od katerih pa smo šli na žalost samo 
trije. Poprej pa smo se z Golograncem javi-
li na javki pri Šumelu v Koprivni, kjer nas 
je sprejel partizan Lipi Mlinar. Dogovorili 
smo se, da se 22. novembra 1943 ob osmih 
javimo pri kmetu Janšku v Koprivni. Tam je 
bil Mlinar. Zelo sem bil presenečen, ko sta 
nas gospodarja tako ljubeznivo sprejela, ta-
koj postregla s hrano in še naglasila, da smo 
od takrat naprej vsi partizani. Naslednjega 
dne smo krenili na Sleme, kjer smo si izbrali 
partizanska imena. Ivan David se je odslej 
imenoval Gora, saj je bil v resnici visok kot 
gora. Lipi Leskovec je prevzel moje ime Loj-
ze, jaz pa sem si izbral ime Gams. Nekaj dni 
smo preživeli tukaj, kjer sem bil tudi prvič na 
straži kot partizan in me je, odkrito poveda-

Igra že iz obdobja delovanja DPD Sboboda
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no, bilo malce strah, vendar sem se pozneje 
na to navadil. Nato smo krenili v Solčavo h 
kmetu Robniku, kjer smo bili vsi trije dode-
ljeni v III. četo Koroškega bataljona. V tej 
četi sem se udeleževal raznih akcij in borb, 
do imenovanja za komandirja kurirske voja-
ške postaje 1-11. Na to postajo sem prišel 8. 
maja 1944, bilo je le grmovje nad Hedom v 
Koprivni, kjer nas je v jutru prebudil debel 
sneg. In kaj sedaj? Imam štiri kurirje: Jože-
ta Kakerja iz Primoža nad Ljubnim, Karla 
Polajnerja iz Podpece, Filipa Kolarja – gostil-
ničarja iz Koprivne in Miha Podovšnika iz 
Koprivne. In vsi smo bili brez hrane. Vseh 
kmetov še nismo poznali, saj prej ko smo 
bili po četah, ni bilo mogoče vseh obiskati, 
da bi jih poznali, kaj mislijo o partizanih, še 
posebej pa o kurirskih postajah, kjer je bilo 
potrebno držati strogo konspiracijo. Odloči-
li smo se, da najprej krenemo k Ejdu (parti-
zansko ime Golaž). In res, ko pridemo pred 
hišo, nas je gospodar debelo pogledal. Ko pa 
sem se mu predstavil, da sem Gams, nas je z 
veseljem sprejel in povabil v hišo. Postregel 
nas je s kruhom, domačim sirom in mlekom. 
Zelo smo bili veseli, da smo ob novem formi-
ranju kurirske postaje že prvič naleteli na 
tako ljubezniv sprejem. Nato smo mu pove-
dali, kje smo, kaj bomo delali in da je še ne-
kaj tovarišev v gozdu. Ko smo se poslavljali, 
nam je gospodinja pripravila pravcati paket 
krompirja, kruha, masti, moke in drugih po-
trebščin, nazadnje pa dejala, da naj le pride-
mo, kadar bomo kaj potrebovali. 
Ko smo že imeli zvezo s kurirsko postajo TV 
v Bistri in štabom Koroškega odreda, smo 
prvi paket hrane že porabili in nam je bilo 
nerodno iti še enkrat iskat hrano k istemu 
kmetu. Zato smo obiskali Haderlapa, kjer 
smo naleteli na enako vljudnost kot pri Go-
lažu. Naša postaja je zaradi prehrane, infor-
macij in drugih potrebščin obiskala še zna-
ne partizanske kmetije: Janška, Mežnarja, 
Potočnika, Lipolda, Goloba, Filipa Kolarja 
– Feka, Ledrovca, Rojeka in druge, vsi so iz 
Koprivne, ter Končnika, Fajmuta, Kordeža, 
Florina in Burjaka iz Tople, in tudi Prevrže-

na, Podrodošnika, Osojnika in druge iz Bi-
stre. Vsepovsod smo našli iskreno tovarištvo 
in razumevanje, skratka – bili smo enotna 
partizanska vojska, pa čeprav so bili kmetje 
še doma, mi pa v hosti.
Avgusta 1944 sem po nalogu Koroške grupe 
odredov prevzel mesto kontrolorja koroških 
vojaških linij. Pojačati smo morali kurirsko 
vojaško postajo 1-10, 1-12 in 1-16. Kurirska 
postaja 1-10 je bila ustanovljena maja 1944 
v Primožu nad Ljubnim. Tu smo zamenja-
li vrsto kurirjev, tako da je postala postaja 
zelo močna s prehrano in drugimi potreb-
ščinami, pomagali pa so kmetje: Detnar iz 
Primoža, Franc Kose iz Konjskega Vrha, 
Stanislav Krebs iz Savinjskega Vrha in dru-
gi. Ko pa se je postaja zaradi zasledovanja 
nemških patrulj preselila na področja Belih 
Vod, so ji tamkajšnji kmetje, kot so Raztoč-
nik, Ivan Mliner, Franc Tevž in drugi, nudili 
vse potrebno za opravljanje kurirske službe. 
Vendar je to postajo zadela nesreča in pri 
opravljanju kurirske službe pod Kramarico 
sta 4.2.1945 padla kurirja Štefan Praznik iz 
Leš pri Prevaljah in Franc Novak iz Črneč 
pri Dravogradu. 
Kurirska vojaška postaja 1-11 je bila ustano-
vljena v začetku maja 1944 v Koprivni, kjer 
je delovala do avgusta 1944, nato se je pre-
selila v Solčavo nad Robnikom, pozneje je 
delovala pod Osojnikom in nazadnje zopet v 
Koprivni nad Haderlapom. V Solčavi so ku-
rirji naleteli na veliko razumevanje kmetov, 
saj so jih vzeli kot svoje, sicer pa so bili vsi 
skupaj partizani. Zatočišče so imeli pred-
vsem pri Robniku, Macesniku, Podovšeniku, 
Podradušniku in drugih, kjer so dobivali vse 
potrebščine. Na začetku leta 1945 pa je tudi 
tem kmetom začelo primanjkovati hrane, saj 
so hranili čete, obveščevalce, kurirje in dru-
ge aktiviste, zato ni čudno, da je tudi v tem 
predelu nastala kriza. Iz tega razloga, da ne 
bi preveč obremenjevali solčavskih kmetov, 
so se na postaji 1-11 odločili za tričlansko pa-
trolo, ki naj bi prinesla potrebno prehrano 
za nemoteno delovanje kurirjev. V tej patroli 
so bili: Mihael Podovšovnik iz Koprivne, Fi-
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lip Kolar – kmet in gostilničar iz Koprivne 
in Filip Lorbek iz Črne. Vsi trije so padli pri 
kmetu Jurjevcu v avstrijski Koprivni, kjer jih 
je pri razgovoru za hrano pokosila žandar-
merijska brzostrelka 10.1.1945. 
Kurirska vojaška postaja 1-12 pa je bila usta-
novljena julija 1944 v bližini kmeta Gradišni-
ka v Matkovem kotu kot pokroviteljica vseh 
kurirjev pa tudi partizanske bolnišnice na 
tem področju. Ta kurirska postaja pri svo-
jem delu in lokaciji preseljevanja ni imela 
posebnih problemov. Zaslugo za to imajo 
predvsem zavedni sosednji kmetje, ki so ču-
vali vse partizane, predvsem pa svoje bližnje 
kurirje kot svoje otroke, jih negovali ter da-
jali hrano, perilo in nogavice. Postaja se je 
selila iz bivšega tabora III. čete Koroškega 
bataljona nad Gradišnikom zaradi hajke za 
nekaj dni pod Podolševo in nazadnje v Gra-
dišnikovo žago, kjer je ostala vse do osvobo-
ditve. Kurirji na tej postaji so bili predvsem 
odvisni od kmeta Gradišnika, ki jim je nudil 
vse, poleg tega pa so jih podprli tudi sosed-
je: Covnik – partizansko ime Kino, Žibolt, 
Klemenšek, Strevc pri svetem Duhu, Matko 
in drugi, predvsem pa so našli kurirji svo-
je mesto pri Plesnikovih v Logarski dolini. 
Tam je delovala partizanka Jerca, ki je ob-
veščala vse naokoli o nemških premikih in 
drugih važnejših vprašanjih, pomembnih za 
partizansko vojsko. Pri delovanju kurirske 
vojaške postaje 1-12 je bilo več ali manj vse v 
redu, vendar je kurir Anton Čufer pri odho-
du z 1-12 na postajo 1-16 spomladi leta 1945 
podlegel snežnemu plazu na avstrijski stra-
ni Covkovega vrha. 
Kurirska postaja 1-16 je bila ustanovljena 
v drugi polovici julija 1944 med Kortami in 
Belo v bližini kmeta Nevestnika. Postaja je 
morala zaradi večkratnih vdorov avstrijske 
žandarmerije in policije večkrat menjati 
svoje bivališče in je bila včasih le še leteča 
stanica. Kljub temu pa se je obdržala brez 
žrtev, za kar imajo zaslugo nekateri kmetje 
iz Avstrije, kot so bili: Smrtnikovi, Nevestni-
kovi, Kordeževi.

Pri tem ne omenjam po imenu vseh kurirjev, 
ker sem to podrobno opisal že v solčavski 
številki Koroškega vestnika. Ko govorimo o 
kmetih in kurirjih v času NOB na Koroškem, 
si ne moremo zamisliti zmage nad fašizmom 
brez močnega partizanskega pohoda koro-
ških čet, bataljonov, odredov in grup, poleg 
tega pa tudi ne brez koroških kurirjev in 
kmetov, ki so nam dali vse, kar so pač pre-
mogli, skratka bili smo eno z njimi. Marsik-
do po svetu se je po končani vojni vprašal, 
kako je bilo mogoče, da so jugoslovanski par-
tizani zmagali. Lačni, bosi, na začetku brez 
orožja, brez vojašnic, toplih ležišč in oblek, 
pa vendar smo leta 1945 slavno in zmagovito 
vkorakali v doline in mesta, pognali okupa-
torja in prevzeli oblast. Da smo zmagali, so 
bila prisotna neoporečna dejstva: vzgajala 
nas je Komunistična partija, roka ob roki 
kmečkega prebivalstva, hrabrost in pogum, 
predanost in požrtvovalnost, disciplina, 
medsebojna pomoč ter skromnost vseh de-
lavcev, kmetov in inteligence – partizanov, 
pravičnost, vera in zaupanje v uspeh borbe, 
borbena in politična zavest. Te lastnosti naj 
bodo trajen vzgled naši mladini kot dediču 
in nasledniku revolucionarnih izročil in gra-
diteljem novih družbenih odnosov.

Za Črjanske cajtnge pripravil
Salvator Kotnik, ZZB Črna na Koroškem

Vojna je dobra samo, če je daleč za 
gorami. 

(A. Solženicin)

Vojna navdušuje tiste, ki je nikoli niso 
okusili. 

(E. Rotterdamski)

Vojna je negacija človeka.
(V. Masleša)

Vojna ni toliko sramota moških, ki jo 
vodijo, kot žena, ki jo trpijo.

(S. Graff)
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BILO JE NEKOČ V ČRNI

DA NE POZABIMO

Vabilo bralkam in bralcem!

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

tum ali letnico in imena oseb ali dogajanje; 
napišite vse, kar veste o posnetku. Če datu-
ma ne veste, nam posredujte približno letni-
co posnetka. Svojo fotografijo lahko pošljete 
po internetu na naslov urednice: irena.grei-
ner@guest.arnes.si ali jo prinesete urednici 
osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

Uredništvo  

Prvo fotografijo nam je 
posodil Mirko Grabner, 
nosi pa letnico 1926, in 
sicer je fotografirano v 
Mušeniku.
Zgornja vrsta, od leve: 
Jože Grabner, Štefan Ani, 
Franc Sterže, Albin Grab-
ner, Lojz Sterže; spodaj: 
Andrej Havnik, Ivan Paj-
nik, Jože Grabner, Miha 
Šahman, Anzi Grabner, 
Andrej Vehovec, Grega 
Štefan, Maks Havnik, An-
ton Grabner.

Druga fotografija je last 
Janija Selišnika, upo-
dobljena pa je dramska 
skupina Svobode Črna, 
ki je uprizorila igro Kralj 
na Betajnovi, in sicer oko-
li leta 1930.
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MINI MATURANTI V ŽERJAVU

SPOMINI

Med prijetnim sprehodom po Črni, kjer se 
nonstop nekaj dogaja in spreminja, me je pot 
zanesla tudi mimo šole. Kakšna sprememba! 
Vsa v novi preobleki in v novi obliki je posta-
la lepša in modernejša. Prava poživitev kra-
ja. Ne morem si kaj, da pri tem ne pomislim, 
kako se vsi trudimo za naše otroke, da bi leta 
otroštva in šolanja preživeli najbolj prijetno 
in v lepih, sodobno opremljenih učilnicah. V 
takih pogojih šolanje hitro mine in otroci kar 
prehitro zletijo iz domačega toplega gnezda 
v hladen, širni svet, prepuščeni sami sebi.
Misli mi odtavajo več kot trideset let nazaj, v 
čas mojega otroštva. Pred očmi se mi razvr-
ščajo slike iz preteklosti. Najprej topel dom 
s starši, sorodniki, prijatelji, potem pa kar 
naenkrat odhod v vrtec. Eni smo se tega ve-
selili, drugi pač ne. 
Dobro se spominjam našega starega vrtca 
v Žerjavu – hišice sredi zelenja. Na zunaj 
nič posebnega, lesena hiša sredi parka, zno-
traj pa polna živžava, topline in radovednih 
otrok. Prijetno vzdušje sta takrat pomagali 
ohranjati vzgojiteljici: Dragica Kreuzer pri 
malih šolarjih in Ida Kunc pri malčkih. Ne 
smem pozabiti tudi ‘tete kuharice’ Marice 
Zmagaj, ki je znala takrat za naše pojme 
skuhati zelo dobro krompirjevo juho in naj-
večjo skledo koruznih žgancev. Mi, otroci, pa 
smo bili kot vsi radovedni, radoživi in naga-
jivi. Skupaj s tovarišicama smo odkrivali in 
spoznavali svoj kraj, ljudi, živali. Vse od Bos-
jakovega do Mrdavsovega travnika in od po-
toka Jazbine do reke Meže. Igrali smo se v 
peskovniku, polnem mivke iz rudnika, in ob 
potoku, ki se je zlival v gosto, sivo Mežo brez 
življenja. Imeli smo razgled na pesek na Zal-
ponu in na golo skalovje Doline smrti. Dihali 
smo sladek zrak, ampak s tem se nihče ni 
pretirano obremenjeval, ker smo pač živeli 
sredi s svincem onesnaženega kraja. Vsemu 
navkljub pa smo malčki rastli, se pridno učili 
v vrtcu, risali, se igrali, najbolj veseli pa smo 
bili, ko je Ida raztegnila meh svoje harmoni-
ke. Takrat petju ni bilo konca. Marsikatera 
mama je imela probleme, ker bi mi radi še 
ostali in nismo hoteli domov. 

Med sprehodi smo večkrat zavili tudi v ‘Per-
kavz’, kjer je bil vhod v rudniški rov. Mi smo 
ga poimenovali kar Palčkova jama. Tja in 
na Špehov travnik smo hodili sadit lizanke. 
Naredili smo kupčke iz peska, jih označili in 
okrasili, nato pa smo se skrili in klicali palč-
ka. Lahko si zamislite naše veselje, ko smo 
potem vsak v svojem kupčku našli lizanko. 
Hvala, palčka Dragica in Ida.  Le v kupu ti-
stega, ki je bil najbolj poreden, ni bilo lizike. 
Mu pač ni zrastla in konec!
V tistem obdobju je bilo v našem Žerjavu tudi 
veliko proslav in drugih kulturnih prireditev. 
Otroci smo zelo radi nastopali na odru De-
lavskega doma. Obe tovarišici sta se trudili 
in nas marsičesa naučili za nastope. Budno 
sta nas nadzorovali, da se je vse lepo izteklo. 
Zato pa so bili aplavzi, namenjeni nam, naj-
bolj glasni, vzgojiteljici pa verjetno ponosni.
Dogodek, ki se mi je iz tistega časa najbolj 
vtisnil v spomin, pa je naš prehod v osnovno 
šolo. Odvijal se je sredi kraja, pred ‘hauzom’, 
največjim blokom v Žerjavu. Ne spomnim se 
točno, v čigavi glavi je nastala ideja, ampak 
zaradi nje smo postali mini maturanti. Ko 
smo zaključevali malo šolo, smo dobili izkaz, 
ki je bil pokazatelj naše uspešnosti. Ocenje-
valo se je z zvezdicami. Več jih je bilo, bolj si 
bil priden. In takrat je nastala ideja, da bi mi, 
mali šolarji, predali ključ malčkom v vrtcu. 
Tako se je prvič zgodila naša mala matura. 
Seveda se je bilo treba na dogodek pripraviti. 
Izdelali smo si maturantske kape iz papirja, 
le da so bile naše rdeče barve. Tudi transpa-
renti niso manjkali. Učili smo se recitacij, ple-
sa, ugank in pesmi. Hoteli smo se pokazati v 
najlepši luči. Močno nas je skrbelo, da bi šlo 
kaj narobe in zato v jeseni ne bi smeli v šolo. 
Priprave so mrzlično potekale in končno je 
nastopil dan D. Slavnostno oblečeni smo se 
zbrali sredi Žerjava. Nastopili smo uspešno 
in res pokazali vse, kar smo znali. Malčkom 
smo predali ključ vrtca in jim zabičali, da se 
morajo kot mali šolarji zgledovati po nas. 
Vse se je srečno končalo, nismo razočarali, 
iz naših grl je zadonela pesem »Mi smo mini 
maturanti, šola nam bo delo dala«. Hura, 
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šola, prihajamo! Morali bi videti ponos v na-
ših očeh, še bolj pa sledi solz v očeh naših 
staršev, ki so navdušeno ploskali. Bolj kot mi 

so se zavedali, da je konec brezskrbnih dni. 
Tudi obe vzgojiteljici sta bili ganjeni, saj sta 
se spet poslovili od še ene generacije.
Od teh dogodkov je minilo že mnogo let, pa 
še niso utonili v pozabo. Bili  so nepozabni. 
Čeprav takrat ni bilo ne računalnikov ne 
mobitelov, obvezne opreme današnjih otrok, 
pa kljub temu lahko rečem, da smo bili sreč-
ni. Imeli smo svoje male radosti in imeli smo 
drug drugega. Obema vzgojiteljicama se 
lahko zahvalim, da sta našo  ladjico uspešno 
prikrmarili do praga prvega razreda. Kako 
pa je bilo v jeseni ob vstopu v šolo, ko nas je 
pod svoje okrilje vzela učiteljica Tanja Lor-
ber, pa je že povsem druga zgodba.

Suzana Brunec (Juvan)

STARA SKODELICA

Med mojo kolekcijo starih skodelic imata 
posebno mesto dve skodelici. Prva je sre-
dnje velika  masivna skodelica iz češkega 
porcelana, okrašena s cvetličnim vzorčkom 
vrtnic in jo je uporabljal naš ati. Ob pogledu 
na skodelico se spomnim, s kakim užitkom 
je zvrhano žlico žgancev namočil v mlečno 
kavo in jih pojedel. 

Druga skodelica je še starejša. Njena prva 
lastnica je bila naša babica Marija Trebovc, 
rojena Prevalnik. Spominjam se, da mi je ba-
bica v otroštvu dejala, da jo je dobila v dar 
od svoje mame, ko je bila stara okoli 16 let. 
Skodelica je stara preko 90 let. Je pravo na-
sprotje zgoraj omenjeni skodelici, je iz izra-
zito tankega porcelana, ne na krožničku in 

ne na skodelici pa ni znaka izdelovalca. Na 
njej je upodobljena Črna, ime Črne je napi-
sano v nemškem jeziku, torej je vsekakor 
iz časov pred razpadom Avstro – Ogrske 
monarhije. Na njej pa je že hiša, kjer danes 
prebiva družina Franca Stoparja, ki mi je 
povedal, da je bila hiša (včasih smo ji rekli 
Ramšakova vila) zgrajena 1912. leta. 

Zdaj ko je center Črne lepo urejen in kaže 
naša vasica videz lepe idilične gorske va-
sice, bo mogoče kar zanimivo primerjati, 
kakšen je bil videz naše Črne pred več kot 
90 leti. Osebno pa me zelo zanima, če ob-
stoja še kakšen primerek take skodelice, 
verjetno moja ni unikat, zelo bi bila vesela, 
če jo kdo ima, pa o njej kaj več ve, da bi se 
oglasil.   

Marjeta Burjak - Merva

SPOMINI
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Modrost vroče čokolade

Ko sem pisala članek o stari skodelici, sem 
prejela lep e-mail neznanega avtorja z izra-
zito poučno vsebino o modrosti življenja, za 
katerega se mi zdi, da prav paše kot nadalje-
vanje mojega članka. Avtor maila je neznan, 
prepisala sem dobesedno.

Skupina diplomantov, z uspešno kariero, se 
je dogovorila za srečanje. Odločili so se, da 
bodo obiskali sedaj že upokojenega profe-
sorja, ki jih je med predavanji vedno navdu-
ševal z modrostjo. Med obiskom je pogovor 
nanesel na težave v življenju zaradi stresa 
pri delu, neurejenih odnosov ter pomanj-
kanja prostega časa. Profesor je ponudil 
gostom vročo čokolado ter odšel v kuhinjo. 
Vrnil se je z veliko posodo čokolade ter raz-
ličnimi skodelicami. Te so bile porcelanaste, 
steklene in kristalne, nekatere so izgledale 
zelo dragocene, druge pa cenene. Prosil jih 
je, da si vsak izmed njih izbere svojo skode-
lico. Ko so napolnili skodelice s čokolado, je 
profesor, tako kot v študentskih časih, začel 
z razmišljanjem:

»Opazil sem, da ste si najprej vzeli lepe in 
dražje skodelice, na koncu pa so ostale samo 
še preproste in cenene. 
TO, DA ZASE ŽELITE LE NAJBOLJŠE, JE 
VIR VAŠIH TEŽAV IN STRESA.
Skodelica, iz katere pijete, ničesar ne doda 
h kakovosti okusa čokolade. Ta je le dražja 
in včasih tudi skriva, kaj pijemo. Vsak izmed 
vas si je zaželel le vroče čokolade. Niste ho-
teli skodelice. Vendar ste si zavestno izbrali 
najboljšo. In kaj kmalu boste začeli opazo-
vati skodelico drug drugega. Zdaj, prijatelji, 
prosim, razmislite o tem. 
Življenje je kot vroča čokolada. Delo, denar 
in položaj v družbi pa so kot skodelice. 
Slednje so le orodje za podporo in obvlado-
vanje življenja. 
SKODELICA NE DEFINIRA VAŠEGA ŽI-
VLJENJA, GA NE SPREMINJA IN NE VPLI-

VA NA NJEGOVO KAKOVOST. 
Z osredotočanjem le na skodelico ne bomo 
nikoli užili le polnega okusa vroče čokolade 
oziroma življenja. Zapomnite si, Bog nam 
pripravi le vročo čokolado in ne izbira sko-
delic. 
NAJSREČNEJŠI LJUDJE NIMAJO NAJ-
BOLJŠEGA OD VSEGA. ONI SAMO NARE-
DIJO NAJBOLJŠE IZ TEGA, KAR IMAJO 
NA RAZPOLAGO.
IN ZAPOMNITE SI, DA NAJBOGATEJŠA 
OSEBA NI TISTI, KI IMA NAJVEČ, AMPAK 
TISTI, KI POTREBUJE NAJMANJ. 
UŽIVAJMO V OKUSU VROČE ČOKOLA-
DE.« 

                                         Z e-maila prepisala
Marjeta Burjak Merva

RIŽA

»Ahti, pada!« je odmevalo po planini. 

Skupina osemnajstih gozdnih delavcev je se-
kala drevje v velikem gozdnem kompleksu 
Frnačevo pod Raduho. Njihov vodja Krum-
pačnik, debel, že kar prileten možakar, se 
je z veleposestnikom Grabom dogovoril za 
posek in spravilo lesa na dvajsetih johih, do 
šeste cole. Računal je, da bo padlo okrog tri 
tisoč kubičnih metrov lesa.
Krumpačnik se je na delo dobro spoznal. Že 
njegov oče je znal posekati drevo, narediti 
rižo in spraviti les kakšen kilometer daleč. 
Sin Jože je vse življenje to delo spremljal in 
se postopkov dodobra naučil. Kot brihtne-
ga poba so ga v cesarski vojski določili k to-
pničarjem. Naučili so ga pisati in računati. 
Predvsem računskega znanja si je pridobil 
od svojega narednika toliko, da je znal izra-
čunati kote, poznal je način, kako izračunati 
potrebne ure za kakšno delo, in vse zapiske 
si je pridno shranjeval.
Prvo svetovno vojno je nekako preživel. Se-
veda ni manjkalo strahu pred topovskimi 
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izstrelki, ki so jim bili artileristi večkrat po-
membna tarča, včasih je tudi bukovo listje 
nadomestilo hrano, a kljub vsemu se jim je 
godilo bistveno bolje kot pešakom. 
Po končani moriji se je vrnil in pričel s cim-
perskimi deli. Rad je postavil kakšno ostrešje 
na hiši ali hlevu, vendar ga je močno vleklo 
v gozd. Rad bi delal tisto, kar ga je naučil že 
oče, izdelave riž. To mu je pomenilo veliko, ni 
bilo samo delo, bil je nek izziv, tekmovanje, 
rad je bil ponosen na svoj izdelek.
Vedel je, da če ne bo prav izračunal, mu bo 
v ovinkih iz riže metalo največje in najtežje 
hlode, če ne bo gladkega dna, mu bo lastnik 
odbil pri plačilu vse razcefrane in razceplje-
ne hlode, če ne bo na koncu dobre rampe, 
ga bodo preklinjali furmani, če ne bo dobrih 
delavcev, bo potrebno še več ljudi na poštah, 
in še je bilo možnih pasti. 
Rad je imel te izzive, rad je imel denar za 
pošteno opravljeno delo in zelo rad je slišal 
pohvalo, ko so že delavci med seboj rekli, da 
posadka in delo štimata in da Krumpačnik 
pač zna.
Skupina je pričela s sečnjo že marca. V po-
sameznih jamah je bilo še meter snega, gre-
beni pa so bili že kopni. Krumpačnik je za 
delo najel v glavnem Štajerce, kajti Korošci 
so raje delali prav tako težko, pa bolje plača-
no delo v rudniku svinca.
Poznal jih je. Veliko je bilo njegovih letnikov, 
stanovali so po okoliških bornih bajtah in 
brez izjeme so imeli velike družine. Njihovo 
delo in življenje sta bila težka.
Na ravnini, na nasprotni strani delovišča, 
so si postavili tri škurnate bajte, v njih so iz 
okroglic zbili postelje in pred bajto naredili 
ognjišče. V posteljah je bila v glavnem pra-
prot, prekrita z debelimi vojaškimi koci, in 
takšne postelje so bile raj za bolhe.
Delali so od jutranjega svita do mraka, v sku-
pinah po dva. Krumpačnik je znal organizi-
rati delo. Imel je sedem parov, ki so podirali, 
razrezovali in lupili drevje, trem starejšim, 
najbolj izkušenim, je zaupal pripravo orodja 
– amerikank, sekir, šepserjev in najevnikov, 
pri bajti pa je pustil kuharja. Na jedilniku je 

bila najbolj običajna hrana - močnik, le vča-
sih sta enoličnost  dopolnila zabeljen fižol ali 
pa na palicah nad ognjem pečena slanina. 
V bližini holcarskega naselja je tekla bistra 
studenčnica.
Delo je trajalo od ponedeljka do sobote po-
poldne; takrat so delavci pobrali svoje borno 
imetje in jo mahnili čez Smrekovec na domo-
ve. Dostikrat jih je namesto doma videla go-
stilna v Lučah in marsikdo jo je v ponedeljek 
kar od tam mahnil nazaj v koroške gozdove. 
Kar precej je bilo koncev tedna, ko jih žene 
in otroci sploh niso videli.
Krumpačnik je bil znan kot pošten plačnik. 
Res je po šihtu dal malo manj, vendar si se 
lahko zanesel, da boš plačan po dogovoru. 
Dogovor pa je bil tak, da si do konca dela 
prejemal akontacijo, na koncu pa je bil po-
račun. Izplačila so bila tedenska in marsika-
tera plača je končala v gostilni v Lučah ali 
Črni, žene in otroci pa so jedli le tisto, kar 
je zraslo v okolici njihovih podnajemniških 
bajt, in to so morali z delom odslužiti. 
Ob sobotah ponoči so se v gostilni v Lučah 
dogajale čudne stvari. Natakarice so bile v 
glavnem iz južnih dežel in navadno so v te 
kraje prišle za boljšim zaslužkom s splavarji. 
Pustile so se prijeti za tazadnjo, za dober de-
nar pa je pri njih prespal tudi ljubezni potre-
ben holcar, koroški knap ali pa sramežljiv, 
po navadi vinjen paver. 
Ko se je zaključila sečnja, se je pričelo z iz-
delavo riže. Krumpačnik je bil vedno več pri 
delavcih, v rokah pa je nosil papir ter nekaj 
preračunaval in risal. Les je bil posekan in 
olupljen. Ob stezah so čakali zavitki smre-
kove skorje, ki so bili v lasti Krumpačnika. 
Prodal jih je tovarni tanina na Prevaljah in 
so mu pomenile kar lep dodatni zaslužek.
Večina delavcev je šla na izdelavo riže, mla-
di, neizkušeni, močni fantje pa so do glavne-
ga jarka spravljali olupljen, že kar suh les. 
Krumpačnik je določil vodje odsekov, sam 
pa je delo nadziral.
Najmlajši so izdelovali macesnove cveke, ki 
so služili za povezavo - namesto dragih že-
bljev in klanf. Uporabljali so suh, lepo raščen 
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macesnov les, ki se je kasneje v riži navla-
žil in prijem je bil še trdnejši. Starejši, z iz-
kušnjami, so pripravljali koze, Krumpačnik 
pa je s križem preverjal višine med kozami. 
Večina delavcev je bila izkušenih. Krumpač-
nik je poiskal ljudi, katerim ni bilo potrebno 
vsake stvari pokazati s prstom.
Mojster Krumpačnik se je tokrat dogovoril, 
da se bo lahko po riži spravljalo les osem 
let. To je pomenilo veliko tveganje, se je pa 
vsekakor dobro vključilo v ceno. Res je bilo v 
ekipi precej izkušenih, res dobrih delavcev, 
vendar pri tako dolgi in na tako težkem tere-
nu postavljeni riži še nihče ni sodeloval.
V tej posadki pridnih mož je bil tudi mali, 
drobni in tihi Kogelnik. Nosil je potlačen, za-
maščen klobuk in zaradi tega so ga začeli 

klicati Kajuh. Nič se ni oziral na zbadljivke. 
Kolegi so vedeli, da po malem tudi raubši-
ca, posebej kako soboto zvečer in nedeljo, 
ko ni bilo šihta. Tudi sodelavci niso bili brez 
takšnih grehov, tudi njim je teknil kakšen 
golaž zraven polente ali žgancev, pa tudi 
kakšna dimljena, posušena noga srnjaka 
ali gamsa je izboljšala okus fižola …

Janez Švab
Odlomek je iz zgodbe Janeza Švaba Riža, ki 
je na javnem natečaju revije Lovec za naj-
boljše literarno besedilo z lovsko tematiko 
prejela drugo nagrado (2008-2009). Celotno 
zgodbo lahko preberete v Lovcu in v Odse-
vanjih.                                                                    

Ur.

ČUDNE DILEME

Sedim, grejem v lepo oblikovanem kozarčku 
lepih oblin čudno pijačo - v žganju namočeni 
rožiči. In se čudim.
Od kod ta neznana pijača neprijetnega oku-
sa in nenavadnega vonja v moji domači piv-
ski zalogi? Čemu je takšna neužitna brozga 
sploh namenjena? Zdravljenju tega ali one-
ga slabega počutja?
Tuhtam, kombiniram in degustiram.
Degustiram, tuhtam, tuhtam in degustiram? 
Pa nič ne pomaga - nimam pojma in ne odgo-
vora na nobeno vprašanje.
Je, ogabna kot je, namenjena odvajanju od 
pitja, lebac joj se ogadio, a i onome što ju 
pije!!
Tuhtam in tuhtam in degustiram: ne, odvaja-
nju od pitja najbrž ni namenjena, kajti treba 
je priznati, da po tretjem kozarčku sploh ni 
bila tako slaba kot po prvem in po petem ne 
tako, kot je bila po tretjem.
Vraga, le čemu služi? Pa najbrž mora biti 
kaj za zdravje, druge možnosti ni. 
Pa bom že ugotovil: zdaj, ko sem se lotil, mo-
ram priti skrivnosti do dna.
Če bom pa ostal z bolečo glavo in brez spo-
znanja, bom pa koga vprašal.

RAHLO EROTIČNA ZGODBA

Ponedeljek je, sedim, se čudim, razmišljam, 
tuhtam, pijem kavo, pišem … mimo vseh svo-
jih običajev tik pred jesenskim večerom …
Sveže skopan, obrit, urejen, s kožo, kot jo 
ima dojenčkova ritka, se znojim nad tipkov-
nico in se odločam, ali naj dogodek napišem 
ali ga naj pozabim, kot sem že številne. Ah, 
nič, bom kar napisal – z eno nogo v grobu 
leta prehitro tečejo, da bi takšne zadnje »love 
story« pustil utoniti v pozabo. 
Od sobote se že nisem tuširal, kar za penzio-
nista niti ni posebej dolgo in povsem možno 
je, da imam že duh po sebi (saj veste, vonj 
ne deluje več avtonomno in prepričljivo), za 
nameček pa zunaj dežuje in s peso ne bova 
šla na potep, ker je  rahlo prehlajena in ji iz 
očk teče … pa … ko sem že ravno zakuril, se 
bom pa še v kopalno kad spravil in se teme-
ljito očedil.
Zamišljeno, narejeno: britje je rutina, nama-
kanje, ki sledi, je pa užitek … voda ravno pra-
va, da iz nje ne bom zlezel s trdo kuhanimi 
jajci in da koža ne bo v barvi, ki je črni in beli 
ne marajo … pena na vrhu zagotavlja obstoj-
nost temperature v namakalnem sistemu … 
užitek se torej zlahka pretvori v spanje … do-

HUMOR
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Javorski potok je prestopil bregove 
Foto: P.- Pušnik

Zalit center vasi                                          Foto: J. Lesjak

Voda od Kovača do središča Črne

kler … hehehe, dokler se ne zbudim ob mr-
zličnem spoznanju, da … hja, leva roka drži 
pimpeka, desna pa mrzlično išče drugega 
… ki ga seveda ni in ga nikoli ni bilo (hvala 
bogu, za le enega … koliko spolnih bolezni, 
picajzlov in alimentov si bi navlekel na ple-
ča z dvema, ko sem že zaradi enega imel ta-
kšne prekucije v življenju?) Ko sem povsem 
buden, niti ne vem, ali sem srečen, ker nisem 
našel drugega ali sem razočaran, da pri hiši 
ni boljšega orodja od enega otožnega penzi-
onista … 
Najbrž sem vseeno rahlo razočaran, sicer 
se ne bi izdatno poškropil s tisto peklensko 

drago kolonjsko, s katero se podajam le v 
svet nastopov, javnih promocij ali soavtor-
skih predstavitev (spoštovana soavtorica 
ima tako sijajen vonj in izboren okus, da se z 
vonjavami za penzionistično ceno ne upam 
prihlačati blizu njenega vonjala, hehehe). Pa 
tudi illy kave ne bi zdaj srebal ob pisanju in 
nostalgičnih iskanjih preteklosti ter njenih 
užitkov, če me ne bi budila misel, da bi imel 
dve orodji … in da bi vsaj eno mogoče še ne 
bilo amortizirano … Kaj hočeš, človek pač je, 
kar je, a lepo bi pa le bilo, če bi bilo …

Niko Brumen

NEURJE V ČRNI IN OKOLICI

Neurje v Koprivni                    Foto: T. Fortin
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Kdor hoče nekaj narediti, že najde pot,
kdor noče ničesar narediti, že najde izgovor 
(arabski)

Topel poletni pozdrav vsem, ki radi prebi-
rate naše ‘cajtnge’. Zakaj poletni pozdrav, 
ko smo že na pragu jeseni? To drži, vendar 
je v času, ko to pišem, poletje še v polnem 
razcvetu. Poletje je čas za modrino neba, šu-
menje morja, sončni preblisk, lunin potisk, 
za obdelavo rodnih njiv, občutenje skalnih 
višin, vrtenje bicikla naprej in nazaj, pa na 
rolke kdaj, za pogled v turkizno globino, za 
posluh v neskončno tišino, za potep po Medi-
teranu in Jadranu, za piknik na travi, spust 
po ponjavi, za petje in ples, ukraden poljub 
in še kaj vmes …In je čas za ugasnjen raču-
nalnik, izklopljen likalnik, nič šole in službe, 
le izjemno dobre družbe, nič prehladov in 
bolečin, le potepanje po naravi in po vasi, 
brezskrbno posedanje na domači terasi, po-
ležavanje v senci ali na plaži …, kar kdo želi, 
hoče, sanja ali zmore. Le tisto, kar si želimo, 
tisto počnimo. Upam, da je vsak izmed vas 
našel katero od zgoraj napisanih želja in jih 
uresničil. 
Sonce v juniju ima poseben pomen. Žito že 
oblikuje klasje in bo kmalu zrelo za žetev. 
Cvetoči travniki vabijo čebele in tudi kosce. 
Sonce in zemlja se bližata višku svojih moči. 
Naši predniki so verjeli, da sonce vpliva na 
življenje in ga ohranja, zato so častili sončna 
božanstva. Trudili so se še povečati njihovo 
moč v času pojemanja, zato so kurili ognje, 
kresove, od tod tudi praznovanje kresne 
noči. Verjeli so, da lahko toplota in svetloba 
pomagata soncu v njegovem boju z mrazom 
in temo. Kresovi so tako goreli v pomladnem 
času, mlademu soncu v pomoč, v visokem 
poletju, da bi sonce ohranilo svojo moč, in te-
daj, ko slabotno sonce umira sredi zimskega 
mraza in teme.
Kresna noč in čas okoli nje imata posebno 
moč. Včasih so verjeli, da je takrat najbolj 
primerno nabirati zdravilna zelišča in rože, 
saj se jim doda posebna moč. Pravijo, da kre-
sne rastline odganjajo slabe sile in privablja-
jo dobre. S prav posebnimi močmi so obdar-
jene: praprot, šentjanževka, kamilica, bezeg, 
rman, vinska rutica, kopriva, tavžentroža 
… Vse naštete rastline nekateri nabiramo 

vsako leto znova. Vsako leto pa so travniki 
manj cvetoči v smislu zdravilenga cvetja. 
Ne vem, zakaj je tako, a o tem se verjetno 
sprašujejo tudi čebele, saj morajo višje na 
pašo, mi pa višje po zeli – na planinske 
travnike, kjer je čistejši zrak. 
Značilni vonji poletnega časa: smreke v 
vročem dnevu, sveže nacepljen les nekje na 
jasi, vonj gob na trohneči zemlji, pravkar 
pomolzeno mleko, prva zrela jabolka, sve-
že kuhan zeliščni čaj, pravkar pečen kruh 
iz krušne peči. In kje so še vonji cvetja! Vča-
sih je dišalo po pravkar pokošeni travi in 
suhem senu. Pa poglejmo, kako je bilo ta-
krat.

‘Kakor se koscu streže, tako mu kosa 
reže’.
Košnja je bila včasih zelo naporno, a hkra-
ti veselo in družabno kmečko opravilo. Na 
travnikih večjih kmetij se je zbralo po deset, 
petnajst ali več koscev. Tedaj je ostalo delo 
na kmetiji počivalo, saj so bili skoraj vsi na 
travniku. Ob prvem svitu, po okrepčilu s 
‘kačjo slino’, so se daleč naokoli razlegali 
glasovi ostrivnikov in prešerno vriskanje 
koscev, ki ni prenehalo vse do malice, ko 
se je začela vročina in kosa ni več rezala 
uvele trave. Obilno zabeljeni koruzni ali aj-
dovi žganci za zajtrk in kos doma pečene-
ga kruha s slanino za malico – to je priva-
bilo marsikoga na košnjo, saj doma takih 
dobrot ni imel. Če je bilo na voljo še dovolj 
jabolčnika, so bili kosci židane volje. Ko je 
bil travnik pokošen, so se kosci postavili v 
krog in lepa domača pesem se je razlega-
la daleč naokoli. Ves napor in znoj sta bila 
pozabljena. Dobra volja je dosegla višek, 
ko so prišle v travnik še grabljice. Šal in 
dovtipov ni manjkalo. Kosci so radi šli kosit 
tudi k sosedom iz solidarnosti in za vračilo. 
Nekatere sta mikala družba in petje, druge 
spet jedača in pijača, a plačilo le maloko-
ga. Ponekod so imeli lep običaj, da je ime-
la gospodinja s pušeljci okrašen jerbas in 
vsak kosec je dobil za klobuk pušeljc, kakor 
svatje. Da, kmečka dela so bila nekoč zelo 
družabna, pestra in vesela.
Zanimiv dogodek izpred več kot sto let 
sem našla med brskanjem po stari litera-
turi. Ker opisuje bikoborbo na planini, sem 
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se takoj spomnila na časopisne naslove, ki 
govorijo o prepovedi bikoborb v Španiji, pa 
sem pomislila, da bo ta dogodek zanimiv 
tudi bralcem.

Bikoborba v planini
»V času šolskih počitnic,« pripoveduje Mir-
ko Kumer, »sem vsako leto hodil s stricem 
v gozd pomagat tesarit in drvarit. Takrat je 
tesarila skupina treh. Sečišče je bilo v gozdu 
kmeta Ledrovca v Koprivni, in to na prevalu 
na meji Končnikovega in Ledrovškega po-
sestva.  Preval se imenuje vrhnji del poti, ki 
vodi iz Tople v Koprivno. Leži med vzpetino, 
ki se na severu dviga na Končnikov vrh na 
Peci, na jugu pa se dviga strmina na Šopar-
jev vrh. V tistem času se je na sedlu razpro-
stiral pašnik s precej ravnine, dolg blizu 100 
m in širok od 20 do 60 m. Po dolgem ga je 
delil planinski plot, na katerem so bili koli 
povezani z vejnimi trtami. Počez pa ga je se-
kal slab kolovoz. Plot je bil postavljen na meji 
posestva, daleč v strmino na obe strani, tako 
da živina, ki se je pasla, ni mogla prehajati 
teh meja. Celotni pašnik je obdajal gozd, v 
katerem je živina prav tako našla pašo. Na 
obeh straneh plota se je paslo 12 glav govedi. 
Med temi je bil na Ledrovški strani odraščen 
bik, hudoben, da se mu ni smel nihče pribli-
žati; na Končnikovi strani pa sta bila v čredi 
mlad, odraščajoč bikec in en vol, pravi veli-
kan. Nekega dne sta prišli na pašo obe čredi 
istočasno. Lepo sta se pasli, seveda vsaka na 
svoji strani plota. Čez nekaj časa je živina 
na Končnikovi strani počasi odhajala proti 
Šoparjevem vrhu, pasoč se ob plotu v gozdu. 
Prav tako je na tej strani živina odhajala s 
pašnika navzdol v Ledrovški gozd. Na sedlu 
pa sta obstala ledrovški bik in Končnikov 
mladi bikec. Stari je srepo in bahaško opazo-
val mladega, ki je radovedno kukal čez plot 
in se gizdalinsko sprehajal gor in dol. Stare-
mu biku je to presedalo, spočetka je brundal, 
nato je začel rjoveti, krivil je vrat in povešal 
glavo, grebel s sprednjimi parklji v zemljo 
ter tostran plota paradiral vštric mladega 
bikca, ki je tudi že začel rahlo brundati. To 
izzivanje je trajalo kar nekaj časa. Stari se je 
počasi naveličal, saj zaradi ograje ni mogel 
nič, zato se je namenil oditi za svojo čredo. 
Ko pa se je oddaljil, se je mladi bikec elegan-

tno pognal čez plot na Ledrovško stran. Ob 
tej predrznosti se je stari bik obrnil, s svojim 
glasom zagrozil in potem z vso močjo napa-
del mladega. Zadel ga je v rebra in ga vrgel 
na plot. S svojim truplom je mladi podrl plot 
in padel na svojo stran. Tam se je hitro pobral 
in zbežal k svoji čredi. Ves razjarjen se je stari 
pognal za njim, da ga razmrcvari. Medtem se 
je mladi bik že pomešal med svojo čredo, pro-
ti staremu pa se je postavil vol velikan. Vsa 
Končnikova čreda se je prenehala pasti, vse 
glave so se obrnile proti biku in volu. Ta dva 
sta se takoj zgrabila in po krajšem ruvanju 
prišla v pat pozicijo, ko sta samo pritiskala z 
glavama drug na drugega brez prestopanja. 
Na mestu borbe je bil strm teren. Zgoraj je 
stal stari bik, spodaj pa je velikanski vol pri-
tisk zadrževal, tako da je klečal na prednjih 
nogah oziroma se je s koleni oprl v zemljo. 
Slišalo se je sopihanje, zamolklo rjovenje, 
pokanje rogov, trzanje in nategovanje mišic. 
Do izraza je prišla vsa njuna divja moč. Ta 
napetost je trajala nekaj minut, ker nobeden 
ni popustil. Toda pritisk bika, ki je kot gornji 
imel boljši položaj, se je jačal. Vratova sta se 
še bolj napela, glavi sta vsled neenakega priti-
ska nihali. Naenkrat pa je biku zdrknilo čelo 
mimo velikanovega. V nenadni praznini se 
ni mogel ustaviti in lastna sila ga je pognala 
mimo velikana navzdol. To pa je bil signal za 
vso čredo, ki se je pognala za starim bikom, 
na čelu z velikanom. Zvonci so zazvončkljali, 
zemlja je zabobnela in zaropotalo je navzdol. 
Stari bik jo je pobrisal skozi podrto ograjo in 
čez pašnik navzdol v ledrovski gozd, ne da bi 
se ustavil. Vsa končnikova čreda pa je prešla 
skozi podrti plot na ledrovško stran, se tam 
mirno pasla in se šele čez čas odpravila proti 
Šoparjevem vrhu. Tako se je končala bikobor-
ba na planini – brez krvi in brez zmagoval-
ca.« 
V Španiji pa so menda bikoborbe prepove-
dane? Škoda. Ali pa ne? Mnenja so različna. 
Boj poklicnih bikoborcev izvira iz obredov 
antičnih prebivalcev Iberskega polotoka, na 
katere so vplivale rimske gladiatorske igre. V 
španski varianti v koridi nastopajo trije tore-
adorji. Boj se začne s parado, sledijo trije deli 
– pikadorja na konjih, nato trije banderiljer-
ji, na koncu pa matador z majhnim rdečim 
ogrinjalom, ki izvaja simbolni boj. Boj človeka 
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Neurje v Žerjavu

Narasla Jazbina

Foto: M. Javornik

z zverjo. No, ne gre ravno za zver, toda bik 
včasih tehta tono in več. Niti ne gre za ubija-
nje, kajti v tej igri bik uživa vso spoštovanje 
vseh navzočih v areni. Taka smrt je verjetno 
boljša kot razmesarjenje v neki zakotni klav-
nici, namenjeno naši prehrani. Tudi v Slo-
veniji se najdejo napisi ‘no corrida’. Pri nas 
smo pa tako posebni, saj smo proti Šoštanju, 
proti JE Krško, proti vetrnicam na Volovji re-
bri, proti industriji, proti vsemu in vsakomur, 
ki ni po naši meri. Tudi proti bikoborbam. In 
proti kitolovu v Piranskem zalivu. Proti ne-
smiselnim tradicijam, tako da se bomo mo-
rali sčasoma odpovedati lovu, opustiti zakol 
… in jesti samo še …?
Tako zanimive so bile včasih počitnice, pa 
čeprav so bile povezane z delom, hojo v pla-
nine, nabiranjem gozdnih sadežev, skratka 
preživljati počitniške dni čim bolj pestro, sa-
mostojno in se veseliti večernega srečanja 
s starši, po njihovi vrnitvi z dela. Skratka, 
znali smo poskrbeti zase in se tudi zabavati. 
Zakaj sploh omenjam to otroško nostalgijo? 
Ker sem nedavno prebrala, da številne de-
javnosti, ki jih v času šolskih počitnic orga-
nizirajo šole, niso dovolj obiskane – ker jih 
starši ne morejo ali ne utegnejo voziti sem 
in tja, sami pa ne zmorejo poti do šole, razen 
redkih izjem. Zelo bi nas morala skrbeti ta 
nesamostojnost in komodnost naših mlado-
stnikov. V vato so zaviti (so tudi svetle izje-
me), izolirani v svojem domišljijskem svetu 
pred računalnikom se ne naučijo samostoj-

nosti in drugih veščin, ki jih človek kot soci-
alno bitje potrebuje. Pod materinim ali babi-
činim krilom pač ni mogoče odrasti. Ampak 
to so prihodnji voditelji našega sveta!

Za konec pa še ena zgodba, ki se spogleduje 
z mojim današnjim pisanjem in sega daleč v 
zgodovino.
Bilo je pred več kot sto leti. Takrat ljudje na 
Koroškem večinoma niso znali ne brati ne 
pisati. Kdor pa je znal, tega so imeli za uče-
nega, takim so pravili bukvar ali bukovnik, 
ker je znal bukve prebirati. Ljudstvo je take 
može spoštovalo. Kdor pa je bukve pisal, pa 
je še več veljal. Koroški Slovenci smo imeli 
precej mož, ki so pisali in izdajali knjige. Ve-
činoma so bili to možje učenih stanov. Leta 
1768, dne 6. majnika, je bil rojen koroški 
kmet, ki je pisal in izdajal bukve. To je bil An-
drej Šuster, po domače Zvrhnji Drabosnjak 
v sedanji šentjurski fari na Strmcu na Vrbi 
ob Vrbskem jezeru. Vrba tedaj še ni bila taka 
kot danes, bila je slovenska vas s preprosti-
mi hišami. Ko je Andrej rastel, so ravno zače-
li ustanavljati šole in tako je tudi Vrba dobila 
šolo. Tja je zahajal Andrejček, premagal je 
hitro a b c in rad stikal po drugih bukvah. Ko 
je izstopil iz šole, je jemal bukve s seboj na 
pašo, kjer so ga kratkočasile. Tudi pisanja ni 
zanemarjal. Posebno so mu ugajale pesmi-
ce, ki se jih je učil tudi na pamet, da so se 
domačini kar čudili. Ko je bil star 23 let, mu 
je oče Peter izročil kmetijo, češ sedaj se pa ti 

... NEURJE
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preizkusi, kaj se pravi v hudih časih kmeto-
vati. In je kmetoval in zlagal pesmi. Ko se je v 
vigredi škrjanček vzdigoval nad njivami ter 
žgolel pomladne pesmi, ko se je dvigal višje 
proti soncu, so se tudi Drabosnjakove pesmi 
vzdigovale izpod lemeža, ki je rezal brazde, 
v lepši svet. Zlagal je pesmi. Ko je prišel z 
vozičkom na zare, kjer je treba obrniti, si je 
zapisal zadnjo kitico, ki jo je med potjo zložil, 
izoral iz zemlje. Pri delu je nosil torbico iz 
usnja in v njej je imel svoje pesmi in spise. 
Svoj stan je spoštoval in čislal. Če ne bi bilo 
kmeta, tudi ne bi bilo kruha, vsak stan iz-
haja iz kmečkega stanu, pravi Drabosnjak. 
Sosedje so kmalu izvedeli za Drabosnjakove 
pesmi. Kdor je znal pisati, jih je prepisal in 
tako so romale od kmeta do kmeta, iz kraja 
v kraj in še danes jih najdete v Rožu in po 
Turah. Nekaj pesmi je dal tudi v tiskarno, da 
so jih natisnili in izdali. Redke so stare knji-
ge, še posebej redke pa so dragocene Drabo-
snjakove knjige. Šuster je spisal in predstavil 
tudi več nabožnih iger: o betlehemskih pa-
stirjih, trpljenju gospoda Jezusa Kristusa, o 
izgubljenem sinu. Pred vojsko so še zadnjič 
predstavili njegovo igro. Drabosnjakove igre 
so stare čez sto let, a še danes žive in z njimi 
živi spomin na Andreja Šusterja Drabosnja-
ka, ‘porednega pavra v Karantane’. Naš An-
drej pa je bil tudi bučelar ali čebelar. Imel je 
pred hišo lep bučelnjak. Bučele so mu poleti 
nanašale strdi ali medu. Ali ste že videli bu-
čelnjak? Oglejte si ga natanko. Pa glejte, da 
vas muhe ne opikajo! Na srednjih končnicah 
so naslikane živali: medvedje, lisice, zajci, a 

tudi nabožne slike vidite, kakor Marijo, Sveto 
trojico itd. Nekatere slike so lepe, druge pa 
so slabše narisane. Take slike rišejo kmečki 
slikarji. Tudi Drabosnjak je bil slikar in je sli-
kal končnice na panjih. In otroci, ki so hodili 
iz šole, so jih zvedavo ogledovali ter ga spra-
ševali, kaj pomeni katera slika. Drabosnjak 
jim je vse razložil, vodil jih je celo v izbo, kjer 
je imel nagačene živali in razne podobe, pa 
jim razlagal imena ptic in rastlin. Moža, ki  
kaj zna in ve, tudi danes povsod spoštujejo. 
Drabosnjak je imel obilo prijateljev. Zelo 
rad je imel tkalca Miho Andrejaša, ki je za 
statvami snoval platno in pesmi. Njegove pe-
smi sta izdala škof Anton Martin Slomšek 
in Matija Ahacelj leta 1833. Častimo spomin 
slovenskih koroških mož, ki so orali ledino in 
sejali seme, iz katerega je zrasla tekom stole-
tja lepa naša domovina.

Lepa naša domovina,
oj, junaška zemlja mila, 
stare slave dedovina,
da bi vedno častna bila! 
Mila kakor si nam slavna,
mila si nam ti edina.

Mi pa stopamo v jesen, čudovit letni čas, ki 
nam veliko nudi. Odprimo torej oči, videli in 
občutili bomo naravo v vsej njeni lepoti, prav-
zaprav ne le v jeseni, v vseh letnih časih.

Bogato jesen vam želim.
Lenčka Ošlak

(Viri: Bonton, Gozdar, Okno, dr. Franc Kotnik)

Ker povsod brskam za papirji, ki imajo ome-
njeno karkoli v zvezi s hrano, sem čisto slučaj-
no na plaži na Krku pobral listek z recepti za 
različne rižote. Prijetno presenečen sem bil, 
ko sem tega s hruškami preizkusil.
(Čisto sem že pozabil, kako izgleda hruškov 
liker.)

Rižota s hruškami
4 srednje velike hruške, čebula, 2 veliki žlici 
masla, 500 g riža – kratko, bolj okroglo zrno, 
2,5 dl belega suhega vina, 1-1,5 l čiste zelenjav-

ne juhe, sol, poper, 100 g polmastnega sira in 
0, 6 l hruškovega likerja.
Postopek za pripravo pa je takle.
Olupite hruške, odstranite peške in jih nareži-
te na kocke. Prepražite čebulo na maslu in ko 
je čebula svetlo rjava, vmešajte riž in ga pra-
žite nekaj minut, da začenja postajati prozo-
ren. Ko riž postane prozoren, vlijte v posodo 
vino in počakajte, da ga riž vpije. Ko je riž vpil 
vino, dodajte 2-3 dl zelenjavne juhe in hruške. 
Počasi dodajajte zelenjavno osnovo po 2 dl na-
enkrat, dokler riž ni kuhan. Občasno preme-
šajte, solite in poprajte. Pred serviranjem do-
dajte sir,  narezan na kocke, in hruškov liker.

Peter & Peter
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Naklada 1400 izvodov, avgust 2010.

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

Izžrebanega srečneža čaka nagrada!

Izžrebani reševalec prejšnje križanke Janko Vadnjal, Žerjav 6, 2393 Črna na Koroškem
naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu bodo podelili praktično nagrado.


